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کی پشه  

بۆ   کدا، که یه نو باخچه فالتون له ی پش زاینیدا ئه 385سای   له
مانکی یۆنانی دروستکرابوو  قاره  )کادیمۆس ئه(ڕزلنان له

و ماتماتیک و مۆسیقا و   فه لسه ی فهکی بۆ خوندن یه فرگه
نو  له. زراند دامه) کادیمیا ئه(اوی ن  ناسی به ستره ئه

فالتونی  ئه موویان زۆرتر له  هه ریستۆ له  کاندا ئه خوندکاره
م جیاوازی نوان بۆچوونه  به .نزیک بوو وه  مامۆستایه

 توندا لهفال ڵ مردنی ئه گه دا و له ریھه کانیان سه فیه لسه فه 
 اکرفالتون  خزمی ئه سى ا، سپیۆسیپۆینیدزا ی پش 348سای 
ند هۆکارکی  و چه  مه ئه ر به له. کادیمیا ئه  رۆکی جگیر و سه ب

  یه هه ریستۆوه  فی ئه لسه بۆچوونی فه ندییان به  یوه په  ش، که دیکه
و   فه لسه کی نوی بۆ فه یه کادیمییای جھشت و فرگه ریستۆ ئه ئه

ی له  و خوندکارانه ئه   )1.(ەوەکردناوی لیکیۆم   کان به زانسته
و بیریار و  موو ئه یانخوند و هه ریستۆ ده الی ئه  کگفر 

و  کرد ریستۆیان ده ی ئه فه لسه وی فه یه ش په سوفانه یله فه
ریستۆ،  ی ئه فه لسه وتوانی فه شونکه  بهکهن هیدو یه پهش مۆ ئه

 .کرن ده ناوزه د) ىگهر پده(ی  یۆم یان فرگهی لیک فرگه

کانیش  موسمانه سوفه  یله کاردت و فه زۆرتر به ى گهر ی پده زاراوه
ى یان گهر پده واتای که    یان بۆ  داناوه،)  ئیةالمشا(ی  وشه

 وە)  (peripator ی یۆنانی وشه له ئهمهش . خشت به ده کردن پیاسه

نزیک  ، که  وتراوه  یه و جگه به.  هاتووه وه  ی یۆنانیه Lykeiomله لیکیۆم  )1( 
  .پۆلۆ بوو  ئه رستگای په
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ی  وه گوتنه ی وانه شوه ش له  م ناوه کارهنانی ئه به. وەاته
دا  وه گوتنه کاتی وانه  ریستۆ له ئه گوایه .  هبواپهید ریستۆوه  ئه

  .  هاتووچۆی کردوه 

شاری ستاگیرا، که   پش زایین له 384سای   ریستۆ له ئه
دۆنیا  که ی مه تی یۆنان و ناوچه ه باکوری ڕۆژ وته  که ده 

سوفه  یله م فه نت ئه یه ناگه وه  ش ئه مه ئه.  دایکبووه له
ی پش  که و خزانه  یۆنانیه چه  بنه  کو به ، به دۆنییه که مه 

شاره و  و ئه کردووه شاره و  ریستۆ کۆچیان بۆ ئه دایکبوونی ئه له
پیشه   به) نیکۆماخۆس(ریستۆ  باوکی ئه.  ی زۆری تدا ژیاوهیۆنان 
ی کاکیس  کی ناوچه خه) یستیس فه(و دایکیشی  پزیشک بووه 

ر  به ا لهنیدمه سای ته دوا  ریستۆ له ئه  شه مه ئه ر به له.  بووه
کات  ده  یه و ناوچه چت و ڕوو له رده ده سینا  ئه له  ی ڕامیاری کشه

سایدا  17نی  مه ته  ریستۆ له ئه. ژی کانی دایکیا ده نو خزمه لهو 
 ادیمیادا بهک نو ئه فالتون و له الی ئه چته  بۆ خوندن ده

  ) 2. (ناسرت ده  که مشکی فرگه و ت خوندکارکی بلیمه 

ریستۆ  فالتون، ئه م بۆ کرد، پاش مردنی ئه پشتر ئاماژه له
 زراندنی پش بیاردان بۆ دامههت و  کادیمیا جده ئه

شاری ئاسۆس له   سینا ڕوو له ئه  ێ لهنو فی لسه کی فه یه فرگه
) هرمیاس( که رۆکی شاره سه. کات تی یۆنان ده ڕۆژهه 

بت و  ریستۆ ده ئهی فالتون و  هاوڕ کایمیای ئه خوندکاریکی ئه
) پیسیاس(ناوی    خزمی هرمیاس به کى نژ.  وه منته دهئهو الی 
 دایکبوونی کچک پیسیاس پاش له. ری خۆی هاوسه  کات به ده

  
   David Ross. Aristotle, London: Methuen, Co., 1971. P.2 )2 (                           
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ناوی   به ی خۆی  که هرشا اوهکى نریستۆ ژ ئه) 3(مرت و  ده
ژی ژیانیان ۆکو دوا ڕرو تا هاوسه  بن به ناست و ده ده ) هرپیلس(

. نت نیکۆماخۆس بت و ناویده کوڕکی ده م ژنه  له. بنده وه پکه
) وشتی نیکۆماخۆس ڕه(وشت  ر ره سه  ریستۆش له ی ئه که نوسراوه

ی پش زاینیدا،  342سای   له )4.(  هوانرادوه یه که ناوی کوره  به
ریستۆ  ئه  وه ی هرمیاسه ڕگه  دۆنیا له که فیلیب، پاشای مه

ی ) ر فرکه(مامۆستا   ببت به  کات ەدلو داواى تناسەد
شاری   چته ده  سته به م مه ریستۆ بۆ ئه ئه .ری کوڕی نده سکه ئه
 پاش مردنی فیلیب له. ر نده سکه مامۆستای ئه  بت به و ده) پیالو(
ک و  وه و خانویه ڕته گه سینا ده ریستۆ بۆ ئه ئه دا، 334سای  

گرت و  کرێ ده  بت به ناوی لیکیۆم ده  ک، که وییه زه  پارچه
ا ید که فرگه  ریستۆ له مجار ئه که بۆ یه. زرنت مه ی داده که فرگه

رتووکی  کی زۆر په یه ژماره اتيايد و وه کاته ک ده یه رتووکخانه په
کانی  هرستوری ڕامیاری شا و  ده  خشه ستنوس و نه نرخ و ده به

ریش،  نده سکه ئه.  وه کاته راوردکردن کۆده و به  وه یۆنان بۆ شیکردنه
ریستۆ بۆ  تی ئه پاشا، یارمه بت به  پاش مردنی باوکی ده که 
فی و  لسه فه وه  و پشخستنی توژینه که کردنی فرگه وره گه

ی بۆ ئران و  که شته گه  ر له نده سکه کاتک ئه. دات کان ده زانستیه
تی ڕامیاری  سته کان ده ایارهن  نه مرت و الیه هیند ده

نو  ی کالیکسس و له ناوچهكاته ەدریستۆ ڕوو ن ئه که یداده په
  وەيستوين           يهاو گوە تهوشارەد کانی دایکیدا خۆی  خزمه

------------------------------------ 

  کو دايکی ناوی پيسياس بووه وهريستۆ  ی ئه م کچه ئه) 3(           
David Ross. Aristotle, p. 3 )4(  
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. ن بکه فه  لسه ر فه رانبه ن بهسینا دووجار تاوا شاری ئه دانیشتوانی
.    مرت خۆشی ده نه  ی پش زاینیدا به 322سای   له)  5(

تکی  موو بابه ر هه سه  ی له سوفانه یله و فه له  ککه ریستۆ یه ئه
مۆ لیستی جیاوازمان  ئه.  یه ی هه وه فی و زانستی تویژینه لسه فه

له  و لیستانه، که  کک له یه.  ستدایه رده به کانی له مه رهه بۆ به
ژیانی (یدا  که رتووکه په  دیۆجنیسی لرتیۆس له  موویان کۆنتره هه 

می  رهه به 150دا دیۆجنیس م لیسته له . دایناوه) کان سوفه یله فه
می گرنگی  رهه ندێ به مانکاتدا هه هه له) 6.( ریستۆی ڕیزکردووه ئه
ر  گه ئه.  وه ته مۆ ماونه تاکو ئه ، که  هنهناوادریستۆی تدا  ئه

 32نیا  ته(م  شکی که به  ی دیۆجنیس ڕاست بت ئمه که لیسته
  .  ياستدەردبلریستۆمان  کانی ئه مه رهه به  له) رتووک په
  کیک له یهت چەدر سینا ده ئه ریستۆ له  کاتک ئهیه واگ
) پش زایین 285-370(وى تیوفراستۆسنا بکانی  وندکارهخ
م  پاش مردنی ئه. ی لیکوم ری فیرگه به ڕوه به  بهت بەد

دۆنی  که ی بارودۆخی ڕامیاری دژی مه وه ئه ر به ش، له بیریاره
  که وتوانی فرگه نگزی بۆ شونکه ڕه بار و شه ژکی ناله که

، تبەد ناوی نیلوس ، که ی تیوفراستۆس برازاکه سازکردبوو، 
  ی سکپسس ناوچه ۆ بخۆیدا        ڵ گه له ریستۆ کانی ئه مه رهه به
  
خشت  به ده  و واتایه ئه  یه م گوته ریستۆ له ستی ئه به مه.  رچاوه مان سه هه )5(
  و شاره ویش له ر ئه گه سینا سوکراتیان کوشت، ئه پشتر دانیشتوانی ئه له

ر  رامبه یکوژن و دووجار تاوان به ئه  وه ره نده سکه ئه ر نزیکی له به ، له وه بمنته
  .کرت لسه فه ده فه
 Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers, vol.1 : بوانه )6(

translated by R.D. Hicks, London: William Heinmann, 1959.v.21-22, 
pp.465-475.  
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   .هتهویانشارهد وتکدا شکه ئه  له و باتهد) مۆ تورکیای ئه( له  
 که  ، ندرۆنیکۆس ئه   . وەنزرۆدەد کان مه رهه به  ده اش دوو سهپ

     م ئه  ی یه م شوه ه بهبووریستۆ  ئه ی فیرگهکی ۆسهر  ئهو کاته
ی پش زاینیدا  60سای   یه له ستماندا ده ر به  له

  لهگی لۆ دایه 19یس ها، دیۆجن روه هه.  وه تهكاەیاندبو
له  نی الوتیدا  مه ته  ریستۆ له ئه  ك ، یدا داناوه که لیسته

 مامۆستاییدا      فالتونی ئه    رتی ژر کاریگه  کادیمیا  له ئه 
مۆ  ی ئه مانه رهه و به ئه. ماون نه  لۆگانه و دایه م ئه به. نوسیونی

م  به و س پۆلنیکردوونندرۆنیکۆ ریستۆ ناسراون ئه می ئه رهه به به 
                                                             :ڕیزکراون  جۆره

یان  سروشتر  سه  ، چوار نوسراو لهلۆجیکر  سه  ش نوسراو له شه
ر  سه  ، پنج نوسراو لهمتافیزیکناوی   ک نوسراو به فیزیا، یه

و  وشت ڕهر  سه  نوسراو له،  چوار مرۆڤر  سه له نوسراو ، ده ل ئاژه
.  یان زانستی جوانی ئیستاتیکر  سه  و دوو نوسراو له ڕامیاری

کی ۆڕ و نازانین ناوه وه ته ماونه ریستۆ نه کانی ئه لۆگه دایه
وەو چۆن كردکدا یه چی کشه ڵ گه له  ىمامن فییا لسه فه

 مىەردسکانی  سوفه یله فه  له  ککه یهم شیشرۆ  به. نوسراون
رزی  کی به یه خانه  ریستۆ له کانی ئه موو نوسینه ڕۆمانی هه
فالتون زیو بن  کانی ئه ر نوسینه گه ئه(ت، نت و ده جوانیدا داده

 ی ڕتووکه م په ئه     )7( ).ریستۆ رووبارکن له ز کانی ئه نوسینه
ریستۆ پکھاتووه  ی ئه ک وانه یه زنجیره له    متافیزیک   ریستۆ ئه
  ی وه ئه بۆ    شوندا، زۆر  له.  نوسیندایه  ک ی گوتن نه شوه  هل  و

____________________________________________  

  Christopher Shields. Aristotle, London: Routledge, 2007. P.23  : بوانه)  7( 
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کان  ن، کشه ریستۆ تبگه فی ئه لسه ستی فه به مه  کان له خوندکاره
  ریستۆ به ندک جاریش ئه هه.  وه ته جاریک باسکراونه ند چه

. ن کانی تناگه بۆچوونه زا له  شاره سانی نه که  که،  وهزمانک دوا
  م زنجیره ها ئه روه هه. دوت کانی ده و بۆ خوندکاره ئه  چونکه
ن، سروشت نادو  و له یه تی خۆیان هه ڕۆکی تایبه ناوه ، که  وانانه

  .نراون دانه  ریستۆوه ن ئه الیه  دا له) متافیزیک(ژر ناوی   له

.  هناوه کارنه هیچ نوسراوکدا به  ی متافیزیکی له ریستۆ زاراوه ئه
 -فیزیک(و) ودیو ئه  -متا( پکھاتووه دوو وشه  له  میتافیزیک، که 

ی  وانانه  م زنجیره ندرۆنیکۆس بۆ ئه مجار ئه که بۆ یه) سروشت 
پاش .  کاریھناوه یان به وه ستی بوکردنه به ریستۆ و بۆ مه ئه

  ر سروشت به سه  ریستۆ له کانی ئه ی وانه وه بوکردنه
م  له ، که  وه چۆتدا  وانانه م زنجیره  به) فیزیک -سروشت(ناوی
 ڵ گه له  ه کان مامه ڕۆکی وانه ی ناوه وه رئه به له . دان ڕتووکه په

 ناون، به ژر ناونیشانکدا داینه  ریستۆش له ن و ئه سروشتدا ناکه
و  به  ، که وه انبکاتهیبو  وه ه) متافیزیک(ناوی   به هونیی زاباش 

یان  -ڕتووکی سروشت په) ودیو له -پاش( نرت له داده  ڕتووکه په
. میتافیزیک بت به  زمانی یۆنانیدا ده  و له پۆلن کراوه  وه فیزیکه

ریستۆدا  کانی ئه ڕۆکی وانه وهنا ڵ گه له  م ناوه بگومان، ئه
  ندییان به یوه په  دوت، که ده  و کشانه له  م وانانه ئه. گونجت ده

و  له. یه  وه  کانه بینراوه  دیوو سروشت و دیارده و بوونک له
  و جۆره فی بۆ ئه لسه کی فه یه زاراوه  به  متافیزیک بووه  وه کاته

و  و خۆی به  وه کۆته سروشت ده -اتکی ن بابه  ی له یه وه توژینه
ریستۆ  ی ئه ڕتووکه م په ئه . نت یه گه کان ده دیوو دیارده

  و پیویسته  یه فیدا هه لسه ی فه وه بیرکردنه  کی گرنگی له جگایه
وردی   و به  وه ڕیلبداته ئاوه) جیدی( به  فه لسه دکاری فهنخو

.  رمگاوه بۆ کوردی وه  وه زمانی ئینگلیزییه من له .   وه بیخونته
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  ریستۆ به گشتی و ئه  ی یۆنانی به فه لسه بیریار و پسپۆڕانی فه
جارک بۆ زمانی ئینگلیزی  ند یان چه ڕتووکه م په تی ئه تایبه

  جارک له ند چه نگتر، که  موویان گر هه  له.  رگاوه وه
م  ئه.  ه) ۆسیڤد ڕ ولم ده(ی مامۆستا که رگانه ، وه وه ته چاپدراوه

 ڵ گه لهدا  1995سای   لهو چاپدراوه  له 1924سای   له  رگانه وه
ن  الیه  رگدا له دوو به  ریستۆدا له ی ئه کانی دیکه مه رهه موو به هه

م  ڕتووکه م په من، ئه.  هتهوهواوکربریکا  مه ئه  زانکۆی پرنستن له
ریستۆ  ستی ئه هب مه  ی زیاتر له وه و هاوکات بۆ ئه  رگاوه وه

نم  یه ر بگه خونه  به  سته به و مه و باشتر ئه  وه نزیکببمه
ى دیکهرگانی ڵ دوو وه گه  م له) ڕۆس(ی مامۆستا که رگانه وه
) هیو تردنیک(ن مامۆستایان  الیه  ریستۆ له ی ئه ڕتووکه م په ئه
کوردی   به  ڕتووکه م په ئه)  8.( راوردکردووه به  وه ه) ڕیچارد هۆپ(و

ئینگلیزی  ۆب  یڤد ڕۆس ولم ده  ، که ریستۆیه متافیزیکی ئه
  : وه ته دا  بوکراوه رگه م به له  .ریگاوه وه

W.D. Ross. “Metaphysics”, The Complete Works of Aristotle, the 
revised Oxford translation, (ed.) Jonathan Barnes, Vol.2, Princeton: 

Princeton University Press, 1995.  
ک  نه) ش به( مۆ به ئه ، که  ڕتووکه ریستۆ چوارده په متافیزیکی ئه 

پیتی   کان به شه کان یان به ڕتووکه په. نین ڕتووک دایانده په
 شکی بچوکتر ند به چه ش له ڕتووکه ر په و ههون ایزکرنى یۆنا

م زوان پهركه م، تنانهر بزخوم كهەا حهزدەهورهه.  پكھاتووه
  ستىبمۆ با نيشدك شونده ل. ەناوادڕتووکه  م په ۆ ئهب

 
: بوانه) 8(  

Aristotle. Metaphysics, translated by Hugh Tredennick, London,  
William Heinemann, 1934.   

: ها روه هه  
Metaphysics, translated by Richard Hope, The University of Michigan Press, 
1952. 
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وونكردنتاكاوەی ورگەوی ستكارەدریستۆ  ئه ینڕاك و ەكردوم
  .نوسیوما دیناوك[.....] ە رۆجمو ئن ل

  : ن مانه ئهبهشهکانى ئهم پهرتووكه 
كانەيه دوورهۆ ت و ڕه ی زانستی بنه رکشه سه  له  Alpha لفا ئه شی به -1  

.دوت ده  
بچوک لفای ئه شی به -  . Alpha the Lessیە زانستهجۆرم  میتۆدی ئه   2  

.رکردنییان سه گرفت و چاره پانزه   Beta  - بیتا شی به  3 
شی گاما به -  Gamma .ەتهوۆكەد گشتی  بوون به  ی له و زانسته  ئه    4 

Delta .فهلسهفىەى واراز 40کانی نوان  جیاوازییه  شی دتا به -   5 
.ڕاستیر  سه له ند باسک چه  Epsilon ی ئپسلۆنش به -   6 

.  وه فۆرمه ندی به  یوه ڕۆک و په ناوه   Zeta زتا   شی به -   7 
. ر جیاوازی نوان فۆرم و ماته  Eta  - ت بهاشی ئ  8 

.ەكييهوەو كرد کی هزه  ندی به یوه ڕۆک و په ناوه  Theta شی تتا  به -   9 
).ن الیه فره(ندبوون کبوون و چه یه  Iota شی ئوتا به -  10 
Kappa کردن  ئاماژه کانی پشوه و سهی با کورته  کاپا شی به -  11 

.فیزیادا  ند باسک له بۆ چه  
مبدا شی له به -  Lambda لهی  و بوونه گۆڕ و ئه ڕۆکی نه ناوه  12 

. ره ده گۆڕان به  
خنه  و ڕه تی بوونڕەكو بنهەو   ژماره نوو&  موو شی به Mu & Nu -13,14 

. فالتون ئه کانی ئۆنتۆلۆجیه   ر بۆچوونه سه  له   

. کات ی جیاوازدا ده ک کشه کۆمه ڵ گه له  ه مامه  ڕتووکه م په ئه
ڕتووکک  ک په ک نوسراو نه کو کۆمه وه  مه ئه ر به له
ی  وه گوتنه ی وانه  شوه  ندی به یوه پهش  مه ئه. وت که رده ده
م  له کانیدا باسی م خوندکاره رده به ریستۆ له ئه.  یه هه ریستۆوه  ئه

.  وه ته کانیان نوسیوه کان باسه و خوندکاره کردووه  کشانه
ی دوو  وه مدانه وه  وانانه م زنجیره  ریستۆ له کی ئه ره ستی سه به مه
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؟  یه ک هه یه قینه ئایا چی ڕاسته:  یه فه لسه کی فه ره پرسیاری سه
  ناسرت؟  چۆن ده  یه قینه و ڕاسته ئه

ر  سه  رتی به ی کاریگه بیریارانهو  له  ککه ریستۆ یه ئه
.  یه هه  وه ته فی و زانستی و شارستانیه لسه ی فه وه بیرکردنه

  ، که وه کایه ته ڵ خۆیدا هناوه گه فی له لسه ریتکی فه نه
  ی و زۆر له که مه رده ی پاش سه وه ر بیرکردنه سه  کاریکردۆته

.  رگرتوه وهت و ڕۆژئاوا سودیان ل بیریارانی جیھانی ڕۆژهه
ریک بۆ  هانده  ببته  مه رهه م به رگانی ئه هیوادارم وه

  .کاروانی ڕۆشنبیریماندا  فی له لسه ی فه وه پشخستنی بیرکردنه
  
   
  مال د که مه محه .د

   زانکۆی مالبۆرن
Asia Institute  

The University of Melbourne  
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Alpha لفا شی ئه به  

 ش له مه ئه)  1. ( یه موو مرۆڤک خولیای فربوونی هه هه -1
،  خشه به ستکردن سود ی هه وه له بجگه. وت که رده ستکردندا ده هه 

موویان  هه  کانیشدا له ستکردنه نو هه له. ین که زیشی لده حه  ئمه
کاریشی  ی به و کاته ت ئه نانه ته. ین که بینین ده  ز له زیاتر حه

ت مانه ده ر نین ههناهبینین له  ، که یه وه ش ئه مه هۆی ئه. و  
نوان  کات و جیاوازی زۆرتر فرمانده  کانی دیکه ستکردنه هه
ستکردنیان  ش هه کانی دیکه ره وه زینده .خات رده کانمان بۆ ده شته
.  وه نه که یادیش ده) ستکردندا هه ڵ گه له(ندکان  هه.  یه هه
. بن باشتر فرده  کانی دیکه ره وه زینده  له  وه نه که ی یاد ده وانه ئه
ی  وانه نگ یان ئه ، هه بۆنموونه. ندکیان نابیستن هشتا ژیرن هه
  یه شیان هه وه یادکردنه بیستندا ڵ گه  ی له وانه ئه. چن نگ ده هه  له
  مرۆڤ، به له  کان، بجگه  ره وه زینده.  وانای فربوونیان زۆرتره ته

ندی نوان  یوه م  په به. رنن گوزه ژیان ده  وه ت و یادکردنه ڕواه
به   وه رانه وه م زینده رو ئه سه  مرۆڤ له.  کانیان الوازه زموونه ئه

 وه کانی پکه زموونه ئه  وه یادکردنه. ژی ده  وه یاد کردنهو  ر هونه 
 ر ونهزانست و ه. ر نه ووانا بۆ زانست و ه ته  بن به و دهدات  گرده 

ی  زموون زاگه ئه:  ت پۆلۆس ده.  کانی مرۆڤن زموونه می ئه رهه به
ودا  ر له هونه)    2. (یدانابت ر په زموون هونه ب ئه  و به  ره هونه
 کان بتوانن  زموونه ئه کانی نو مکه چه فره   دات، که ده ر هه سه

  

.  رگرتووه التونی مامۆستای وهف ئه  ی له یه م گوته ریستۆ ئه بۆچوونی من ئه  به) 1( 
  )ررگوە. ( 518م،  وته ڕتووکی حه فالتون، کۆمار، په ئه  بوانه
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ین  کاتک  ده. ن کدا بده یه ر دیارده سه  کی به مه هه حوکمکی
ر  سه  یان له  ی باشه که خۆشیه بۆ نه  مه و ئه  خۆشه کالیاس نه

  وه زموونه هئاکامی ئ  دون له ده  سانی دیکه سوکرات و که
ر  کدا  به یه ر باشی و خراپی دیارده سه  حوکمدان به. بت یداده په
ی  وانه موو ئه ر بۆ هه سه کو چاره وت، وه سک بکه موو که هه
.  ره ،  هونه رزه یان به تاکه رمه و گه  یه خۆشی زراویان هه نه
جار ندک  هه.  ر نزمتر نیه هونه له )  وه کرده(کی زموونی کرده ئه
وتوترن  رکه م سه زموونن به نی ئه خاوه بینین، که  سانک ده که
ی،  وه ئه بۆ  وه ڕیته گه ش ده مه هۆی ئه. ن نی بیردۆزه ی خاوه وانه له
.   زانین له   کان جۆرکه تاکهنى ووب بت  باره زموونیش سه ئه  که

مھنان  هره و به وه کرده.  کانه کییه مه هه   مکه ریش زانینی چه هونه
خۆشک  نه  وه کرده  پزیشکک به. وه کانه تاکه ستن به  وابه

.  خۆشکه نه)  تاکه(کات  ی تیماریده ته و بابه ئه. کات تیمارده
  ر پزیشکک به گه ئه. ش تاکن سانی دیکه کالیاس و سوکرات و که

کانیش  کییه مه هه مکه  بت و چه کی هه یه زموون بیرۆکه ب ئه
بت،  ناتوانت تیماری  کان نه بوونی تاکه  گای لهبناست و ئا

.  سه که  کرت تاکه تیمارده ی وه ، ئه چونکه. خۆشک بکات نه
  وه ره هونه  یشتن به ین زانین و تگه گه لک جار واتده گه
 ندیش له رمه هونه.  نیه  وه زموونه ئه  ندییان به یوه ستراون و په به

  نت، که یه گه ده  وه ئه  مه ئه( زاناترهزموون  ن ئه سانی خاوه که 
هۆ ) ر هونه(میان که یان یه) ستت وه ر زانین ڕاده سه  زانایی له

  .هۆ بئاگایه میان له  ناست و دووه ده
  

ر  ی هونه کشهر  سه له . فالتونه ی ئه) جۆرجیاس(لۆگی  وانی دایه پۆۆس پاه) 2( 
  فالتون، ئه  بوانه. گفتوگۆ  وته که هسوکرات و جۆرجیاسدا د ڵ گه له  و چاکه
  )ررگوە. (448لۆگی جۆرجیاس  دایه
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م نازانت  به  یه شتک هه زانت، که  زموون ده ن ئه سکی خاوه که
زانت  ند ده رمه ، هونه وه شه وانه پچه به .  یه بۆچی هه  شته و ئه
  رک لهندازیا ، ئه وه م ڕووه له.  یه و بۆچی هه  چیه  شته و ئه

  زانت، که ده  شتانه و ندازیار هۆی ئه ئه چونکه .  کرکارک زاناتره
کو چۆن ئاگر شت  وه.  کرکار ئامرکی بگیانه(مھنراون رهه به
هنته  کان ده مان جۆر بئاگا شته هه ویش به سوتنت ئه ده

 یسوڕن سروشت ده  که ئاگره ، که  ودایه جیاوازییان له. م  رهه به 
و  کارکردن نیه  زانایی به.)  گرتووه  وه که کاره خوی به  که و کرکاره

زانینیش . کانی زانین و ناسینی هۆ ر ڕاده سه  وته که ده
زموون  ئه ریش له  هونه. بت مرۆڤ فرده.  یه تکی مرۆڤانه خسه
سانی  م که ر به فرکه  توانت ببت به ند ده رمه هونه.  ڕاستره
  م، که ده  دووباره.  یان نیه وانایه م ته زموونی ڕووت ئه هن ئ خاوه
کان  تاکه  ته ت بابه باره و  زانینمان سه ستکردن زانایی نیه هه

ستکردن  هه. ن کان هه ته ات بۆچی بابهپمان ن. دات پده
ی   سانه که و ئه.  رمه گه) بۆچی(ک ، نه رمه نت ئاگر گه یه گه هیدار

ش  مه ئه. اوەنرلڕزیان تکرد،  ستکردنیان ڕه ناو ههداه ریان هونه
و  ئه. خشن کی سودبه کانیان بۆ خه داهنانه وه نیه، که  ئه ر به له
بوونی داهنان و زۆر ڵ گه له. نراون ت دا زاناو بلیمه  به  سانه که

بۆ   وانی دیکه دا زۆر داهنان بۆ پویستی ژیان و ئه وه دۆزینه
ی بۆ  وه ئه ر به ی بۆ خۆشی بوون، له هوان ئه. خۆشی بوون

 کى دیکه لهجۆرگونجان، به  ده رگرتن نه کارهنان و سودلوه به
کانی ژیان و  کان بۆ پویستیه زانسته  وه لره. نران زانایی دا 

وت  رکه میسر ده  زانستی ماتماتیک له. وه دا ریانھه خۆشی سه
.  ۆشی و ڕابواردن بوونریکی خ نیا خه کان ته پیاوه ئاینیه  چونکه
ر و  دا باسی جیاوازی نوان هونه) وشت ڕه(ڕتووکی  په  له ئمه 

ی  و خاه ئه.  وه ۆتهی زانینمان روونکرد کانی دیکه شه زانست و به
سک زانایی  موو که هه  ، که یه وه ئهكهین هد ی بۆ دا ئاماژه لره
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کان  شته تی ڕه م و بنه که هۆی یه له  نت، که  داده  وه به
ن  سکی خاوه پشتر گوتمان که ، له یه مه ئه ر به له.  وه کۆته ده
ن  و خاوه له ندیش  رمه و هونه یه ستکردنی هه نیا هه ته زموون  ئه
  ش له میکانیک و بیردۆزه  کارکیش له نو خاوه  زاناتره  زموونه ئه
زانایی ی،  که کورتیه  به.  خشه زیاتر زانین بهکى وستی کردە هه

  . کان تی شته ڕه ت هۆکان و بنه باره سه  زانینه

ڕین  گه دا ده زانینه  م جۆره دوای ئه  به  کی ئمه مادامه  -2
  بن به ده  کان چین، که ته ڕه بزانین هۆکان و بنه  پویسته

یشتن له  ی تگه ڕگه  به  یه وانه له]. ت حیکمه[ ی زانایی رچاوه سه
مجار،  که یه. ئاشکرابت ۆبواتای زاناییمان   هواتای مرۆڤکی زاناو 

وانا  پی ته  موو شتک به هه  یه سه و که بابین مرۆڤی زانا ئه
  شتانه و توانت ئه ده   یه سه و که میش، زانا ئه دووه. زانت ده

زانایی نهك ستکردن  هه. (توانن فریبن نه  سانی دیکه فربت که
ی ڕاست بکات و  وه ها ئه روه هه).  دایهسک موو که وانای هه ته  له

کی فری  شکی زانست و لقی زانینکدا خه موو به هه  بتوانت له
و بۆ   خۆیدا زانینه ی له وه ئه.  کان بکات زانایه ته ڕه هۆ و بنه

زانستکی  خۆ زۆرتر له  ربه زانستکی سه.  زانایییه  نجامیک نیه ئه
ی  مرۆڤی زانا گوایه. گرت هد هه  وه خۆ نزم زانایی به پله
متر  ی که وانه ئه. دات رمانده و فه ئه. چی ناکات و ملکه  رمان نیه فه
  .ون چی ئه زانن ملکه ده

ڵ  گه  دا له لره. ت زانین و زانایی باره کن سه رند هز مانه چه ئه
بت  زان ده شتک ده موو ی هه وه دا  ئه تانه سه م خه ئه

  ی له شتانه و ئه. بت کی هه مه رزی هه زانیارییه کی به
  له  چونکه  کین ناسینیان ئاسان نیه مه موویان زۆرتر هه هه
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ڵ  گه  له  ه مامه  یه وه باشترین زانستیش ئه. دوورن  وه ستکردنه هه
  .کات کاندا ده ته ڕه بنه

کات  ا دهتدڕهبنهک زۆر  نهکهم ڵ  گه  له  ه ی مامه و زانسته ئه
  ندازه زانستی ئه  زانستی ژمریاری له ،بۆنموونه . واوتره ته
کی  خه  باشتر به  وه کۆته هۆکان ده  ی له و زانسته ئه.  واوتره ته
رکی باش  توانت فرکه ناست ده ی هۆکان ده وه ئه  گات چونکه ده

ودا  یشتن و زانیندا له پناوی تگه  یشتن و زانین له تگه. بت
ی  وه ئه.  وه ناسرته شتک زیاتر ده موو هه  له  ، که توکهەردده

بژرت، که  ده هه  وه بژرت ئه لده پناوی زانیندا هه  زانین له
. ناسرن موو شتک باشتر ده هه  ت و هۆکانیش له ڕه بنه.  ڕاسترینه 

م  به. ناسرن و ده  یه ماندا هه ر ڕۆشنایی ئه به  موو شتک له هه
  وه خواروویانه  ونه که ده  م شتانه ی ی ئه ڕگه له) انت و هۆک ڕه بنه(

کاندا  دوای کۆتایی بوونی شته  ی به و زانسته ئه. ناناسرن
.   ته سته ن ده زیاتر خاوه  کانی دیکه موو زانسته هه ڕت له  گه ده

رو  سه  له.  رچ بوارکی زانستدا بت شتکی چاکه هه کۆتایی له 
خۆی   وه کانه موو شته ژوور هه  له  که زنه،  مهی  چاکه  موویانه هه

و  کانماندا ئه وه ژر حوکمی تاقیکردنه له  مه ئه ر به له.  ڕاگرتوه
  . وه کۆته ت و هۆکان ده ڕه بنه له   ستمانه به ی مه زانسته

یان  فه لسه سوڕما فه ریان  دا سه وه مژووی بیرکردنه  ی له وانه ئه 
یان ئاسان و نزیک  که رسوڕمانه تی سه بابه  اوهت ره سه  له.  داهنا

مانگ وخۆر و   له. کان وره گه کشه   دواییدا روویانکرده  له. بوو
گهشتهکهیان ردوون  تی گه ڕه و بنه ره به  وه کانه ستره ئه
زان  نه  سوڕمت هاوکات خۆیان به ریان ده ی سه وانه ئه. خستڕبه

  ن چونکه که ده  فسانه ئه ز له  حه  ، که وه گرته ش ده وانه ئه(نن داده
ی  وه ئه ر به له). تدا دهرههسهوه  رسوڕمانه سه  ش له فسانه ئه
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 بوون، له فه  لسه ریکی فه زانین خه نه  ربازکردن له وان بۆ خۆده ئه
ستی سود  به ش بۆ مه مه و ئه  پیناوی زانیندا زانستیان داهیناوه 

  ، که ڕاگیراوه  و هۆکاره ئهر  سه له نگهشتهکهیا.  بووه رگرتن نه وه
  زانسته  م جۆره کانی ژیان ئه رکردنی پویستیه پاش مسۆگه

رگرتن  ستی سودوه به مان بۆ مه م زانسته ئه  ئمه. داوه ریھه سه
پناوی    و له  سته ربه کو چۆن مرۆڤ سه وه. هیناوهنهربهکا

ست  ده وه    .تهویس -ست و خۆ ربه ش سه م زانسته ژی، ئه خۆیداده
تی  سته ژوور ده  له  ، که ، وابینراوه زانسته  م جۆره هنانی ئه

  سنوورداره،  وه نه ندک الیه هه  خۆرسکی مرۆڤ له.  تب وه مرۆڤه
ی  م زانسته نتی ئه نیا خوا مافی خاوه ته(ت،  کو سیمۆند ده وه
بۆ  که ست بۆ زانستک درژبکات،  و ناگونجت مرۆڤ ده)  یه هه
ن  که کان باسیده ی شاعیره یه و شوه به. نراوه و دانه ئه
م  به. نت یه بگه  و زانینه و مرۆڤ ناتوانت خۆی به)  سوده حه(خوا
ر  ده قه و هیچ زانستکیش به ره ده سودی به حه  تی خوا له سته ده
پیرۆزترین زانست .  ی ڕزلنان نیه شایسته  زانسته  م جۆره ئه

  وه دوو ڕووه  له  م زانسته ئه.  رزترین ڕزلنانه ی به هشایست
 . نی بت زانستکی پیرۆزه زانستک خوا خاوه.  پیرۆزترینه

تی  بابه  تب ی هه ته سه م خه ها زانستکیش ئه روه هه
موو هۆکاندا  نو هه خوا له  چونکه  شی پیرۆزه که وه لکۆینه

زیاتر   م زانسته ، بگومان، له دیکه کانی زانسته.  ته ڕه مین بنه که یه
دوایا   ی به وه ئه. باشتر نین  م زانسته م له پویستترن، به

ی  وانه پچه  به  ودا کۆتایی بت، که له  ڕین پویسته گه ده
ئاستی   له  وه رسوڕمانه سه  سک له که موو هه.  مانه که وه لکۆینه

ک،  یه ره ماکه سه  بینینی بووکه  کو له وه(کات ستپده کاندا ده شته
 ڵ گه لهک  یه شی هی چوارگۆشه رخانی خۆر یان بھاوبه رچه وه

ناپورت،   یه ی نازانن شتک هه وانه بۆ ئه    دا، چونکه ی دیکه الکه
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و   که جیاوازه  نه الیه  ینه بت بگه ده  ئمه).  رسوڕمانه ی سه جگه
    .بناسينهۆ 

 موو هه(ڕین  دوای ناسینی هۆکاندا بگه  به بت ده  ئاشکرایه -3
چوار  ر سه  له پشتر له). زانرت ی ده شتک پاش ناسینی هۆکه

:  بۆنموونه. ڕۆک بوو ناوه  و هۆیانه کک له یه. جۆر هۆ دواین
هۆ  ه تاکو به دواينهوکۆدهتى شتهکه  چیه له(  وشته ڕۆکی ئه ناوه
نانى هكپ ىسەركستو یان  ئه  م، دووه). ین گه ی ده که ته ڕه و بنه
  ست له به میش مه ی گۆڕان و چواره رچاوه سه م،  سیه.  یه که شته
موو گۆران و  ش کۆتایی هه مه ئه( یه شته و یداکردنی ئه په
م  ر سروشت ئه سه  مان له که نوسراوه  له  ).  ناوچوونکه له

ۆمان با بیروڕای ستی خ به م بۆ مه به)  3. ( مان باسکردووه هۆیانه
ر  سه له و  باسی بوونیان کردوه که ،  وه ینه ڕوونبکه  و بیریارانه ئه

ند هۆ و  یان بۆ چه وانیش ئاماژه ئه.  وه ته کۆراونه  قینه راسته
  بۆ    کانیاندا سودی به نو بۆچوونه   ڕان گه.  تک کردووه ڕه بنه

---------------------------------------                                     
م  و به دریژی باسکردووه  ی به م هۆیانه دا ئه) فیزیک(ڕتووکی  په  ریستۆ له ئه )3(

کی  ر، هۆی فۆرمی و هۆی  ئامانجه ستویی، هۆی بکه هۆی ئه: ڕیزیکردوون  جۆره
:                          بوانه.  و شته له  ایهغست و  به یان مه

Aristotle . Physics, Book 11, 1946 1, 20- 30    

ریدکردنی بوون  بیردۆزی ئافه  ریان به ی باوه وانه تی ئه تایبه کان، به زانا ئاینیه
وان  دیدی ئه  به. رستۆدا ناکۆکن ی ئه م بۆچوونه ئه ڵ گه له  یه هه  وه ه) هیچ( له

کانی  بووه ر هه سه به  م چوار هۆیه و ئه  نیه ریکردنی بوون ستویی بۆ ئافه هۆی ئه
ی  وه یه په  رستۆ، که بۆچوونی ئه  به.  وه بنه ساخده) ک جیھان خۆی نه(نو جیھاندا

  وه هیچه  کات، بوون له ده) بوون نه(بوونی ت نه باره نیدس سه ی پارمه که بیرۆکه
  ڕی به ی باوه کامهئا و ئه  یاندۆته ریستۆی گه ش ئه مه ئه. رید ناکرت ئافه
      ) رگ وه. (بت ستویی هه و هۆی ئه) خوا(ر هۆی بکه) لی زه ئه(یی  میشه هه
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م  کانی ئه بۆچوونه ڵ گه  یان له  ووه له.  یه مان هه که وه لکۆینه
م  ئه. وه دۆزینه ده  کی دیکه بین یان هۆیه دا هاوڕاده بیریارانه

کان  تی شته ڕه بنه  انیان بهک سروشتیه ته  بابه  سوفانه یله فه
بوه و  موو شتکدا هه هه له   ڕاون، که تکدا گه دوای بابه  به. ناوه دا
 بهتهنيا و گۆڕان  گۆڕه ڕۆک نه ناوه( یشتوون  گه   ره و باوه به   ووه له

بت و نه  یداده په  نه  گۆڕه نه  م شته ئه). دا دت ر شوه سه 
. سوکراتبه زیاتر نابت   وه وکرات لهس  چت،  بۆنموونه ناوده له 

البردنی   و به  یان مۆسیقاکاره  جوانه  ن سوکرات ده  که ،مبه
ڕۆک  کو ناوه سوکرات، وه  ناوناچت چونکه ی له ته و خسه ئه
ن هیچ شتک  کان ده سوفه یله فه ندک له  هه  وه م ڕووه له.  گۆڕه نه

ی شتک بته  وه پش ئه. تناویش ناچ و له  وه بوونه  ته نایه
ر  سه له ی م بوونه بت تاکو ئه هه  شتکی دیکه  پویسته  وه کایه 

ر  سه له ش سوفانه یله م فه موو ئه هه. یداببت ی په ستت و لوه ڕاوه
م  ری ئه رنهز تالیس، دامه. کان هاوڕانین ته ڕه ی هۆ  و بنه ژماره

نى بوويه دا ڕه و باوه له(ت  ڕه بنه  کات به ئاو ده  یه فیه لسه فه فرگه 
نجامی  ره ش ده یه م بیرۆکه ئه).  ئاو ڕاگیراوهر  سه له جیھان

و   ڕاییان تدایه ی ته شتانه و موو ئه تی بۆ هه یه که ماشاکردنه ته
وام  رده به  وه وه هۆی ئه  چت و به رده ده  وه ڕاییه و ته رمایش له گه
موو  هه  له  ، که ره و باوه ئه  یشتۆته گه  وه و هۆکاره له . وه منته ده

ندک  هه.  ی سروشته رچاوه یه و ئاو سه ڕایی هه تۆوکدا ته
مجار  که بۆ یه  ی ئمه یه وه م نه گای کۆن پش ئه ن کۆمه گه واتده
مان بۆچوونیان بۆ سروشت  زراند و هه ی خوایان دامه بیرۆکه

کان  بووه زای هه جگه یان به ) تیسیس(وان ئۆقیانوس و ئه. بووه هه
گوت  پیان ده نا، که  خواکان دادهردنى واخئاویشیان بۆ سوند و 

سوندی  نرا و ڕزیلده  شتک کۆنترین بوایه ر هه. ستیکس
م تالیس  ، به ند کۆنه چه  م بۆچوونه ی ئه وه دنیانین له. خورا پده

ڕی  هیپۆ   وباوهی بیر وه ئه ر به له.  نی خاوه به  خۆی کردووه
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داینانین و باسی   سوفانه یله م فه ڕیزی ئه  له  مووکورتی تدایه که
به   وه پش ئاوه  وا له نیس و دیۆجنیس هه کسیمه نه ئه.  ین ناکه

هیپاسۆسی میتاپۆنتیۆم و . نن نک داده موو ته تی هه ڕه بنه 
ادۆکلیس ئیمپ.  ته ڕه و بنه ن به که سۆس ئاگر ده هیراکلیتسی ئیفه

ی  که ته ره ڵ س بنه گه  لهخاك و   یه ت هه ره چوار بنه ڕی به  باوه
 گۆراسی کالزۆمینا، که به کسه نه مان ئه پاش ئه. کات پشو ڕیزده

کانی  فیه لسه فه  ره و بیروباوه  تره وره ئیمپادۆکلیس  گه  له ن  مه ته 
ژماردن   له  ته ڕه تای بوون بۆ بنه ره ، سه داوه ریانھه دواتر سه

ی  و شتانه موو ئه هه  دایه ره و باوه له.  وه ڕنته گه کان ده ره ده به
کگرتنی  یه  کو ئاو یان ئاگر به چن، وه خۆیانده  کانیشیان له پارچه
ر  گه ئه. دات ش تکیان ده وه بن و جیاکردنه کان دروست ده پارچه

م  له.  وه یی بمننه میشه هه  توانن به بت ده یان نه ته م دوو حاه ئه
. نیا هۆ بت ته] ر ماته[ستویی وت هۆی ئه که رده واده  وه بۆچوونانه

  وه ن زانایانی دیکه الیه  ر له کردنی بیروباوه شه م پاش گه به
پکھنان و   دروست بت، که  یه وانه له.  وه کۆنه  ته م بابه زیاتر له

م  به.  وه ڕنه تک بگه ڕه ند بنه کک یان چه بۆ یهكشكاندن ت
ڕۆک  ناوه  وه مه الی که ؟ به ی چیه دات، ئایا هۆکه ڕووده  مه بۆچی ئه

  خته ته. ن و برۆنز گۆڕان دروستناکه  خته ته. گۆرانی تدا ڕوونادات
.  وه کایه رکمان بۆ بھنته یکه ناتوانت چوارپایی و برۆنزیش په

  م هۆیه ی ئه وه ئه بۆ.  هم گۆڕان هۆی ئه  بته ده  شتکی دیکه
  ڕین، که بگه] ر بکه هۆی[مدا دوای هۆی دووه به  بناسین پیویسته

  .                                        خسنت ڕه ده  که گۆڕانه

و  ئه  یشتنه کانیاندا گه وه لکۆینه  له  تاوه ره سه ی له  وانه دا ئه لره
. خۆیان ڕازیبوون ن له ڕۆک بکه ناوهک جۆر  یه ڕ به  ی باوه ئاکامه

 یان به که ڕین بۆچوونه گه مدا ده دوای هۆی دووه  م کاتک به به
  و سروشتیش به ته ڕه و بنه دان ئه ڕه و باوه وان له ئه.  وه خاته درۆ ده 
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ها  روه هه). ون که ڕده  م خاه ئه ر سه  موو له هه(گۆڕه نهگشتی 
گۆڕان و جونک   موو جۆره هه له   ته ڕه بنهم  ئه) چین کو بۆی ده وه(

جیھان كى  کانه یه  ڕیان به ی باوه وانه موو ئه هه. ن که ش ده ببه
 یه له دوو هۆ هه  ڕی به باوه  نیدس، که پارمه  له یه، بجگه  هه

  وان ئه. بوون وتوو نه رکه ردا سه ستنیشانکردنی هۆی بکه ده 
م  بۆ هۆی دووه  توانن ئاماژه و ده  یه ههت  ڕه بنه فره   ریان به باوه
نین  داده  وه پیکهخاك رمی یان ئاگرو  ساردی و گه  بۆنموونه. ن بکه
م ئاو،  به.  کان پیه کی بۆ جونی شته ن ئاگر هزکی ناوه و ده

م  ی ئه وه پاش ئه. ن وه ی ئاگره وانه پچه  به  وانی دیکه یان ئهخاك 
    وه کاندا بدۆزنه شته نو تی گۆڕان له ره نی بنهیانتوا نه  زانایانه

رچ  یان ههخاك بگومان ئاگر یان . ڕان مدا گه دوای هۆی دووه  به
و   دانی چاکه رهه هۆی سه  نابن به]  م چواره له[ تکی دیکه ڕه بنه

ر  به  ینه ش بخه تانه م خسه ناتوانین ئه. بووندا  جوانی له
بوونی   ستک له به بت هۆ و مه سک ر که گه ئه. وت ڕکه
کانی پش خۆی   سه که  له  یه موو سروشتدا هه کاندا یان هه ه ئاژه

م  به.  بووه  م بۆچوونه نی ئه کساگۆراس خاوه نه ئه.  هۆشیارتره
مان  دیدی ئه  به.  پشتر باسیکردووه  هرمۆتیمۆسی کالزۆمینا له

بۆ   کرت ئاماژه جوانی دهی  رچاوه ت سه باره ی سه و پرسیاره ئه
و   ستاوه ر ڕاوه سه  شتکی له موو بوونی هه  کات، که ده  و هۆیه ئه
  . کاندا بووه نو هه له  دانی جونیشه رهه تی سه ڕه مان کات بنه هه

دوابت  یان   ته م بابه ڕ ئه مه له  سه م که که ه هزیۆد یهدياراو  -4
  زووی به ویستی و ئاره خۆشهنیدس  کو پارمه ، وه سکی دیکه که
یدابوونی  پهر  سه له یدا که و له بۆچوونه ئه. تی بوون دانابت ڕه بنه

  : ت جیھان ده

  ." ئافهريدكردویستیان  موو شتکا، خۆشه پش هه خواکان له"
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  : ت ها هزیۆد ده روه هه
 ونابهرفرمینی  زه موو شتک دنیا شواو بوو ئنجا پش هه
  موو شته هه نو      له ویستی ها خۆشه روه هه .دروستبوو

  .زنترین بوو مهکاندا مره نه

ک  بۆ بوون و  کاندا هۆیه بووه نو هه نت له یه گه ده  وه ئه مه  ئه
دوا و   م هۆیه ئهر  سه له مجار که ئایا ک بۆ یه.  یه جونیان هه

 .      ین که کرن دوایی باسیده چۆن ڕیزده  م زانایانه ئه

نو  یزانی له ده  م، که بکه  و زانایه وت باسی ئه مه دا ده رهل
ن ناشرینی و  هه  چۆن جوانی و چاکه. ن کانیش هه سروشتدا دژه

  جوانی وچاکه  له  ندک جار ناشرینی و خراپه هه. ن ش هه خراپه
ویستی و  ی خۆشه بیرۆکه  یشته گه  مه ئه ر به له. بینرن زۆرتر ده

به ت ب ده  م دوانه کک له یه ر هه. کاندا نوان دژه نگاری له ره به
ی  که بۆچوونه  ر له گه ئه.  دژانه نه  و الیه کیک له هۆی یه 

بینین  ین ده فسیربکه ی ته ین و واتاکه ئیپمادۆکلیس تبگه
.  نگاریش بۆ خراپه ره و به  هۆ بۆ چاکه  بت به ویستی ده خۆشه

م  که ر بیین ئیپمادۆکلیس یه گه دا ناچین ئه ه هه وابوو، به که
بۆ   و خراپه کو چاکه  ت، وه ڕه باسی دوو هۆ یان دوو بنه  سه که

  .             یه موو شتکی چاک، چاکه هۆی هه  کات چونکه بوون ده

جۆر هۆ  مان بیریان بۆ دوو که وه ی ڕوونکردنه گوره به  م زانایانه ئه
کو هۆی  ر سروشت، وه سه  ماندا له که ڕتووکه په  له  ئمه  ، که چووه
کی نادیار و  یه شوه  به.  ر باسمانکردوون ستویی و هۆی بکه ئه
كه ، كهنەنهدرا نگاوه جهلهو ری دواون و  سه  له  زایانه شاره نه

و  وه نگه نو جهچوونهته کار بھنن و  نازانن چۆن شمشر به
سودی   وت، که که رده دا ده وه ش له مه ئه.  وه ناکۆنه  زانستانه
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ر  سه  کساگۆراس له نه ئه.  نابیننبۆ بوون   و هۆیه ی ئه وه دۆزینه
جۆرکی میکانیکی  هۆش به   دایه ڕه و باوه دوت و له ده) هۆش(

. ووهنهکردئاشکرانى ندی نوانیا یوه په.  ریدکردووه جیھانی ئافه
م  ، به ی بۆ دوو جۆر هۆ کردووه ئیپمادۆکلیس ئاماژه

  دایه ڕه و باوه ندیک جار له هه.   ی ناکۆکه که فسیرکردنه ته
نگاریش بۆ  ره و به  وه هۆ بۆ جیابوونه  بته ویستی ده خۆشه

ژر   له  توخمهکانچت  ناوده کاتک جیھان له.  وه کگرتنه یه
ك كات. بن کدی داده یه  ا لهییدنگار ره تی به سته ده

.                          وه گرنه کده یه  انهتوخمم  ئههنت  ویستیش جیھان پکده خۆشه

نی  الیه ، باسی فره وه ی زانایانی دیکه وانه پچه  ئیپمادۆکلیس، به
  رچاوه ک سه جون و گۆڕانی بۆ یه.  کات ندی هۆکان ده و چه

یی ستو ئهتوخمى باسی چوار   م زاناشه که یه.  وه ڕاندۆته گه نه
بۆ ئیپمادۆکلیس ئاگر . نت گرنگ داده  م دووانیان به به. کردبت
. و دژی ئاگرن  یه ک سروشتیان هه وا و ئاو یه و ههخاك .  گرنگه

.  وه بته ی بۆ ڕوونده م خاه ئه  وه کانی بخونته سک گوته که ر هه
ر  سه له ری ئیپمادۆکلیس بوو بۆ بیروباوه  بۆچوونی ئمه  مه ئه
  . ی هۆکان شت و ژمارهسرو

دوو   ی به) چۆڵ(ی و) پ(ی هاوڕیتسی دیمۆکر لۆسیپۆس و
 بۆ. ه)بوون- نه(میان  و دووه) بوون(میان  هک یه. نن ت داده ڕه بنه
دوو هۆی  كیان ووهردو ه نیه  رزتر بوون به- بوون له نهن وائه
و  کو ئه مانیش، وه ئهها،  روه هه. کان بووه ستویین بۆ هه ئه
ڕۆک  ی ناوه شوازو دیارده  شتک به موو هه  ، کهی انایانهز
و  کانی ئه جیاوازه  شوازه  یه ی هه وه دان ئه ڕه و باوه له  ننهداد

 کان به بووه جیاوازی نوان هه  چن، که وا بۆیده.  یه ڕۆکه ناوه
کانیش س  جیاوازییه.  ستراوه به  وه جیاوازی نوان هۆکانیانه 
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 ڕیزکردن و  کان له جیاوازییه. و ڕیزکردن و بارودۆخ   شوه: جۆرن
ر  سه له ندیش یوه و په  شوهر  سه له ڕیزکردن.  ندی و جوندان یوه په

  مه ئه ر به له.   کانه ته ڕه بارودۆخی بنهر  سه له ڕیزکردن و جونیش
ڕیزکردندا   له) لف با و ئه(و ) لف و با ئه(داو شوه  له) با(و ) لف ئه(
وانی  کو ئه ش، وه م زانایانه ئه. تدا جیاوازن حاله  له) با(و ) جیم( و

خۆیان   له  و پرسیاره دواون و ئه تی گۆڕان نه ڕه بنهر  سه له ، دیکه
  دات؟  ده رهه گۆڕان چۆن سهکه ن،  ناکه

  خۆیان به  م زانایانه می ئه رده کانی هاوسه پیتاگۆراسیه  -5
یان پشخست و  م زانسته ئه. وریک کردبو خه  وه ماتماتیکه

ماتماتیکدا  نو له. نا کان داده تی شته ڕه بنه  ماتماتیکیان به
دان و  رهه زۆر بارودۆخی سه. ناەداد پشتر له شيان ب ژماره

کو ئاو،  ی، وه کانی دیکه ته ڕه بنه  کانیان باشتر له ناوچوونی شته له
  کانیان به شته  م جۆره به. بینی یان پدهکخاو  وا، ئاگر هه

 نوان مۆسیقا و  ندییان له یوه ی په وه رئه به له. نا داده ژماره
می  ر ڕۆشنایی سیسته به  بینی، بوونیان له ماتماتیکدا ده

  و به  وه سته یانبه ده  مۆسیقاوه و به   وه دایه کاندا لکده ژماره
م  شونکدا ئه  ر له گه ئه. نا یان داده) هارمۆنی(و ژماره

واوی و  تاکو ته  وتایه که دا ڕنه که وته ڵ داکه گه  یان له ۆچوونهب
رچۆنک بت  دا هه ویانده ن هه ربخه یان ده که مه دروستی سیسته

،  بۆنموونه. لمنن دا بسه وته و داکه ئه ر سه  یان به که بۆچوونه
  ی تدایه کانی دیکه موو ژماره و هه  واوه ته 10  کی ژماره مادامه

] می خۆر سیسته  به ر ی سه ستره ئه[پالنت  ده   وا پویسته ئه
و  وان له پالنت بینراون، ئه) نۆ(ی  وه ر ئه به م له به. بت هه
ی  وانه پچه ، به یه ش هه تکی دیکه پالنه  دابوون، که ره باوه
نوسراوکی   مان له یه م کشه ئه  ئمه.  وه سوڕته ده  وه وییه زه

  .                                                     اسکردووهدا ب دیکه
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 ر به له  م زانایانه کانی ئه ی بۆچوونه وه ڕوونکردنه  ست له به مه
کیش واتای  یه کو چ ڕادهت دواون و تا ڕه بنه  بزانین چۆن له  یه وه ئه
. ەوينۆبوونى بك لوت  مانه ده  ئمه  خشت، که به ده  یه)هۆ(و ئه

ستویی و فۆڕمی  تی بوونی ئه هڕ بنه  یان به وان ژماره ئه  ئاشکرایه
 ی جوت بسنور و ژماره. ش جوت و تاکن ژماره.  کان داناوه شته

دوو  ر هه  له  ، چونکه تاکیشه و  یش جوته 1 ژماره.  تاکیش سنورداره
ن ما پشتر ئاماژه کو له  موو جیھان، وه هه.  یه کاندا هه ژماره  جۆره

]  یه فرگه[م  وتوانی ئه شونکهله ک ند هه.  یه بۆکرد، ژماره
دوو ستونی   ش له تانه ڕه م بنه و ئه  یه ت هه ره بنه  ده  ڕیان به باوه
 زۆر، ڕاست و ک و تاک، یه ؛ جوت و)بسنور وسنوردار(ر  رانبه به
،  ماوه چه جون، ڕاست و ستان و ، وه مینه و  پ، نرینه چه

الکشه  و  چوارگۆشه خراپ  و تاریکی، باش و و ڕووناکی
م  به. بووه مان بۆچوونی هه لکمونی کرۆتۆنیش هه ئه.   ن که ڕیزده

لکمون  ئه.  یه وه وانه پچه یان به  رگرتوه وه نىائهو  و له نازانین ئه
کو  وه  .وه کاته کاندا ڕوونده ر ڕۆشنایی جوته به  ژیانی مرۆڤیش له

بۆ . کان دیاریناکات کانی نوان جوته ناکۆکیهنيش اک پیتاگۆراسیه
خراپ یان  تاڵ، باش و سپی، شیرین و ش و کو ڕه وه کان،  و جوته ئه
ی  وانه پچه  به.  داوه ریانھه وت سه ڕکه  و بچوک به  وره گه

  ربوتر باس له کی جیاوازتر و به یه شوه  به  وه کانه پیتاگۆراسیه
م  له. كاتەد  که ره رابه به  انی نو دوو ستونهک ته ڕه ی بنه ژماره

تی  ڕه کان بنه ناکۆکه  نه الیه  ی، که و زانینه ئه  ینه گه ده  وه فرگانه
ر  سه  کی جیاواز له یه شوه  وان به ککیش له یه ر هه. شتکن موو هه

یان  و خاه م ئه به. دوت کان ده ی ناکۆکییه ژماره
هۆ بۆ بوونی   بن به ده  م ناکۆکانه ئه چۆن  وه کردۆته ڕووننه
ڕۆکی  ناوه کان بوون به  ناکۆکه  وت، که که رده م واده به. کان شته
دان و  رهه ی سه بناخه  ناکۆکانه  نه م الیه ئه  کان چونکه شته
  وت، که رده وه بۆمان ده لره.  موو شتکه ناوچوونی هه له
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تک  ڕه ند بنه چه  ان بهڕی می کۆن باوه رده زاناکانی سه  که
جیھان به و دا هاوڕانین وانی دیکه ئه ڵ گه لهندکیان  هه.  بووه هه

هیچ جۆرک   به  م زانایانه مشتومی ئه. نن ک شت داده یه 
. هۆکان نادات  تنمان لهشی مان بۆ تگه که وه ی لکۆینه یاریده

وشت توانی نادون چۆن سر  وه کان له کو زانا سروشتیه وان، وه ئه
  نکۆی له  م زانایانه ئه. وه و بیانگۆڕت کایه کان بھنته شته

و   ک شته یه  ڕی به نیدس باوه پارمه. ن که گۆرانکاری نو جیھان ده
زانای ]. ر ماته[ستو  ئه  کات به ده  ک شته و یه ملیسۆس ئه

میان  بسنور و دووه  به  ک شته و یه ، ئه وه م بۆچوونه میان، له که یه
ی  م زانای فرگه که هاوکات زینۆفان، یه. نیت سنوردار داده  به
)  نیدس شاگردی بووه پارمه  گوایه(، ي] مۆنیزم[ كى کانه یه

م  ئهكى  کانه واتای یه  م له و بوا ناکه  نیه ی ئاشکرا که بۆچوونه
  ه] ک یه[و  ئه  ت، که ده زینۆفان هشتا .یشتبت تگه  شته دوو

م  ڵ ئه گه  له  ه مامهمان كست به پشتر گوتمان بۆ مه له.  خوایه
  تی دوانیان، زینۆفان و ملیسۆس چونکه تایبه  ین، به ناکه  زانایه

نیدس  ی پارمه که م باسکردنه به. کانیان ساکارن بۆچوونه
  بوون نیه ڵ بووندا نه گه و له  دیدی ئه  به. کرت دیده ڕووناکی لبه

من (  بوون نیه  له  و هیچی دی بچگه  شتی پویسته ک و بوون یه
  ) 4). (دواوم  مه ئهر  سه له سروشتر  سه له مدا که باسه  له
م  به. کات بوون دهكى  کانه کانیدا باسی یه گوته  ویش، له ئه

و  رما یان ئاگر رما و سه بۆ گه  کان ئاماژه دیارده  ڕوانته کاتک ده
می  رجه سه). بوون- نه(میان  و دووه  ه)بوون(میان که یه. کات دهخاک 
  ستو  ئه  تی بوونیان به ڕه زانایان بنه  ، که یه وه مان ئه که باسه

  
 ر رانبه ریستۆ به نی ئهچووبۆ  یشتن له ی زیاتر و تگه وه بۆ ڕوونکردنه) 4( 

 Physics, i 3: ریستۆ رتووکی ئه په  نیدس بوانه پارمه
    ) رگ وه(
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و  بووه ت هه ڕه ک بنه یه  ڕیان به ندکیان باوه نویاندا هه له. داناوه
رو  سه  له. تک ڕه ند بنه ر چه به  نایان بردۆته ش په وانی دیکه ئه
ڕیان  باوه کاندا ستوییه ئه  ته ره بنه ڵ گه لهندک  هه  وه م زانایانه ئه
م  ندک له هه.  تکی چاالکیش بۆ جونی جیھان هناوه ڕه بنه  به

به   وانی دیکه ک و ئه یه یان به  چاالکه که  ته ڕه بنه ش زانایانه
  مان شوه هه  کانیش به زانا ئیتالییه.   تک داناوه ڕه ند بنه چه 

بۆ   مانیش ئاماژه ئه.  ئاۆزه  یه م کشه ئه ر سه  کانیان له بۆچوونه
ی  وهرچا سه  به بت ککیان ده یه  ن، که که ت ده ڕه دوو جۆر بنه

کان  پیتاگۆرسییه.  یان زۆره  ککه یه  شته ڕه و بنه ئهو  جون
شیان  و بیره ی ئه شه بانگه. ەكردوت ڕه بۆ دوو جۆر بنهیان  ئاماژه

) کو ئاگر و خاک وه(کان تی شته سه خه باوه  و نه  کرد، که بواوه
  یان به ژماره  شه م هۆکاره ئه ر به له. ڕۆکن کو ناوه نین، به

ن  ڕۆک بکه ی ناوه ویاندا پناسه هه  وه م بۆچوونه له. ڕۆک دانا وهنا
  یان به م ژماره که وان یه ئه. بوو یان ساده که ودانه م هه به

م شت له  که زانی یه وایانده. کرد ڕۆک پناسده ناوه
کو  ش وه مه ئه.  ڕۆکه ناوهو گر بارهه بت به  کدا ده یه واژه سته ده 

م  که دوو یه  چونکه ک شتن دوو یه  بین جوت و ژماره  وایه  وه ئه
 .جیاوازن)  )2م جوت و ژماره به. باربۆی  بت به جوت ده  ، که شته
 .ند شتک چه  بت به وان ده کیک له یه ر بن هه ر جیاواز نه گه ئه
  لک  گه  له  نده رچه هه) 5. (فالتون دت ئه  م زانایانه پاش ئه -6

----------------------------------  

ی  ریستۆ نزیکه ئه.  ریستۆ بووه مامۆستای ئه)  ز پ  347 -427(فالتون  ئه) 5(
كو ەو.  ی خوندووه فه لسه سینا فه شاری ئه فالتون له کادیمیای ئه ئه  ساڵ له 20
ریستۆ  فتون ئه ە پاش مردنی ئهباسم كردوا پهرتووكهشدم شهكى ئهله پ

کادیمیا  دشکاوی ئه  ی به جگری مامۆستاکه  کرا به ى نه هوئ بهرل
  ) رگ وه. (زرنت مه ی خۆی داده که هت و فرگه جده
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،  وتووه که  م زانایانه کانی ئه شون بۆچوونه] فالتون ئه[ وه ڕووه
نی  مه ته  له. و بۆچوونی خۆی بت نی بیر تی خاوه هشتا توانیویه

موو  هه(راتیلۆس و هیراکلیتس ئاشنابوو کانی ک فرگه  الوتیدا به
 وامدان و زانیاریشمان له رده گۆڕانی به  کان له کییه سته هه  ته بابه

.  بوو  ڕه م باوه نی ئه پیریش خاوه  ت به نانه ته)   نیه  وه یانه باره 
 دوای  کرد و به ماندوو ده  وه کانه وشتیه ڕه  کشه  سوکرات خۆی به

  ک سروشت وشت نه بۆ ڕهکان  کییه مه هه  ته ڕه بنه  پناسه
م گرفتی  بوو به نه  یه م کشه فالتون نکۆی له ئه  ) 6(.ڕا گه ده
ت و جیاوازی خۆی  تی تایبه بابه  پناسه ودا بوو، که  فالتون له ئه
 م ئه  کان ناکرت چونکه کییه سته هه  ته ی بابه پناسه.   یه هه
ی  و ئاماژه ی ئه تانه بابه و ئه. ۆڕنگ وام ده رده به  تانه بابه
  کان له کییه سته هه  ته بابه .بوون] کان بیره[ کردن ئایدیاکان  بۆده

  وه ئایدیاکانه  موویان له م ناوی هه به. داپچاون  وه ئایدیاکانه
نوانیاندا   له  شه هاوبه] شوازه[  و فۆرمه ر ئه سه  رگیراون و له وه

ی  نیا بیرۆکه فالتوندا ته ی ئه که و بۆچوونهن له.  ستاوه ڕاوه
 موو کان هه ودا بۆ پیتاگۆراسییه پش ئه  له. نوێ بوو) شی هاوبه(

 دا ناوی لره.  یه که شه هاوبه]  فۆرمه[ میش  بوو، بۆ ئه  شتک ژماره
  ،  وه نه بده  پرسیاره و می ئه وه  یانتوانیوه و نه  گۆڕاوه  که ته ڕه بنه

کان و  کیه سته هه  ته بابه  له  ؟ بجگه چیه] ته ڕه بنه[و ئایا ئه
و  نوان ئه  وته که ده  ، که یه تی ماتماتیکیش هه ئایدیاکان بابه

  ته بابه تی ماتماتیکی له  بابه.  وه ی پشووه ته دوو بابه
  ته بابهکو  وه  .جیاوازه  وه و ئایدیاکانه کان کیه سته هه
                                    .  ییه میشه تدا ڕوونادات و هه کان گۆڕانی کییه سته هه

---------------------------------------  
لۆگی  دایه  و له وه وشت بکۆته ڕه  له  سوفه یله م فه که سوکرات یه)  6( 
.             م که نه  اپهبژیم و خر  وه ئازاره  به  ت من پم خۆشه دا ده) جۆرجیاس(
  )رگ وه(. 469لۆگی جۆرجیاس  ایهفالتون د ئه:  وانهب
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موو  م هه به .کن کویه و وه  یه فره  وه ی ئایدیاکانیشه وانه به پچه
ئایدیاکان   چونکه.  یه خۆی ههتى ند تمه ک تایبه ئایدیایه

             ی له وه ئه. موو شتکن ی بوونی هه رچاوه سه] کان فۆرمه[
یی و  وره گه)  7. (کرت یدا ده کانیشدا په شته  له  یه ئایدیادا هه
  بت به دهكيشيکو ستویی و بوون وه ی ئه رچاوه هبچوکی س

کی  یه رچاوه سه ند بوونیش  چه ها روه ی فۆرم و هه رچاوه سه
 ڵ گه له  .شی بوونیانه کتی نوانیان هاوبه دا یه لره.  ماتماتیکییه

بار   و نایکات به  ڕۆک داناوه ناوه  ی به) ک یه(کاندا  یتاگۆراسییهپ
ڕۆکی  هۆی ناوه  بن به کان ده ژماره  وه لره.  تکی دیکه بۆ بابه

ی  فالتون بیرۆکه ، ئه وه وانیشه ی ئه وانه پچه به. کان بووه هه
فسیرکی  زراند و ته و بچوک دامه  وره گهر  سه له ی وه بانه نه
  ته بابه به   ژماره  بوو، کهشدا ڕه باوه و له. وهکی بۆکرد هند چه
  تانه و بابه کان ئه بۆ پیتاگۆرسییه.  دراوه گرنه  وه کانه کییه سته هه

کی و  سته تی هه نوان بابه  خسته بوون و ماتماتیکیشیان نه ژماره
  ته ی بابه وه جیاکردنه  فالتون له بۆچوونی ئه.  وه کانه فۆرمه
یشتن  و گه  وه کانه کییه سته هه  ته بابه  له) ک یه(کان و اتیکیهماتم
  وه زراندنی دیالکتیکه دامه  ندی به یوه ی ئایدیاکان په بیرۆکه  به
).  کردووه یان بۆ نه فالتون ئاماژه زانایانی پش ئه که (، یه هه
و  ئاکامی ئه  و له  کی بوونه دووانه  ت، که ها ده روه هه

و   کیش بوونه دووانه  گوایه ، که  یدابووه په  وه هی بیرۆکه
  وه دووه  له  موويانهكان کییه ره سه  ژماره  له  کانیش بجگه ژماره

  یه م بیردۆزه و ئه  یه وه وانه پچه به  یه ی هه وه م ئه به. چن رده ده
         وه فۆرمه  ک شت له یه  یه م بیردۆزه ی ئه گوره  به.  نادروسته

 -------------------------------------------------------------------------  
رزاکانی نو جیھانی  به  لۆگی فیدۆدا ئایدیا یان فۆرمه دایه  فالتون له ئه) 7(  
کان       ستویی و تاکه موو بوونکی نو جیھانی ئه ی هه رچاوه هۆ و سه  رز به به  

)رگ وه(.   Phaedo       100لۆگی    فالتون دایه ئه  بوانه. تن داده
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  مز  .لک شت ی گه رچاوه سه  به بت ستوش ده چت و ئه رده ده
م  به. بت دروست ده  خته کو ته وه ستو، ک ئه یه نیا له ته

  توانت له و ده سه ک که هنت یه کارده به  که ی فۆرمه]  که دارتاشه[
یشدا  پیاو ندی نوان ژن و یوه په  له. دروستبکات مزک زۆرتر

م پیاو  بت به مندای ده] ساکدا له[ک جار  بینین ژن یه ده
م  دا ئه لره.  زیاتر دروست بکاتمندایک   توانت له ده
.            چت ستو ده ندی نوان فۆرم و ئه یوه په  له  سکسیه  ندییه یوه په

ی بۆ دوو  دا ئاماژه که ی پرسیاره وه همدان وه  فالتون له ئه  ئاشکرایه
کان هۆی  فۆرمه(ستویی  ڕۆک و هۆی ئه ؛ ناوه جۆر هۆ کردووه

).  کانه ڕۆکی فۆرمه کیش هۆی ناوه شتکن و یه موو ڕۆکی هه ناوه
کاندا  کییه سته هه  ته بابه  له  و فۆرمانه چۆن ئه  که  ئاشکراشه

ی  کشه.  وه دۆزرته ده کاندا نو فۆرمه لهكيش  بینرن و چۆن یه ده
ش له  مه ئه.  م هۆیانه بۆ ئه  وه ڕاندۆته شی گه چاک و خراپه

  .  نزیکه  وه کساگۆراسه نه کانی ئیپمادۆکلیس و ئه بۆچوونه 

تی  ڕه بنهر  سه له ی مشتومیان وانه ت ئه باره مان سه که باسه -7
مان بۆ  و خاه م هشتا ئه به.  ، کورته کردووه قینه م و ڕاسته که یه

ت دواون هیچی  ڕه بنهر  سه له ی وانه موو ئه هه  ، که وه بته ڕوونده
ر  سه  مان له که وه لکۆینه  له  ئمه ، که  زیاتر پنیه وه  نویان له

ستو  ئه به   ته ڕه و بنه ندکیان ئه هه.  کردووه مان بۆ سروشت ئاماژه
کانیش  کات و ئیتالییه ده و بچوک  وره فالتون باسی گه ئه. نن داده
و خاک ئاگر و   له)  ته ڕه و بنه ئه(بۆ ئیپمادۆکلیس  .و نوباوه  باوه
کانی  نه کساگۆراس لکچونی الیه نهئبۆ . وا و ئاو پکھاتوه هه
  تیان به ڕه باسی بنه  م زانایانه موو ئه هه. کانه باوه نه  شته
م  دواون به  ته ڕه و بنه ندکیان له هه.  ی جیاوازکردوه شوه
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ی گۆڕان و جون  رچاوه سه  له  وتووه که زاناشیان تدا هه
 و نگاری و هۆشیان به ره ویستی و به و خۆشه  وه ته کۆراونه

.   بردوه ڕۆک نه نایان بۆ ناوه م زانایانه پهئ .  داناوه  یه رچاوه سه
وان  ئه  چونکه . ناویانبردووه  فۆڕمه  ڕیان به ی باوه وانه نیا ئه ته

  بت و به کان نه کیه سته هه  ته تی بابه ڕه ن فۆرم بنه گه واتده
ستاو بت و  ر شتک وه گه ئه(ی گۆڕانیش دانانرت  رچاوه سه

م فۆرم  به). ی گۆڕان رچاوه سه  دات نابت به گۆڕانی تدا ڕوونه
.                           رمڕۆکی فۆ ناوه  ن به که یش ده) ک یه(نن و  ڕۆک داده ناوه  به

و  ئه ى و هۆیه ئه. كنيهۆ ر بسکان  جون و چاالکییه گۆران و
ندکیان  الی هه.  تدا هۆ نیه ڕه بنه  ن له که ی بۆ ده ئاماژه  زانایانه

وا  . یه تی و هۆش چاکه ویستی و هاوڕیه کو خۆشه هۆکانی، وه
ن  ی ده وانه ئه.  نرچوو ده  وه مانه کان له گۆڕانکارییه  چن، که بۆیده

هۆ   به  که و یه ئه  مان شوه هه به  یه که چاکه و یه و ئه  ککه بوون یه
ڕۆک یان  ناوه  وه نه ناکه  وه نن و بیر له ڕۆک داده بۆ ناوه

ئاشکرا   وابوو، زاناکان به که. بن یداده کان چۆن په بووه هه
  وه کانه ی ڕووداوه ڕگه  ل  هۆ بت چونکه  رینابن چاکه ده
  ينەدەمان دۆخبڕگه   مه ئه ر به له.  هۆکه  ڕواننه ده

  .ر گه  ینه بخه) کان ته ڕه ر هۆ و بنه سه  له(مان  که وه لکۆینه

و  ە ئهوكالي ل. کات ستپده ده  دوو شوه  مان به که وه لکۆینه
ها  روه هه. ژرینب ده ککیان هه ر یان یه به گرینه ده  یه چوار ڕگه

و بۆچوونی   ند دژواره چه  م کاره ئه  وه ینه که ش ڕوونده وه ئه
  .  نگونجاو ک نه یه زاناکان تاکو چ ڕاده

  به  وه ڕننه گه ستویی ده تکی ئه ڕه ی جیھان بۆ بنه وانه ئه -8
 و ئه(  وه فۆرمه  ندی به یوه په  ستوییه ئه  ته ڕه بنه و ئه. داچوون ه هه
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نو  ی پکھنان و له رچاوه و سه نیه) ستویی نین ی ئه تانه بابه
یان  که بۆچوونه وان له  ئه. فسیرناکرت ر ته سه  چوونیشی له

تی  چیه  دا چوون و باس له ه هه  تی بوونیش به ڕه ت بنه باره سه
  ستوییه ئه  ته ڕه و بنه ناتوانن پمان بن چۆن ئه. ن کان ناکه شته
و  و ئاگر وا ستم ئاو و هه به مه(  وه کایه  هنته هکان د ته بابه
ندکیش  کشان و هه ئاکامی تھه  ندک شت له هه).  خاکه

نوانیاندا   زن له کی مه جیاوازییه  مه ئه. یدابوون په  وه جیاکردنه
  ی له وه ئه. دات ده رهه سه  پشتره له  تانه ڕه و بنه ڕووی کام له  له
ی ئاگر  وانه ئه. تیترین بت ڕه بت بنه ده  رهموویان گرنگت هه
، مان هاوڕابن م بۆچوونه ئه ڵ گه لهبت  ده  ته ڕه و بنه ن به که ده
م  رو ئه سه  له.  یهستوی ش ئه ته ڕه و بنه ها ئه وهر هه
  له  نیه  و ساده  یه شی هه ی به وه ر ئه به له)  خاک( وه تانه ڕه بنه
  کک له یه ر هه. نرت م داده که یه هۆی متر به  موویان که هه
ند  ن چه الیه  له) و ئاو وا هه ئاگر و(  کانی دیکه ته ڕه بنه

و  بهخاک بۆچی . بژراون و هه  یان بۆکراوه ئاماژه  وه که زانایه
. نت دادهخاک   شتک به موو س هه که دانانرت؟  زۆر  ته ڕه بنه

ستویی  نی ئه م ته که یهخاک   دا بووه ڕه و باوه له] شاعیر[هزیۆدی 
م  دیدی ئه  دا به مه ئه ڵ گه له. دابت ریھه بووندا سه  له  بووه

ئاگر یان   له  بجگه  کانی دیکه توخمه  کک له ناتوانین یه  زانایانه
تی  ڕه بنه تر به ش شلئاوی  ست تربت و له وا خه هه  شتک له

  .بوونی دابنین

نادوین، که   و زانایانه چوونی ئهبۆ ر سه  زیاتر له مه  له 
ڕیان  ی باوه وانه م ئه به.  ت کردووه ڕه ک جۆر بنه یان بۆ یه ئاماژه 

بۆ . دا چوون ه هه  کو زاناکانی پشو به ، وه یه زۆرتر هه  به
ها  روه هه.  چوار توخم پکھاتووه  نک له موو ته ههكليس ئیپمادۆ

نیک له  توانین بین ته ده  بۆیه. چن رده ده  وه کدیه یه کان له نه ته
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  له  ئمه( وه کو خۆی نامنته وه  ودروستکراوهخاک   یان له  ئاگر 
).  کردووهباسمان  م خاه سروشت ئه ر سه  ا لهندما که نوسراوه

ی  وانه ئه.  یه ه که هه ش بۆچوونه که هۆی گۆڕانکارییه  ت به باره سه
تی  چۆنیه  توانن باسی گۆران لهن نا ڕه م بیروباوه گری ئه هه

ت  باره سه. یدانابت په  وه رمییه گه  ساردی له  ن چونکه شتکدا بکه
،  یه ت هه ڕه دوو بنه ڕی به  ، گریمان باوهسيشکساگۆرا نه ئه
م نکۆیشی  ، به کردووه ئاشکرا باسینه  خۆی به  نده رچه هه

کدی  ی یه کان تکه هموو شت  هه  تاوه ره سه  ناگونجت له. ناکات
 و پشتر ئه له  نت، که یه گه ده  وه یان ئه که بوونه تکه. بووبتن
ی  شتانه و موو ئه هه(کراون  کدی نه ی یه بوون و تکه هه  شتانه
کان  وت شته ڕکه  سروشتیش به).  وه کرنه دهش کراون جیا تکه
وا  ئه  بوونایه هکدی جیا ن یه کان له  ر شته گه ئه. ڵ ناکات تکه
م،  من ده. ین ڕۆکیش بکه توانی باسی بوونی ناوه مانده نه

. بوون نه  وانی دیکه ش و سپی و ئه کو ڕه کانی، وه نگه ڕه  بۆنموونه
کک  بت یه ده  بوایه نگ هه ر ڕه گه ئه.  نگ بووه به  بووه ی هه وه ئه
  وه یه م پگه له.  هببوای]  وانی دیکه ئه سپی و ش و ڕه[کان نگه ڕه  له
و  واره بووه قه هه]  تاوه ره سه  له[ی وه ش، ئه و خاه ئه  ینه گه ده

،  وه شه وانه پچه  به.  ت بووه سه شتکی ب خه و  بووه تی نه چۆنیه
  بوو، که کان ده ته سه خه  کک له نی یه بووه خاوه ی هه وه ئه
نیا هۆش  بوون و ته و کان تکه شته  چونکه  حاه ش مه مه ئه
، بۆ  وه لره.  وه ته ڕووتی ماوه  و به  بووه نویاندا نه له
ی  وه رئه به له( بووه نهى  تکه) هۆش(ی  و شته ئه) کساگۆراس نه ئه(

ڕوونی  به   م زانایه بینین ئه ده. ت ڕه بنه  بت به ده)  وانه و ڕه ساده
  . کردووه ی خۆی باسنه که بۆچوونه

ی پکھنان و  ڵ کشه گه  یان له ه مامه  م زانایانه ئه گشتی،  به 
کانیش  تی شته چیه  ی له وانه ئه.  و جون کردووه  وه شاندنه وه هه
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 کی و ژوور سته تی هه بابه  یان به و شتانه و ئه  وه کۆنه ده
.  وه کرده ت و هۆ ده ڕه دووجۆر بنه  بینی بیریان له ده  وه کانه سته هه

. بدوم  م زانایانه کانی ئه ر بۆچوونه سه  م زیاتر له که دهز من حه
] کی سته هه -نا[ ستویی ئه -تی نا ڕه ودا بنه کان له پتاگۆراسییه

بۆچوونی زانا   و له یره یان سه که و بۆچوونه  وه یان قوتکردۆته
  ته بابهر  سه له یان م بۆچوونه ئه.  جیاوازە  وه کانه سروشت ناسه

کانیان  وه هاوکات توژینه. گۆڕن نه ، که  زراوه کان دامه یهماتماتیکی
 اکو زان ، وه وه کانه سروشتیه  دهدیار  و له ر سروشته سه  له

  یانتوانیوه م نه به. ن که کانیان ده فسیری بۆچوونه کان ته سروشتیه
و  شتک باوه موو کاتکدا هه له. ی گۆڕان و جون بناسن چه بنه
  له  وه شاندنه وه جوت بت چۆن پکھنان و هه ان تاک وی  باوه نه

شیان کردبت چۆن  وه وان باسی ئه ر ئه گه ئه. ن ده بووندا ڕووده
هۆی گرانی و   یانتوانیوه نهشتا ، ه یدابووه نو شوندا په نک له ته

نی، کا ها باسی توخمه روه هه.  وه نه کانمان بۆ ڕوونبکه نه سوکی ته
وت بۆچوونکی نوتر و  که رده واده.  کردووه نهخاک و  کو ئاگر وه

ندی نیوان  یوه و په  چۆن بزانین ژماره. تنهبووبپجیاوازیان 
ر  سه  شتکن و بوونیان له موو تی هه ره کان هۆ و بنه ژماره
یان  که ڕه ن؟ کاتک بیروباوه هه  م ژمارانه نیا ئه یان ته ؟ ستاوه ڕاوه
لمنن  یسه نن و ده دروستی داده  به  وه نه که ساخدهکدا  الیه ر سه  به
م  ئایا ئه. ن ژماره  ەنيشهوکانی نو شو نه ته  شتک به موو هه

رز  کانی جیھانی به ن یان ژماره رزیشدا هه جیھانی به  له  ژمارانه
کان هۆکان و  کییه هۆشه  ژماره)  بۆنموونه(فالتون  جیاوازن؟  بۆ ئه

  . کان بوون کییه سته هه  ته بهش با وانی دیکه ئه

دا  کان لره بۆچوونی پیتاگۆراسییهت بیرو باره مان سه که وه وژینهت
بیر  کانیان به ی شته وانه ر بۆچوونی ئه سه  چینه گرین و ده ڕاده

ر  سه  یاندا له که وه لکۆینه  له  م زانایانه ئه.   داناوه) ئایدیا(
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.  کان داهناوه ته ی بابه گوره  یان به کان ژماره کییه سته هه  ته بابه
کانیشیان بۆ  ته کان بوون و بابه ته ر بابه ده قه کان به ژماره
و  خۆ له ربه تک بیرکی سه ر بابه بۆ هه.  وه ڕاندۆته ی گه که بیرۆکه
ڵ،  تی، تکه ڕه بنه  ته و بابه ئه  ئینجا گرنگ نیه  . یه هه  ته بابه
ندک جار  ، هه نی باسه ی شایه وه ئه. بت  باوه کی یان نه سته هه

  تانه م بابه بوونی ئهر  سه له )کان فۆرمه(کان ناتوانرت بوونی بیره
  وه یانه ڕگه  کان له ندک جاریش بوونی فۆرمه لمنرت و هه بسه
  تانه و بابه موو ئه کان فۆرمی هه ی زانسته گوره به. ەتهوزرۆد ده
ی  وانه ئه.  وه ی زانستانه وه نو لکۆینه  ونه که ده ن،  که  هه

ن فۆرمی  که کاندا ده جۆره جۆراو  ته نو بابه کتی له  ی یه شه بانگه
نوچوون   ی له تانه و بابه یش یان فۆرمی ئه) فیکردن نه( وه تدانه ڕه

دا  ندشه نو ئه کانیان له بیرۆکه  چونکه ەنهوەهدماون  و نه
بوونی   ڕ به و باوه نۆڕ ش زیاتر ده مه له ندک هه.  وه ته ماونه

ى  وشه ندک و ههكان ۆرەجی  وه جیابوونهکان و  ندییه یوه فۆرمی په
کییدا  سته رز و هه نوان جیھانی به  له) م مرۆڤی سیه(فۆرمی 

ی  مینه زه) ئایدیاکان(لماندنی  کان بۆ سه گه تکا، به به. هنن ده
ي  گوه به.    ەتهونش وه ده هه  فۆرمانهم  وونی ئهب  ڕهنان به باوه
 .وت که ری ده هاگه ری پش ڕه گه پش جوت و ڕژه  ، ژماره مه ئه
  له ک بوونه  توانین نه کان ده فۆرمه  ڕکردن به ی باوه بناخهر  سه له

  چونکه(لمنین  ش بسه کانی دیکه کو شته کان به مه که پشتر و یه
ریان  سه له  ، که یه زانستیش هه)  8(). ناسرن وانیش ده ئه

  گوایه دروستبت، که   و بۆچوونه ر ئه گه م ئه به.  وه بکۆته
ڕۆک  ی ناوه نیا بیرۆکه ته  بت به وا ده شن ئه کان هاوبه فۆرمه
  و فۆرمیش   و فۆرمه  شبوون ڕووداو نیه هاوبه  چونکه. دات رهه سه

  
  .                                        ه) رۆک ناوه(  نهم  بوو له ریستۆ ئهستی  به مه) 8(
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ر  گه ، ئه بۆنموونه) 9.(تک بار بۆ بابه  نابت به) ڕۆک یان ناوه(
)  یشه میشه هه(ش بت  دا هاوبه)  جووت(فۆرمی  گه لهشتک 
وابوو، بیر یان  که. یی بت میشه هه  جووت   وتووه واڕکه  چونکه

م  بۆ ئه  ش هاوکات ئاماژه و بیره ئه.  یه م  هه که فۆرمی بوونی یه
ستمان  به کات یان مه یی ده میشه کو بوونکی کاتی و هه ، وه بوونه

کاندا  جیاوازه  نو بوونه کتی له ین یه ده  ، که  چیه  خاه و له
   ن که ده  شییان هاوبه   ی تانه و بابه کان و ئه ر فۆرمه گه ؟  ئه یه هه
 موویاندا هه   له  ، که وه دۆزینه بت شتک ده نیان ههک بوو یه
و  ئه(کاندا  کاتیه  ته نو بابه دوو له  گینا چۆن ژماره بت، ئه هه
کو  یین وه میشه ی زۆرن و هه وانه یان ئه) وتن فه ی ده تانه بابه

کو خۆی  کاندا وه تاکه  ته ڵ بابه گه  و له  وه منته خۆی ده
 ناو له نیا به بت و ته شیان نه ر فۆرمیکی هاوبه گه ه؟  ئ وه نامنته

 ری مرۆڤیک له یکه توانین کالیاس و په وا ده کدی بچن، ئه یه 
  له . بینین کانیان نه ندییه یوه پهدابنین و ) مرۆڤ(  به  خته ته 

ندی  یوه په ت  به  باره و پرسیاره سه ئه  پیویسته  وه مه رو ئه سه
ی  وانه کان و ئه کییه سته هه  ته بابه مین به  زه ر سه له کان فۆرمه

کان نابن  فۆرمه.  وه ینه چن قوتبکه ناوده ی له وانه یین و ئه میشه هه
. کان کییه سته هه ته  ی جون و گۆڕانی بابه رچاوه هۆ و سه به 
 و نو ئه له  نده رچه هه(نادات   وه یانه باره ها زانینمان له روه هه

  له  م فۆرمانه ر ئه گه ئه). ڕۆکییان نین م ناوه هدان ب شتانه
نگی  ین ڕه ده  نران، بۆنموونه هۆ داده وا به  ئه  بوونایه نویاندا نه
  .تکی سپی موو بابه هه بۆ سپیکردنی  سپی هۆیه

 -------------------------------------------  
.  دا باسکردووه) کاتیگۆری( پهرتووكى ی له یه م کشه ڕوونتر ئه ریستۆ ئه) 9( 

 بار بۆ   و نابت به گره ، بارهه)کی ره سه(م که ڕۆکی یه تی ناوه تایبه ڕۆک، به ناوه
.اكانداژەستهوەلهد بابهت   

)رگ وه(  Categories, 5:15- 20  بڕوانه  :  
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دواییدا ئیۆدۆکسس  کساگۆراس و له نه مجار ئه که ش یه یه گه م به ئه
ش  موکورتی ببه که  و له  ش باسییانکردووه کی دیکه ند زانایه و چه
  لمنرت، که شی پبسه لک شتی دیکه توانرت گه ده.   نیه
.                     بووندا نین له
وت،  که رده مان بۆ ده وه یشتوین ئه واتای فۆرم گه  ی له جۆره و به
و  دانانی فۆرمیش به.  بووه یدانه په  وه فۆرمه  شتک له موو هه  که

.  ن ب واتاو متافۆره که شی ده کان هاوبه ته موو بابه ی هه شوازه
ی  وه ک یان ئه بوویه موو هه هه  کان؟  فۆرمه  بوانینه  چۆن ئمه

.  گیراوه رنه وه  وه وه م له چت، به ده  شتکی دیکه  بت له یداده په
بووبت  یدانه بت یان هشتا په شت سوکرات هه ها ده روه هه
شوازى زۆر   وه م ڕووه له. یش بت میشه ر فۆرمی سوکرات هه گه ئه

کی دوو  ن مرۆڤ ئاژهی ده  بۆنموونه. دات ده رهه بۆ بوونک سه
دا  لره. نین رخۆی داده رانبه یان شوازی مرۆڤ خۆی به  القه

کان شواز  کییه سته هه  ته نیا بۆ بابه ته  به) انئایدیاک(کان  فۆرمه
  ت بهب فۆرمی جنس ده  .فۆرم  بن به کو بۆ خۆشیان ده هنین ب

فۆرم و   بت به خۆی ده  و شته ر ئه وابوو هه کان، که جنسی فۆرمه
ر  سه  ی له و شته رۆک و ئه ناوه  حاه ها مه روه هه. رگیراو وه

و  چۆن ئه.  وه ینه کدی جیابکه یه  ت لهست وه ی ڕاده که ڕۆکه ناوه
 دابین؟  له  بووانه م هه کان له بووه ڕۆکی هه یان  ناوه  فۆرمانه

)  10. ( یدابوونه کان هۆی بوون و په فۆرمه   دا واباسکراوهفیدۆ 
کان  فۆرمه  ، که کانه بووه هه یدابوونی پش پهکان  بوونی فۆرمه
  هشتا ب ) ک یه نوو یان موستیلهخا  بۆنموونه(شن تیایاندا هاوبه

فالتون تیایدا باسی  ئه  فالتون، که کانی ئه لۆگه دایه  له  ککه فیدۆ یه) 10(
بۆ بوونی ) هۆ( به  فۆرمانه و کات و ئه رز ده کانی جیھانی به ی فۆرمه بیردۆزه

ی  هش م به ریستۆ له دا ئه لیره. نت کان داده بووه کان یان هه کییه سته هه  ته بابه
)رگ وه. (گرت فالتون ده ی ئه که وونهچبۆ  له  خنه متافیزیکدا ڕه  
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ی  شتانه و ش یان بۆ ئه بووی دیکه لک هه کان بۆ گه فۆرمه. فۆرمن
کان  ر فۆرمه گه ئه. هۆ  بن به ی باسمانکرد ده جۆره و بن به یداده په

کان؟ ئایا  بووه هۆ بۆ بوونی هه  بن به بن، چۆن ده ژماره
 مرۆڤ ژماره  ن، بۆنموونه کانیش ژماره بووه هه  ، که یه وه رئه به هل

 ک یه سته ن؟ بۆچی ده ی دیکه سوکرات و کالیاسیش ژمارهو   ک یه
توانین بین  دهدا  ؟ لره کی دیکه یه سته هۆ بۆ ده به  بت ده  ژماره 

.  کاتییه  ی دیکه که ژماره سته  یی و ده میشه کیان هه یه سته ده
جیھانی   ندک شت له ی هه وه بۆ ئه  وه ڕته بگه  مه ر هۆی ئه گه هئ

ی  ڕژه بن به کان ده ژماره. دروسته کانن ی ژماره دا ڕژه ئمه
ی ژمریاری ئاگر و  کالیاس ڕژه  یه وه ستم ئه به مه. کان بووه هه

) مرۆڤ(بیری . ڕۆکتی ی ناوه شی ژماره که بیره.  وا و ئاوه خاک و هه
نا هشتا  بت یان  ژماره  وه م ڕووه له] کی مرۆڤ مه فۆرمی هه[یش 
  . کی ڕووت یه ژماره ک کی ژمریاری دابنین نه یه ڕژه توانین به  ده

ژماره ] فۆرم -ئایدیا[بیر ی که ڕه باوه و ئه  ینه گه ده  وه مینه زه م  له
 ند چه  له] س  ژماره  [ک  یه بینین ژماره ها ده روه هه.  نیه 

  ند فۆرمکی دیکه چه  چۆن فۆرمک له.  پکھاتوه کیديکه یه ژماره
هاتبت و  پکنه  کانی دیکه ژماره  ک له یه ر ژماره گه پكدت؟ ئه

)  10..... کانی ژماره شه به  بۆنموونه(کانی خۆی تدا بت  شه به
کو  موویان وه ر هه گه ؟ ئه کانی چیه شه ندی نوان به یوه ئایا په

  ینه گه وا ده کدی ناچن، ئه یه  ی بن یان گریمان جیاوازن و لهکد یه
کاتکدا هیچ   جیاوازن له چۆن بزانین.  ڵ لک ئاکامی پوچه گه
  له. ڕماندا ناگونجت ڵ بیروباوه گه  له  مه ؟  ئه تکیان نیه سله خه
  ژماره له   زراندنی جۆرکی دیکه پویستی دامه  وه شه مه رو ئه سه

زانایانیش   ندک له و هه) کاردن ریاریدا بهژم ی له  مارانهو ژ ئه(
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  وه که یه رچاوه چ سه له . دات ده رهه ن سه که دیده ناوزه) نوان(  به
و  ئه  ینه ک بگه یه مینه ر چ زه سه  ین؟ له یدابکه په  م ژمارانه ئه

 و  کانی ئره بووه نوان هه  ونه که ده  م ژمارانه ی ئه ره باوه
  کانی ژماره رته بت که ها ده روه ؟ هه) وه رزه جیھانی به(کانی  ژماره

بۆچی .  حاه ش مه مه ئه هاتبن،  پشتر کی له ویه دو  ژماره دوو له 
ک شت  یه  به]  رتک پکھاتوه ند که چه له  که [ک  یه  ژماره

و  کو ئه بت، وه وا ده کان جیاوازبن ئه رته ر که گه دابنرت؟ ئه
  )ئاگر و خاک کردووه(کان توخمه ڵ گه لهیان  ه چۆن مامه  ایانهزان
 ر هگ ئه. ڕۆک نین کان ناوه م ژماره به .ماشابکرن ش ته و جۆره به

وا هشتا  ابنرت ئهت د ڕه بنه  به بت و هاش هه کی ڕه یه ژماره
   )11. ( نادیاره )ک یه(ی واتای وشه

  ین، که ین ده ده گرده  وه انهک ته ڕه بنه  ڕۆک به کاتکدا ناوه له
یان   قاییش قوه ، ڕه سکه ریش پان و ته و ڕووبه  ه کورت و درژه

ری  ڕووبهو قی ه  یان ڕه  ر هی تدایه ئایا چۆن ڕووبه. نگ ته
: جیاوازن  قویی تدایه نکی و سکی، ته پانی و ته  ؟ چونکه یه هه
وا جنسکی  ، ئه شدانیه مانه ئه نو له  کو چۆن ژماره ها، وه روه هه
 پانی جنس بۆ.  وه کاندا نادۆزرنه نزمه  بووه نو هه رزیش له به

خای   وه که یه رچاوه چ سه  ئایا له.  ر نیه قی بۆ ڕووبه قوی یان ڕه
 می رهه به  ی به م خانه فالتون ئه ؟ ئه داوه ھهری نو هک سه

تای ه  ره سه ڕی به  م باوه هب.  داناوه] نادروست[ و  ندشه ئه
  ،  هه پناسکردوه  وش به تایه رهسهم  و ئه  بووه هه

فالتونی  ئه  دایه ڕه و باوه له. گرت فالتون ده ئه  له  خنه ریستۆ ڕه ئه )11(
رت بت  که  که یه  و ژماره ر ئه گه ئه.  وه کردۆته ی ڕوون نه) ک یه(مامۆستای واتای 

بت،  رتیش نه ر که گه ئه. بت بت ساده ڕۆک ده ناوه. ڕۆک ناوه وا نابت به  ئه
   ) رگ وه. ( وه ته داوه ی نه م پرسیارانه می ئه فالتون وه ؟ ئه چۆنهچيهو 
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) فالتون ئه(ی  که گه بهر  سه له توانین، ش، ده ئمه. شناکرت دابه که
  له فه  سهل فه  نده رچه گشتی، هه  به. لمنین کان بسه بوونی خاه
  م جۆره ، ئه وه کۆته کان ده کییه سته هه  ته هۆی بابه

  ، کهتونا  یو هۆیه  ئه  چونکه(  وازلھناوه مان یه وه لكۆینه
  ته ڕۆکی بابه کاتکدا باسی ناوه  له). دات ده رهه گۆڕان تیایدا سه

 ی بوونی تاقمکی دیکهر  سه له ین بیار که کانیش ده کیه سته هه
 ته ڕۆکی بابه ناوه نازانین، که . ین ده کان ده ڕۆکه ناوه

ش  هاوبه  ، که وه پشتر ڕوونمانکرده له  کان چین چونکه کیه سته هه 
 ، که نیه  وه هۆیانهو  ندییان به یوه په کانیش فۆرمه. نین 

  فه لسه فه م زانایانه بۆ ئه. ستت وه ر ڕاده سه  کانیان له زانسته 
ئامرکی   شدا ماتماتیک به مه ئه ڵ گه له و تماتیکما  به  بووه

. ەوانرهکار به  ئاکامکی دیکه  یشتن به بۆ گه  وه لکۆینه
  ستویی به تکی ئه کی بابهۆڕ سک ناوه ش که ها، ده روه هه

،  تب  ته و بابه یان ئه  ڕۆک و جیاوازی ناوه دابنت، بارماتماتیکی 
  سوفه یله فه  نک، که یی و بچوکی ته رهو گه  .  ستو نیه م ئه به

  یهمی و چی جیاوازی کو که دون، وه ری ده سه  کان له سروشت ناسه
  یان جۆرکن له که ڕۆکه بۆ ناوه  تانه سه م خه ئه  ک چونکهۆڕ ناوه بۆ

کان خۆیان  ر فۆرمه گه ، بۆ جونیش ئه وه دیسانه. می که و  زیاده
کان  کاتکدا فۆرمه م له به .نابینوا توشی گرفت  ون ئهجب
                   )12(دات؟  ده رهه جون سه  کووه  ستاوبن له وه

کانی جیھانی  فالتون فۆرمه بۆ ئه. گرت فالتون ده ئه له   خنه ریستۆ ڕه ئه )12( 
کات نو  رن و له ده ستو به ئه کانیش  له  فۆرمه. کان بووه تن بۆ هه ڕه رز هۆ و بنه به

کانی جیھانی  بووه م هه به.  واون گۆڕان و جونیان نیه وشوندا نین و پو ته
  و پرسیاره ریستۆ ئه ئه. گۆڕان و جوندان کانن له  رگیراوی فۆرمه وه نزم، که 

  بت به کان ده کو فۆرمه ستاوی وه گۆڕ و وه چۆن بوونکی نه  کات، که ده
  )گر وه(ی گۆڕان و جون؟  رچاوه سه
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ی فیزیا  بناخه وه ینه ده نه  م پرسیاره می ئه ر وه گه ئه
  رچاوه ک سه کانیش بۆ یه بووه هه ناتوانین و   وه شته وه ده هه
. ک شت نین ون، یه که رده ی ده جۆره و کان، به بووه هه.  وه هینڕن گهب
ش  مه ئه کی پۆل بت، که  مه ر هه گه ئاکامیش ئه  ینه ت ناگه نانه ته

ریشمان بۆ  ت بوونی خاڵ و ه و ڕووبه نانه ته. حاه زۆرجار مه
فۆرمن  نه   چونکه. ند  وه پاش ژماره له  لمنرت، که ناسه

تکی  بابه و نه   وه نوانه  ونه شن بکه شتانه و ئه نه ) نین ژماره(
. م پۆل بن چواره  یه وانه له وت، که  که رده ده  وه لره. کیشن سته هه
ڕین و  کاندا بگه بووه تی هه ڕه شون بنه  ر به گه وتونابین ئه رکه هس

بزانین   حاه مه  . ین که ستنیشان نه کان ده بووه جیاوازی نوان هه
بن تاکو بۆ  یداده و کارتکراو یان ڕک چۆن پهر کارتکه

تی  ڕه شون بنه  ڕان به وابوو، گه که.  وه ڕنینه گه ڕۆکییان نه ناوه
بکات  ته  ڕه و بنه ی ناسینی ئه شه سک بانگه کاندا یان که شته

مرۆڤ   ؟ ئاشکرایه وه کان بدۆزینه تی شته ڕه چۆن بنه.  نادروسته
بت  ندازیاری ده سک فری ئه که.  پشتری نیه کی له زانیارییه
پشتری  م زانینکی له یه به هه  وه کانه ی فاکتۆره باره  زانیاری له

موو  ر هه سه  ش به مه ئه.  نیه  م زانسته کانی ئه نچینهت ب باره سه
و  ئه  ر گه وابوو، ئه که. پنرت سه ی زانستدا ده کانی دیکه شه به

 موو هه بت له  ئه )چن ندک بۆی ده کو هه وه(بت  هه  زانسته
.  نیه  وه یه باره  ر زانینکی پشتری له توژه . وه هتکان بتوژ شته

  خرته ده  وه شه به و کی گشتی له یه شوه  بوونیش بههاوکات، فر
  ش له مه ئه.  لماندن یان پناسکردن زانراوه ی سه ڕگه  به  ڕ، که گه

   .تر زانستیش زکماکی ب گه ئه  خۆشه )13.(دات کشندا ڕووده ئینده

کشن  ئینده    و هنهکش دهدیی  وانه پچه کانی لۆجیک، به گه به  له  جۆرکه  (13) 
کی  مه و ئاکامکی گشتی یان هه ره به  وه کانه کییه زموونه تاک و ئه  پگه  له

)رگ وه. (گرت ڕده  
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ی بزانین  وه ب ئه  و خۆماندا بهن مان له زانسته و ئه  ئمه
ئایا  پرسیاره و ئه ر به  وه مه به ده نا په  وه انهسدی. گرتبت هه
 و له و  ش ناکۆک و دژواره مه چی دروست بوون؟ ئه  کان له بووه هه

ن  ندک ده هه چت، که ک ده یه بگه  ت به باره سه  بیروڕایه  جۆره
  Za له (a) و(d) و(s) کھاتووهکی  ده ش به وانی دیکه ئهو   پنگ

کی  سته چۆن تاکک بتوانت زانینکی هه. نن جیاوازی داده
و  گونجت ئه ات دهبت؟ هاوک ستی نه ر هه گه ت ئهب تکی هه بابه

کانی  توخمه  نگک له کو چۆن ده کانی لپکدت، وه ی شته توخمانه
  . ک بن کو یه کاندا وه ڵ شته گه  ، له وه جیاناکرته

و  وت ئه که رده ده  وه مان ئه که وه ئاکامی توژینه  له  ئاشکرایه -10
زیاتر   وه ڕان له گه دوای هۆکاندا ده  فیزیکدا به  ی له زانایانه

ر  گه ئه. نن یه شونکی دوورتر بگه  خۆیان به  داوه ویان نه هه
.  وه ته مومژاوی ماوه ته کانیان به  وشیان دابت بۆچوونه هه
ت  نانه ته.  بووه ساویلکه   فیه لسه فه  وه م بیرکردنه تای ئه ره سه

  ر ڕژه سه  بوونی ئسقان له  دابووه ڕه و باوه ئیپمادۆکلیس له
  دا پویسته لره. کان بووه ڕۆآی هه ناوه  به  بووه  ڕژه. ستت وه ڕاده
تی  ڕه بت یان بنه  شتکی دیکه موو ڕۆکی گۆشت و هه ناوه  ڕژه

نت بوونی ئسقان و  یه گه ده  وه ش ئه مه ئه. بت هیچ شتک نه
  و توخمه ک به نه  ستراوه به  وه ڕژه  به  کانی دیکه بووه گۆشت و هه

 کی ر زانایه گه ئه. واوه کو ئاگر و خاك و ئاو و هه ی، وه ستوییانه ئه
 ئه و م بوو به یا هاوڕا ده گه  له  ی باسبکردایه م خاه ئه  دیکه
م  پاش ئه.  وه ی خۆی ڕووبنکاته که ڕه بیروباوه  یتوانیوه نه

ی ئاست  له  ، که وه ڕنینه گه ده  گرفتانه و بۆ ئه  یه وه ڕوونکردنه
  ینه خه گرن و ڕووناکی ده مان ده خه کاندا یه ی پرسیاره وه مدانه وه
                                                                         ر سه
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   - Alpha the Less  لفای بچوک ئه بهشی

  س نیه که.  اسانیشهئ ڕاستی دژوار ور  سه له  وه توژینه -1
کانیشیان   بۆچوونه .ی تبگاتکه واتا  واوی له ته  بهتوانیبتی 

ڕۆکی  ناوه  جۆری جیاواز له  به كانەبيريار.  وتو نیه رکه سه
ست  دا ده م بواره کانیان له ودانه هاوکات هه. دون کان ده بووه هه

وتک  ستکه کانیان ده وونهچکردنی بۆ  ه گه  نیا به و ته  کورته
سک  که موو هه كوورژ ىرگا کو ده ڕاستی، وه. ین که ر ده مسۆگه

م ناسینی  به.  دواییدا ئاسانه ڕان به گه  وه م ڕووه یبینت، له ده
 ڵ گه له.  دژوارهكى كارشکی به ک  مووی ڕاستی نه هه

  که ش بزانین، وه بت ئه دا ده که ڕانه کردن بۆ دژواری گه ئاماژه
  به  سته و وابه  دا نیه ی ئمه وه ره ده  له  که گرفته

ژ نابینت ۆڕ  به کوره  مه مشه کو چۆن شه وه.  وه مانه که وه توژینه
  پویسته.  ته سته م ده ئاستی ڕاستیدا که  ش له هۆشی ئمه
یان کۆک  گه  له  ین، گرنگ نیه بکه  و زانایانه موو ئه سوپاسی هه
سکی،  ر که گه ئه.  ویانداوه دا هه م بواره له  ، کهبین یان ناکۆک

. بووین ده مۆسیقا نه ىونهره نی خاوه  بوایه کو تیمۆسیۆس نه وه
)14( 

می  رده مۆسیقازانکی یۆنانی سه) ز پ 357 -446(تیمۆسیۆسی میلیتۆس  )14(
 .ناویبردوهCloud   یدا که رییه انۆگهش  ریستۆفانیش له ئه.  پش سوکرات بووه

  )رگ وه(
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ش  مه ئه)   15.(بوو ده تیمۆسیۆس نه بوایه  یش نه) فرینس(ر  گه ئه
  وه ته کی بوون کۆراونهۆڕ ناوه  له  ، که وه و زانایانه ی ئه باره  له

 و  رگرتووه ندکیان وه ڕی هه بیروباوه  دمان لهوسو  ئمه.  دروسته
ئامانجی .  یهزانینی ڕاست  فه لسه فه. زاناکانی پشوتر  وانیش له ئه

کانیش  کیه کرده  و زانسته  کان ڕاستیه ییه بیردۆزه  زانسته
  ته ڕه وت بنه کان نایاننه پراکتیکیه  مرۆڤه(یه  وه کرده
 ن، که که داده و شتانه ڵ ئه گه  له  ه مامه وکان بناسن ییه میشه هه

  م ئمه به).  ستراوه به  وه کانیانه وه کرده کانی به وخۆ ئاکامه ڕاسته 
  زانین، که ئستا، ده. ی بناسین ب هۆکه  ک به ناتوانین ڕاستیه

ر  سه  ی خۆی به ته خسه و تک بت و ئه نی خسه ک خاوه بوویه هه
 و موویان زیاتر ئه هه  بت خۆی له ش بکات، ده زۆرشتی تردا دابه

  رمتره شتک گه موو هه  ئاگر له  بۆنموونه(ت گرتبههی  ته خسه
و  ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه، )کات رمده کان گه شته و ئه  نکهچو
کانی  وو ڕاستیهم هۆ بۆ هه  تهب ی ده و ڕاستیه ئه  ی، که ره باوه
  وابوو، له که.  بت ڕاستتر کان زیاتر ڕاستیه موو هه  ، له دیکه
هیچ   من ڕاسترینن چونکه که یه ی تانه ڕه و بنه تکدا ئه موو حاله هه
بوونی هۆ بۆ  بن به هوان د ئه بۆ بوونیان و هۆ  نابته  دیکه کیشت
    .شتک موو هه

هۆکان بۆ   چونکه م که هۆی یه بۆ  وه ڕته گه شتک ده موو هه -2
ی  پرۆسه ستویی له  بوونکی ئه. نین باوه  نه  میشه هه
  وه اوهب ستوی نه ک ئه یه زنجیره یدابوونیدا له  په
و  واوه  هه  و خاک له  وه خاکه  ش له یدابوونی له په( وهدا نه ریھه سه
 مان  هه  ی جونیش به چاوه سه).  نیه اوهب نه  وه ئاگره  وا له هه

  )رگ وه. ( مۆسیقازانکی یۆنانی بووه.  ژیاوه. ز.پ 450پش فرینس)  15( 
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واو  هه  ت جونی مرۆڤ بهب ده]( مه که هۆی یه  پویستی به[ شوه
 ).دوا هۆ  نگاری بگاته ره به خۆر و خۆریش به   وا به هه

 کردن بۆ پیاسه( یه ت هه ڕه دوا بنه  کانیش پویستیان به ته ره بنه
 ریش وه خته به ری و وه خته میش بۆ به ندروستی و ئه باشبوونی ته

مان  هه  کیش به هۆی فۆرمه. )دوایی تاهه  و  ستکی دیکه به بۆ مه
م و هۆی  که وان هۆی یهن  ونه که ش ده هۆیانه و ئه موو هه.  یه شوه

. وانیان یان پاش خۆیانی ن شتکی دیکه هۆ بۆ  بن به دوایی ده
  م س شته کام له  مان لبکات، که پرسیاره و سک ئه ر که گه ئه

  شته و ناگونجت ئه. کشین میان ڕاده که بۆ یه  نجه ، په هۆیه
رشتک  هه  چونکه  یدابووه په  وه موویانه پاش هه  له  بژیرین، که هه

ی  وه ها ئه روه هه.  هۆ بۆشتکی دیکه  دواترین بت نابت به
  یه شته و نیا هۆی ئه ی نوانیان ته م شته ئه  چونکه  نوانیش نیه

  ی نوان فره ]کان هۆیه [کان  شته  گرنگ نیه. خۆی دت شپا  له
م  که یه  ی نوان هۆکان له نهم شتا ر ئه گه ئه. بن باوه یان نه

هاوکات، . نابت هیچ جۆرک هۆ  ن به ده نه رهه سه  وه شته
  وه ره سه  له.  نیه  باوه کانیش نه بووه هه یرکشوودانی ژ رهه سه
خاک و   وه ئاوه  ئاو، له  وه ئاگره  ن له کو ده ، وه یه تایان هه ره سه
شتکی   ک له بوویه هه.  وه یهکا تهد  شتکی دیکه  وه خاکیشه  له

)  ووه له(  دوین، که نه  وه ر له گه ئه(چت رده دووجۆر ده  به  وه دیکه
  مپیک له کانی ئۆه ین کایه یش دت، ده) پاش له(واتای   به

 ،چت رده ده  وه کوڕه  پیاو له  م، که یه)   16). (هاتوون  ئیستمیناوه
  .پیاو  بت به ده) بوون وره ن گه مه ته  به(یان کوڕك پاش گۆڕان

 

واتای   کاردت، که به) پاش له(ی  هشندکجار و زمانی یۆنانیدا هه له )16( 
 ڵ گه له  ه وت مامه ریستۆ نایه ئه. خشت به ی شتک یان روودانک ده رچاوه سه
  )رگ وه( .دا بکات یهواتام  ئه
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  وه که کوڕه  له  که یاوهپ.  وه ئاوه  له  وایه یداکردنی هه پهم،  دووه
.  داوه ریھه سه وه  بوونکی ناپه  یان  بوونکی پ له  یدابووه په
سک  کاتک که.  بووندایه نوان بوون و نه  بت له ی ده و شته ئه

کو  ، وه   وه سه و که له  که فرکراوه  نت، که یه گه ده  وه ت ئهکر فرده
 B .  رچووه  ده وه کایه دته ر بین هگ ئهA  له Bواوه هه  چۆن ئاو له

ی تدا  وه ڕانه میش گه که ی یه پرۆسه چت رده ده A ڕووخانی  به
ئاکامی   چونکه.  چووه رنه ده  وه که کوڕه  له  که پیاوه. ڕوونادات

  که بووبت، پرۆسه نه هشتا   ، که شتک نیه  که گۆڕانکارییه
. کات ستپده یان ده به ره  بهڕۆژیش دوای . ئاکامی خۆی  یشتۆته گه
تی  ر دوو حاه هه له .  نیه  وه پاش ڕۆژه  یان له به ره  م به به

کانی  مدا شته که تی یه حاه  له.  نیه  باوه نه  که کاندا پرۆسه گۆڕانه
بۆ   وه ڕانه میشدا گه دووه  بت کۆتایی بت و له نوانیان ده

  توخمه  کک له ڕوخانی یه. تادەودڕتی پشوتر  حاه
هاوکات، .  دانی توخمکی دیکه رهه سه  بت به کان ده کگرتوه یه
  ت چونکهوا ناڕوخ ئه  یهی میشه م هه که یه ی هۆی وه ئه ر به له

هۆ  دوا.  نیه  باوه نه  وه ره سه  کان له بووه دانی هه رهه ی سه پرۆسه
م  ر ئه سه  ک لهشت موو بوونی هه و  یه وه شتکه موو ژوور هه  له

وا  بت، ئه هۆ هه بوونی دوا  ڕمان به ر باوه گه ئه. ستت وه راده
 باوه نه و  یه تای هه ره یدابوون سه په  ش، که خاه و ئه  ینه گه ده

.  وه شنینه وه ده هۆ هه وا بوونی دوا وه ئه شه وانه پچه به.  نیه 
ی  بوونی چاکهن  که ی جیھان ده وه بانه نه  ڕ به ی باوه وانه ئه

 )17. ( وه نه ده تده ڕه] رز به[

                       

  ژوور فۆرمه  و له  رزترین فۆرمه فالتوندا به متافیزیکی ئه  رز له ی به چاکه)17( 
:                             بوانه.  رزدا دانراوه جیھانی به  له  وه کانی دیکه کییه مه هه

Plato. Republic, Book Vll, 517 b.      )وه رگ(  
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 ی خۆی به و مرۆڤه ت ئه نانه ته. ناکات کار  وه ب بانه  س به که 
 ش له مه ئه. ژیاندا  له  ستکه به نی مه نت خاوه هۆشیار دانه 
. بگات] کۆتایی[  سته به مه و وت به یه ده  چونکه  یه وه خۆیدا بانه 

  ینه گه کدا نه بوویه کردنی هه هپناس ها ناگونجت له  وه هه
  بووه و هه له  م، که که ی یهنکردندا پرۆپۆزیش پناسه  له. نجام ئه
میان  که ر یه گه خۆ ئه.  ی نزیکتره م زیاتر لوه دووه دوت له  ده

و  میشیان ناتوانت ئه وا دووه ری ئه سه خاته  ڕۆشنایی نه
  م خاه ر ئه سه  وتنیش له ڕککه. مان پبناست بووه هه

ی  باره  بتوانین زانیاریمان له  چۆن. زانین  له  نکۆیکردنه
ی هک  کو کشه ، وه مه بت؟ ئه باوه نه  بت، که هه  وه که بوویه هه

 له  پویسته .بت شده کانیا دابه رته ر که سه  باوی به به نه نیه 
دا ناتوانین  باوه ههکی ن  له  یه مه ئه ر به  له(ستین  خاکدا بوه 

م هیچ  به.  گۆڕاندایه  ستو له ت ئه نانه ته). کانی بژمرین شه به
بت  ر بوونکیش هه گه ئه.  گۆڕاندانیه  یی له باوه نه  شتک به

ر هۆکان  گه کورتی ئه  به.  نیه  باوه نه  بوونه و ناسراو هشتا ئه نه
  بهزانینیش .  حاه اسینیان مهوا ن ربن، ئه ده به  ژماره  و له  باوه نه

 نو کاتکی کورت و ناتوانین له  ئمه.  ستراوه به  وه ناسینی هۆکانه
  .  وه کان بدۆزینه باوه نه  شته دا باوه

وستی  هه  به  سته ر وابه ر بیسه سه  مان له که رتی وانه کاریگه -3
.  هنین کاریده موو به هه  مان، که که ربینه و زمان بۆ ده که ره بیسه

  دا باسبکرت به که کارهنانی زمانه ی به وه ره ده  شتک له
  له  وابوو، نزیکی و ئاشنابوونی ئمه که.  وه منته زانراوی ده نه

رتی  کاریگه. کات یداده الپه  وه یه باره  باشتر زانینمان له  وه شتکه
ندک  هه. انینرتی ز کاریگه  له  دا زیاتره ته م حاه ریت له نه
ی  گه به به   که ره که ر گوته گه ن ئه گه گوتارک تده  تر لهشبا

ی  وه یان خوندنه نموونه ندکیش به هه .وه ماتماتیکی روونیبکاته
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. بت یان ال ئاشکراده که یدا واتای گوتاره گه  شیعر له  پارچه
ن و  که وردی ده  به  که ی گوتاره وه شیکردنه  ز له ندک حه هه
 له  ن چونکه که نه  وه شیکردنه  ز به حه  کی دیکهند هه  یه وانه له

. ترسن کاری ده ورده  ن یان له کان تناگه ندی نوان بیرۆکه یوه په 
 ڕیان به باوه کیدا ی هۆشه وه بازرگانی و لکۆینه  لهندک  هه

  هدوای زانیندا و  ی به سه که و وابوو،  ئه که.  کاری نیه ورده 
.  ش کارکی ئاسان نیه مه ئه. ڕانیش فربت میتۆدی گه بت ده

  تانه و بابه بۆ ئه. موو شتک ناگونجت میتۆدی ماتماتیکی بۆ هه
، میتۆدی  مه ئه ر به له   )18. (نین ]ر ماته[ستو ئه  گونجت، که ده

  چونکه  نیه  وه کانه سروشتیه  زانسته  ندی به یوه ماتماتیکی په
و   بزانین سروشت چیه  پیویسته.  ستو پکھاتوه ئه  لهسروشت 

ند  چه(ن  که ده  له ڵ چیدا مامه گه  کان له سروشتیه  هزانست
 ). کانی سروشت پویسته ته ڕه زانستیش بۆ ناسینی هۆ و بنه

 

 

  

ژر   ریستۆ له ئه.  نهاوڕانی  م خاه ئه ر سه  ریستۆدا له ئه ڵ گه لهندک  هه )18(
  زانسته  رزتر له زانستیکی به  فالتونی مامۆستای ماتماتیک به تی ئهر کاریگه

 وه هی ماتماتیک وه تی لکۆینه بابه  ندی به یوه ش په مه ئه. نت کان داده سروشتیه
دیالیکتیکی زانینیشدا   و له  ستویی نیه تکی ئه فالتون بابه بۆ ئه  ، که یه هه

.                  کی سته زانینی هه  رزتر له به کی یه پله  زانینی ماتماتیکی خستۆته
  )رگ وه( .Plato. Republic, Book. Vll, 517 b  نهاوب  
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  Beta بیتا بهشی 

  و گرفتانه ئه  زانسته  م جۆره ئهر  سه له مان که وه بۆ توژینه -1
م  نو ئه  له)   19. (گرن مان ده خه یه  ین، که که سنیشانده ده

م  باس له  ، که کانه و جۆراوجۆره جیاواز  بۆچوونه دا گرفتانه
ی  وانه ش، بۆ ئه مه ئه. نیپۆش لده انچاویمه ئ ن که ده  زانسته

ون  رکه دا سه یه م کشه ر ئاۆزی ئه سه  وت به یانه ده
ی گرکان  وه کردنه و  م کاره ب ئه  به.  نگاونانکی باشه هه
  له ێبۆ بوونی گر  یه گه به  که ئاۆزییه. ین دنیایی ناگه به

ئاستی   ڕگر له ت بهب ده و وه ستته مانبه ئاۆزی ده. دا هک ته بابه
ستنیشانکردنی  پویستی ده  مه ئه ر به له. ماندا که وه توژینه
ناست، نازان  کان نه سک گرفته که. دات ده رهه کان سه گرفته

 ی به وه شیدا نازانت ئه که شته کۆتایی گه  ڕوات و له کوێ ده و ره به
و  ئه بۆ)  که شته گه(کۆتایی. یان نا  یدایکردووه په  ڕاوه دواییدا گه 

  کۆتاییه و ئهکان بناست  سک گرفته بۆ کهم  به.  نادیاره  سه که
جیاواز و   زای بۆچوونه سک شاره ها که روه هه.  ئاشکرایه

 م گرفت، که یه . اتتوانت بیاربد کان بت باشتر ده جۆراوجۆره
و  ندی به یوه ماندا باسمانکرد په که کی باسه پشه  کو له وه

ک یان  ر یه سه  مان له که وه ئایا توژینه -1 یه؛ ە ههنهوارپرسیا
  ستت؟ وه ند زانستک ڕاده چه

  یان  وه کۆته ده   م  که بوونی یه  نیا له ته  و زانسته ئایا ئه -2

دا  که هکی پشه  کو له م، وه به.  میتافیزیکه  م زانسته یستۆ لهر ستی ئه به مه) 19( 
.  هناوه کارنه به  م زانسته ی متافیزیکی بۆ ئه ریستۆ زاراوه ئه  وه ڕوونمکردۆته

  ) رگ وه(
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 مرۆڤ له  کات، که شدا ده تانه ڕه بنه و ئه ڵ گه له   ه مامه
                     لمنت؟  سه کان ده بوونی شته  وه یانه ڕگه 

یان زیاتر؟   وه کۆته کانی بوون ده ته ره بنه  ک زانست له ئایا یه -3
کو  موویان وه ین ههتوانین ب بن ده ک زانست زیاتر یه  ر له گه ئه
م  جیاوازن؟ ئه  وانی دیکه و ئه)  فه لسه فه(ندکییان  کن، یان هه یه

 . اترهی زی وه کۆینه  ش پویستی به پرسیاره
ڕۆکی  یان ناوه ه ی کی هه سته ڕۆکی هه نیا ناوه ئایا ته -4 

بت  کی هه سته هه-ڕۆکی نا ر ناوه گه کرت؟ ئه ادهید یش پهجیاوازتر
  ڕیان به ی باوه وانه یان نا؟ ئایا ئه  یه هه) جۆر(ک پۆل ئایا یه
  هت بابه و  م فۆرمانه نوان ئه  خزننه تی ماتماتیک ده و بابه  فۆرمه

  چوون؟         که چۆن بۆ کشه و  وه کانه کییه سته هه
یان   کانی بوونه ته ڕه بنهر  سه له نیا ته  مان به که وه ئایا توژینه -5
بناست؟  ) ڕۆکیان ناوه(کانیش  کیه ره سه  ته  سه خهوت  یه ده
کو خۆی، پشتر  کو جیاوازی و وه کانی وه ت زاراوه باره ها سه روه هه
 وه کۆنه کان لیده ی دیالیکتیک ناسه و زاراوانه ئه شتر وپا و
  م شتانه کانی ئه کییه ره سهته   سه خه  پویسته. ین که باسده ادەرل 

کو  نیا چین به ته  به  م شتانه ئه  بزانین، که  نده وه ک ئه بناسین نه
 . کانیشیان پیویسته ی دژه وه دۆزینه

؟  نهکا بووه تی گشتی پۆلی هه ڕه بنهمی بوون  که ئایا هۆی یه -6 
کان  کو تاکه م ، وه که ، یه بت چ جۆرکههه   ته ڕه م بنه ر ئه گه ئه

  ها پویسته روه هه)  20(؟ )ڵ ئاژه(و) مرۆڤ(ى جۆرکو  م وه یان دووه
    

کو تاک  م، وه که یه. م م و دووه که ڕۆک دووجۆرن؟ یه کان یان ناوه ته هڕ بنه) 20(
بار   ت بهم ناب م ئه ، به کانه موو کاتیگۆرییه گری هه سوکرات بارهه  هبۆنموون
  له.  مه که ڕۆکی یه باری ناوهە جۆر  ، کهم ڕۆکی دووه ناوه.  تکی دیکه بۆ بابه

بۆ   م و باره ڕۆکی دووه سوف ناوه یله فه)  سوفه یله سوکرات فه(پرۆپۆزیشنی 
)رگ وه( .سوکرات  
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  بپرسین،
ر  گه ؟  ئه یه هه) ر ماته(ستو  ئه له   جگه  کی دیکه ۆیهئایا ه -7
؟  ند هۆیه یان نا؟ چه  ره ده ستو به ئه له    و هۆیه بت بوونی ئه هه

شتکی کۆنکریتی   ست له به مه(؟   یه بت هه شتک کۆنکریت نه
 و له  یه تدا هه ندک حاه هه  یان له).   ستوه فۆرم و ئه  ، که یه وه ئه

 چین؟  تانه حاله و ؟ ئه دا نیه دکی دیکهن هه 
 و  ت باوه سه خه  یان به  ژماره  کانی بوون به ته ڕه ئایا بنه -8

  سنوردارن؟                                                    
ک  نوناچن یه چن و له نوده ی له و شتانه تی ئه ڕه ئایا بنه -9

، ئایا بوون  یه وه پرسیاریش ئه یه؟ دژوارترین تیان هه ڕه بنه
 ن بوونی که ی بۆ ده فالتون ئاماژه ئه پیتاگۆراس و  ، که)کیتی یه(

ئیپمادۆکلیس  بۆ(؟  یان شتکی جیاوازتره  کانه بووه هه
  ).وا جیاواز بوو ئاگر و ئاو  هه  وانی دیکه ویستی و ئه خۆشه

  کین یان تاک؟          مه کان هه ته ره ئایا بنه -10
ر  سه له کییان کی و هزه کی؟ ئایا کرده کین یان هزه کرده -11

ڕۆکن؟  خاڵ ناوه و  ، ه، شوه ستت؟ ئایا ژماره وه جون ڕاده
  وه کانه کییه  سته هه  ته بابه  ندییان به یوه ڕۆک بن په ر ناوه گه ئه

ی  وه دۆزینه  وت، که که رده دا ده م پرسیارانه ئه ڵ گه له؟  چیه
  .  ی کارکی دژوارهڕاست

تی  بابه  کان، که ته ڕه ئایا بنه.  م که خای یه  ت به باره سه -12
ک زانست  ک زانستن؟ چۆن بزانین یه یه  ر به مانن سه که وه توژینه

؟ چۆن  ستاویشیان نیه تکی دژوه و بابه  وه کۆته لیان ده
؟ يهکانڕانکارتی گۆ ڕه بنه  بت به ده  گۆڕ یان چاکه تکی نه ڕه بنه
  چۆنکه  خۆیدا چاک بت کۆتایی و هۆیه شتک له موو هه
)  غایه (ست به کۆتایی و مه.  ون بۆ ئه  کانی دیکه بووه هه
  ته ڕه و بنه وابوو ئه که.  ش گۆڕانه وه کرده. ن وه کرده) قۆناغی(دوا
له . ها ی ڕه چاکه  و نابت به  کاندا نیه گۆڕه نه  بووه نو هه له
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. لمنرت ناسه  ته ڕه م بنه تی ماتماتیکیشدا هیچ شتک بهزانس 
ی  و خراپه ر چاکه سه  دا حوکمدان به م زانسته له  چونکه

زانا   ندک له هه  م هۆیه ئه ر به له. کدا نادرت بوویه هه
گرت و  ماتماتیک ده  له  خنه رستیپۆس ڕه کو ئه کان، وه ستیهفسۆ
کانیشدا،  ستیه ده ت پیشه  نانه و ته ر هونه  له  دایه ڕه و باوه له

کدا بدرت،  بوویه ر هه سه  توانرت حوکم به دارتاشی ده  بۆنموونه
ند زانستک بۆ  گریمان چه.  یان خراپ  چاکه  بووه و هه ئه  که

یخوازین  ده  ی ئمه و زانسته ن، چۆن ئه کان هه ته ره ناسینی بنه
خۆیان   وه م زانستانه ی به وانه ئه(ک  ی چ زانایه ناسرت؟ ئه ده

  گونجت فره ؟  هاوکات، ده موویان زاناتره هه له )  ماندوو کردووه
 له  بۆنموونه.  وه ینه بووداساخکه ک هه ر یه سه  هۆکان به

و  ر هونه  که کدا هۆی گۆڕانکارییه دروستکردنی خانوویه 
دنی واوکر بۆ ته(  دایه که کارکردنه  ، دوا هۆ له ندازیارییه ئه

ی  ش شوه که و فۆرمه  رد و خۆه ستوییش به هۆی ئه)  که خانووه
ی  که وه ر ڕۆشنایی توژینه به له). ناسریت پیده که(  یه که خانوه

  بت به ده  مانه بت بزانین چ زانستک له پشترماندا ده له
  . فه لسه فه
نی  اوهتر و خ سته ده  به  کانی دیکه موو زانسته هه له  فه لسه فه

ت  نانه ته  که ش ڕاستیه مه زانین، ئه موو ده هه.  باترین زانینه
ی  ی کۆتای و چاکه باره زانین له  ن، که کانیش نکۆی لناکه کۆیله

 زۆر).  پناوی کۆتاییدایه  مووشتک له هه(  یه فیانه لسه فه  وه رزه به
ی  سه که و ئه  هین، ک ده  ، بۆنموونه یه ی هه زانینه  م جۆره س ئه که

زانت، که  زۆرتر ده  سه و که ناست له ته کانیا ده خسه  شتک به
  وه ی شتکه باره  زانین له. کات ده  تانه سه خه و بۆ ئه  ئاماژه تهنيا 

و   وه یدابوون و کرده په. بناسرت  شته و ئه  دات، که ده رهه سه
ش کۆتایی هنان  مه هئ. ناسرن هۆکانیاندا ده  کان به گۆڕانکارییه

 . جیاوازه  هۆیانه  م جۆره زانستی ئه  مه ئه ر به له.  نیه  و شتانه به
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وه،  کۆته ده  وه تانه بابهو  بوونی ئه  ند زانست له ئایا چه
لماندن  سه  ست له به ؟ مه یه لماندن هه بوونیان پویستی به سه که

  وه یانه ڕگه  له  ، که یه ویستانه نه  گه به  و بنچینه ی ئه وه دۆزینه
موو شتک  بوونی هه(ین گه لمنراو ده زانینکی سه به
بین شتک   حاه ها مه روه هه)  وه درته تده لمنرت یان ڕه سه ده
زانستی  له   زانسته  م جۆره ئایا ئه.  و نیه یه  مانکاتدا هه هه  له

؟ ئایا  چیه  که وازییهر جیاوازبت،  جیا گه ؟ ئه جیاوازه  وه ڕۆکه ناوه
  ته ڕین؟ ناگونجت بابه گه دوایدا ده به  ئمه  یه وه ئه  م زانسته ئه

توانین بین،  چۆن ده. ک جۆر زانست بن یه ر به  جیاوازه کان سه
  جۆرانه جیاواز و فره   ته م بابه ندازیاری له زانستی ئه  که
ش  کانیشدا دابه ر زانسته سه  به  تانه م بابه ر ئه گه ؟ ئه وه کۆته ده

 بت له وا ده تی خۆی پبدردرت، ئه بابه  ر زانسته بکرین و هه
  . ڕۆکیش ریزبکرت ناویاندا زانستی ناوه 

ر  گه ؟ ئه وه م بکۆته که تی یه ڕه بنه له   یه ئایا زانستک هه
ستت،  کان هه ته ڕه لماندنی بنه سه  به  رانه زموونگه زانستکی ئه

ی  پۆل، یاسا یان بنچینه  به  تانه ڕه و بنه ئه  ا پویستهو ئه
ر  سه  کانی له ته بوونی بابه  ویست دابنرت، که نه گه به

، که  وه منته ش ده ندک شتی دیکه هشتا هه. ستت وه ڕاده
مووشتک  بوونی هه  چونکه(لمنراوه  سه بوونیان نه 

ی  وانه ئه.  یه و کۆتایی ههتا ره لماندن خای سه سه). لمنرت ناسه
  و زانسته  وه ڕنه گه کانیان ده لمنرت بۆ بنچینه سه بوونیان ده

  ویستانه نه  گه به  م بنچینه کانیش پشت به ریه زموونگه ئه
  م بنچینه ڕۆکناس و ئه ر زانستی ناوه گه ئه. ستن به ده
  وی دیکه هجیاواز بن، چ زانستکیان ل) ئاکسیۆم(  ویستانه نه گه به
کی و  مه کان هه بنچینه  زانین، که ها ده روه ؟ هه تی باتره سته ده
ی ڕاستی و ناڕاستیان کاری  وه ، ئایا دۆزینه کانه بوویه تی هه ڕه بنه
ر  به  کان بخرنه ڕۆکه موو ناوه توانرت هه ؟ ده سوف نیه یله فه
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توانرت، چ  ر نه گه ؟ یان نا؟ ئه وه زانسته  ڕۆشنایی جۆرک له
وت؟                      مانه ده  ئمه  ، که وه کۆته ده  ڕۆکه و ناوه زانستک له  جۆره
ک جۆر  یه  کان به ڕۆکه موو ناوه هه  بزانین، که  گشتی، پویسته  به

موویان  هه  ک زانست له م ناگونجت یه زانست ده ناسرن؟ به
تهبکۆ ه مامه  نیه  رانه زموونگه ک زانستی ئه یه  چونکه  وه  
کان  زانسته  کک له ر یه هه. کاندا بکات ته سه خه ڵ گه له
و   یه هه  وه تکه تیی بابه هڕ   تی بنه سه جۆرک خه ندی به  یوه په
ڕ، که  گه  خاته ی ده وه لکۆینه  وه شه باوانه  ڕه و زانین و باوه له

کانی  تیه ڕه بنه  ته سه خه  له  وه وابوو، لکۆینه که    .ستیدان رده به له 
  ڕه و زانین و باوه ش له شته م گه ستپکردنی ئه تک و ده بابه

نیا  ته مان به  که وه ئایا لکۆینه.   ک جۆر زانسته کاری یه  وه باوانه
یشیان کان ته سه بت خه یه یان ده وه کانه ڕۆکه ی ناوه باره له 

ر  ه و ڕووبه قی و ڕه  بۆ نموونه  ، که یه وه ستم له به بناسین؟ مه
م  ڕین ئه گه دواییدا ده به  ی ئمه و زانسته ڕۆکن ئایا ئه ناوه
یان ناسینی  کانیشیان ته سه ناسنت یان خه مان پده ڕۆکانه ناوه
ویان مو ر هه گه ؟ ئه الی زانستکی دیکه  وته که کان ده ته سه خه

ناست  کان ده ڕۆکه ی ناوه و زانسته ک جۆر زانست بن، ئه الی یه
پیویست   ، که م واباوه به. ری زموونگه زانستکی ئه  بت به ده
ر  گه ئه. لمنرت زموون بسه ئه  رۆک به کات بوونی ناوه نه

  مه ناست؟ ئهکان ده  ته سه زانستک خه  جۆره ، چ جیاوازیشه
 .                                             هپرسیارکی گران

 ش له ؟ یان جۆرکی دیکه یه کی هه سته ڕۆکی هه نیا ناوه ته  ئایا به
ندک  ؟ هه یه ڕۆک هه ند جۆر ناوه ؟ چه وه دۆزرته مدا ده پاڵ ئه 

  ونه که ده  یه ش هه و فۆرمانه کان و ئه رزه به فۆرمه   ڕیان به باوه
و زانستی )  وه کییه سته جیھانی هه کان و رزه به  فۆرمه(نوان

و  مان بۆ ئه پشتر ئاماژه له. کات دا ده گه یان له ه ماتماتیک مامه
بن به کان ده  بووه خۆن و بۆ هه ربه سه کان فۆرمه  ش کرد، که خاه
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مدا  رده به و پاردۆکسمان له  وره کی گه یه کشه  م بۆچوونه ئه. هۆ
کانی نو  ته بابه له   م فۆرمانه داین ئه ڕه و باوه له.  وه کاته قوتده

  ، که ودایه یان له که چن و جیاوازییه ستویی ده جیھانی ئه
و  به) کان فالتونیه ئه. (کان کاتین ته یی و بابه میشه کان هه فۆرمه
ن و ڕوخساری  که بوونی خواکان ده  ڕ به ندک باوه ی هه یه شوه

سپ و  باسی فۆرمی مرۆڤ و ئه)  گه به ب(ن  ده مرۆڤیان پده
  ڕیزکردن و دانانی فۆرمه. ن که ده)رزدا جیھانی به  له(ندروستی  ته

  ته کان و بابه رزه به  نوان فۆرمه کانیش له ماتماتیکییه
ڕمان به  ر باوه گه ئه. کات کاندا توشی گرفتمان ده کییه سته هه

  ته و بابهکان  رزه به  نوان فۆرمه بوونی هک له 
توانین بین،  ده  مان شوه هه وا به بت، ئه کاندا هه کییه سته هه
  ته و بابه) کان ماتماتیکیه  فۆرمه(نوان  ش له هکی دیکه  که
  ستره ئه له   جۆرکی دیکه  وه م ڕووه له.  یه کانیشدا هه کییه سته هه

ڕ  چۆن باوه.  هو دۆزینه ناسیش ده ستره و خۆر و مانگ بۆ زانستی ئه
گۆڕ  نه  به)  نویانه( م فۆرمه ها ناتوانین ئه روه ین؟   هه به مه بکه

  له) ی فۆرمن وه ئه ر به له(مان آاتیشدا  هه دابنین و ناگونجت له
ی زانستی رووناکی و  تانه و بابه بۆ ئهمه  ئه. ن و گۆڕاندابنجو

  چونکه  دروسته  وه کۆته ی هارمۆنی ماتماتیکیش لیانده بیردۆزه
تک  ر بابه گه ئه. کان نابن کییه سته هه  ته ب بابه وانیش به  ئه
کیش  ئاژه  جۆره  بت پویسته یدا هه که نوان فۆرم و تاکه له
) دا م جیھانه نو ئه له(ڵ  ڵ و ئاژه ئاژه) رزی به(نوان فۆرمی  له
زانستک   چ جۆره ، که  وه بته ش قوتده و پرسیاره دا ئه لیره. بت هه
ی  و زانسته ر جیاوازی نوان ئه گه ؟ ئه وه کۆته ده  م بوونانه له

ر به  میان سه که یه  ودا بت، که ندازیاری له پوێ و ئه ر ده ڕووبه
وا  ئه  کانه کییه سته میان ناهه کان و دووه کییه سته هه  ته بابه 

و  ز و ئهر نوان زانستی پزیشکی به زانستکی پزیشکیش له 
  مه ئه. دات ده رهه هنین سه کاریده به)  پیشه به(ی  پزیشکیه  زانسته
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نوان فۆرمی  ندروستی له بت ته ها ده روه گونجت؟ هه چۆن ده
. کانیش دروست بت سه که ندروستی تاکه  ندروستی و ته رزی ته به
ه کات ب ر ده ری ڕووبه ی پوه و زانسته ئه  ، که ش ڕاست نیه وه ئه

ڵ  گه  بت له ده  چونکه.  ستراوه به  وه کانه کییه سته هه  ته بابه 
ها  روه هه. منت ش نه م زانسته کاندا ئه ته وچوونی بابهن له

کاندا  کییه سته هه  نه ته ڵ گه له  ه ناسی مامه ستیره زانستی ئه
کات  ستنیشانی ده ندازیاری ده ی ئه هه و جۆره  ئه  چونکه. ناکات

ی زانستی  گوره کان، به کییه سته هه ته  بابه.   کی نیه سته هه
خاکدا   یی له تکی بازنه بابه. ی بازنه  ڕاستن نه ندازیاری نه ئه
پرۆتاگۆراس   یه و جۆره کو به وت به راخکی ڕاست ناکه ر قه به
جون و .  ندازیاری باسیکردوه ی بۆچوونی زانایانی ئه وه تدانه ڕه له

ناسی  ستره ئه  نیه  یه و شوه کان به ستره ی ئه وه هسوڕان
مان سروشتی  هه) ندازیارییدا ئه  له(کانیش خاه.  وه کاته ڕوونیده

کانی نوان  دان فۆرمه ڕه و باوه ندک له هه.  کانیان نیه ستره ئه
ته  بابه  کان له کییه سته هه  ته کان و بابه رزه به فۆرمه 

ر  گه ئه  م ڕایه ئه.  واندان ئه ڵ گه لهباون و  نهکان دا کییه سته هه 
کان  رزه به  بوونی فۆرمه ش بیر له  یه و شوه بت به دروست بت ده

ک  یه  قی له بوونی دوو جۆر ڕه  یه م بیردۆزه ها ئه روه هه.  وه ینه بکه
نابت ) کان ماتماتیکییه(فۆرم   وه کی دیکه الیه  له. نت شوندا داده

چ . ۆڕاندان گ له  ن، که کاندا هه ته نو بابه له  بن چونکهگۆڕ نه
کانیشدابن؟  ته بن و له نو بابه هه  و فۆرمانه کات ئه پویست ده

 له  ئاسمانکی دیکه  ی که و ئاکامه ئه  ینه گه ده  دۆکسه ره م په به
 . حاه مه  ئهمهشبت،  ک شوندا هه یه دا له م ئاسمانه ڵ ئه گه 

ڵ بوونی  گه  بینین له ، ده م کشانه ی ئه وه ردنهپاش ڕوونک
  تانه ڕه م بنه ئایا ئه. بین مان گرفت ده مدا توشی هه که تی یه ڕه بنه

؟ یان  وه بنه نویاندا کۆده شتک له موو هه کانن، که  جۆره
، زمان بۆ  شتکیان لپکدت؟ بۆنموونه موو هه  کانن، که توخمه
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  نگانه، م ده ئه.   وه نه يکه کان شیده نگه ده کانیش بۆ کان و وشه وشه
کانی زمان  توخمه  ستن به وه ر ڕاده رانبه کانیان به وشه  که

به   و شتانه ندازیاریشدا ئه کانی ئه کشه  له.   نین داده
موو  لماندنی هه سه  لماندنیان به سه  نین، که کان داده توخمه
نک بۆ  ی بوونی ته زانایانهو  ئه.  گردراوه  وه کانی دیکه توخمه

تی  ڕه بنه  کان به ، توخمه وه ڕننه گه ند توخمک ده ک یان چه یه
ی بۆ  ، ئاماژه ئیپمادۆکلیس، بۆنموونه. بینن ده  نه و ته بوونی ئه

  وه ی ڕوونیبکاته وه ب ئه  به.  کردووه کانی دیکه ئاگر و ئاو و توخمه
ی  وانه ئه. جۆر بنشتک  موو بۆ بوونی هه  م توخمانه ئه
کانی  ش و پارچه نا بۆ به وت بوونی شتک بناسن په یانه ده
ی،  و ئاکامه ئه  ینه گه دا ده م بۆچوونانه ر ڕۆشنایی ئه به له. ن به ده
 تیش به ی بابه وه ر ئه به له.  کان نیه بووه تی هه ڕه جۆر بنه  که

کردن، جۆریش پناس  له  نکه ناسرت و جۆریش الیه پناسکردن ده 
ر جۆر بۆ  گه ئه.  که پناسکراوه  ته توخمکی بابه بت به  ده

تی  ڕه نکی بنه الیه  بت به تک پویست بت، ده پناسکردنی بابه
        )21. ( که ته بۆ ناسینی بابه
ش  که ش یان جۆره که کیه مه هه  بت ناوه تک ده بۆناسینی بابه

.  کهکانهوبچ  جۆرهمی  که تی یه ڕه نهە بروگهوابوو جۆرى که. بناسین
م  نن و ئه تداده ڕه بنه  ، بچوک به وره ندک زانا بوون، گه هه
توخم و  کان به  ته ڕه ر بنه گه م ئه به. جۆر  ن به که ش ده تانه ڕه بنه

تک له  پناسکردنی بابه. بت یداده جۆر دابنرن گرفتمان بۆ په
  نویاندا له له         ناسینی  له  اوازهجی     وه یه که ی جۆره ڕگه 

ر جۆر و جیاوازی  سه  ریستۆدا یاسای پناسکردن له لۆجیکی ئه له  )21(
بت جۆری مرۆڤ و  ین ده وت پناسی مرۆڤ بکه ر بمانه گه ئه.  ستاوه ڕاوه

  وه م جۆره نو ئه  ونه که ی ده و بوونانه موو ئه ڵ هه گه  ش له م بوونه جیاوازی ئه
و ژیریش  ڵ جۆره  ، ئاژه) کی ژیره مرۆڤ ئاژه(کو کدا، وه یه پناسه  له. ین  ربخه ده

  ) رگ وه. ( جیاوازی یه
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ی  بناخه  بن به ده  ، که وه کانیه هۆی توخمه به   ته و بابه ئه
ی چ جۆرک  مووشتکن، ئه تی هه ڕه کان بنه گریمان جۆره.بوونی

م  ؟ ئه نزیکه  وه کانه تاکه له   ، که یه رهو جۆ ؟ ئه پشتره موویان له هه
کان،  ر جۆره گه ئه. کرت دهر  سه له ش مشتومی زۆری یه کشه
کی ترین  مه بت هه وا ده ت بن، ئه ڕه کین بنه مه ی هه وه ر ئه به له

  کانی دیکه موو جۆره هه  له  ت چونکه ڕه م بنه که یه  ین به جۆر بکه
ی  دا ژماره ته م حاه له.  ده گرت  و خۆیدا ههن کان له هت زیاتر بابه

کان و بوون  کییه مه هه  ی جۆره ژماره  گاته کان ده مه که یه  ته ڕه بنه
موو  هه  له  میش چونکه که تی یه ڕه دوو بنه بن به  کتی ده و یه
بن  کتی جۆر نه ر بوون و یه گه ئه. کی ترن مه هه  کانی دیکه جۆره
کانی نوان  فۆرمه  وه شه مه و ئهر سه  له. تیش ره بنه  وا نابن به ئه
جۆر   بت به ده) کان کییه سته هه ته  رز و بابه نوان جھانی به(

.   جیاوازه  مه ئهر  سه له بیروڕای زانایان)   22. (دابنین
 با له. کانی نوان جۆربن هاوڕانین فۆرمه  وه ئه ر سه  موویان له هه

  ر له گه دا، ئه ته م حاه و له تیه ڕه جیاوازیش بنه  ین، که که یادینه 
 ین و ستپبکه ده) کی ترین مه هه(وه  مه که جۆری یه
کاندا  ته ڕه ژماردنی بنه  ت دابنین،  له ڕه بنه کانیش به  جیاوازییه

  شتک زیاتر به موو هه  کتی له ر یه گه ئه. ین کۆتایی ناگه به
ڕووی  کانیش چ له کراوه شنه ت دابنرت و شته دابه ڕه بنه
شته   کانیش له کراوه ش نه دابه  کتی بن، شته یه  وه ندییه چه

کانیش  ەروگهجۆره   زانین، که کو ده پشتربن، وه کان له شکراوه دابه 
 و کرن،  ئه ش ده ا دابهکهکاندوبچر جۆره  سه  به

  وه نزمترین پله  وته که ده) شناکرت دابه(ی تاکه

. بۆ تاکی کورد  بۆ کورد، کوردیش جۆره  بۆ مرۆڤ، مرۆڤ جۆره  ڵ جۆره هئاژ )22(
  )گ وه. ( جۆر بۆ بوونیکی دیکه  م تاکی کورد نابت به به
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 و ی ئه باره  کتی له یه  بت به ده) ، مرۆڤی تاک بۆنموونه( 
م  ئه) ون که پش و پاش ده( کتر دن دوای یه  له  وه شه تانه بابه
ند  ڕیزی چه  دوو له  ر ژماره گه ئه.  وان نیه ب ئه  به  ته سه خه

ک،  یه ژماره دابنرت نابت به   وه موویانه پش هه  کدا له یه ژماره
مان جۆریش هیچ  هه به. بت نه  اد م ژمارانه نو جۆری ئه له  که

.  وه دا نادۆزینه کانی دیکه ڵ شوه گه ب بوونی له  ک به یه شوه
وا  بن، ئه کانی نه که وبچ ب جۆره به  وهو ش  ی ژمارهر جۆر گه ئه
م  به. تهبه ت بەد)  ندییه یوه م په ئه(شدا  کانی دیکه بووه هه  له
پشتر و   ی له ژماره) کاندا تاکه(کاندا  کراوه شنه دابه جۆره  ڵ گه له

له   وا چاکه ش بدوین، ئه و خراپه  چاکه  ر له گه ئه.  پاشتر نیه له 
م  له. بن) جۆر( ربه سه  مانه ی ئه وه ب ئه  نین به پشتر داده 

بار بۆ   بن به ی ده و جۆرانه وت ئه که رده واده  وه یه وه ڕوونکردنه
ڵ  گه  له. و ک جۆر بۆ ئه ن نه و بوونه تی ئه ڕه بوونی تاکک بنه

ه ت یان هۆ ل ڕه بنه.  ئاسان نیه  یه م کشه لماندنی ئه شدا سه مه ئه
. بت ههت بەدکانیشی  ب هۆکرده  و  به  جیاوازه  وه کانه هۆکرده 

ب   به) هۆکان(کان ته ڕه بنه  ین، که وابوو، بۆچی واتبگه که
  کی تره مه ی هه و جۆره دروست بت ئه  مه ر ئه گه کان نین؟ ئه تاکه
  . نرت ت داده ڕه بنه  به

  وه م پرسیاره بت به دهدا توشمان ی لره یه وره گه  و گرفته ئه -4
و بت  نهکان هیچی تر  تاکه  له  بجگهر  گه ئه.  ستراوه به

ی  وانه ربن چۆن بیانناسین؟  ئه ده به  ژماره  کانیش له تاکه
و   گرتوه یان هه کتی و ناسنامه یه  ناسرن جۆرک له ده
نی ی بوو وه ره ده  ر شتک له گه ئه.  یه کیشیان هه مه تی هه سه خه
  م ئمه به.  کانه جۆری تاکه  و شته بت ئه دا هه م تاکانه ئه
وان  ب ئه کاندا و به ی تاکه وه ره ده جۆر له   لماند، که مان سه وه ئه
  پویسته  و شته ، ئه یه کان هه ب تاکه گریمان شتک به.  نیه
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گرت یان  نو خۆیدا هه موویان له ک هه نه  و تاکانه پۆلک له
 نیا ته  ختکردن به ها جه روه هه. بت نه  وه هیچیانه  ندی به یوه په
م  له.  وه کاته ده پوچه  وه کان بیرکردنه بوونی تاکهر  سه له

. کی سته کی و زانینی هه سته هه  بت به شتک ده موو دا هه ته حاه
کانی  ته بابه  گۆڕ نامنت چونکه یی و نه میشه هیچ شتکی هه

بوونکی   نکۆی کردن له. گۆڕن کاتین و دهستکردن  هه
بوونک   پویسته. ستنت وه ی پکھنان ده یی پرۆسه میشه هه

. رچت ده  ی پکھنانی لوه بت تاکو پرۆسه ک هه) ت ڕه بنه(
  هیچ جونک له. لمنن سه پکھنان و جون سنووردارتی ده

بت و ناتوانت بوونی  یداده ی په شته و ئه.  ر نیه ده کۆتایی به
و   وه ره ده  چته ی پکھنان ده نو پرۆسه واو بکات له خۆی ته

ر  گه دا ئه لیره.  واوکردوه ی خۆی ته که کۆتاییه  بوونکیش بگاته
بت  ده  و شته هنرابت ئه پکنه  ین، که بوو بکه شتکی هه ڕ به باوه
 جاریک له موو هه  ، که یه شته و ئه  بۆنموونه(ڕۆک،  ناوه به 

م  ی ئه وه کردنه چه پو).  بناخه  بت به کدا ده بوویه پکھنانی هه 
هیچ   ڕمان به باوه  ی، که ئاکامه و ئه  نته یه مانگه ش ده بۆچوونه

کاندا  تاکه  بوونه ڵ گه لهبت  ده  مه ئه ر به له. بت بوو نه شتکی هه
ش دروست  مه ر ئه گه ئه). یان فۆڕم  کو شوه وه(بت هه  شتکی دیکه

ڕمان  ناکرت باوه.  تکدا دروسته چ حاه  بت ناتوانین بزانین له
ڵ  گه  له.  بت کاندا هه تاکه  خانووه ڵ گه لهک  بوونی خانویه  به
ڕۆکی  ناوه  ین ئایا دروسته که خۆمانده له  و پرسیاره شدا ئه وه ئه
  ۆڤ دابنین؟ ئمهمرفۆرمى ک  یه کان به  تاکه  موو مرۆڤه هه
ک  موویان یه ر هه گه کان جیاوازن و ئه تاکه  زانین مرۆڤه ده

ڕۆکی  ند ناوه ئایا چه. بوون ده جیاواز نه  بوایه ڕۆکییان هه ناوه
شیاو   وه ش بۆ بیرکردنه م پرسیاره می ئه ؟ وه یه جیاوازیان هه

موو  ی بوونی هه بناخه  بت به ک شت ده ها چۆن یه روه هه.  نیه
ستو پکدت؟   جوتبوونی فۆرم و ئه  کان و تاکیش له تاکه
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میش  که تی یه ڕه ر بوونی بنه رانبه به  م پرسیارانه توانرت ئه ده
 وا له ک بن ئه کانیاندا یه جۆره  له  تانه ڕه و بنه ر ئه گه ئه. بکرن

بن زانیاریمان  کی نه مه و هه چۆن تاک. ژماردندا زۆرن 
ی  وانه پچه به  تانه ڕه م بنه بت؟ گریمان ئه هه  هو یانه باره له

کانیشی  ک شتن توخمه ژماردنیش یه به   وه کانه کییه سته هه  ته بابه
جیاوازی   و کاته ئه. ک توخم یه  بن به بن و ده رده ده جیاوازی به  له

م  به. نامنت  که ژماردنیش یه  ی به و شته نوان تاکک و ئه
یان  ته سه خه و ئه(  و تاکانه موو ئه هه  ،که ودایه کی له مه واتای هه

بوونی   ڕهنان به باوه  وه ئه ر به له. گری بارهه  بن به ده)  یه هه
ی  کو کشه ، وه)کی نوانیان مه تی هه سه ب خه  به(کان تاکه
  بیش به ده و ئه  وه کانیه توخمه  ی زمان به وه ستنه به

ک جۆریمان  دوو پیتی یه  چونکه  وایه) ف، با، جیمل ئه( وه کانه پیته
م و  رده کانی سه سوفه یله ی فه ورانه گه  و گرفته کک له یه.  نیه

ندی نوان  یوه پهر  سه له  وه دابته ڕیان لنه وانیش ئاوه پش ئه
ئایا .  کانه کان و کاتیه ییه میشه هه  بووه تی هه ڕه بنه
یان جیاواز و بۆچی؟ هزیۆد و  ک شته  کانیان یه ته ڕه بنه

بۆچوونی ] میتۆلۆجی[یی  فسانه ڕی ئه وتوانی بیروباوه شونکه
تیان بۆ خواکان  هڕ وان بنه ئه.  یه هه  م گرفته ئه ر سه  تیان له تایبه
ی گوڵ و خواردنی خواکانیان  ی شیله بووانه و هه ئه  .وه ڕاندۆته گه
ی  م شوه به.  وهانریان بۆ دا خواردبت ژیانکی باوه نه

.   یه وه یشتنمانه ژوور تگه  له) خواکان(  م هۆیانه کارکردنی ئه
  م شتانه ی گوڵ و خواردن بخۆن، ئه ر خواکان بۆ خۆشی شیله گه ئه

ژیانکی   ش بت، که وه ر بۆ ئه گه ئه. هۆی بوونیان  نابن به
ۆ پویستی خواکان ب  ڕمان به ن چۆن باوه ییان پبده میشه هه

  م بۆچوونه مه زیاتر ئه بت؟  پویست ناکات له خواردن هه
  وه ڕانه و بیروباوه بت خۆمان به ده. ین باسبکه  ییانه فسانه ئه
و  ن و ئه به لماندن ده و سه گه  نا بۆ به په  ین، که ریک بکه خه
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ک  یه  ی له و شتانه ندک له ین بۆچی هه بکه  یان ئاڕاسته پرسیاره
یان کاتین؟  ندکی دیکه یی و هه میشه یدابوون هه په  هو رچاوه سه
  لماندوه سه یان نه که بۆچوونه  سوفانه یله م فه ی ئه وه ئه ر به له

.  بن  ک چاوگه یه ر به  سه  جیاوازانه  م شته موو ئه ناشت هه
کانی خۆی  ڕکوپکتر بۆچوونه  سوفانه یله م فه له ئیپمادۆکلیس، که 

  نگاری به ره به  سوفه یله م فه ئه.  بووه  یه ه م هه ی ئهتوش  ربیوه ده
  وت، که که رده هاوکات، واده. وەنادا  وه شاندنه وه ی هه رچاوه سه
هۆ بت بۆ پکھنانی ] نگاری ره به[  یه رچاوه م سه ئه
.  بووه یدانه په  وه یه رچاوه م سه م بوونی خوا له به. کانیش بووه هه
  : ت و ده ئه

ن و دواییش  بوون، ئستا هه ی هه وانه ئه]  وه نگارییه ره به له[ ووه له
و   ڵ ئاژه     ماسی ناو ئاو، کان،  ژن و پیاوه  کان، خته دره.  بن ده

  ).چن رده ده(کان  ن درژه مه کان و خوا ته بانده

نگاری  ره بۆ به  بووانه م هه جیاوازی نیوان ئه  دا ئاشکرایه لره
بوون   وه پکهیان موو هه(ت،  دا ده شونکی دیکه و له  وه ڕته گه ده

شی  که ی بۆچوونه گوره ها به روه هه).  وه نگاری جیایکردنه ره و به
ی  وه ئه ر به له  واوه بوونیک زیاتر پو ته موو هه  له خوا، که 

  له  ندی شته یوه ر په سه  و زانینش له پکاوه نگاری بوونی نه ره به
 له(متر کان ناناست و که توخمه ،ستت وه ڕاده  وه کانه کچوه یه

   :زاناتره)  ئمه 

  ئاو،   خاک و، ئاوین بۆیه  خاکین بۆیه  ئمه

  ناسین ئاگر ده  ئاگرین بۆیه واو هه  واین بۆیه هه



 

67 

      

  ین که ویستی ده خۆشه  عاشقین بۆیه 

  . ستین وه نگار ڕاده ره به  نگزین بۆیه ڕه شه 

بت  نگاری ده ره به. مان بۆکرد پشتر ئاماژه بوو له و خاه  ئه  مه ئه
ها  روه هه. کان بووه و پکھنانی ههكشكاندن تی  رچاوه سه  به

موو پکھنانک  هه.  نیا هۆی پکھنان نیه ویستی ته خۆشه
ها ئیپمادۆکلیس  روه هه.  یه لک شتی دیکه گهنى  كشكاندت

  دایه ڕه و باوه و له وه ته دۆزیوه کانی نه ی گۆڕانکارییه رچاوه سه
  :جون وه ده خۆیانه  کان له بووه هه

یدا بوو  په) کات(ی  ساته و کاندا ئه بووه نوان هه نگاری له  ره به 
  . دا ریھه تاکو مۆریانکات سه

ی  که رچاوه م سه ، به کانه ۆ بوونی شتهب  گۆڕان پویستییه  وادیاره
  که باشتر بۆ کشه  م زانایه کاندا ئه سوفه یله و فهن له .  نادیاره
یان  وه بانه و نه  وه ی بانه گوره کان به بووه هه.  چووه
به ) کان ته ڕه بنه(کان  توخمه  له  شتک بجگه موو هه. شناکات دابه

  ، که یه و خاه ئهر  سه له  ی ئمه که کشه. نت داده  کاتی و باوه 
 موویان به و هه  وه ڕنینه ت بگه ڕه ک بنه کان بۆ یه بووه موو هه هه

یی  میشه هه  ندکیان به مانکاتدا هه هه ک جۆر شت دابنین و له یه 
  . کاتی ببینین به  وانی دیکه و ئه

  کات، که مان بۆ دیاریده و خاه مان ئه که وه ڕوونکردنه  تاکو ئره
ر جیاوازیش  گه ئه.  وه ڕنه ت ناگه ڕه ک جۆر بنه کان بۆ یه بووه هه

) تکشکانیان(مانیان  نه.  وه منته مانیان ده ی مان و نه بن کشه
کانیان و دوای  بۆ توخمه  وه ڕنه گه ده  نت، که یه گه ده  و واتایه ئه

 

68 

      

م  توانین بوونی ئه ده  بۆیه.  وه مننه دهيش کا تکشکانیان توخمه
ش بۆ  یه وه ڕانه ی گه م پرۆسه ئه. پشتر دابنین له  توخمانه
کانیش  ر توخمه گه ئه. بت  باوه یان نه بت باوه  کان ده توخمه

ی  وانه پچه کانیان لپکدت؟ به بووه وه چۆن هه مننه نه
و  بت ئه نن ده یی داده میشه هه کان به  ، کاتک توخمه وه شه مه ئه

و  ره به  که(کان  کاتیه  بووه ین چۆن هه خۆمان بکه له   پرسیاره
بۆ   ، که وه ڕنینه بگه  ت و توخمانه ڕه و بنه بۆ ئه) ڕۆن مان ده نه
یان بۆ  کان ئاماژه سوفه یله نو ناچن؟ فه و له  وه مننه ده  میشه هه
  ناوه گرنگ دانه  شیان به یه م کشه و ئه  کردووه تک نه ره ند بنه چه

ت  باره سه  ژوارترین کشهترین و د وره گه . وه ته داوه یانلنهو ئاوڕ
  پویسته. کان بووه ڕۆکی هه کو ناوه ، وه کبوون و بوونه ناسینی یه
ندک  هه. کبوونن یان بوونن یه  بووانه م هه کک له ر یه بزانین هه

  به  ندکی دیکه کتی و هه یه کانیان به  بووه کان هه سوفه یله فه له 
کتی و بوون  اگۆراس یهفالتون و پیت ۆ ئهب.  بوونیان داناوه

وستیان  کان هه سروشت ناسه  سوفه یله فه.  کانه بووه ڕۆکی هه ناوه
کتی  تیش به یه ڕه ، بنه ئیپمادۆکلیس، بۆنموونه.  جیاوازه
ند  چه. ویستی نت خۆشه ناوده  ته ڕه وبنه کات و ئه دیاریده

 .نین وا داده ئاگر یان هه  کتی به یه  سوفکی دیکه یله فه
.   ند توخمک کردوه یان بۆ چه ش ئاماژه کانی دیکه سوفه یله فه
کان  بووه ڕۆکی هه کو ناوه کبوون و بوون، وه یه  ر بیر له گه ئه
کان  کییه مه هه  ش بۆ بوونی پۆله وه ناتوانین ئاماژه ینه که نه
م  بوونی ئه. تن ڕه کی ترین بنه مه کبوون وبوون هه یه  ین چونکه بکه

موو  هۆ بۆ بوونی هه بیت به  ده  هایه ڕه  کییه مه هه  ته ڕه دوو بنه
ڕۆک  ناوه کبوون به  ر یه گه ها ئه روه هه.  کی دیکه مه شتکی هه

. کان بووه تکی جیای هه سه خه  ش نابت به نرت ژماره دانه
کتی و بوونی  ڕۆکی یه ناوه.  ک شته رتیش یه و که  رته که  ژماره

بۆ ( بار  نابت به  تکی دیکه سه و هیچ خه  بوونه کبوون و ها یه ڕه
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  ناتوانین بزانین چی دیکه  اه روه هه.)  هایه ڕه  ته ڕه م دوو بنه ئه
  یه وه ستم ئه به مه. ( یه دا هه هایه ڕه  ته ڕه دوو بنهم  ڵ ئه گه له

هیچ ). ندن چه  م دوانه له  کان بجگه ته ڕه ی بنه نازانین ژماره
ی  که بۆچوونهر  سه له  پویسته  مه رئه به له.  بوون نیهشتک دژی 

  .  مووشتک بوونه ی هه ڕه و باوه ئه  ینه ندیس بگه پارمه

بت به چ ئاکامیک  ڕۆک نه کبوون ناوه ر یه گه باسمانکرد ئه  ئمه
ر  گه ئه. بین ده  ، توشی گرفتی دیکه وه شه وانه پچه به. ین گه ده
نابت   ته ڕه و بنه بت، ئه بووندا هه ڵ گه له) رجیاوازت(تکی  ڕه بنه

) ک یه(کبووندا نابت یه ڵ گه لهش  تکی دیکه ڕه بنه. بوون بت
ی  یه و شوه ر به گه ئه. ک شت یان یه  نده م بوون یان چه به. بت

  کتیه و یه وا ئه کراوبت ئه شنه ها دابه کتی ڕه کات یه زینۆ باسیده
کی  یه ڵ ژماره گه له   وه کۆکردنه ک به  یه ژماره.  هیچ شتک نیه

  تر هیچ گۆڕانک به وره کی گه یه ژماره رکردنی له  ده  تردا یان به
شتک  ر ها هه روه هه.  نیه  هنت ژماره دا نه نوکه  ر ژماره سه
ند  نو شوندا و چه له  نه کیش ته نده چه.  کییه نده بت چه هه
  کان، بۆ نموونه ماتماتیکیه  ته م بابه به . یه ندکی هه هه ڕه

و  تدا ئه ندک حاه هه  شتک له ر سه  خرانه  ر یان ه، که رووبه
ر  سه  شدا گۆڕان به تی دیکه حاه  ن و له که ترده وره گه  شته
تکدا گۆڕانکاری  هیچ حاه خاڵ و ه له . دا ناهنن که شته

 موو و هه  ی زینۆ نادروسته که چوونهی بۆ وه ئه ر به له. ن دروستناکه
دا  وانی دیکه ئه ڵ گه لهی  شته و ئه.(کرت شده شتک دابه

ی  که م ژماره کات به نه وره ی گه که نه ته  یه وانه له  وه کرته کۆده
ند  ک یان چه یه نک له  ین چۆن ته که ده  و پرسیاره ئه) گۆڕت ده
بین،   وایه  وه کو ئه وهمهش ئهکراو پکدت؟  شنه رتکی دابه که
دا  و بۆچوونه ئه ڵ گه لهر  گه ئه.  ند خاک پکھاتوه چه  ه له  که

  پویسته  وه ڕنته گه ها ده کتی ڕه کان بۆ یه ژماره  هاوڕابین، که
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ش  و جاری دیکه  ندک جار ژماره هه  وه ته ڕه م بنه بزانین چۆن له
  هاوه کبوونی ڕه یه کان له  چۆن تهنازانین . چن رده کان ده نه ته
  . بن یداده په

دانانی   ت به باره پنت سه سه ی خۆی ده و پرسیارانه کک له یه -5
مان  ر ئه گه ئه. ڕۆک ناوه  به  کانه ر و خاه کان و ڕووبه نه و ته ژماره
ڕین  ڕۆکی بووندا بگه دوای ناوه به  وا پویسته بن ئه ڕۆک نه ناوه

بار بۆ  بن به  کان ده کان و ڕژه ندییه یوه ان و جون، پهگۆڕ  چونکه
کو  کانیش، وه ها توخمه روه هه. ڕۆک نین کانیان و ناوه گره بارهه

رمی  کو گه نی، وهكا ستاوه  دژوه نه  وا، خاك و ئاگر یان الیه ئاو، هه
  توانین بین ده  وه کی دیکه الیه له. ڕۆک ناوه  و ساردی نابن به

رت و خاڵ  که  ه له  ه و ریش له  ڕووبه ر و ڕووبه  ک لهن ته
ش  و شتانه و ئه  گردراوه  وه و شتانه ن به ته.  ڕۆکی تره متر ناوه که

.  وه وان نادۆزرته ب ئه  ن به م ته به. بن ن ده ب ته  هاوکات به
  یشتن، که گه  ڕه و باوه کانی پشو به سوفه یله فه  مه ئه ر به له

ش بار  شتکی دیکه موو بوون و هه نانه تهو  ڕۆک و بوون ئه ناوه
ک شت  نیش یه کا نه کانی بوون و ته ته ڕه بنه. کان نه بوون بۆ ته

ی  موویان زاناتر ئاماژه هه  شدا له سوفانه یله م فه نو ئه له. بوون
ی  یه و شوه به. کانی بوونی دانا ته ڕه بنه  کان کردو به بۆ ژماره

ڕۆکمان  بن بوون و ناوهنهڕۆک  ناوه  م بوونانه ر ئه گه انکرد، ئهباسم
ڕۆکیتر له  ناوه ها، دانانی خاڵ و ه به  روه هه. وت ستناکه ده

  چ جۆره نازانین له   ڕۆک چونکه ی ناوه وه تدانه هۆی ڕه  بته ن ده ته 
. نیه وه  کیشه سته نی هه ته ندیان به  یوه ن و په نکدا هه ته
ش  ندا دابه رزی و پانی و قوی ته ر به سه  ن به کانی ته شه به

 فۆرمىر  گه ئه. ن قداهه نکی ڕه نو ته کانیش له موو شوه هه. بوون
نو  ک له کییه ی خشته وا نیوه ئه  بت ردا نه نو به هرمس له

کییدا  نو خشته ریش له وابوو، ڕووبه که.  کییدا نیه کی خشته یه شوه
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  و کاته ئه. ش بکرت دابه  که ره توانرت ڕووبه ده  نکهچو.  نیه
ش  مان شوه هه به.  وه شه دوو به  کرت به ش ده که کییه خشته

  له. ین کانیش بکه بۆ بوونی ه و خاه  فسیره م ته توانین ئه ده
 کان به ماتماتیکه  کان یان توخمه نه ته  ئاکامدا نازانین ، که

، کاتک بیر  وه م گرفتانه رو ئه سه  له. دابنین کانی بوون ته ڕه بنه 
. ین گه مان ئاکام ده هه وه به ینه که پکھنان و تکشاندنیش ده له
یان   یدا بووه و ئستا په  بووه پشتر نه ڕۆک له بین  ناوه ر گه ئه
ی  نو پرۆسه له  م گۆڕانه ئه .شکت ڕوات و تده مان ده و نه ره به

نان و تکھده رهه کشکاندا سهپ م هه به. دات خاڵ و   نده رچه
م  نو ئه  نین له  ن و جاریکی دیکه ر جارک هه ه و ڕووبه

ک  یه بن به  ن ده گه ک ده یه ن به  کاتک دوو ته. دا نین یه پرۆسه
کانی نوانیان  سنوره.  وه بنه کدی جیاده یه له  شت و دووانیش ، که

 ش سنوری نوتر له وه جیابوونه  چن و له دهنو یشتن له ک گه یه به
ی پکدن و  م شتانه ی ئه رچاوه ئایا سه. بت نوانیاندا دروست ده 

نو  له) ئستا(ش بۆ  مان ڕاڤه توانرت هه ؟ ده شکن چیه تکده
 موو م هه به . دا نیه که نو پرۆسه ش له) ئستا(کاتدا بکرت؟ 

ه   نت خاڵ و یه گه ده  وه ش ئه مه ئه. جیاوازن) ئستاکان(کاتک 
  . ڕۆک دانانرت ناوه ر به و ڕووبه

  کان و فۆرمه کیه سته هه  ته کات پاش بابه چ پویست ده -6
ڕیین؟  رزتر بگه بۆ فۆرمی به  وه وانه کانی ژوور ئه)  ماتماتیکیه(
. رن ده به ژماره  کان له ماتماتیکیه  بت فۆرمه وه شت هۆی ئه ده
ڕۆکک  کرت، ناوه یدانه فۆرم په له   ر جۆرکی دیکه گه ئه

. ند جۆرک بت تیدا چه چۆنیه ک و له ژماردن یه به  وه نادۆزرته
م  ئاشکرا له ن به که ده  م بیر و بۆچوونه ی ئه شه ی بانگه وانه ئه

. ت و ڕووداو نین ڕه بنه کان جۆرکن له  م فۆرمه به. نادون  خاه
ژماردنداو  کان له  گی فۆرمه کانه یه  ڕکردن به ام باوهد ڕه و باوه له
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مان بۆکرد  به  پشتر ئاماژه له   جۆردا، که  نییان له الیه فره
تی  ی چۆنیه دا کشه لره. نت یه مانگه حامان ده ئاکامکی مه

تی  چۆنیه  م فۆرمانه ر ئه گه ئه. دات ده رهه کان سه ته ڕه بوونی بنه
پش   له  بت بوونکی دیکه وا ده بن، ئه نه کی بوونیان هزه

کی پش  موو بوونکی هزه هه  چونکه. بووبت هه  وه مانه ئه
و  گونجت ئه کی بت ده ر بوونیان هزه گه ئه. وت که کی ده کرده
  بووه یدانه ی ئستاش په و شته ئه  بت چونکه نه  یه ی هه شته
. دات ده رهه دواییدا سه له  تا نیهی ئس وه ئه.  یه وانای بوونی هه ته
. یدانابت رگیز په بت هه وانای بوونی نه رشتکیش ته هه

ر  سه له  وه کانه مه که یه  ته ڕه ی بنه باره ش له کی دیکه یه کشه
ر  گه ئه.  کی یان تاکه مه کو شتکی هه تی بوونیان، وه چۆنیه

کی بت  مه شتک هه ر هه. ڕۆک دانانرن ناوه  وا به ئه کی بن مه هه
.  کی تاک نیه مه هیچ شتکی هه.  شته) و ئه(ک  نه) کو وه( بت به ده
  تاکه که [ تاک دابنرت، سوکرات   کی به مه ر بارکی هه گه ئه
م  له. سک ند که چه  ت بهب ده] کی مه کو بارکی هه ، وه سه که

ت  هڕ بنه  کان به کییه مه هه  دانانی فۆرمه  وه یه پگه
بت  یدانه په  وه یانه باره ی زانین له  و ئاکامه ئه  نته یه مانگه ده

ر  به له.  ستاوه ڕاوه  ک تاک کی نه مه ر بوونی هه سه زانین له  چونکه
] نرن تاک داده  به  که[  تانه ره م بنه ت ئه باره زانین سه  مه ئه
  له  ، که وه وانه ژوور ئه  له] کی مه هه[تکی  ڕه ر بنه سه  وته که ده
  ].بار بت به ده[و  کییه مه شتک زیاتر هه موو هه
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  Gamma شی گاما به  

.  وه کۆته ده کانی بوون ته سه بوون و خه  له  یه زانستک هه -1
کانی  زانسته  ناچت چونکه  کانی دیکه زانسته  له  م زانسته ئه

. شکی بوون به  ڕواننه ن و ده ڵ بووندا ناکه گه  له  ه مامه  دیکه
  کی ئمه مادامه]. بوون  ڕوانته ده  م جۆره به[ ماتماتیک   بۆنموونه

بت  ڕین ده گه کاندا ده دووره  ت و هۆیه ڕه م بنه که دوای یه به
ر  گه ئه.  یه تکیان هه سه خه  چین و چ جۆره  مانه بزانین ئه

کانیان  بووه هه  کانی شته توخمه  کانی پشتر له سوفه یله فه
  مه ئه ر به له. بوون بن  به ر بت سه ده  و توخمانه ، ئه وه کۆیبته

و ] کان ک توخمه نه[ بوونی ڕووتهڕین  گه بۆی ده  ی ئمه شته و ئه
  .   ین گه م ده که هۆی یه به  ووه له

کرت،  بوونی شتک دهر  سه له کی جیاواز باس یه ند شوه چه  به -2
ک  یه ند شوه چه  به.  یه تیان هه سه ک خه وویان یهم م هه به

  شوانه و ندک له ین، هه که ندروستی ده بۆ باشی ته  ئاماژه
هۆی باشی   بنه یان ده ندکی دیکه گرت و هه ندروستی راده ته
ن  که ک شت ده بۆ یه  ئاماژه  م شوانه موو ئه م هه به. ندروستی ته
  وه گرنه ی پزیشکی ده تانه و بابه موو ئه هه.  ندروستیه ویش ته ئه
  مان شوه هه به.  یه هه  وه زانستی پزیشکییه  ندییان به یوه په

  موویان له ربینی بوونی شتکیش جیاوازن و هه کانی ده ڕگه
  چونکه  یه ندک شت هه هه. ر گه  ونه که ده  وه تاییه ره خاکی سه

و  ندک له هه. ڕۆکن کانی ناوه وازهش ش ندکی دیکه و هه  ڕۆکه ناوه
بن یان  یداده رۆک په ناوه  یانکات به ده  دان، که یه پرۆسه

 

74 

      

ن  ین و ده که بوونیش ده ندک جار باسی نه هه(شکن  تکده
کانی  جۆراوجۆره  شوازه  ک زانست له کو چۆن یه وه).  هیچه

نی بوونی کا ک جۆر زانستیش شوازه یه  وه کۆته ندروستی ده ته
  مکانه و چه ر ئه سه  نیا له زانست ته. ناست کان ده شته

کاندا  بووه نوان هه ش له بیرکی هاوبه  ستت، که ڕاناوه
ت  تکی تایبه سه خه  ، که شه مکانه چه و پویستی به.  وه دۆزته ده

م  ئه  چونکه. ن خه رده کان ده بووه شی نوان هه و هاوبه
وابوو،  که. هنن ش پکده کی هاوبه یه ۆکهش بیر تانه سه خه

.  ک جۆر زانسته رکی یه کان ئه بووه بوونی ههر  سه له  وه لکۆینه
بوونی   ڕت، که گه دا ده تانه ڕه و بنه دوای ئه زانستیش به

ر  گه ئه. تست وه ر ڕاده سه  ی له که وه کانی بۆ لکۆنه ته بابه
  ڕۆک به کان ناوه سوفه یله فه ڕۆک بت پویسته  ت ناوه ڕه بنه
  . یان که وه تی لکۆینه بابه ن به  م هۆ دابنن و بیکه که یه

و  کان به جیاوازه  ته بابه  ک پۆل یان جۆر له یه دا، بۆ  لره
ڕزمان   بۆ نموونه.   یه ک جۆر زانست هه ون یه که رده ی ده یه شوه

کانی بوون  شوه  ی له و زانسته ها ئه روه هه.  کانه نگه زانستی ده
کانی  شه بهر  سه له  وه م توژینه ، به ک جۆر زانسته یه  وه کۆته ده

کو  کتی و بوون، وه ر یه گه ئه.  تدر ده  زانستکی دیکه بوون به
ك كاتوا ئهک شت بن  پناسکردندا، یه  ک له ت یان هۆ، نه ڕه بنه
ک شتن  یه تهیهوگو وئهم د؛ هیههنى ووب مرۆڤ  یان مرۆڤین هد

  کی تازه دا واتایه ربینه ده  م جۆره له بوون چهمکىو 
کدی  یه  تکشکانیشدا له ی پکھنان و پرۆسه  له(نت یه ناگه

کیشدا  یه  ر ژماره سه به  ته م حاه ها ئه روه هه).  وه جیانابنه
بوون   له  کتی بجگه یه  وت، که که رده بۆمان ده. تپنر سه ده
ک شت  یه کانیش به  بووه ڕۆکی هه ر ناوه گه ئه.   نیه  ی دیکهچ

 ی، که ڕه و باوه ئه  ینه گه بووندابن ده  ش له بووانه و هه دابنن و ئه
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ش  که وه لیکۆینه. بت کتیش هه کانی بوون یه ی جۆره د ژماره قه به 
لکچون و ناسينى ستم  به مه(کان بووه ڕۆکی جۆری هه ناوه له 
  ونه که ده)  کانه جۆراوجۆره  نه موو جیاوازی و الیه و هه  ی دیکه وه ئه

  .                         وه زانسته  نو بواری جۆرک له

.  کانه فه لسه ی جۆری فه د ژماره قه کان به ڕۆکه ی ناوه ژماره
  بن به دا هه فانه لسه فه  م جۆره نو ئه کک له یه  پیویسته

م جۆرن و  که کتی و بوون یه یه. تبكرد ناوزه م هک ی یه فه لسه فه
ی  فه لسه بت فه ده  وه کۆته واتاکانیان ده ی له  یه فه لسه و فه ئه
ی  کو زاراوه کارهیناندا، وه به  له) سوف یله فه(ی زاراوه. م بت که یه
شکی له  به.  یه شکی هه ند به ماتماتیک چه.   ه) ماتماتیکزان(
یان  ه مامه  م زانسته ئه  پاشتر دت، که شکی له  پشتر و به 

رکی  کتی ئه کانی یه دژه ن الیه وه لهينكۆل. کات دا ده گه له
ها  روه هه]. ن الیه فره[ن  ش زۆر نانه و الیه ئه. زانسته جۆرک له 

ریکردن  و ببه  وه تدانه ڕه  له  ک جۆر زانستیشه رکی یه ئه
ریکردن  و ببه  وه تدانه ڕه  مان له وه کۆینهل  چونکه  وه بکۆته
کبوونی  تی یه واوی ڕه ته دا به لیره(کات  کبوونی ده بۆ یه  ئاماژه

کیدا  نده ند بارودۆخکی هه چه  ین له یان ده  وه ینه ده ده
بۆ   کبوونمان گۆڕیوه مدا واتای یه تی دووه حاه  له.  کبوونی نیه یه

  وه تدانه ڕه.  دووره  وه یه که وه تدانه تای ڕهوا  شتکی جیاواز و له
ریکردن  تی ببه سه خه  کاتکیش باس له.  وه کبوونی ناخونته یه
  ی بخرته ته سه و خه بت ئه ڕۆکک هه ناوه  ین پویسته که ده
چوون و  تی و لکنه کو دژایه کانی، وه مکه چه  وه م بۆچوونه له -)ر سه
کبوون و زۆری  یه  ی له مکانه و چه ئه موو کسان و هه نایه
ی  و زانسته ر ڕۆشنایی ئه به  ونه که چن ده رده ده  وه کانه نه الیه

  کان چونکه مکه چه  له  ککه تی یه دژایه. مان بۆکرد پشتر ئاماژه
ر  به له.  وی دیکه له  و جیاوازیش جۆریکه  تی جیاوازییه دژایه
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م  ناسرت واتای ئه ک ده یه وهند ش چه  ی بوونی شتک به وه ئه
 به ر کان سه نه الیه موو فره هاوکات، هه.  نه الیه ش فره مکانه چه

کان  نه الیه جیاواز و فره  مکه کاتکدا چه له. ک جۆر زانستن یه 
پناسی   ، که وه کانه جیاوازه  ر ڕۆشنایی زانسته به ونه  که ده

پاش . ن بن یهال واتادا فره ک له  جیاوازیان بۆبکرت نه
  مکانه م چه کک له ر یه ناکانی هه الیه ی واتا فره وه شیکردنه

  و بوونه و بزانین چۆن بۆ ئه  وه پشترین واتا بناسینه بت  ده
  .                                            پش کی له واتایه  بت به ده  یه ی هه پشتره له

.  وه بکۆته  مکانه م چه اکانی ئهوات  توانت له سوف ده یله فه
توانت  سوف، ک ده یله رشانی فه سه  خرته نه  رکه م ئه ر ئه گه ئه

ک  یه)  ی دانیشتوه و سوکراته ئه(و) سوکرات(  لمنت، که بیسه
ند واتای  و چه  ی چیه که یان نا، دژه  یه سن، شتک دژی هه که
کبوون و بوونی ڕووتن  انی یهک گرنگه  شوازه  مکانه م چه ؟  ئه یه هه

م  ی له وانه ئه)  23.( نیه  وه و ه و ئاگره  ژماره  ندییان به یوه و په
موویان بۆ  نازانن هه  و دا چوون  ه هه دون به  ش ده مکانه چه
شوازی   ژماره  بۆنموونه.  وه ڕنه گه پشتر ده ڕۆککی له ناوه

ش، زۆرکردن و  اوبهکسان، ه ، جوت، تاک، یه یه جیاوازی هه
و   بۆ بوونی ژماره  وه ڕنه گه ده  م شوازانه موو ئه هه.  وه مکردنه که
ستان، گرانی و  قی و جون و وه ها ڕه روه هه. نابن  ب ژماره  به

  ک شوازه نی کۆمه بوونیش خاوه. نکن کانی ته ته سه سوکی خه
  دیالکتیک     رایهئاشک.  ڕت گه شونیاندا ده به   سوف یله و فه

 
تی  ڕه ت بنه باره ی سه وکه و توژینه  زانسته  م جۆره تی ئه ریستۆ بابه ئه )23(

کو  ، وه وه کاته کانی پش سوکرات جیاده سوفه یله ت و بۆچوونی فه بابه  بوون له
  و توخمه  نا بۆ ژماره کانی ئیلیا و ئون په زانایانی فرگه کان و پیتاگۆراسییه

                                          )رگ وه. (نابات) ئاگر وا، خاک و ئاو، هه(کانی هسروشتی
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میان  که یه. نن سوف داده یله فه  کان خۆیان به کان و سۆفسته زانه
وت  یه سوف ده یله ر و فه به گرنه ده  گرانه خنه وستی ڕه هه

  .سوفن یله ڕۆک فه ناوه ک به  نه ت ڕواه کانیش به  سۆفسته. فربت
و  موو ئه ریکردن و هه کاندا ببه می دژه ستونی دووه  له
  هیانهکبوون و زۆربوون ه بوون، یه نه ی بوون و تانه سه خه

کبوون و جونیش  ی یه ژر خانه  ستان له وه  بۆنموونه. ڕیزکراون
ی  ۆربهتوانین بین ز ده. ی زۆربووندا دانراون ژر خانه  له

کان  دژه  ڕۆک له بوون و ناوه  هاوڕان، که  وه ئه ر سه زانایانیش له
کو تاک و جوت، ساردی و  کانیش، وه دژه  م زانایانه ئه. پکھاتوون

نگاربوون به  ره ویستی و به ، خۆشه باوه و نه رمی، باوه  گه
مکی  دوو چه  کبوون و زۆربوون به یه. نن کان داده ته ڕه بنه 

  ، که وه بته مان بۆ ڕوونده وه ئه  وه شه لره .کی دانراون هم هه
ک جۆر  ر ڕۆشنایی یه به  بخرنه  جیاوازانه  م شته ئه  ودراوه هه

کان پکھاتوون یان  دژه  کان یان له موو شته هه  زانست چونکه
.  کبوون و زۆربوونه کانیش یه دژه  نه تی الیه ڕه بنه. کانن دژه  نه الیه

  به ر سه  ک زانسته و گرنگ نیه یه ر به  ش سه م ڕاستیه ی ئهناسین
ک  یه  به ر وت سه که رده ی واده که ڕاستیه. مک بن یان نا ک چه یه

ک واتای جیاوازیشی  یه ر ژماره گه م هشتا ئه به. بن ڕاستی نه
و  م واتای ئه که یه  ستراون به کان به بیت، واتا جیاوازیه هه

ر  گه ئه.  وه بته کانیشدا ساخده ر واتای دژه سه  به  مه ئه.  وه یه ژماره
کو  موو بارودۆخکدا، وه هه  بن له کی نه مه کبوون هه بوون و یه

کی  بن زانایه کان دانه کییه نده هه  ته بابه  و له  وه خۆیان بمننه
و  ئه  مه ئه ر به له.  وه واتاکانیان بکۆته ندازیاری ناتوانت له  ئه

ر  سه  خاته و ڕۆشنایی ده]  جیاوازه[ وه کۆته بوون ده ی له  زانسته
پشتر و پاشترن،  ی له تانه ڕه و بنه موو ئه کانی بوون و هه ته سه خه

  . موون کانی هه شه موون یان به جۆرن، هه
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کانی زانستی  ویسته نه  گه به  بزانین بنچینه  پویسته -3
  وه ک جۆر زانسته ر ڕۆشنایی یه به  خرنه ڕۆک ده ماتماتیک و ناوه

  و جۆره رکی ئه ئه  تانه به بام  له  وه لکۆینه  ئاشکرایه. یان نا
  تانه م بابه ئه.  یا ماندووکردوه گه لهسوف خۆی  یله فه  یه زانسته

هنن و ڕاستی  کاریان ده موو مرۆڤیک به هه. موو شتکن ڕاستی هه
ی  وه ر ئه به له.  رنیه ده ست به به مه  لهکارهنانیان  م به به. بوونن

  وه کۆته بوون ده ی له  سه و که و ئه بوونه  ر به  سه  م ڕاستیه ئه
بوارکی   یان له که وه ی لکۆینه وانه ئه. ناست ش ده م ڕاستیه ئه
ر ڕاستی و ناڕاستی  سه  ندازیار، ناتوانن له کو ئه ، وه سکدایه ته
ب  ندک زانای سروشتناس به بگومان هه. نبدو  تانه م بابه ئه
دا  ڕه و باوه و له  یان داوه م ڕاستیه وی ناسینی ئه وتن هه رکه سه

گشتی   سروشت یان بوون به  له  وان توانیویانه نیا ئه ته  بوون، که
  که وت ڕاستیه یه ده   وه مانه ژوور ئه  سوف، له یله فه.  وه بکۆنه

زانستی سروشتناس . ڕۆکدا بکات ڵ ناوه گه  هل  ه بناست و مامه
موکورتی بۆچوونی  که.  م نیه که م جۆری یه زانین به  له  جۆرکه

بت  سوف ده یکه فه. لۆجیک  له  زانینیانه نه  کان له سروشتناسه
کانی  شون ڕاستیدا فری بنچینه ڕان به ستپکردنی گه پش ده

تی  ڕه شون بنه ی به وه سوف، ئه یله فه  پیویسته. لۆجیک بت
و  بۆ ئه. کانی لۆجیک بخونیت ڕت یاسا و بنچینه گه مدا ده که یه
کان بناست و  جۆره  پویسته  وه کۆته کان ده ته بابه ی له  سه که
دا  لره[ی  سه و که ئه. کانی بوون دیاریبکات شوازه  ووه له

  وه ته ره رین بنهرزت ی به باره  و له  سوفه یله فه] ین که باسیده
و   قتر و ئاشناتره موو شتک زه هه له   ته ڕه و بنه ئه  چونکه  دنیایه

موو  هه له   یه ته ره م بنه ئه.  دانراونیه  خۆوه شتکی گۆیایی یان له
له   هاتووه  وه ئستاش کاتی ئه.  زراوه شتک زۆرتر ڕاست و دامه

بوون   ڕمان به کاتدا باوهک  یه  ناگونجت له. ی بدوین که تیه چیه 
ن  ده  وه ناوی هیراکلیدسه  ندک به هه. بت بوونی شتک هه ونه
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ر جوتکردنی  گه ئه. ڕی پناکات کات خۆی باوه ی مرۆڤ باسیده وه ئه
حاڵ بت و  کدا مه بوویه هه  ک کاتدا له یه  کان له دژه  ته سه خه

مان  هه  یش لهسک بیرکی جیاواز و دژ دابنرت، ناگونجت که
  مه ر ئه به له. بت بوونی شتک هه بوون و نه  ڕی به کاتدا باوه

  گه به[  ته ره بنه  وه کۆنه ده  ته م بابه ی له وانه موو ئه هه
موو  ش بۆ هه ڕه و باوه نن و ئه ڕ داده دوا باوه به ] که ویسته نه

  .   ستپکردن هخای د ن به که ویست ده نه گه ی به کی دیکه یه بنچینه

ک کاتدا  یه  ی شتک له ره و باوه ئه  ته یشتونه ندک گه هه -2
م  سروشت شون ئه ر سه  ران له نوسه  لک له گه. بت بت و نه هه
ش،  ئمه. هنن کارده به  م زمانه وتوون و ئه که  ڕه باوه
بت و  زانین شتک هاوکات هه حای ده مه  ، به وه وانه پچه به
ر  سه  مشتومی له  ی بیر، که و بنچینانه له  ککه ش یه مه ئه. تب نه

م  لماندنی ئه ندک داوای سه بگومان، هه) 24. (ناکرت
نزمی  ندی به  یوه یان په که داواکردنه. ن که مان لده بۆچوونه

ر  گه ئه. لمنرت مووشتکیش ناسه هه.  یه هه  وه یشتنیانه تگه
. ین کۆتایی ناگه ین به کان بکه موو بۆچوونه لماندنی هه داوای سه

وا  بت ئه ویست هه نه گه کی به یه ر بنچینه گه ئه  وه کی دیکه الیه له
ناتوانن ] ن که لماندن ده و سه گه  داوای به[ی  سانه که  م جۆره ئه

گه  به. ن بکه  یه و بنچینه تی ئه چۆنیهر  سه له مشتومی  ڕ
  م بۆچوونه لماندنی ئه سه ت نهتوانر ش ده وه تدانه ڕه

 بت  ده     مانه که بۆچوونه  دژی   ی  سه که  و  ئه.  وه ساخبکرته

 و یان ئه بت بت و نه مانکاتدا هه هه  ک له بوویه ی هه وه تدانه ی ڕه کشه )24( 
یاسای  ریستۆ به  کانی بیر و ئه بنچینه  له  ککه بت یه ویش نه بت و ئه  شته
.  نیه) با(بت هاوکات )لف ئه(تک  ر بابه گه ئه. کات دی ده ناوزه  مهناسنا

  )رگ وه(
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ی  گه ر به گه ئه. ستت ڕاوه  بت تاکو دژی ئمه کی هه یه گه به 
م  ئه.  بت ده  دا بھوده گه  مان له که بت خۆماندووکردنه نه

 لماندنی سه    .  نیه  زیاتر ک  ڕوه  له] گه ب به به[ش سه که  جۆره
  وه لماندنه سه ی دیکه ی که شوه له   وه تدانه ڕه  به] ک ڕاستیه[

وت  مانه ی ده شته و ئه  یه وانه لماندندا له سه  له.  جیاوازه
و  ئه  سکی دیکه ر که گه ئه. ستدابت رده به لمنین له  بیسه
یان لماندنی ناکات  سه وا پویست به ست ئه رده به  مان بخاته شته
  لماندنه سه  م جۆره کردنی ئهپست خای ده.  وه ینه ده تی ئه ڕه
ی بوون و  باره رمان له  رانبه ی به که دژه  نادات، که رهه سه  ووه له
و   بت بۆ ئمه کات ده ی باسیده وه ئه. دوت ده  وه بوونی شتکه نه
وانت ربت نات ده واتا به  ی له که ر باسه گه ئه. و گرنگ بت ئه

. وام بت رده مشتومدا به  له  ر ئمه رانبه به  هۆشیارانه
کارکی ئاسایی و گونجاو  بت به لماندن ده ، سه وه شه وانه پچه به

زانینکمان   لماندنی شتک جۆره سه بۆ  پویسته  چونکه
لمنت  وت شتک بسه یه ی ده سه و که ئه. بت هه  وه یه باره له
و  ئه  نت، که یه گه ده  وه گوگرتنیش ئه. بتبت گوگریش  ده
ی  وه ره ده  شتک له ڕی به باوه  که لماندنی ڕاستیه پش سه  سه که
)  یه هه(ی بین وشه  وابوو، دروسته که.  یه دا هه که لماندنه سه
و   یه ر هه سه  حوکمدان به  مه ئه ر به له. رنین ده به واتا له)  نیه(و

  ین، که بکه وه ر پناسی مرۆڤ به گه ئه.  نجاو نیهی شتکدا گو نیه
م  ئه[بت دووپابت موو مرۆڤک ده وا هه ئه  یه دوو پای هه

ر بین  گه نابین ئه  ه دا توشی هه لیره]. گرتبت ی هه ته سه خه
ی  رجک ژماره مه  به  یه ک زۆرتری هه واتایه  ی مرۆڤ له وشه

تکی  سه باسی خه  م واتایانه ک لهک ر یه هه. بت واتاکان باوه
کی دووپا دابنت و  ئاژه  سک مرۆڤ به شت که ده. کات مرۆڤ ده

م واتا  ر ئه گه ئه. تنابۆ دش پناسکی جیاوازتری  ککی دیکه یه
نين وا ناتوا بن ئه باوه  ر و نه ده به ژماره   ی مرۆڤ له تانه سه و خه
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ژماره   واتاکانی له] ک بوویه هه[تک ش. ین بکه  م بوونه پیناسی ئه
 ختکردن ب جه به  حاه مه.  ره ده واتابه ر و بکۆتایی بن له ده به 

  م کاره ر ئه گه ئه.  وه ڕاستی شتک بکۆرته  ک واتا له یهر  سه له
.  وه ستینه به ده  ک واتاوه یه کۆتاییدا خۆمان به   له گونجاویش بت

 -بوون نه(هاوکات ) مرۆڤ به-بوون(اتای نابت و  مه ر ئه به له
و  له  ککه ی یه وه له  مرۆڤ بجگه  یش بت چونکه) مرۆڤ به

ختی  ی جه وه ئه.  یه تیشی هه کی تایبه واتایه  یه ی هه شتانه
 ی بۆ ئاماژه  تک نیه واتا بابه  ، که یه و خاه ین ئه که رده سه له

زان، سپی پست و مرۆڤ کو مۆسیقا کانی، وه گینا وشه ئه(بکرت 
ک کاتدا  یه شتک له  یه وه ستمان ئه به مه ).بوون ک شت ده یه
ى کاتو ئتی  تایبه به[ندێ کاتدا  هه له. دانانرت  و نیه  یه هه  به

گوترت،   ده] وه بوونه  ک به نه  وه ستینه به ده  وه واتاکه خۆمان به 
نامرۆڤی   به  کی دیکهند مرۆڤ و هه  ندک به هه  سه و که ئه که 
  سه و که دا ئه لره. ڕین دوای واتای مرۆڤدا ناگه به  ئمه.  نن داده
ک  یه  سک له دا که یه م نموونه له.  ر مرۆڤه مرۆڤیش بت هه -نا

کو  ک کاتدا، وه یه  ک له یه  بوون به.   کاتدا مرۆڤ و نامرۆڤیشه
بوون  مرۆڤ و نه ر بوون به گه ئه.  ته ک بوونی جل و چاکه یه
م جیاوازییان  به. بت ک واتاشیان ده ک شت بن یه مرۆڤ یه به
،  کی دووپایه ئاژه] مان که ی پناسه گوره به[مرۆڤ. لمنرت سه ده

] ت بوونی مرۆڤ باره سه[  م ڕاستیه لماندنی ئه ناتوانین پاش سه
.  ی دووپانیهک و مرۆڤ ئاژه  یه وه وانه پچه به   که کشه بین، که 

  ڕاستیه م دوو ئه.  بت، ناکرت بین هاوکات نیه ر مرۆڤ هه گه ئه
مرۆڤ  ت بوون به نانه ته. واتاکانیان جیاوازن] ی مرۆڤ و نیه  یه هه[

ناگرت،   وه هیچ شتک ڕگه له. و سپی پستیش دووشتی جیاوازن
کاتکدا   له. بت  مرۆڤ پستی سپی یان چ جۆرکی دیکه  که
یان نا،   مرۆڤه  سه و که ئه کرت، که  سک پرسیار ده ت که باره هس
  وترت، که شدا نه مه ڵ ئه گه  بت و له ممان هه ک وه بت یه ده

 

82 

      

کۆتایی   له  ته سه ژماردنی خه.  شه وره و گه  پست سپیه  و مرۆڤه ئه
ت ب ده] که ر دژواری کشه به  له[ دا لره.  کان دژواره هاتووه نه
له   یه م شوه به. ین که موویان بژمرین یان باسی هیچیان نه هه

و  ر ئه گه ئه] ت بوونی مرۆڤک باره سه[دا  که ی پرسیاره وه مدانه وه 
  م جۆره و نامرۆڤیش بت نابت به زار بار مرۆڤ  هه  سه که

وی یاساکانی  یه په  باسکردنه  م جۆره ها ئه روه هه. باسیبکرت
  م جۆره ی خۆیان به وانه ئه. ناکات]  وه بیرکردنه[دانان و  گه به

کان  ته تی بابه ڕۆک و چیه ناوه  ریان له ئاوه  ماندووکردوه  وه باسانه
ن  بکه  تانه سه و خه بۆ ئه  بن ئاماژه ناچارده  چونکه.  وه ته داوه نه
 ) 25. (ڵ ناناسن ڕۆکی مرۆڤ یان ئاژه یدابوون و ناوه ڕووداو په به
ی  وه ئه.  مرۆڤ نیه-مرۆڤ بت نا ڕۆک ناوه  سک به که ر گه ئه

.  یه بووه و هه ڕۆکی ئه و شته ناوه و ئه  ک شته یه  دا باسکراوه لره
.  شتکی دیکه و نابت به  یه و شته نیا ئه ته  بووه و هه ئه

مان کاتدا  هه مرۆڤ له بوون به  مرۆڤ و نه  رازکردنی بوون به هاوته
م  له.  شه شتکی دیکه  بووه و هه ئه  نت، که یه گه ده  وه ئه

پناسکردنی   نه هاوڕانین ناگه  ئمه ڵ گه لهی  وانه ، ئه وه یه ڕوانگه
سپی پست . نین ڕووداو داده کانیش به ته سه موو خه کان و هه شته

م  به  مرۆڤ سپیه  نده ر چه هه. بۆ بوونی مرۆڤ  ڕووداوه
کانی رووداون  ته سه موو خه کی هه مادامه.  هڕۆک سپی نی ناوه به

ستن  وه ڕادهر  سه له کانی بووه هه  تی، که ڕه هیچ شتکی بنه
  . رو بکۆتایین ده به  ژماره  ش له تانه سه م خه و ئه  وه نادۆزرته

 ------------------------------------------------------------ 

یدابووی  ڕووداو په تی و به ڕه تی بنه سه خه) ک وویهب هه( تک موو بابه هه) 25(
کو  وه(سک  بۆ که  تیه ڕه تکی بنه سه خه  مرۆڤ، بۆنموونه بوون به.  یه هه

سوفیش  یله ر سوکرات فه گه ئه.  ڕووداوهف سو یله فه م بوون به  به) سوکرات
       )رگ وه. (نرت مرۆڤ داده تا بهبیت هش نه
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یدابوو  ڕووداو په تکی به سه ناتوانین خه مئ  .حاه ش مه مه ئه 
سپی .  ڕووداو پیدابووی دیکه تکی به سه بار بۆ خه  ین به بکه

ردووکیان بارن بۆ  هه چونکه . بار بۆ مۆسیقازان  نابت به
،  ین سوکرات مۆسیقازانه ده کاتک ). کو مرۆڤ وه(یان  که ته بابه
م  ئه. بوون یدانه داو پهڕوو به  یه م دوو و شه ئه
بارکی دیکه .  رنیه ده کۆتایی به و له باوه سوکراتیش نهی ته سه خه

 به  ته سه خه م دوو ئه.  نیه] مۆسیقازان[تی  سه بۆ  خه] کو سپی وه[ 
ڕووداو   تک به سه موو خه ههم ب. یدابوون پهڕووداو  

کدا  بوویه هه  له تی ڕه تکی بنه سه بت خه و ده بووه یدانه په
 کان له دژه  نه ش دروست بت، ناتوانین الیه مه ر ئه گه ئه. بت هه

.                     ک بوویه بار بۆ هه  ین به ک کاتدا بکه یه 
ک کاتدا ڕاست بن  یه  ک له بوویه کانی هه ستاوه دژوه  نه ر الیه گه ئه
ر  گه ئه  چونکه. ک بوون یه بن به  کان ده جیاوازه  موو شته وا هه ئه

ک  یه  موو شتک له ر ڕاستی و ناڕاستی هه سه  سوربوون له
م و دیوار و مرۆڤ  له کانی نوان به کاتداڕاست بت جیاوازییه

ڕی  وتوانی بیروباوه ش بۆ شونکه م ئاکامه ئه. نامنن
و  ئه ڕی باوه. پاندو کی خۆسه ڕاستیه  بت به پرۆتاگۆراسیش ده

. ک شتن نگ یه شتی جه ت مرۆڤ و که ده  ، که ڕاسته  سه که
  وه داته ده  وه تی ئه ڕه  ، که ش ڕاسته ڕه و باوه مانکاتدا ئه هه له

ی  که گوته  ین به گه ئاکامدا ده  له)   26. ( نگه شتی جه مرۆڤ که
ت چ ده  وه له) ه و تکه  نیا نیه ته  هیچ شتک به(کساگۆراس  نه ئه
   . وه نوانه  ونه که ده  کهن، بدو  و شتانه له  مانه ئه

 کان يۆنانيه.  نگ بووه کی جه شتیه که ، که  داناوهی  Trirem ی ریستۆ وشه ئه) 26(
ئهم زمانی کوردییدا   ی له وه رئه به له.  کاریان هناوه نگ به ریا بۆ جه نو ده له

    )رگ وه. ( وهم دانا)نگ شتی جه که(، من  مان  نیه یهوشه
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نوان بوون و  له.  بووه نن هاوکات نه بووی داده هه ی به وه ئه
م  ن به هه  وه کییه ڕووی هزه نواندان له  ی له وانه ئه.  بووندایه نه
[ کان  ته سه موو خه بت هه شدا ده وه ڵ ئه گه  له. نین وه  کرده به

.  وه ستینه ببه  وه کانیانه هگرباره رێ به  رێ و نه ئه  به] کان باره
گونجاو دابنن و چاو   ی ڕاستی شتک به وه تدانه ڕهنیا ناکرت ته

وه ناتدڕه بوه ڕ با ك، يوهئستم  به مه. بپۆشین  وانی دیکه له
ش  و ڕاستیه ئه  ، پویسته مرۆڤه -مرۆڤ نا ک، ينكهدوه ئى 
ویش  ئه و نگه شتی جه ت مرۆڤ که ده بت، که  یرنه سه  وه المانه به
م  به. رش ڕاست بت نه  رێ ڕاست بت پویسته ر ئه گه ئه.  نیه
  نه سپاندنی ڕاستی الیه رێ چه ی ڕاستی ئه وه تدانه ڕهبینین  ده

  بۆچوونانه  م جۆره ئهی شه ی بانگه وانه ئه. تی یه رکه نهناکۆک و 
  ی، که خاه و ئه  نه گه ن یان ده هیچ ئاکامک ناگه  به ن که ده
. ن ک بکه بوونی ڕاستیهر  سه له خت جه  وه دنیاییه توانن به نه
مان کاتدا  هه بت له سک مرۆڤ و مرۆڤیش نه ر ڕاست بت که گه ئه

م  ردوو ئه هه. مرۆڤ-نا  و نه  مرۆڤه نه   سه و که هبین ئ  ڕاستیشه
و   یه هه  بهشتک   ی، که وڕاستیه ، ئه دووباره. رن نه  یه دووڕسته

ی  دوو جۆر واتاکه  نت به ک کاتدا داده یه  ، سپی و ناسپی له نیه
  و شتانه ندک له مووشتکدا یان هه هه ر سه  ین یان به گه تده

ندک شت  میان بت هه تی دووه ر حاه گه ئه.  وه بته ساخده
یان تی خۆ سه خۆیان و خه  گرنه نه  م ڕاستیه ئه  ، که وه دۆزرته ده
موو شتکدا  ر هه سه به  که [ میشدا که تی یه حاه  له. بت هه
و  ری ئه ر نه گه ئه  ین، که ش بکه وه ڕ به بت باوه ده] سپت چه ده

ش ڕاست  رکه رکاتک ئه هه. شی ڕاسته رکه ڕاست بوو ئه  شته
ر  گه ئه  ی ڕاسته رکه موو جارک نه یان هه.  شی ڕاسته رکه بت نه

ڕاست بت   رکه ر نه گه ئه  رج نیه م مه به. ڕاست بت  کهر ئه
،  واوی نیه ته ندک جار شتک به هه. رچت ش ڕاست ده رکه ئه
ڕاست بت   مه ر ئه گه ئه. دنیاین  وه یه باره و له  که ش ڕاستیه مه ئه
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. زانرت ش ده وڕاستیه ریی ئه نه  نیه  و شته بزانین ئه  و ئمه
 شی رکه رێ و هاوکات ئه نه بت به  و ده ی نیه وشته هم ئ به
. ڕاست بت -بت ڕاست یان  نا ده  و شته کریت ئه ر ڕیزده رانبه به
.  و سپیش نیه ین شتک سپییه ده چت، که  ده  و ڕاستیه له  مه ئه

 ر سه  خرنه جیا نه کان به ته سه ر خه گه هیچ شتک نامنت ئه
هیچ   ، باس له هیچ شتک نیه دا، که  لره. نکانیا گره بارهه

م  ین؟  له بوون بکه نه  چۆن باس له. شتکیش ناکرت
بن  موویان ده کان نامن و هه نی شته الیه وه فره شه بۆچوونه

. ون که رده کدی ده کو یه نگ وه شتی جه خوا و مرۆڤ و که. ک یه به
ت  هنان بت، ته مووشتک دروست و نادروستیش ده هه

و   ی نادروسته که بۆچوونه  ی، که ڕه باوه و ئه  گاته شمان ده که نایاره
ی  که بۆچوونه. چت رده ڵ ده یدا پوچه گه لهمان  که ئاکامی مشتومه

ی  شته و ر ئه گه ئه.  ردووکیانه کو هه ، به ریه نه  رێ و نه ئه  و نه ئه
و   ی ناڕاسته که وه تدانه کات ڕاست بت ڕه باسیده

.  و ناڕاسته ی ئه که ڕاست بت باسه  که وه تدانه ڕه  وه شه وانه پچه به
.  وه ڵ بکرته لمنرت یان پوچه بسه  و باسه واوی ئه ته  ناکرت به

ئایا ].  لمنراو کی سه ک ڕاستیه نه[  کرت بۆچوونه ی باسده وه ئه
دوت؟    ده و ناڕاستی شتک  ڕاستیر  سه له  ، که یه ه هه  سه و که ئه
و  ی ئه که بۆچوونه  ست له به دا چووبت مه ه هه  ر به گه ئه
  له  سه م که ر بین بۆچوونی ئه گه ؟ ئه ر بوونی شتک چیه رانبه به

کی  کات واتایه ی باسیده وه وا ئه ئه  ڕاستره  سکی دیکه بۆچوونی که
و ناڕاستی  ڕاستی.  ڕاسته-ناتوانین بین نا  ، که یه دیاریکراوی هه

س  که  نیت، که یه گه ده  وه ک کاتدا ئه یه  ش له م بۆچوونانه ئه
جیاوازی نوان مرۆڤ و . ریاندا بدات سه توانت حوکم به نه

ر شتکدا بدرت؟  سه توانرت حوکم به نه  ، کهچيکیش  ڕووه
  م جۆره وت به ن نایانه که ده  م بۆچوونه ی ئه شه ی بانگه وانه ئه

  وه ناکاته  وه میگارا بیر له  گاته پ ده ی به وه ئه.  وه نه بیربکه
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و  خه یانی زوو له به ڕێ خات یان نا؟ بۆچی، که  ی به که شته گه
  شمان پده ت، که وه و ئه  وه نو چاکه  وته که ڕواو ده ستا ده هه
بت  ده  سه و که ئه.  و چاکیش نیه  چاکه  که نو چاه  وتنه که
 له  پویسته  مه ر ئه به له. چاکتر ببینت به  م دووانه له کک یه

یان   نیا مرۆڤه ته  ر شتکدا، که سه  ین به ک کاتدا حوکم بده یه 
ک  کو یه کاندا وه موو شته ئاستی هه له   ئمه.  و تاڵ نیه  شیرینه
وت  یه کات  یان ده ئاو ده  ڕوو له  ی تینووه وه ئه .روانین بپه

شتک و پشت   ڕوو له  ئاگاوه سک به موو که هه. بینتمرۆڤک ب
پینت  سه زانن حوکمدان خۆی ده موو ده هه. کات ده  شتکی دیکه له

  سانه م که ر ئه گه ئه. ڕن گه کاندا ده ی شته و خراپه دوای چاکه  و به
زۆرتر   زانین دابنن پیویسته  ک به بۆچوون نه  به  که حوکمدانه

ش  خۆش داوای له نه  دوای ڕاستیدا چونکه ان بن بهڕ مخۆری گه خه
  . خۆش نیه نه  کات، که زیاتر ده  سه و که ساخی له

  وه کییه نده ڕووی چه  هشتا له. نین ن و کان هه گریمان شته 
ناتوانین   ئمه. زۆرن  ندکی دیکه م و هه که  و شتانه ندک له هه

ر  گه چین ئه دا ده ه هه متر به که. س و دوو جوتن  بین ژماره
ی  م شتانه ر ئه گه ئه. زار ک هه نه  پنجه  بین چوار ژماره

  وت، که که رده بن ده و ناڕاست نه  ه ک هه کو یه ین وه که باسیانده
ڕاسترن یان   وانی دیکه له  ناڕاستانه  و شته ندک له هه
نیاین و بوونیان د ن له  ندک شت هه هه.  نزیکترن  وه ڕاستیه له
نادات  ڕگه  ، که وه ینه ده تده ڕه  و بۆچوونه ئه. ڕاسترن  وانی دیکه له

  . ین کاندا بده ر شته سه  حوکم به

نی شتک  و دوو الیه  چووه  که بۆ کشه  یه م شوه پرۆتاگۆراس به -5
کان  و بۆچوونه  موو دیارده دانانی هه. نت ڕاست و ناڕاست داده  به
ک کاتدا  یه کان له  حوکمدانه  خشت، که به ده  تایهو وا ڕاست ئه به
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ر  رانبه س بۆچوونی جیاوازیان به زۆر که. ڕاست و ناڕاستن
و ڕاستی   ه هه  ریان به رانبه کانی به و نایاره یه  ک هه ڕاستیه

ڕاستی   وان به ئه[و یه  ی هه و شته ئه  مه ر ئه به له. بینن ناس ده نه
کانیش ڕاست بن  موو حوکمدانه ت و ههب شت نه ده] نن داده

ر  گه ئه. کانیانن نه کان بۆچوونی جیاوازی خاوه حوکمدانه  چونکه
و  ئاستی ناسینی ئه  س له ین که ڕاستی تبگه له   یه م شوه به

.  جیاوازه  سانه که  م جۆره میتۆدی ئه.  نیه  ه دا هه ڕاستیه
و   خۆماندووکردن بهب  ندکی دیکه ڕان و هه ندکیان پاش گه هه
فربوون   به  مومژاوییه یان ته که ڕه ی باوه وانه ئه. یشتون گه  ڕه باوه
  مه ئه  بت چونکه ڕزگاریانده  زانینه و نه ڕانی زۆرتر له و گه

.  یه هه  وه یانه وه ی بیرکردنه تی پرۆسه چۆنیه  ندی به یوه په
 یان له گه به[یشتون و گه  ره و باوه ی ڕووتیش به گه به  ی به وانه ئه

  توانین به ده]  ی ڕاستی وه ک دۆزینه نه  دایه گه پناوی دانانی به 
ی  وانه ئه.   وه شنینه وه یان هه که ڕه ی خۆیان باوه که گه زمان و به

کی  سته جیھانی هه  یشتون پشتیان به گه  ڕه م باوه ودان به هه به 
  ک کاتدا له یه کانیان له ستاوه و دژوه کان جیاوازه  نه الیه.  ستوه به

کاندا  بووه هه  کان له جیاوازه  نه الیه  چونکه.  ال ڕاست بووه
بت  نابت هه  ی نیه و شته ر بین ئه گه وابوو، ئه که. ون که رده ده

  نه ی الیه وه ئه ر به له  وه م بۆچوونه شتک له موو یدابت، هه یان په
ی  که ش گوته مه ئه. بووبت بت هه کن ده کو یه کان وه جیاوازه

کان  ت شته ده  ، که وه هنته بیرده کساگۆراسمان به نه ئه
موو  هه  ت پی و بۆشایی له دیمۆکراتیسیش ده. کراون تکه

ی  وه بوون و ئه  نانه م دوو الیه کک له یه. ن ک هه کو یه شونکدا وه
  وه ی دیکه الکه ڕاست و له  وه که الیه له  سانه م که ئه.  بوونه نه  دیکه

.  یه ن دوو واتایان هه ی هه و شتانه موو ئه هه  ناڕاستن چونکه
  وه شتکی پشتره له   وه ی دیکه الکه هیچ و له له   وه که الیه له
  وه شه ی دیکه الکه نین، له ن و هه  وشتانه ئه  وه که الیه له. بن یداده په
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 م له به  نه ند الیه چه  وه کییه ڕووی هزه  ک لهشت.  ناڕاسته  مه ئه
 یه ڕابگه  سانه م  که به  پویسته.  نیه  یه م شوه به  وه گیه ووی کردهڕ 
  وه و  بوه یدانه ناگۆڕێ و په  یه ڕۆکیک هه ناوه  جۆره  نین، که 

ی  دیارده  ی ڕاستییان به ندک بیردۆزه ها، هه روه هه. تناشکت
ر  سه  شدان ڕاستی له ڕه و باوه له.  گرداوه  وه کیه سته جیھانی هه

تامی . ون که شونی ده ستت، که  ڕاناوه  سانه و که ی ئه ژماره
ر  گه ئه. تاڵ  ندیکی دیکه و هه  س شیرینه ندک که شتک بۆ هه

ند تاککیان  شت بن چهو خۆش  ش نه سانه و که ی ئه زۆربه
  یه و زۆربه بیروڕای ئه  توانین پشت بهوا نا بن ئه خۆش و شت نه نه
و  یه  ستکردنیان هه کانیش هه ه ئاژه  ن، که وان ده ئه. ستین ببه
سات  کانی به ستکردنه یان تاکک هه  جیاوازه  ستکردنی ئمه هه  له
  چونکه.  ستی ڕاسته کی هه یه ونه  نازانین چ جۆره  ئمه. گۆڕت ده

ردووکیان  کو هه ، به تر نیهڕاس  یکهوی د ستی له کی هه یه ونه
  ، که یشتوه گه  ڕه و باوه دیمۆکراتیس به  ک ڕاستن بۆیه کو یه وه

 مان ئه.  وه ناتوانین بیدۆزینه  هبت ئم ر هه گه ئه . ڕاستی نیه
نو  گۆڕانکاری له ستکردنیش به نن و هه ستکردن داده هه زانین به

.  یناسین ڕاسته ستکردن ده هه  ی به وه دان ئه ڕه و باوه له. ستودا ئه
ش  ندکی دیکه ئیمپادۆکلیس و دیمۆکریتس و هه  یه مه ر ئه به له

بۆ ئیمپادۆکیس کاتک بارودۆخی مرۆڤ . بوون  یه م کشه توشی ئه
تی  ی حاه گوره زانین به(بت  گۆڕت زانینیش توشی گۆڕان ده ده

ت  ا دهد شونکی دیکه ، له)بت بوونی مرۆڤ زۆر ده
کانی نو  بیره  یه ستاویان هه وه ی خۆرسککی نه وه رئه به له(

  که بۆ کشه  مان شوه هه نیدس به پارمه). گۆڕن مشکیشیان ده
  : تهدچووه و 

ی  وه موو مرۆڤکدا ئه هه  لوپۆی جیاواز پکھاتووه له په  مرۆڤ له
  .ر هۆشیدا دت سه شیدا دت به ر له سه به
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وت   شتک مرۆڤ بیه  سکی گوتوه ند که چه  اگۆراس بهکس نه ئه 
مان بۆچوونی  ریش هه هۆمه  گوایه. وت که رده ده  و جۆره به
ی لیدراو بھۆش  وه ر پاش ئه هکته   تی، که نوسیویه.  بووه هه
 ست به مه) 27. (بوو هه)  وه ناوه له(ی جیاوازی  وه وت بیرکردنه که
نی  خاوه  وه بیرکردنه  وش لهتو کۆستکهسانی  که  ، که یه وه ئه

کو جارانی پشو  وه  رج نیه م مه به. ی خۆیانن بیرۆکه
ن  که باسیده  م زانایانه ی ئه م بیرۆکانه ر ئه گه ئه.   وه نه بیربکه
ا کاتدک  وا له یه بن ئه] ستکردن ی هه وه ره ده له[کان  ڕۆکی شته ناوه
 نايانزائهم . هيى هرژواکى دمهش ئاکامئ. نابنو بن هد
  م ئاکامه یان به ڕن و ئمه گه دوای ڕاستیدا ده ن به وانه ئه
  فه لسه یان بۆ خوندکارانی فه که بت ئاکامه ده.  یاندووه گه

کو  ی ڕاستی، وه وه دۆزینه  بت و نائومدیان بکات چونکه بچاره
ی  وه تنهس به  ئاکامیمه ئ. فیوی لدت کی هه یه گرتنی بانده

رازکردنی بوونه  و هاوته  وه کییه سته جیھانی هه  به  ڕاستییه
ن  که باسیده  سوفانه یله م فه ی ئه وه ئه. دا و جیھانه ئه ڵ گه له

ی  که خنه کو ڕه وه  مه ئه. ( م ڕاست نیه به  سپنه دچه
و  ر ئه سه  له). ڕی زینۆفانس ر بیروباوه سه له  ئپیکارمۆسه

و  جون و گۆڕاندایه   ند له ڕۆکی نوه ناوه  ، کهی یه بناخه
  به .سپاوی نابت تکی چه سه رشتکیش بگۆڕت خه هه
کاندا ڕازی  بووه ر هه سه موو حوکمدانکی ڕاست به ی هه وه تدانه ڕه

ندک زانای  دانی هه رهه ش هۆی سه م زانایانه بۆچوونی ئه. بوون
 ی نابت ڕه و باوه ئه  یشته گه  کو کراتیلس بوو، که ڕۆی، وه زیاده

ر  ی بۆ ڕووداوکی نو داستانی ئیلیادی هۆمه ریستۆ ئاماژه دا ئه لره )27( 
:            بوانه. کوژرت خیۆس ده ستی ئه ده  ر به دا هکته م داستانه له.  کردووه

             Iliad.  22, 210- 284 )رگ وه(
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  شی له خنه دواو ڕه جون ده  نجه هپ  باسی هیچ شتک بکرت و به
  ینه ت ناتوانین دووجار پامان بخه ده  هیراکلیدس گرت چونکه

ت جارکیش  نانه ته  ، که دابووه ڕه و باوه و له  وه نو ئاوی ڕووبارکه
و  ین ئه دا ده م بۆچوونه هی ئ وه تدانه ڕه له. ناکرت م کاره ئه

ئاسانی   ش به مه ئه.  دا نیه که هکاتی گۆران  گۆڕت له ده  ىشته
] تردا د سه یان گۆڕانی به[ شکیت  ی تکده وه ئه.  وه درته تده ڕه

 له. ردا بت سه  ی به و گۆڕانکارییه شتک بت تاکو ئه  پویسته
ڕوات و له  مان ده و نه ره به  یه تکشکاندندا شتک هه 
ی  نویه  و شته بۆ ئهپشتر  کی له بوویه ت ههب یدابوونیشدا ده په 

  ئمه.  ر نیه ده کۆتایی به  له  یه م پرۆسه ئه. بت بت هه یداده په
تی و  چیه بۆ گۆڕانکاری له  هنین و ئاماژه ده  یه م کشه واز له

 و ئه.  وه ینه که کیان جیاده یه ین و له که کدا ده بوویه یی هه نده چه
شوازکدا   شکن له تکده  وه کییه نده ڕووی چه  ی له شتانه

[   له  م زانایانه ها ئه روه هه. بیاناسیننين وابت  ئمه   وه مننه ده
تکی  ند بابه و ڕوانینیان بۆ چه] کی سته زموونکی هه ئه
.  پاندوه سه موو جیھاندا ر هه سه یان به  که کی بۆچوونه سته هه

یدابوون  ی په نو پرۆسه رمان له ورو به کی ده سته وتی هه داکه
گشتییه که    شکی بچوکی جیھانه به  وته م داکه ئه. وتکشکاندایه

. ری سه  ی بخرته وه ریبکرت له ببه  بچوکه  شه م به ئه  باشتره. یه
ن گۆڕانیان  ندک شت هه لمنین هه ش بسه م زانایانه بت بۆ ئه ده
  ن، که که ده  وه ی ئه شه ی بانگه وانه ئه. ت ردا نایه سه به
.  وه نه ده تی گۆڕانیش ده ڕه  و نیه یه  ک کاتدا هه یه  مووشتک له هه
تکن گۆڕانیان  سله موو خه نی هه کان خاوه بووه ی هه وه رئه به له
ی  پرۆسه  تاکو ڕووله[   مییان تدانیه که  ت چونکه ردا نایه سه به
استی ک ڕ یه موو دیارده هه  ستيشڕا ت به باره سه] . ن کھنان بکهپ

تک بناسین  بابه  وه ستکردنه ی هه ڕگه به  م ، دروسته که یه.   نیه
نگی  نک یان ڕه ی ته واره قه.  ستکردن نیه هه  که م دیارده به
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ش  یان له خۆشه  نه  وه سکه که دووری و نزیکی له  تک به  بابه
س  که .گۆڕت ده  ئاگایه یان به  وتوه ، خه یان الوازه  هزه ، به ساخه
  سیناوه شاری ئه و به  و خه  موتو لیبیا خه  و له شهت من ب  نیه
  ت به باره سه) 28.(مونيشتادیشدا) م ئۆدیه(نو هۆی  و لهبينم ده

بۆچوونی ) فالتونیش دیدی ئه به(  وه ی داهاتووه باره  زانین له
.  کن کو یه وه) خۆشک ی نه وه بۆ چاکبوونه(زانک  پزیشکک و نه

. گۆڕن ده  تکی دیکه بۆ بابه  وه تکه بابه کانیش له ستکردنه هه
     کان  نگه ک تام، تامکردنیش ڕه ناست نه کان ده نگه ڕوانین ڕه
تکمان پناناسنن،  کانیش بابه ستکردنه رگیز هه هه.  وه نادۆزته

ستکردن ناتوانت  ت هه نانه ته. بت بت و نه ک کاتدا هه یه له  که
ر  سه نیا له ته. نگک ناڕازبت ر ڕه سه اتی جیاوازدا لهک  له
ستم  به مه.  وت ڕکناکه  وه که ته بابه کان به  ته سه ندی خه یوه په
ی گۆڕانی  گوره بۆ ترشی به  وه شیرینیه  راب له تامی شه  یه وه ئه
م  به. گۆڕت ده  که رابخۆره شی شه یان گۆڕانی باری له که  رابه شه

  شیرینه  که رابه ی ب شه وه ئه. نی بۆ ترشی ناگۆڕتشیری
) پویست( یان به]  گۆڕه نه[  م ڕاستیه زانایانی پشو ئه. کات ڕاستده
  و شته م و ئه و ئه گۆڕه پویست نه.  کردوه چاویان نه و ڕه  ناوه دانه
  میشه بت هه زرابت ده دامه  م پویستیه رئه سه رشتک له هه.  نیه
ر  گه گشتی ئه به. بت بت و نه ک کاتدا هه یه ک له ت، نهب هه
 زیندوو   بووه ب هه به وا  بت ئه کی هه سته جیھانی هه  نیا ته

ی  یه و بنچینه ت ئه نانه ته. هیچ شتک نابت  ]کان ستیاره هه[
ر  سه ستکردن له هه. بت ستکردنیش ناب هه هۆ بۆ هه  بت به ده

 و ستکردن نیه  خۆدی هه  یه و بنچینه و ئه اوه ست ک ڕاوه یه بنچینه

شاریبوو پرکلیس نزیک   وره کی گه جگایههۆی ئۆدیم   Odeum )28(  
)رگ وه. (یۆنان دروستیکرد  پۆلس له کره ئه  
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و  هنت پش ئه ی گۆڕان پکده وه ئه. وت که ستکردن ده پش هه
                    .      ردادت سه گۆڕانی به  وت، که که ده شته 

مان  که ودانه ندکیان بۆ دژوارکردنی هه نو زاناکاندا هه له -6
ر  سه  توانت حوکم به ک ده  ن، که که ده  مان ئاڕاسته و پرسیاره ئه

ش ساخیمان  ڕاستی و ناڕاستی شتکدا بدات یان ک له
چت  ده  و پرسیاره له  ئاۆزه و  پرسیاره  م جۆره ئه. ناسنت پده

م  دانی ئه رهه ئاگاین؟ سه وتووین یان به خه  ئایا ئمه
 موو شون هۆدا بۆ بوونی هه ڕان به بۆ گه  وه ڕته گه ش ده پرسیارانه

 دا به که ڕانه گه  ستپکردن له شتک و دیاریکردنی خاکی ده
 ڕی و بباوه بۆ  یه گه شیان به که داواکارییه.  وه لماندنه سه 

شون خاکی  به  ودایه وان له ی ئه ه هه. ئاکام  ن بهیشتنیا گه نه
پش خۆی خاکی تری  له  خاه و ئه  ڕیت، که سپکردندا بگه ده
.  ره ده لماندن به سه  له  لماندنه ی سه چه ی بنه وه ئه  بت چونکه نه
  وانی دیکه ئه. ن گه تده  م ڕاستیه کان له بیرقوه  سوفه یله فه

  ن و خۆیان له که ماندووده  وه کانه حاه مه  اکامهئ خۆیان به 
موو  ر هه گه ئه. ن که توشی ناکۆکی ده  وه یانه که رانه تای گه ره سه

گۆڕبن  کانیش نه بووه هه ندک له بن هه یی نه کان ڕژه ڕاستیه
ندی به  یوه ر په سه  له  دیارده  بن چونکه ناکان ڕاست  موو دیارده هه

کان  بوونی دیارده  ی باس له سه که و ئه.  ستاوه اوهڕ  وه سکه که 
یین  ڕژه  م دیاردانه ئه  بت، که ش هه وه ڕی به بت باوه کات ده ده

ر  سه له ی سورن وانه وابوو، ئه که].  گۆڕاندایه  یان له که ڕاستیه[
بت،  وه کان ئاگایان له لماندنی بۆچوونه و سه گه زراندنی به دامه
  جۆرکی دیکه  به[  باشتروایه. کان ڕاستن موو دیارده ههن  ده  که
و   یه و دیارده به  شته و و بن ئه] کان بدون ڕاستی دیارده  له
توشی ناکۆکی گينا ئ. خات رده خۆی ده  و جۆره دا به وکاته له
  ئمه. نگوین نادات چت تامی هه نگوین ده هه  ی له و شته ئه. بن ده
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وی دی جیا  ی چاومان جیاوازبت چاوکمان لهوانای ر ته گه ئه
نن و  ڕاست داده  کان به ی دیارده وانه ئهبۆ . بینت شتک ده

بۆ   وه تاککه  ، له و ناڕاسته  ک کاتدا ڕاسته یه  موو شتکیش له هه
هیچ شتک بۆ : (ین مدا ده وه  گۆڕت، له ش ده تاککی دیکه

ی  و زانایانه ئه.) بت بت و نه ههک کاتدا نابت  یه کان له سته هه
ڕاستی به   مشتومه  زیان له و حه  وه نه قوڵ بیرناکه

ئاکامدا   له. نن یی داده ڕژه ن و به ده گرده  وه کانه ندییه یوه په 
ر  گه ئه. وت که رده وان ده بۆ ئه  ، که یه هه  و ڕاستیه ڕیان به باوه

بوونی   لمنت، که سه ده  هو یدابت ئه بت یان په ک هه ڕاستیه
.  وه کانی ئمه بۆچوونه  به  ستراوه به و نه  یی نیه مووشتک ڕژه هه
  وه ک شتی دیاریکراوه یه ندی به  یوه بت په) ک یه(ر شتک  گه ئه
کسان بت،  نیو یان یه  و شته تکدا ئه حاه  له.  یه هه
  وه ر بۆ بیرکردنه گه ئه.  نیه  وه جوته  ندی به یوه ی په که کسانیه یه

 ی له ته و بابه وا ئه کدی بچن ئه یه  تی مرۆڤ له مرۆڤ و بابه
تی  کو بابه ، به بیریاره  ، که نیه  و مرۆڤه ئه  دایه وه بیرکردنه 

  ستراوه تک به موو بابه دابین هه ڕه و باوه ر له گه ئه.  یه وه بیرکردنه
یی به  اب کۆت ش به  وه وا بیرکردنه وه ئه وه بیرکردنه  به

  .  وه ستینه به ده  وه کانه ته بابه 

بن  ک کاتدا ڕاست نه یه  کان له ناکۆکه  نه ی الیه وه نکۆیکردن له
مان  هه کانیش به جیاوازه  نه ی الیه ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ده

و  ریکردنه نی جیاواز ببه الیه کک له یه  چونکهبن ه  شوه
  .  یه که ته ی جۆری بابه وه تدانه یش ڕهریکردن ببه

  شتک ڕاسته.  ک نیه نی ناکۆکدا هیچ ڕاستیه نوان دووالیه له -7
مان بۆ ڕاست و ناڕاست  که پناسه  ش له مه ئه. یان ناڕاست

و به  بوو بین نیه شتکی هه ناکرت به .  وتوه رکه قی ده زه به
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یه  ی هه وه ر بین ئه گه م ئه به) 29. ( یه کیش بیین هه بوویه نه 
  نه نوان الیه بوونی شتک له.  ڕاسته  ی نیه نیه وه و ئه  یه هه

نوان  مشی بت له نگی خۆه کو بوونی ڕه بت وه کاندا ده ناکۆکه
  ونه سپ ناکه بین مرۆڤ و ئه   وایه  وه کو ئه ش و سپیدا یان وه ڕه

میان بت گۆڕان  تی دووه هر حا گه ئه.  وه سپه نوان مرۆڤ و ئه
بۆ   وه چاکه -نا  چاک یان له -بۆ نا  وه چاکه  گۆڕان له. ڕوونادات

کان  نده نی ناکۆک و نوه ب الیه گۆڕان به  چونکه ي چاکه
مشی له  نگی خۆه کو ڕه وه(ندکیش ر نوه گه ئه. یداناکرت په

  پویسته. اتربازمانناک گرفت ده  بت له هه) ش و سپیدا نوان ڕه 
. کان بکات ناکۆکه  نه الیه  کک له یه  له که ڕوو گۆرانه

ش  پشتر ڕه ر له گه سپی نابت ئه]  که پاش گۆڕانه[شتکیش
ربینیاندا دوو  ده  کان له مکه بیر و چه  یه م شوه به. بووبت نه
  ش له مه ئه.  وه تدانه لماندن و ڕه سه: ن که وست دیاریده هه

  ک یه واژه سته ده) 30. ( وتووه رکه نی ڕاست و ناڕاستدا دهپناسکرد
.  وه داته تده لمنت یان ڕه سه کمان بۆ ده ڕاستیه] ک کاتدا یه  له[ 
بت،  کدا هه یه واژه سته نوان ڕاست و ناڕاستی ده ر شتک له گه ئه
  ئمه به   وه ی ڕاست و ناڕاسته باره  توانت هیچ له نه  شته و ئه  که

  
ک  یه  له. ریستۆدا لۆجیکی ئه  له  وه یاساکانی بیرکردنه له  ککه یه  مه ئه) 29( 

رنجی  م سه که زده حه. ردووکیان بت یان ناڕاست و نابت هه  ڕاستهك شتکاتدا 
ی  ە یاساکهشاعيرم  ئه ڕاکشم، که ) حوی مه(کی  یه هۆنراوه  ر بۆ پارچه خونه

  مانع الجمعة  زییه دنیا و قه  ر تۆ دوژمنه سه  له:  کارهناوه ریستۆی تیادا به ئه
  ) رگ وه. (م م،  چی بکه که دنیا نهموو  رکی هه م ته که رکی تۆ نه ته  که
  
ی به  که ریستۆ پناسه ئه.  یه جۆراوجۆر بۆ راست و ناڕاست هه پناسی) 30(
مان  و ڕاستیه دا ئه)  وارهگۆجان خ(ی  واژه سته ده له .  وه ستۆته به  وه کانه واژه سته ده 

م دوو  ک ئه یه واژه سته موو ده هه.  گۆچان خواره  ، که لماندووه سه
 ) رگ وه. ( یه هه)  وه تدانه لماندن و ڕه سه(ی ته سه خه
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جۆرکی   ڕمان به باوه  وا پویسته بت ئه] ن بالیه[بناست و

بووندا و  نوان بوون و نه بت، که له ی گۆرانکاریش هه دیکه
 و ت له نانه ته. بت ايدپپکھنان و تکشکاندنیشدا 

  هۆی   بته ده لماندنی شتک سه ندک جار نه هه  شدا، که تانه حاه
و   تاکه نه   یه هه  ین ژماره یان ده  که ناکۆکه  نه دانی الیه رهه سه
  خاته مان ده که شته گه  نده و نوه ڕکردن به باوه. جوت ناگونجت نه 
کان  نده نوه ر یه کک له هه. ر ده کۆتایی به  کی له یه ر ڕگه سه
ری  رێ و نه نی ئه الیه ش بۆ و ئاماژه  یه تی خۆیان هه سه خه

شتکی جیاواز و   بت به وان ده ککیش له ر یه هه. ن که خۆیان ده
ب کۆتایی   به  یه م پرۆسه ئه. خۆ ربه تی سه سه خه  ر به سه
یان   یه)سپی( و شته پرسین ئه سک ده که  کاتک له. ر گه  وته هک ده
نیا نکۆی له  ته)  سپی نیه  و شته ئه(ت  مدا ده وه  ویش له ئه نا؟

.  یه) رێ نه( ى كمەودا  کات و لره ده  که بوونی شته سپی نه 
له   که مشتومکردنه پاش  ن، که ش هه لماندنی پارادۆکسی دیکه سه

 ر ک سه یه ر کشه سه  لهمشتومکردن . بت ناکامدا ڕاستیناس ئا 
  وه لبدرته ڕی ئاوه مشتومکردندا  ی گرنگه له وه ئه. ن ده ده هه

  وه پویستی واتاکانه  پناسکردنیش به.  پناسکردنه
توانین  ده  ی هیراکلیدس، که که ی بۆچوونه گوره به.  وه ته ستراوه به

چت و له  رده ڕاست ده موو شتک به  هه  و نیه  یه بین شتک هه
بوونی ر  سه له خت جه کساگۆراسیشدا، که  نه ی ئه که بۆچوونه 

موو شتک  کات هه کاندا ده ناکۆکه  نه نوان الیه کان له نده نوه
باشن و  ن نه کان تکه بووه ی هه وه ئه ر به له. ڕاستنا  بت به ده
                  .  بگوترت  وه یانه باره هناتوانرت هیچ ل. خراپ نه
ی  وانه ئه  کهین،  گه ده  و ئاکامه مان به که وه پاش شیکردنه -8

یان  يش ی دژ وانه و ئه  یه شتک هه موو ڕاستی ههنا  ڕیان به باوه
  ن به که شتک ده موو ڕاست بوونی هه  ڕ به ستن و باوه وه ده
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. هیراکلیدس هاوڕان ڵ گه لهیاندا کان بۆچوونه له . داچوون ه هه
مان بۆ  یه واژه سته م دوو ده ک کاتدا ئه یه سک له ر که گه ئه

  و ناڕاست، چونکه  مووشتک ڕاسته هه  که] کشبکات تھه[
ی  که واژه سته ب ده به[نیا و ته به   واژانه سته و ده کک له ریه هه

. گونجت بت نه ن دهشیا که کش کردنه وا تھه نابت، ئه]  دیکه
ک کاتدا ڕاست  یه  له  ن، که ی ناکۆکیش هه واژه سته ها ده روه هه

 ڵ گه له. ناڕاستیش دابنین موویان به نین و ناتوانین هه
 مان بۆ پشتریش ئاماژه کو له دا، وه م بۆچوونانه ی ئه وه تدانه ڕه

  روایهباشت. دوین کان نه ڕاستی و ناڕاستی شته له   کرد، پویسته
واتای  ین له وبده هه  وه مینه م زه له. ڕین شون واتادا بگه  به

ی ناڕاستی  وه تدانه ر ڕاستی ڕه گه ئه.  وه ڕاستی و ناڕاستی بکۆینه
  نه شکی الیه به  رناچت چونکه وا هیچ شتک ناڕاست ده بت ئه
موو  ر هه گه ها ئه روه هه. بت ڕاست بت کان ده ناکۆکه

کان  ناکۆکه  نه بت، الیه وه تدانه لماندن و ڕه ک سه یه واژه سته ده
بت ناڕاست  کان ده نه الیه  کک له نیا یه ته. ناڕاست نین  وه پکه

و  ی له وه ئه. ین گه زن ده ئاکامکی خۆ به دا به لره. ببینرت
 بت له ده  ڕاسته] ك یه واژه سته و ده گوته[موو هه  ، که دایه ڕه باوه

ی  که واژه سته ک دژی ده یه واژه سته ده  ت، کهشدا هاوڕاب وه ڵ ئه هگ 
،  وه م ڕووه له.  ڕاسته] ویش ی ئه که بۆچوونک دژی بۆچوونه[ویش ئه
ی  که ستاوه دژوه  ڕه باوه چونکه (  کات ناڕاسته ڕیپده ی باوه وه ئه
ی  سه و که ها ئه روه هه). نت ناڕاست داده ری به رانبه به
و  به  سانه و که ر ئه گه ئه.  بینت درۆزنه ناڕاست ده  ووشتک بهم هه
و بۆچوونی  نیا ڕاسته ته وان به ی ئه که بۆچوونه  ن، که بگه  ره باوه
کۆتای   کی له یه وا توشی زنجیره ، ئه یان ناڕاسته که ره رانبه به
ی  یه واژه سته و ده ئه  چونکه  وه بینه کان ده ری بۆچوونه ده به
ش  یه م گوته ئه. [ ، ڕاسته) کی ڕاست ڕاسته یه واژه سته ده(ت ده

ستان  گۆڕان یان وه  ڕیان به ی باوه وانه ، ئه ئاشکرایه].  بکۆتایی یه
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ستاوبت  مووشتک وه ر هه گه ئه. کانیان ڕاست نین بۆچوونه  یه هه
. بت ڕاست دهڕاست یان نا  میشه هه بۆ] ت یه ردانه سه گۆڕانی به[و
 ی له سه و که ئه.  گۆڕت کان ده بووه هه] ڕاستی و ناڕاستی[م  به

گونجاندنی  نه. ردادت سه دوت گۆڕانی به کانیش ده ڕاستی شته 
 گۆڕانیش لهو گۆڕن  کان ده بووه هه.  لمنراوه ش سه یه م کشه ئه

تکی   حاه  کان ئستا له بووه هه.  یه بۆ شتکی دیکه  وه شتکه 
 و موو ئه هه. یی نین میشه هه  مه ئه ر به له. ستاو دانین هگۆران و و

گۆران و   که هۆیه  گۆڕان و جوندان پویستیان به  ی له شتانه
. ره ده هۆ به  م له که ری یه م جونه به.  وه کایه بھنته  که جونه
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             Delt دتا شی به 
خای   وه ره ردوو سه هه هک له .  پکردنهس خای ده" تا ره سه" -1
  و خاه تا به ره سه  وه کی دیکه الیه له.  یه ستپکردنی هه ده

  فربووندا له له . دات ده ریتداهه ک سه یه پرۆسه  نرت، که داده
موو شتک بۆ  هه  له  ین، که که ستپده ده  وه که تایه ره سه

کی  بوویه هه  ، که یه و به شه تا ئه ره سه.  ئاسانتره  که فربوونه
ی خانو،  شتی، بناخه ی که مینه زه:  ستت، بۆنموونه وه ر ڕاده سه له

 به). کان زانستیه  ی بیردۆزه گوره به(دا دڵ یان مشک ئاژه له 
. بت یداده په  کی لوه بوویه هه  ش دت، که یه رچاوه و سه واتای ئه 

  وه جنودانه ش له ڕو ئاژاوه و شه  وه دایک و باوکییه منداک له 
،  وه کایه  هننه کان ده ی گۆرانکارییه و هۆکارانه ئه. بت یداده په
و  یاسای ئه. تدار و پاشاکان سه کان، چینی ده کو میره وه

،  وه دیسانه.  کانی دیکه ره بۆ هونه  رچاه سه  بن به ی ده رانه هونه
بت  دهو ناسرت  مجار ده که یه  که نرت، ش داده و شته تا به ره سه
بۆ   مینه زه  بت به گریمانه ده.  ی شتکی دیکه مینه زه  به
) ن ک هه ند هۆیه شدا چه وه ئه ڵ گه له(هۆ. لماندنی بۆچوونیک سه
وت،  که رده مان بۆ ده و ڕاستیه ، ئه وه لره. نرت تا داده ره سه به 

کان  بووه ناسینی ههیدابوون و  ستپکردنی په که خای ده
ندێ جاری  کی و هه ندک جار ناوه هه  تایه ره و سه ئه.  تایه ره سه

موو  تی هه ڕه تی بنه سه وابوو، خۆرسک و خه که.  کییه ره ش ده دیکه
له .  دایه تایه ره و سه یشتن و دوا هۆ له ڕۆک و تگه ک، ناوه بوویه هه

. کانن نین و گۆڕانکارییهتای زا ره و جوانی سه  تدا چاکه زۆر حاه 
  ئاکامکی لوه  ، که  شتکه. 1.  یه کی هه ند واتایه چه" هۆ" -2
رک، زیو  یکه بۆ داتاشینی په  برۆنز هۆیه  چت، بۆ نموونه، رده ده

.  که بوویه فۆرم یان شوازی هه. 2.  رداخک بۆ دروستکردنی په
هۆ  بن به  تی دهگش ش به و ژماره 1:2کو  کی ماتماتیکی وه یه ڕژه
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ی گۆڕان و  رچاوه سه. 3. کی ماتماتیکی یه موو پکھاته بۆ هه
موو  گشتی هه به. یدابوونی منداڵ بۆ په  باوک هۆیه. ستان وه
و  یداکردنی ئه ن هۆن بۆ په که یداده ک په بوویه ی هه وانه ئه
واتای دوا یان کۆتاییش دت،  هۆ به. 4. کان یان گۆڕانه  بووانه هه
کردن  ین پیاسه ، ده بۆنموونه. دا) دواهۆ(تی  حاه تی له ایبهت به

وت  یه و ده کات؟  ئه ده سک پیاسه بۆچی که.  ندروستی باشه بۆ ته
. 5. کردن بۆ پیاسه  دیاریکردنی هۆیه  مه ئه. ندروستی باشبت ته
. هۆ  بن به نرن ده ستک داده به ی بۆ مه و شتانه موو ئه هه
  بنه کارهنان ده رمان و ئامر به ش، ده وری له ی چه وه مکردنه که

جیاوازن   م شتانه ئه  نده رچه هه. ندروستی هۆ بۆ باشکردنی ته
.    هۆ بن به کاردن و ده ست به به ک مه موویان بۆ یه م هه به
ی واتاکان  وه رئه به له. ن بۆ هۆ و واتا جیاوازانه ئه  مانه ئه
کی  ند هۆیه ک چه بوویه وت، که هه که رده ده جیاوازن  وه کدییه یه له
م  ئه.  یدای کردووه ک په ند هۆیه رک چه یکه ، په بۆنموونه. بت هه

ش  ویدیکه و ئه ستویی یه ککیان ئه یه. کدی نین کو یه وه  هۆیانه
دا دت و  ستویه و ئه ر ئه سه  به  که[،  کانه ی گۆرانکارییه رچاوه سه
بن  کان ده بووه ها، هه روه هه]. وت مانه ی ده ره هیک په و یکات به ده
و  ندیک له هه. ک هۆ نین یه   وه م، دیسانه به. کدی هۆی یه  به
و   دانی شتکی دیکه رهه ی سه رچاوه سه بن به ده  بووانه هه
. رچوو یان کۆتایی ئاکامکی ده  بن به شیان ده ندکی دیکه هه
. هۆ بت به  ده  ندشتکی دیکه ک بۆ چه بوویه ندک جار هه هه

ک هۆکرد و ئاکامی جیاواز  بوویه بوونی هه نه بوون و ئاماده ئاماده
له   که شتیه کهوانک  شتیه بوونی که ئاماده.  وه کایه هنته ده

  بته بوونی ده نه ئاماده  وه شه وانه پچه به. پارزت نوقمبوون ده 
بوون و  ئاماده.  که شتیه ساتی نوقمبوونی که هۆی ڕوودانی کاره

  .کان هۆ بۆ گۆڕانکارییه بن به  بوون ده نه ئاماده
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 کان له ، توخمه کان بۆ بگه پیته. ن هه) هۆ(تکا، چوار جۆر به
کان بۆ  شه نک، به ته خۆڵ بۆ کدا، ئاگر و بوویه پکھنانی هه 

 م ئه. هۆ بن به  ئاکامک ده یشتن به کان بۆ گه کییه موو، پشه هه
بۆ نموونه [هۆ  بن به  ت ده ڕه کو بنه ندکییان وه هه  هۆیانه
  بن به یان ده ندکی دیکه و هه] کانن تی بگه ڕه کان بنه پیته
 تۆوی زاوزی نرینه] وه کی دیکه الیه له.[ بووه و هه ڕۆکی ئه ناوه

ها  روه هه. کان یداکردنی گۆڕانکارییه هۆ بۆ په  بن به یان پزیشک ده 
موو هۆن  هه  مانه ئه.  کیش هۆیه بوویه یداکردنی هه په ست له  به مه

م  ندک له هه)  31. (ن ژماردن نایه م هۆکان له به. ند جۆرن و چه
. ون که کانیاندا پشتر یان پاشتر ده دانه هه ر سه  له  هۆیانه

]. خۆشک نه[ندروستی بۆ ته]  پشتره له[کی  پزیشکیک هۆیه
رساز و  یکه په  وه که الیه له. وتن یان ڕکهندک هۆ ڕووداو  هه
هۆ بۆ داتاشینی   بن به پۆلکلیتس ده  وه کی دیکه الیه له
.  ه) پۆلکلیتس(  رسازه یکه و په وت ئه ڕکه دا به  لره. رک یکه په
مرۆڤ . وت تدایه هۆن ڕکه کیان به ی هۆیه جۆرانه و ها ئه روه هه

  پۆلکلیتس مرۆڤه  ، چونکه که ره یکه هبۆ پ  گشتی هۆیه ڵ به یان ئاژه
ندکیان دوور و  ش هه م هۆیانه ئه.  ه موو مرۆڤکیش ئاژه و هه
نوان بوونی پۆلکلیتس و  ، له بۆنموونه. نزیکن  وانی دیکه ئه

  که ره یکه بۆ په  ندک هۆی دیکه کو هۆ هه مرۆڤدا وه
  یان  سپییه مرۆڤکی پست  که ره یکه کو په ن،وه ده ده رهه سه

       

ی  و شتانه ی ئه ژماره  ریستۆ چوارن، له بۆ ئه  کانی هۆ، که ی جۆره ژماره) 31( 
جۆر  چوار. ک جیاوازن ک یان گۆڕانکارییه بوویه دانی هه رهه هۆ بۆ سه بن به  ده

  ی هۆیه م ژماره ست به به ر و مه ستویی، فۆرمی، بکه کو هۆی ئه ن، وه هۆ هه
       )  رگ وه. (چوار زۆرترن  کان له ره ان یان بکهک ستوییه ئه
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وانای  ندکیان ته دا هه م هۆیانه نوان ئه له.  مۆسیقازانه
هۆی دروستکردنی . ن که ده  که وکاره  یه نجامدانی کارکیان هه ئه

،  مان شوه هه به.  یه ستاکه و کارکردنی وه  ستاکه ک وه خانویه
ی  و هۆیانه ندک جاریش ئه هه.  یه ند جۆر هۆکردیشمان هه چه
. نین دایانده  وه یدابوون پکه وتیش په ڕکه  تین و به ڕه بنه

یدابوونی  بۆ په  هۆیه) رساز یکه پۆلکلیتسی په(ین  ، ده بۆنموونه
ندک  هه. 1  ش، چونکه شه  بینین هۆکان بوون به ده.   که ره یکه په
. 2.  یان بۆکراوه ئاماژهکانیشیان  تاک و جۆره  و هۆیانه له
. واناش بۆکارکردن دانراون کو کارکردن و ته ندکییان وه هه
.   وه ته ستراوه به  وه کانیانه هۆکرده  ن بوونیان به ندک هۆ هه هه
کات  ک دروستده یان خانویه  وه کاته خۆشک چاکده ی نه سه و که ئه
 کو وه[ویش ئه  که وهواوبوونی خانو و ته  که خۆشه ی نه وه چاکبوونه  به
  .  گردراوه  وه ردووکیان پکه بوونی هه. نامنت] هۆ

ی  که کدا و جۆره بوویه بوونی هه  له  یه تیه ڕه بنه شه  و به توخم ئه -3
کانی  نگه ده . ش ناکرت دا دابه ر جۆری دیکه سه  زیاتر به وه  له

ش بکرن  ر دابه گه ئه. ش نابن نگی تردا دابه ر ده سه  گوتن به
ر ئاو  گه ئه[کانی ئاو  شه بن یان به مان جۆر ده کانی هه شه به

 کی دیکه یه ، بگه کانی بگه شه م به به(  ر ئاوه هه] ین ش که دابه
و  ستیان ئه به ن مه که نک ده کانی ته ی باسی توخمه وانه ئه.)   نیه 

  وه له  وردانه شه  و به و ئه  ی لپکھاتوه نه و ته ئه  یه وردانه  شه به
و   ندازه کانی زانستی ئه گه ی به بنچینه.  وه زیاتر وردناکرنه

  مکی  چه و له  مکی تدایه س چه ، که ]سیلۆجیزم[لماندن و قیاس سه

  تی   ڕه بنه        به   بن ده ڕێ   وته که ده   که پرۆسه   وه راسته ناوه
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  ش ناکرت به دابه  ، کهرت ندک بچوکترین که هه ) 32( . پکھنان
  بت به کی ده مه شتکی هه موو هه  مه ئه ر به له. نین توخم داده

 له.  یه نو زۆرشتدا هه و له  یه ساده  کییه مه ی هه وه ئه  توخم چونکه
کی  مادامه  ن، که گه ده  ڕه و باوه ندک به هه  وه سانه م که ژوور ئه 

  و بوونی شناکرت له ینه و دابهتر کی ساده مه رزترین بوونی هه به
هیچ جۆرک . تی ترینه ڕه بنه  وه کرته کان  جیاده بووه کی هه مه هه
میشه  جیاوازی هه  رج نیه م مه به. یداناکرت ب جیاوازی په به

کی زۆر  یه نو ژماره ی له و شته وابوو، ئه که. نوسابت  وه جۆره  به 
توخمکی ]  بووانه و هه ی ئهبوون بۆ[یه کاندا هه بووه هه له 
  . تیه ڕه بنه

 ی که شته  یه یه و بنچینه ئه. 1ی شتک،  ) خۆرسک( ست له به مه -4
  شتکی لوه  یه کییه ناوه  و توخمه ئه. 2. ر پکدت سه  له
  می که یه   ی  رچاوه سه. 3.  کات ده   شه گه    و    بت یداده په

       

کی  کی هۆشه یه ریستۆدا پرۆسه لۆجیکی ئه  هقیاس یان سیلۆجیزم ل) 32(
:                          بۆنموونه.    مک پکدت و س چه واژه سته س ده  ، له نهندلما سه
)                         کی بچووک پشه. ( سوکرات مرۆڤه)  وره کی گه پشه. (مرت مرۆڤک ده موو هه
دا س  دا یان سیلۆجیزمه م قیاسه له)  ئاکام. (مرت وابوو،  سوکرات ده که
ی  ڕگه  به  یه که میان ئاکامه کین و سیه انیان پشهودو:  یه مان هه واژه سته ده

  کییه تی پشه تایبه کان به کییه پشه  کک له یه. یشتوین گهیپ  وه کانه کییه پشه
  ویدیکه و ئه  وره کی گه پشه  کات، به ستپده ده) موو هه(  به یان، که که کییه مه هه
و بچوک و   وره ، گه مکی تدایه ها، قیاسی س چه روه هه. نرت بچوک داده  به

مکی بچوک  چه.  ه)بار(و  دایه ره کی گه نو پشه له  وره مکی گه چه. ڕاست ناوه
  وترت، که ده  وه ڕاست به اوهمکی ن چه.  گره و  بارهه  کی بچوکدایه نو پشه له
.  وه دا دابنرته که نو ئاکامه م نابت له به  یه دا هه که کییه ردوو پشه نو هه له
مکی  چه) سوکرات(،  یه وره مکی گه چه) مرت ده(دا  وه ره ی سه یه م نموونه له

  ) رگ وه. ( ڕاسته مکی ناوه چه) مرۆڤ(و  بچوکه
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ن  که ده شه ی گه و شتانه ئه. بوونی شتکدا  له  کانه گۆڕانکارییه
.  یدابوونی کۆرپه په  بۆنموونه. یانجونت کی ده ره کی ده هۆیه
 له.  جیاوازه  وه ندیکردنه یوه په کردن له  شه گه وه ها پکه روه هه

. بوون ڕوونادات وه پکه]  وه کییه ره هزکی ده  به[ ندیکردندا یوه په 
[  نه نوان دووالیه ک له کو یه ش وه ا شتکی هاوبهبووند وه پکه له 
  نده رچه هه.  بن ده وره گه  وه پکه ، که  یه هه] د که کبوون خوازه یه
گرن و  کده م یه جیاوازن به  وه تیه ڕووی چۆنیه  له  نه م دووالیه ئه
.                     هنن ک شت پکده یه
خۆی   نرت، که ی خاویش داده سه ره که  ها، به روه خۆرسک، هه. 4
برۆنز خۆرسکی   . یدابکات کان په نیا ناتوانت گۆڕانکارییه ته  به
  خته ته  له  یه و ئامرانه خۆرسکی ئه  خته یان ته  رکه یکه په

  وا، یان ئاو داناوه ئاگر، هه  بهسكيان ندک خۆر هه. کرن دروستده
 به  وه یان پکه م توخمانه موو ئه ش هه ندک زانای دیکه و هه

رۆکی  خۆرسک ناوه. 5.   دکردووه خۆرسکی سروشت ناوزه 
 م له.  کانه تی پکھاتوه ڕه و شوازی بنه  کانی سروشته ته بابه
ی  وه ئه.  هیچ شتک خۆرسکی نیه" :ت ئیمپادۆکلیس ده  وه رووه
مرۆڤ ناویناون   ، که کانه ی توخمه وه ردنهکردن و جیاک تکه  یه هه

ی  که نو فۆرمه  چته ین شتک تاکو نه ندک جار ده هه ".خۆرسک
ی  بووه و هه ئه. شی که نی خۆرسکه خاوه  نابت به  وه خۆیه

ردوو  هه] ک ڕوه  بۆنموونه[ کی سروشتی بوویه کو هه ، وه ئۆرگانیه
،  نی توخمکه خاوه  بووه م هه ئه  وه که الیه له.  ی تدایه که ته حاه
یان ئاو بۆ   که، ره یکه برۆنز بۆ په  (خۆرسک   بت به بۆ بوونی ده  که
،  وه کی دیکه الیه له). ئاو به  وه بنه یان  ده وه ی دوای توانه و شتانه ئه

دوا فۆرمی  یشتن به بوون و گه  وره پاش گه  بووه م هه خۆرسکی ئه
ڕۆ که  ی خۆرسک ناوه ڕه و باوه ئه  ینه گه ده  هو لره. 6. ناسرت ده

و  له  کانیشه ی گۆڕانکارییه رچاوه و سه  کانه تی شته ڕه یان بنه
م  ئه  نرت، چونکه خۆرسک داده  به] ر ماته[ ستو ئه: دا شتانه
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ی پکھنان و تکشکاندنی تدا  و پرۆسه  ی تدایه ته سه خه
ی  رچاوه ، سه وه شه م ڕووه خۆرسک، له. دات ده رهه سه

موو  هه نو کی له کی یان کرده ی هزه شیوه و به   کانه گۆڕانکارییه
  .  یه کاندا هه سروشتیه  ته بابه

بوونی   یه و بارودۆخه ئه. 1. یه کی هه ند واتایه چه"  پویست" -5
ڵ  دان و خواردن بۆ ئاژه ناسه هه. ستت وه ر راده سه  شتکی له
  به  ی چاکه و بارودۆخه ئه. 2. وان ناژی ب ئه ڵ به و ئاژه  پویسته
  بۆنموونه. وناچتن له  یدانابت یان خراپه و په ب ئه

ی  وه یان بۆ ئه  خۆشک پویسته ی نه وه رمانخواردن بۆ چاکبوونه ده
. 3. یگینا برۆین بۆ ئه  وت پویسته ستکه مان ده که پاره

ئاستی  و ڕگر له ک پنراو، وه سهزۆر  بارودۆخکی به
بارودۆخکی   بت به پنراو ده سهزۆر به. کانماندا بژاردنه هه

مان  و بئۆقره گرانه   ی پویسته وه ئه  شه مه ئه ر به له. پویست
) 33.) ( ره ک بزارکه موو پویستیه هه: (یت ئڤینۆس ده. کات ده

).      نت دادهپیویست   به  م کاره یشتن به هز، گه: (ت سۆفۆکلیس ده
  دا ناکرت چونکه گه لهی  ه مامه  وه ڕازیبوونه به  شتکه" پویست"

کرت به  نه  وه وانه پچه شتک به ر هه. 4.   یه دژی خواستی ئمه
  واتاکانی دیکه  وه ه" پویست"ی  م واتایه له. نرت پیویست داده 

پویست   راو بهپن سهزۆر  کی به یه وه موو کرده هه. رهنراون ده
 و کات ئه ن پویست ده ده. نرت داده

        

نو  ن کورته و له مه کی  ته ی یۆنانیدا پاشایه فسانه ئه له  Evenus ڤینۆس(33) ئ  
تی  ، ویستویه  گوایه.  ناوی ئیڤینۆسی لنراوه  که ڕووباره  ، که ڕووبارکدا خنکاوه

. تی فاندوویه  ڕزگاربکات، که) ئیداس( وهو پیا ست ئه ده  له) مارسیسا(ی  که کچه
خیلۆس  ستی ئه ده کوڕی به و دوو ه) لیرنیلۆس(ها ئیڤینۆس پاشای شاری  روه هه

  ) رگ وه.(کات ریستۆ باسی کامیانده ئه  دا ئاشکرانیه لره. کوژراون
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ی بۆ  و واتایه ش پویست به مان شوه هه به. نجام بدرت ئه   کاره
و ] ڵ ژیانی ئاژه دان وخواردن بۆ ناسه کو هه وه[ بوونی شتک 

له   [ا داناند گه به له .   .5داوه ریھه سه  وه داماننا، لره  چاکه
  که یشتوه پگه  ئاکامه] زراندنی قیاس یان سیلۆجیزمدا دامه 

  ی له وه ئه. ئاکامکی جیاوازتر  ینه ناگه  ، چونکه پویسته
) 34. ( رگیراوه وه  وه کانه کییه شهپ  له پنراوه دا سه که ئاکامه

  ر شتکی دیکه سه  یان له که کان پویستیه بووه هه  ندک له هه
و   نو خۆیاندایه له  که ش پویستیه ندکی دیکه و هه  ستاوه ڕاوه
م  له.  ی پویستی بۆشتکی دیکه بناخه بن به  ت ده نانه ته

.                     نیا بارودۆخکه و ته  یه ساده  تاوه ره سه له ) پویست( وه ڕووه
وا هیچ  بن، ئه یی هه میشه گۆڕ و هه ک شتی نه ر کۆمه گه ئه

  .   دراوه گرنه  وه بوونیانه پنراو به  سهزۆر  بارودۆخکی به

نو  وت یان له ڕکه  شتک به.   یه دوو واتای هه" ک یه" -6
و  یدابوو له وت په کهڕ  کبوونی به یه.  1.  کبوونه خۆیدایه

مۆسیقازان (و)  که کۆریسکس و مۆسیقازانه(کو  دا، وه واژانه سته ده
 ک شت بۆیه  ردووکیان ئاماژه هه وت، که  که رده دا ده) کۆریسکس

              

. وت که کان ده کییه شون پشه  که قیاسدا ئاکامه  له  ، که یه وه ست ئه به مه) 34( 
ئاکام .  یه کاندا هه کییه نو پشه بت، له ریده ده  که اکامهی ئ و ڕاستیه ئه

. رناخات کان ده کییه ر ڕاستی نو پشه رانبه ستاو به کی جیاواز و دژوه ڕاستیه
م  ڕاستی مردنی سوکرات له.) مرت وابوو، سوکرات ده که(ن کاتکدا ده له

و مرۆڤیش   سوکرات مرۆڤه کو وه(  هاتووه  وه و ڕاستیه و له  دا پویسته ئاکامه
م  ناتوانین له  ئمه.  ی بۆکراوه کاندا ئاماژه کییه نو پشه له  ، که)بت بمرت ده

وابوو،  که(ین و بین ربخه ده  وه م ڕاستیه ی ئه وانه پچه ک به دا ڕاستیه ئاکامه
  )رگ وه.) (سوکرات نامریت
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یان )  که ره روه ادپهد مۆسیقازان و مرۆڤه (توانین بین ده. ن که ده
  وت له ڕکه به   مانه ئه).  ری مۆسیقازان روه کوریسکسی دادپه(

وت مۆسیقازان  ڕکه  کۆریسکس به. [ کیان گرتووه بوودا یه ک هه یه
  وت له ڕکه  به  تانه سه م خه کک له یه ر هه].  ره روه و دادپه

  وه جۆرکه ه وت ب ڕکه  تک به سه کاتک خه.  یه کۆریسکسدا هه
و  ئه دا تی مۆسیقازان و مرۆڤ، لره سه کو خه ین، وه ده گرده
ر  سه ینه  خه ده) مرۆڤ( بۆ نموونه). جۆر(ر سه  ینه خه ده  ته سه خه
 له] یاندا که ندییه یوه په له[ک  کو یه ردووکیان وه م هه به. کان تاکه

جۆر و   بت به ده ککیان یه. ستن ڕاناوه] کان جۆر یان تاکه[ ڵ گه 
.                   یه و شته تی ئه سه خه  وی دیکه و ئه  و شته ت بۆ بوونی ئه ڕه بنه

  چونکه  کبوونییه نی یه نو خۆیدا خاوه ندک شت له هه. 2
ستراون و  به  وه پک شت پکه چه.  بوونیاندایه ک له وامییه رده به

نوساون،   وه ک پکه یه تهخ ته  ند پارچه چهيان ] ک یه بوون به[
و   یه و هه ر ئه شدا هه وه مانه چه  ت له نانه هکی ڕاست، ته

ست و پا  کو ده ش، وه کانی له ندامه ئه.  وامه رده کو خۆی به بوونی وه
و  م ئه به. ک شت یه یدا بوون به گه نوساون و له  وه شه له به 

  و شتانه ک له یه ونی به گریداون و کردو  وه ی سروشت پکه شتانه
ندک  هه. ستت یانبه ده  وه پکه] مرۆڤ[  ، که کیان گرتووه باشتر یه

. کدی نابن ب یه و به گردراوه  وه شت بوونیان پکه
  وه ندک شت پکه هه. ن ده ڕووده  وه کانیشیان پکه گۆڕانکارییه

ر  گه ئه. بت دی نهن یوه نیا په یان ته که بوونه  وه ر پکه گه ئه .ژین ده
  وره ی گه ک پارچه یت، یه ڕیزبکه  وه ک پکه یه خته ته ند پارچه چه

کبوونی  باشتر یه  ماوه هکی چه  هکی ڕاست له. پکناهننن
کات  ک دروستده یه و گۆشه  وه مته چه کاتک ه ده. خات رده ده
  ونکهکبوونیش نیه چ و یه  کبوونه یه  توانین بین، که ده

م جونی هی  به.  نیه  وه خۆشه و له  یه خۆوه  ی له که جونه
  وه ستاو نامنته وه شکی به  هیچ به.  یه خۆوه له  مشه ڕاست هه
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].  جوت یدا ده گه کانی له شه موو به هه[ بجوت  که ر هه گه ئه
ک   یه به  فۆرمدا جیاوازنین  ی له و شتانه ، ئه وه کی دیکه ڕوویه  له

. رابن موویان شه م هه راب زۆرن به کانی شه جۆره. نرن داده
. ک شتن یه] تکدا بن رچ حاه هه له[ کو ئاو ڕۆن کانی وه نیه مه شله
کو ئاو یان  ی بۆ توخمک وه وه ئه ر به له(و  وه تونه ی ده و شتانه ئه
  نده رچه ندک شت، هه هه. ک شتن وه یه ڕنه گه ده) وا هه
ک  یه  كن به) جۆر( ربه ی سه وه ئه ر به جیاوازن له  وه کدییه یه له
ک شتن  گ یه سپ و سه ، مرۆڤ و ئه  بۆنموونه)  35. (نرن ده ده

  ونه که ده] بچوک[ندک جار دووجۆری هه. ن اژهئموویان  هه چونکه
ی  س گۆشه. نرن ک شت داده یه وبه  وه تره وره نو جۆرکی گه

نین   ک جۆر س گۆشه م یه ن به و هاوال س گۆشههاودووال
ڕۆکی  بۆ ناوه  ر پناسه گه نرن ئه ک داده یه دوو شت به. وجیاوازن

  چونکه  .وه کرته میان جیانه بۆ ناسینی دووه  پناسه  میان له که یه
  که ته پناسکراوه ک جۆر و جیاوازی بابه یه موو پناسه هه
  وه بت و بچوک ببته وره گه] دا واره قه[  له ی و شته ئه. خات رده ده

  چونکه] دوو  نابت به[ و ک شته ببت هشتا یه وره یان بچوک و گه
ک  ر چۆن بت یه ، ڕووبه بۆنموونه. نرت ی بۆ داده ک پناسه یه

نو کات و  ی له و شتانه گشتی، ئه به.]  یه ی هه ک پناسه یه[ و شته
کان  ره وهه تی جه تایبه ، به وه جیاناکرنهپناسکردن   شون دا به

     .شنیک یه

 ---------------------------------      

:  ی ئینگلیزیم داناوه ر دوو زاراوه رانبه زمانی کوردییدا به له) جۆر(ی  زاراوه) 35( 
  Genus   و  Spcies،    بۆنموونه.  یی و بچوکیدایه وره گه  جیاوازی نوانیان له

گی  سپ، سه کو، مرۆڤ، ئه ند جۆرکی بچوکی وه دا چه و جۆره له.  جۆره) ڵ هئاژ(
ند جۆرکی بچوکتریان  نو خۆیدا چه له  م جۆرانه ککیش له ریه هه.  تدایه
  )رگ وه. ( تدایه
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ک  ن یه ڵ و ته کو مرۆڤ، ئاژه کان، وه کییه مه هه  ته موو بابه هه
. نرن ک داده یه شت به زۆر] نی گه ده  ره و باوه به[ ئستا. شتن

.  ککه یه  و شته ئه  ، که یه هه  وه شتکی تره  ندییان به یوه په  چونکه
.                      ک شته یه] ردا وهه جه  یان له[ ڕۆک  ناوه ش به  ندێ شتی دیکه هه
. زرت مه ش داده پناسه وامی و فۆرم  و رده ر به سه  کبوون له یه

کو  وامبوون وه رده ت و به سه خه به  نرت، که کبوو داده یه  هشتک ب
ر  گه ک بت، ئه یه ند پارچه ش   چه شتکی دیکه.  وه منته خۆی ده

و  ر ئه گه ئه. کبوو دانانرت یه  بن، به ک جۆرنه یه  و پارچانه ئه
ک شت  یه کرت به ببینین پوکی لدروست ده  پارچانه

ک  یه  یه ک فۆرمی هه ی یه وه ئه ر به له  که م پوه دانانرن، به
موویان  هه  کاندا له نو هه یی له ، هی بازنه مه ر ئه به له.  شته

.       دوه كرواو خۆی ته  چونکه  گرتوه کبوونی هه تی یه سه باشتر خه
بۆ   ستپکردنه و ده  تایه ره و سه  ی ماتماتیکه م ژماره که یه) ک یه(
موو  نو هه له  ه)ک یه(م م ئه به. و تاقمک  سته موو ده اسینی ههن
ک، پیتکی بزون  یه ی بگه که یه.  کو خۆی نیه و تاقمکدا وه سته ده

موو  هه  له.  جیاوازن  وه کدییه یه جون له  وبزوین، ڕاکشان  یان نه
  به[ مدا فۆر  و له  وه کییه نده ڕووی چه له) م که یه(کاندا  ته حاه
ندکدا  هه هیچ ڕه  ی له وه ئه. ش نابت دابه] کانیدا ر پارچه سه
) خاڵ( بهو نرت  داده) ک یه( بت به تی نه کرت و حاه شنه دابه
ی  وه ئه.  شبکرت هه ندکدا دابه هه ڕه  ی له وه ئه. کرت د ده ناوزه
س  ر هه  نیش له ته.  ره کرت ڕووبه شده ندا دابه هه دوو ڕه  له
  وه شه  وانه پچه ر به گه ئه. کرت شده دا دابه که نده هه ڕه
  و له ره کرت ڕووبه شده ندا دابه هه دوو ڕه  ی له وه ، ئه وه ڕینه بگه
ی  وه ئه] شدا لره. [ کرت خاه شنه ی دابه وه ئه. ندا ه هه ک ڕه یه

  به  و شتانه ک لهند هه  .تداریش خاه و بحاه)  که یه(  ته بحاه
 ی به وانه ئه. ک شتن لکچون یه جۆردا یان به   فۆرم، له  ، به ژماره

ک  کان یه ک فۆرمه یه. ن] ر ماته[ستو ک ئه نی یه شتن خاوه  ژماره 
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 مکیان بۆ ک چه کن یه جۆردا یه  ی له وانه ئه. کرت یان بۆده پناسه
 له.  یه ندییان هه یوه ک جۆر په کانیش یه لکچوه شته . نرت داده

دا  کاته و م له کبوونی دووه کاندا جۆری یه موو نموونه هه 
ک بت  یه  ژماره ی به  وه ئه. بت م هه که جۆری یه  ، که وه دۆزرته ده

 که به فۆرمدایه ی له  وه ئه  رج نیه م مه به.  که شی یه که فۆرمه
  له  یه وانه له  که یهجۆردا  ی له  وه ها ئه روه هه.  ک بت یه  ژماره 

جۆردا   ش له کن ده لکچوندا یه  ی له وانه بت و ئه ک نه فۆرمدا یه
دا ) ک یه(ڵ گه لهواتادا   ک له نده هه)  فره(  ئاشکراشه. جیاوازبن

  به  نرن چونکه داده)  فره( ندک شت به هه. ستت وه ناکۆک ڕاده
ی دروستبوون ی ل ستویه و ئه ئه.  وه وام نامننه رده به

  . کرن پناسده  ند شوه چه  یان به که ڕۆکه کرت یان ناوه شده دابه

رووداو   بوون به. 1.  ڕۆکدا بوونه ناوه  ڕووداو یان له  به" بوون"  -7
  که ره روه دادپه  ن مرۆڤه ده  وت، که که رده دا ده یه م نموونه له

.  مرۆڤه  م مۆسیقازانه یان ئه  مۆسیقازانه  که ، مرۆڤه مۆسیقازانه
خانوو دروست   که بین، مۆسیقا زانه  وایه  وه کو ئه ش وه مه ئه
مۆسیقازانیش بت   که ستای خانوه وه  دات، که ڕووده  کات چونکه ده

و  ئه  م شته ئه"ی  وه ر ئه به له. ستا بت وه  که یان مۆسیقازانه
 ها، له روه هه.  هی وی دیکه ککیان ڕووداوی ئه وا یه ئه"  یه شته

  و مۆسیقازانه ئه(یان)  مۆسیقازانه  و مرۆڤه ئه(ین  کاتکدا ده 
  که مۆسیقازانه(یان )  مۆسیقازانه  پست سپیه  و مرۆڤه ئه(، ) مرۆڤه

ی دواییدا  یه واژه سته م دوو ده ، له) مرۆڤکی پست سپیه
له . ک بووندا یه  مۆسیقازان و پست سپی دوو ڕووداون له

  بت به ده) مۆسیقازان(تی  سه نیا خه مدا ته که ی یه واژه سته ده
مۆسیقا (ڕووداوی)مرۆڤ(ناتوانین بین). مرۆڤ(رووداو بۆ

پستی   یه توانین بین مرۆڤیش هه ده  مان شوه هه به).  یه که زانه
دا ڕووداو  تانه م حاه له].  ڕووداوه  ته سه م خه ئه  چونکه[ سپی نیه
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ی به  و بوونانه ئه.  2.  که ویهبو ند هه ک یان چه بوویه تی هه سه خه
ی  ی ژماره گوره به)  36.(کانن نی کاتیگۆرییه ن خاوه ڕۆک هه ناوه

بارن بۆ [ کان کاتیگۆرییه. ن کان هه کانیش بوونه کاتیگۆرییه
تی،  بۆ بوونی چیه  ئاماژه] کاندا واژه سته ده  کان له گره بارهه
  و بوونه ندی، کارتکردن، شون و کاتی ئه یوه هکی، پ نده چه
ی  واژه سته نوان دوو ده  ها جیاوازی له روه هه. ن که ده ڕۆکییانه ناوه
که  خۆشه نه(و) ڕوات ده  وه و چاک بوونه ره به  که خۆشه نه(کو  وه

  که  مرۆڤه(و ) ڕوات کردن ده بۆ پیاسه  که مرۆڤه(یان )  وه بته چاکده
  ختکردنه دا جه واژه سته ده  له'  یه هه'. 3.  دا نیه) اتک ده پیاسه

) رێ ئه(واتای   مانه ئه.  ی ڕاستیه وه تدانه ڕه'  نیه'. ک ر ڕاستیه سه له
)  سوکرات مۆستقازانه(ی  واژه سته ده. خشن به ده) رێ نه(و

  ختکردنه جه) نیه  سوکرات سپی پست(یان

 ی له و هه ناکرت ئه(ر بین گه م ئه به. ر ڕاستی سه  له
         

بن  ده  ، که کاتیگۆری داناوه  ده) کاتیگۆریا(ناوی رتووککدا به په  ریستۆ له ئه) 36(
م  ب ئه  به. ک یه واژه سته تی ده ک یان بابه بوویه موو هه بۆ هه) ت سه خه(بار  به

:  ن مانه ئه کانیش کاتیگۆرییه. هیچ شتک ناناسرت  یان کاتیگۆرییانه بارانه 
ت، کردار،  ندی، شون، آات، دۆخ، حاه یوه تی، په کی، چۆنیه نده ر، چه وهه جه

                       .                                                   کارتکردن
تی و پش  ره بنه  کانی به ی کاتیگۆرییه و بیریارانه له  ککه ئیمانۆئیل کانت یه

 :                  بوانه.   دوانزه به  یانی کردووه و ژماره  یشتن داناوه تگه رج بۆ مه

Immanul Kant. Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, 
London: MacMillan, 1963. A:80, B:106, p. 113.             

ر  سه  پاندنیان به و سه یانهم کاتیگۆر ب ئه  دیدی کانت، مرۆڤ ناتوانت به به
واتاکان بگات و  بن به  یداده په  وه کییه سته زموونی هه ئه  ی له سانه ره و که ئه

  )رگ وه. (کان داهنت بیره
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ڵ الی  گه  کرت، له ده  کی دیکه یه بۆ گۆشه  وه کی چوارگۆشه یه گۆشه 
ک  ین ڕاستیهناتوان  نت، که یه گه ده  وه ئه)  شه دا هاوبه چوارگۆشه

  .                    ین ربخه ده  وه مه ی ئه وانه پچه به

کی  کو هزه شتک، وه  خشت، که به ده  و واتایه ئه) بوون(دواجار. 4
،  یه وانای بینینی هه ته  بوونک، که. کی کرده بت به و ده  یه هه

انیاری نی ز سک خاوه که. دا و بوونه له  کیشه کی و کرده بینین هزه
  چونکه  ستاوه ین شتک وه ده. کاریشی بھنت توانت به بت ده

م  به. ستنت توانت خۆی ڕاوه یان ده  یه ستانی هه وانای وه ته
. ن هه] کی کی وکرده هزه[ دا م دووشوازه کان له ره وهه جه  یه شوه
و   ایهنو هد ی ه له ، نیوه دایه که رده نو به ین هرمس له ده
جیاوازی نوان . نم گه بت به بت و ده ده وره ش گه و گیایه ئه

دا  شونکی دیکه له  نیه  کی و شتک، که بوونکی هزه
  .  وه کرته ڕوونده

کو خاک،  کانی، وه ستوییه ئه  تیه ڕه بنه توخمه . 1". ر وهه جه"  -8
  نه شتی تهگ به.  مانه کو ئه ی وه کانی دیکه ئاگر و ئاو یان توخمه

. کانیان شه کان و به پیرۆزه  ڵ و بوونه کو ئاژه وه  کانه، پکھاتوه
  دا نابن به واژه سته ده  له  نرن چونکه ر داده وهه جه  به  مانه ئه
  ) 37. (گرن ، بارهه وه وانه پچه کو به و به) بار(

بوونی بۆ   م هۆیه بار به  نابت به  ، که یه و بوونه ر ئه وهه جه. 2
 . 3. ڵ بۆ بوونی ئاژه  هۆیه] گیان[ روون ، ده بۆنموونه.  شتکی دیکه

       

و   گره بارهه  میشه ، سوکرات هه) سوفه یله سوکرات فه(ی  واژه سته ده  له) 37(
   )رگ وه( . ره وهه جه) سوکرات( مه ئه ر به له.  بار بۆ شتکی دیکه نابت به
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 به  شته و وه، ئه تیه ڕه شتکدا بنه  له  کهوترت،  ده  وه ر به وهه جه
نک  ری ته ر ڕووبه گه ئه. نامنت  ته ڕه م بنه ڕووخانی ئه 

 ڵ گه لهریش  ڕووبه ڕوخت و ش ده نه و ته رین ئه ناوبه له
  م  جۆره به  ژمارهبيريار  ندک هه. چت ودهن ڕووخاندنی هدا له

وان، هیچ  دیدی ئه  بت، به نه رهر ژما گه ئه) 38.(نن داده  ره وهه جه
شتکی  وترت، که  ده  وه ر به وهه جه. 4.  شتک نابت

ر  وهه جه  وت، که که رده ده مان بۆ و خاه ئه  وه لره. ناسرت پده
تی تر  ڕه و بنه ، که له یه شته و م، ئه که یه: بینرت ده  به دوو شوه

 به  یه شته ) و ئه(م،  دووه. ]ک بار نه[  گره بارهه  میشه و هه نیه
  .  ک بوویه یان فۆرمی هه  کو شوه ،  وه وت که رده ئاشکرا بوونی ده 

شتکی   ڕووداو به  به. 1  ت، کهوتر ده  وه به) کبوون ک یه وه( -9
) پست سپی(و) مۆسیقازان. (بار بۆی  به  و بووه  گردراوه  وه دیکه
مرۆڤ و مۆسیقازان . بۆ مرۆڤک] ت سه خه[بار  بن به ک ده کو یه وه
. میان که یه بار بۆ  بت به ڕووداو ده  میان به دووه  کن، که کویه وه
  ویت، که که رده ودا ده کبوونی مۆسیقازان و مرۆڤیش له ها یه روه هه
)                   39. (میان تی دووه سه خه بت به رووداو ده میان به که یه
ک  بۆ یه  کن چونکه کویه موویان وه هه  مکانه م چه ئهدا،  ته م حاه له

 بوونی ' ک کو یه وه'ها  روه هه.  مرۆڤه  بار، که  گر بوون به بارهه

       

 .   ی پیتاگۆراسن که وتوانی فرگه ریستۆ پیتاگۆراس و شونکه ستی ئه به مه) 38(
تی  سه مرۆڤ خه که ،  یه وه ست ئه به ، مه ڕووداو مۆسیقازانه  مرۆڤک به) 39(

مرۆڤی   و به  بت، مرۆڤه سک مۆسیقازانیش نه که.  زکماکی نیه  مۆسیقازانی به
ر بوونک،  سه  خرنه ڕووداو ده  ی به تانه سه و خه البردنی ئه.  وه منته ده

                                  )رگ وه. (بوونه دا دروستناکات و تی له ڕه گۆڕانکاری بنه
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[ موو مرۆڤک بار بۆ هه نابن به  ، چونکه گشتی نیه  مکانه چهم  ئه
ن  ند تاککدا هه چه کان له  رووداوه.]  موومرۆڤک مۆسیقازان نیه هه

ر سوکرات  گه ئه. [  موو تاککدا نین ڕۆکی هه نو ناوه و له
  م ئمه به. کن کو یه سوکرات و مۆسیقازان وه] مۆسیقازان بت

ی  وه ئه ر به له. ین که ده  سوکراته سک، که  که ی تاکه نیا باس ته
موو  هه(ین  ی ده و جۆره ناتوانین به  سکه که  سوکرات تاکه

کاندا  شته ڕۆکیش له ناوه  به. 2). موو سوکراتک هه(بین) مرۆڤک
ک  ن یان یه ک ژماره ک جۆرن، یه ی یه وانه ئه. وت که رده ده

.                     کن کو یه وه  یه ڕۆکیان هه ناوه
. خات رده ده  و شتانه ک ئه کو یه کاندا وه شته  له) کبوونی یه(

  وه و پکه  وه بووی جیاواز کۆبکاته  هه رشتک کۆمه هه
' کبوون کو یه وه'ها  روه هه. ڕوو  یانخاته ک ده کو یه دایانبنت، وه

شتکیش   به) 40.(کن کویه وه کات که  هد] جیاواز[شتی ی دوو ئاماژه
ش  کردندا و شوه  پناسه  ستو له ئه  به  ، که) وی دیکه ئه(وترت  ده
نی  واتای الیه  ی دیکه و گشتی، ئه به. کک زۆرتر بت یه  له

 و ئه. خشت به ده) کبوون کو یه وه(ر رانبه یش به] ستاو دژوه[نایار
  م شتانه ئه  وه ندک ڕووه هه  له. ن وانی دیکه ی جیاوازن ئه شتانه

کان  جیاوازه شته . چن کدی ده یه  فۆرمدا له  یان له  ژماره  به
 ر  سه کانیش له کچوه یه له  شته. ن هه  وه وانه پچه به  ن، که وانه ئه

Sameness کبوون کو یه وه م، که  بکه  گرنگه  و خاه بۆ ئه  م ئاماژه که زده حه) 40(   
کان جیاوازییه  ک ناسنامه یه  ر به شتی سه دوو . جیاوازه  Identity وه ناسنامه  له  

کدی  یه  ب جیاوازی له  به  م دوو شته ئه. ریناگرن  نوانیاندا نامنن یان وه له
  و دوو شته ئه  ، که یه وه ست له به کن، مه کو یه ین دوو شت وه ده  م، که به. چن ده

 و له ها نیه کانیان ڕه م هاوکات جیاوازییه به  یه ههجیاوازن یان جیاوازییان 
کان  جیاوازییه) کبوون کو یه وه(مکی  دا چه لره. کن کو یه وه  وه ڕووی دیکه 

)رگ وه. ( وه جیاوازییه به  کبوونه کو یه وه  .وه تناداته ڕه  
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.     یه تیان هه سه ک جۆر خه م، یه که یه. ستن وه ند خاک ڕاده چه
  کانی دیکه ته سه خه  شی جیاوازتر له تکی هاوبه سه م، خه وهدو

کاندا له  گۆڕانکارییه م، له  چواره. ک جۆرن م، یه سیه.  یه یان هه
و  ئه. ڕن په تده  ک شوه یه  نکی جیاواز به بۆ الیه  وه نکه الیه 

 ن، که وه شتانه و ی ئه وانه پچه کدی ناچن، به یه  له  شتانه
         . چن کدی ده یه له 

ی له  و شتانه موو ئه هه. یه کی هه ند واتایه چه" ستاو دژوه"  -10
،  نیه  وه یان پکهندی یوه ن، په وه وانه پچه کدا ناکۆکن، به  نو یه 

  تا و کۆتایی، پکھنان و تکشکاندن، شته ره ، سهننیهو  یه  هه
کو سپی و  کانی، وه نگه هڕ. نرن ستاو داده دژوه  کان به کسانه نایه
   )41.(تک تی بابه سه خه  ک کاتدا نابن به یه  مشی له خۆه
  شتک به. ش و سپی دژن کو ڕه کانیان، وه تیه ڕه بنه  نگه ڕه

تی  سه خه. 1خشت که،  به ده  و واتایه بت ئه  وه وانه پچه
ڵ  گه دا له ک کات یه ناکرت له   ، که یه یدا هه که جۆره  جیاوازی له

ر به  ی سه و شتانه ئه. 2.  بنوست  وه و شته دا به تکی دیکه سه خه
جیاواز و   ته سه خه. 3. جیاوازن  وه کدییه یه  م له ک جۆرن به یه 

.         جیاوازن  وه کییه ڕووی هزه  ی له و شتانه ئه. 4. کانی شتک جۆره
ڕووی جۆرو  کدیا له ڵ یه گه  یان له وره ی جیاوازی گه و شتانه ئه. 5

نرن  داده  وانه پچه ش به و شتانه ها، ئه روه هه.  یه هه  وه فۆڕمه
                  .یدابووبن په  وه وان بوونانه پچه به  م جۆره ر له گه ئه

--------------------------------------       

 به.  پشتر باسیکردووه له  ، کهکات ده  بۆ یاسای ناسنامه  ریستۆ ئاماژه ئه) 41(
،  یه ک ڕاستی هه ت یان یه سه ک خه ک کاتدا یه یه  تک له ریستۆ بابه دیدی ئه 

ی  وانه پچه ش به  مه بگومان ئه. ردووکیان بت یان سپی و ناکرت هه شه  ڕه
  لۆجیکی دیالیکتیکی هیگدا بووه  له  ، که دایه) نو زۆربوون کبوون له یه(یاسای 

  ) رگ وه. (بۆ ناسینی ڕاستی  کی دیکه یه بنچینه  به
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 ر ، هه یه واتای جۆراو جۆریان هه) بوون(و) ک یه(ی  وه ئه ر به له
وابوو،  که. واتایه  بت هاوکات فره یاندا هه گه ندی له یوه شتک په

 شتک له.   واتان  فره  وانه و پچه وی دیکه کبوون، ئه کو یه وه
م  ، به یه وره جۆرکی گه ر به کاتک سه. 1جیاوازه یدا که جۆره 

م  به  جۆرکه  ر به کاتک سه -2.  ندامی جۆرکی بچوکتریشه ئه
  له. 3.  یه دا جیاوازی هه جۆره و ی نو ئه کانی دیکه ڵ شته گه  له
جۆردا   ن له وه وانه پچه ی به وانه ئه. ن وه وانه پچه ردا به وهه جه
م  موویان ئه هه  نیهجيش ر و مه یه کداهه ڵ یه گه  ان لهندیی یوه په
نو بچوکترین   ونه که ی ده شتانه و ئه. 4. بت یان هه ندییه یوه په

  وی دیکه کردندا جیاوازبن به پناسه  ر له گه ئه  وه یان دواجۆره
  له م ک جۆرن به یه به  ر سپ سه مرۆڤ و ئه  بۆنموونه. (نناسر ده

کو  ردا وه وهه جه  ندک شت له هه -5). دندا جیاوازنکر پیناسه
توانرت جیاوازی  یان ده  وه جیاوازن  کدییه یه  کن و هشتا له یه

  .   دیکهوى بهبن  ده] وانه کک له ریه هه[،  وه نیوانیان بدۆزرته

  له  وترت، که ده  و شتانه به" پاشتر له" و " پشتر له"  -11
 ی له و شتانه جۆرکن، ئه  ر به ، سه یه تایان هه ره ستپکردندا سه ده

شوندا   له. نزیکترینن  ک یان به شونۆڕ ناوه  وه به تاکه ره سه 
ش  مه ئه(نرت  داده  وه ندێ شتی دیکه پش هه ندک شت له  هه
ک ۆڕ ناوه  یان به  وه و شونه نزیکترن له  و شتانه ئه  یه وه ر ئه به له
. نرت پاشتر داده ی دووریش بت دواجار یان له  وه ئه). پشترن له
) ئستا( ندکییان له هه. ون که کات پش و پاش ده  ندک شت به هه
نگه  و جه نگی ترۆجان پش ئه کانی ڕابردوو، جه رووداوه(دوورن   وه

نزیکن   ئستاوه  له  وانی دیکه ، ئه)کان کرا بوو، که دژی فارسه 
کانی  کو کایه ن، وه ده ده رهه هاتوودا سهدا ی له و ڕووداوانه ئه(

  بت به ده) ئستا(دا  ته م حاه له). کرت نیمیان پش پیتیان ده
  وه مه که ری یه جونه شتک له ر جوندا هه  له. تا ره خای سه
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.  یه وه پش جونی مرۆڤه ن له جونی تهو  پشتره نزیک بت له
کانی  شته.  ستپکردنی جونه خای دهتاو  ره سه م که ری یه جونه
پش   وره ی هزکی گه وه رئه به له. جون ده  وه وه هۆی ئه به   دیکه

پش   ره ی کاریگه بووه و هه وت ئه که هزیکی بچوک ده
  بوایه نه  که ره کاریگه بووه  ر هه گه ئه. وت که ده  که کارتکراوه
شوندا   کان له شته ندک له هه. بوو ده یدانه په  که کارتکراوه

ڕزی   ی له وه ا ئهكدپۆل  له. ون که کرن و پش و پاش ده ڕیزده
 له.  مدایه رزی سیه  ی له وه له  پشتره له   ستاوه م ڕاوه دووه

رو  سه  له. م که یه  بت به ده  ڕاستدایه ناوه  ی له وه کاندا ئه ژیه 
ر  سه له کان بیره.   یه پاشتر ههزانیندا پشتر و   له  وه مانه ئه

ی  گوره به. ون که کان پش و پاش ده ستکردنه کردن یان هه پناسه
] نجامی ئه[پشترن و له کان له کییه مه هه  واژه سته کردن ده پناسه

. ون که کان پش ده کییه نده هه  واژه سته کیدا ده سته زموونی هه ئه
) موو هه(پش   پناسکراوه ک، که ت سه کردندا خه پناسه له)  42(
).  وت که ده  که مۆسیقازانه  مۆسیقازان پش مرۆڤه(وت  که ده

. نابت) ش به(ب   به) موو هه(پناسکردندا  له  چونکه
هکی  ڕاستی له . پشترن کان له  پشتره له  کانی شته  ته سه خه

پشتر و  ا له ه روه هه.  وت که نک ده ڕاستدا پش لوسی ڕووی ته
بووندا   ندک شت له هه. کاردت ش به جۆرکی دیکه  پاشتر به

  دیدی   ش، به مانه ئه]. پشترن له  ئۆنتۆلۆجیانه[پشترن  له

        

ی  واژه سته ده. کی نده کی و هه مه هه: ن کی هه نده ی چه واژه سته دوو جۆر ده) 42(
:  نموونه بۆ. کات ده  کانی جۆر ندامه وو ئهم بۆ هه  ئاماژه  ، که یه وه کی ئه مه هه
  ندامکی جۆر ند ئه هبۆ چ  کی ئاماژه نده ی هه واژه سته ده.  موو مرۆڤک ژیره هه
  )رگ وه.(ندک مرۆڤ ژیرن هه:  هبۆنموون. کات ده
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  بوونکی دیکه خۆیان پویستیان به   ن، که و بوونانه فالتون، ئه ئه
مان  ئهر  سه له  کانی دیکه م بوونی شته ه، ب یدابوونیان نیه بۆ په
پشتر و پاشتر  له  وه کیشه کی و کرده ڕووی هزه  له. ستت وه ڕاده
می  که ی یه نیوه(پشترن هز له ن به ی هه شتانه و ندک له هه. ن هه
ک لهه  ه ههشتره که له موو هش هه ، به پک پموو،  ش
  کرده  کان به شته  ندک له هه). تو که ڕۆک ده ستوش پش ناوه ئه
.  وه دۆزینه کان ده شه موو به ی هه وه پاش شیکردنه. پشترن له
ندکی  ستن و هه به ده  شتکی دیکه پشت به  وه ته ڕه بنه  ندک له هه

  .خۆن ربه پکھناندا سه ش له دیکه

  یهکی ره کی  ده یه رچاوه سه. 1.  یه کی هه ند واتایه چه" هز"  -12 
نو  و له   کییه کان یان ناوه دانی گۆڕانکارییه رهه بۆ جون و سه

.  ته و بابه له  تکی جیاوازه سه م خه به. دایه که جووه  ته بابه
  یه وانه م له ، به دا نیه که نو خانوه  ری خانو دروستکردن له هونه
.                     اتی خۆی بک که خۆشیه ری نه سه خۆشک بزانت چۆن چاره نه
  کی چاک، که یه شوه به   جکردنی کارکدایه جبه  هز له. 2

باشی ناڕۆن  ی به  وانه ئه. بژرت ده هه  و کاره مرۆڤ خۆی ئه
ن  وت ده یانه نادون، که خۆیان ده  و جۆره یان به  ڕوه به
ی  تانه بهو با ئه. 3.  کردنیان نیه وانای ڕۆیشتن و قسه ته

لک جار  گه. وت بگۆڕین کارلکراون و چاالک نین و نایانه
وه  ر ئه به چت له ناوده یان له   وه مته هچ شکت، ده تک ده بابه

  یه وه ر ئه به کو له ، به یه زی تکشکاندنی ههه واناو  ته  ، که نیه 
  یه کی هه ایهند وات چه" هز" ی وه ئه ر به له.  شکراوه ببه  و هزه له
  و واتایه ئه. 1.  بت کی هه ند واتایه بت چه یش ده" وانایی ته"
هۆی هزکی   وانای گۆڕانکاری به تک ته بابه  خشت، که به ده

).           وانایی یه ستانن ته ت وه نانه ته. ( یه هه  وه کییه ره کی و ده ناوه
تی به  سته تک ده بابه  دات، که ش نیشانده وه وانایی ئه ته. 2
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  و گرنگ نیه  کانه هزی گۆڕانکارییه.  یه هه  وه تکی دیکه ر بابه سه 
و   ت ئه نانه ته. ن بکه  یان خراپه  چاکه کان ڕوو له  گۆڕانکاریه

وانای  ر ته گه ئه.  یه ناوچوونی هه وانای له چت ته ناو ده ی له شته
داگیرکردنی   یی لهوانا ندک جار ته هه. ناوناچت بت له نه

ت  ندک بابه هه. وت که رده تکدا ده سه تکدا یان خه بابه
کی تکیان  کی و ناوه ره هیچ هزکی ده  توانان چونکه به

شتکی ئهگهر  واناییه  نی ته تکیش خاوه ها بابه روه هه. ناشکنت
 ندک نو هه له  واناییه ته  م جۆره ئه. ت یه ردابت یان نه سه به

ر  گه یین ئه ئامرکی مۆسیقادا ده له .  یه تی بگیاندا هه بابه
بتوانایی . بت شی خۆش ده که نگه ی باش بت ده که تۆنه
بۆگۆڕان و [  یه یه رچاوه و سه بوونی ئه هز و نه  له  ریبوونه ببه
  گشتی یان له  بتوانایی به  یه وانه له. پشتر باسمانکرد له ] جون
کوڕک   بۆ نموونه. بت تیدا هه کاتی تایبه تکدا یان له ابهند ب چه

.       زۆک نین ک نه کو یه سنراو وه سکی خه و پیاوک و که
  چاکه و ره وانایی بۆ گۆڕان و جون و به ر واتاکانی ته رانبه به

. خشت به واتای بتواناییش ده  حاڵ مه. نرت واتای بتوانایی داده
م  له. بت وه ی واتای گونجاندنه وانه پچه ی به  اتاکهو  شه وانه له

ڕاست و   ، که یه شته و ی ئه وانه وخۆ پچه حاڵ ڕاسته ، مه وه ڕووه
کی  یه گۆشه  ی له و هه ر بین ناکرت ئه گه ئه.  پویسته

الی  ڵ گه لهکشرت  ڕاده  کی دیکه یه بۆ گۆشه  وه که یه چوارگۆشه 
م  ی ئه وانه پچه  چونکه.   حاه ش بت مه دا هاوبه چوارگۆشه

گونجت  ها شتک ده روه هه.  کی پویسته ڕاستیه  یه واژه سته ده
  بۆنموونه. بت کی پویست نه ی ناڕاستیه که وانه ر پچه گه ئه
 - نیشتن نا دانه  گونجت مرۆڤک ببینین دانیشتبت، چونکه ده

کی  ند واتایه وابوو، چه گونجاندن، که.  کی پویست نیه ڕاستیه
. 3.   ڕاستیه. 2.  کی پویست نیه ڕاستیه-نا  که  یه وه ئه. 1.   یه هه
  .           ڕاستی بت  یه وانه له
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کو میتافۆر  ندازیارییدا، وه زانستی ئه  له" هز" ی زاراوه
گونجاندن .   ن بۆ هز ناکه  ئاماژه  م گونجاندنانه ئه.  کارهاتوه به
کان  ی گۆڕانکارییه رچاوه بۆ سه  که رییه کاریگه  جۆره  وه م ڕووه له

  نرن چونکه وانا داده ن ته خاوه تیش به ندک بابه هه.  دانراوه
م  به. کات یان کاریان تناکات کی کاریان تده ره هزی ده
کی  ناوهو کی  ره ی ده رچاوه سه  ، که ویه واوی ئه ته ی هز به پناسه

  .         ونهگۆڕانکاری و ج

شکدا  ند به ر چه سه  به  یه شته و ئه" کی نده چه"  -13
.  کییه نده و چه ک له یه که یه  بت به شک ده به ر هه. بت شده دابه
وانای  زۆربوون ته. زۆربوون  بت به کی بژمردرت ده نده ر چه گه ئه

،  وه نامننهوام  رده به  دا، که شانه به و ر ئه سه به  ش بوونه دابه
  ک الوه یه له  باره کاتک قه.  وه منته وام ده رده به  باره م قه به
  پانی و له به  الوه دوو  درژی، له بت به ده  وه منته وام ده رده به

، درژی ه  یه زۆربوونک سنورداربت ژماره. قویی به   س الوه
].              سته جه[ن  ته  بت به و قویش ده ره و پانی ڕووبه

کی  کییه نده چه ڵ گه لهیه؛ ڕووداو  جۆری هه کی دوو نده چه
،  ڕۆکییه ناوه کی  کییه نده ه چه].  تی ره بنه[ ڕۆکی ناوه

ندک  تیدا هه ڕه کیی بنه نده نو چه له.  مۆسیقازانیش ڕووداوه
ز و شوا  وانی دیکه ئه. کی ه نده چه  بۆنموونه.  رییه وهه جه

می و زۆری، درژی و کورتی، پانی  کو که ن، وه که ره وهه تی جه حاه
ها  روه هه.  که ره وهه نکی، گرانی و سوکی جه سکی، قوی و ته و ته
بۆ زۆرشتی   نده رچه تر و بچوکتر هه وره و بچوکی یان گه وره گه

. ندکین تی چه ڕه تی بنه سه م خه هنرن، به کارده ش به دیکه
پشتر  له  وت، که که رده دا ده یه و نموونه ڕووداو له کی به دهن چه
  تانه سه م خه ئه. داماننا  که ت مۆسیقازان یان پست سپیه باره سه
ڕووداو کات   کی به نده چه  وه کی دیکه ڕوویه له . کین نده چه  ر به سه
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  یه هه وامیان رده بوونکی به  کییانه نده م چه ها ئه روه هه.  وجونه
ست  به مه. کرن شده دابه  گردراون، که  وه و شتانه به  چونکه
ی  یه باره و قه کو ئه جوت، به ده ، که  نیه  و شته شکردنی ئه دابه
و   باره قه. ر گه  وته که ده  که جونه  ووه و له   نو شوندایه له

  . کین نده شون و کات چه

ی  وه ر ئه به  مرۆڤ له.  ره وهه نو جهجیاوازی . 1"  تی چۆنیه"  -14
کی  یه شوه  و بازنه  پایه سپ چوار ، ئه ه ئاژه  یه پای هه دوو
ی  تانه سه م خه موو ئه هه.  ی تدانیه گۆشه  ، که ییه ندازه ئه

و   رانه وهه و جه تی ئه چۆنیه]  بگۆشه -چوارپا -دووپا[ باسمانکردن
 .تی واتاکانی چۆنیه له  ککه یه  مه ئه .ن خه رده کانیان ده جیاوازییه

کان و  گۆڕه نه  شته ندی به  یوه په  کی دیکه واتایه. 2
م  ئه. تیان سه خه بن به کان ده ژماره  ، که یه هه  وه کانه ماتماتیکیه

. 3.   یه کاندا هه ره وهه جه له   وه کییه نده نیشت چه ته له   تیه چۆنیه
کو  گۆڕاندان، وه ن و له  ریکدا هه وهه هج  ی له تانه سه و خه ئه

گۆڕانی ..). شی، گرانی و سوکی وهتد رمی، سپی و ڕه ساردی و گه
ی بوون به  و شتانه ر ئه سه  کاته کارده  تانه سه م خه ئه

شتکدا   ش له و خراپه تی واتای چاکه  چۆنیه.   .4گریان بارهه 
بت  تی دوو واتای هه هوت چۆنی که رده گشتی، واده به . خشت به ده

و  تی ئه ڕه تی بنه چۆنیه. گونجاوتربت  وی دیکه ککیان له و یه
دا  ته م حاه له.  یگرتوه نو خۆیدا هه رک له وهه جه  یه  جیاوازییه

  ته بابه ک له  نه  یه و جیاوازییه ئه  وه که ڕوویه  له  ژماره
ها شوازی بوونی  روه هه.  یه ردا هه وهه جه کو له  کاندا به جووه
. کان جیاوازی بۆ جونه  بت به ده  ، که یه کانیش هه جووه  ته بابه
بن به  ده  ، که ش چاک و خراپیان تدایه جووانه  ته م بابه ئه

  ت له ندک بابه هه.  کانی دیکه ته بابه یان له  وه خای جیابوونه 
  وه دیسانه.  کارتکراوه  ندکی دیکه هه  ره جوندا چاالک و کاریگه
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ر جونک  گه ئه  چاک بت یان خراپ چونکه  یه وانه له  م کاره ئه
تی  چۆنیه  و خراپه چاکه .  ی خراپه که وانه چاک بت پچه

  . کان ته سته ن ده خاوه  تی مرۆڤه تایبه کانی مرۆڤن، به وه کرده

  ندی نوان نیوه یوه کو په کین، وه نده چه. 1کان  یه" ندی یوه په"  -15
نو  ی له و شتانه ها ئه روه هه. م سیه و جوت، س جار و ژماره 

کانی  ئاستی شته  یان له  گرتوه یان هه ند شتکی دیکه خۆیاندا چه
ی شتک  وه ئه. 2.  یه ندییان هه یوه ن و زۆرترن په که رده دا سه دیکه
م تیژ  ان شتکی دهدا ی که رمکراوه گه  ڵ شته گه  کات له رمده گه
کان  رییه موو کاریگه گشتی هه یبت یان به  ده  دا، که وه ئه ڵ گه له

رک و  موو پوه هه. 3. ندیین یوه نی په کان خاوه و کارتکراوه
ستپکراوک  ستکردن و هه پوراوک، زانین و زانراوک و هه

شی  به ی له  ندییه یوه و په ئه  . یه کدا هه ڵ یه گه  ندییان له یوه په
ئاشکرا و نائاشکرا  و به   مدا باسمانکرد ماتماتیکییه که یه
، جوت  بۆ نموونه.  یه هه  وه که یان یه  ند ژماره چه ندییان به  یوه په

ند  ی چه وه و ئه  یه هه  وه که یه  ژماره  ندی به یوه ئاشکرا په به 
کدا  یه  مارهژ ڵ گه لهی  که ندییه یوه په  ترکراوه وره جارکیش گه
.  ماتماتیکدا ئاشکرایه  ک له یه ی ژماره 3/2ندی  یوه په.  ئاشکرا نیه

ڕوات  ش ژوورتر ده یه و ڕاده کات و له ی زیاد ده وه ئه
  ندییه یوه موو په هه. خات ی نائاشکرا خۆی درده که ندییه یوه په

  وه م ڕووه و له یه  تی ژماردنیان هه سه کان خه ماتماتیکییه
ک جۆر  کانیش بۆ یه کچوه یه له. چن کدی ده یه  موویان له هه
کیش  یه.  ک شته تیان یه کی و چۆنیه نده چه.  وه ڕنه گه ر ده وهه جه
کان جیاواز و  ندییه یوه په  نده رچه دا هه لره.  تای ژماردنه ره سه

مدا  شی دووه به  له. گردراون  وه ژماره  م به به .جۆراوجۆرن
ی  وه ئه.  وتوه رکه ر و کارلکراودا ده نوان کاریگه له   که ییهند یوه په
رمبوونی  وانای گه ته  ، که یه هه  وه ته و بابه ندی به یوه په  ره رمکه گه
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  ، که یه وه ته و بابه ی به که ندیه یوه په  ی تیژه وه یان ئه  یه هه
م  به. دات ڕاستی ڕووده رمبوون و بین به  گه  بیت، چونکه ده
  لمنرت ڕوونادات چونکه سه ر نه گه ندی ماتماتیکی ئه یوه په

ندی  یوه ها په روه هه. وت رناکه یاندا ده که ندییه یوه په  جون له
ندی به  یوه ر په دروستکه. دات ده رهه کاتدا سه ڵ گه لهکی  هزه

که  باوک، بت به  ده  و کاته سک ئه که.  یه هه  وه که دروستکراوه 
ندی  یوه رک په کو کاریگه ، هاوکات، وه که بت و باوکه مندای ده 

ندک  دواجار هه.  یه هه  وه)  که کارتکراوه( وه که منداه  به
  هز و بتوانایی و شته ڵ گه لهن  ش هه ندی دیکه یوه په
و  به  ندییانه یوه م په له کاتکدا ئه. بن یداده کاندا په بینراوه نه

یاندا یان  وه ره ده  ک له نه  وه دۆزرنه نو خۆیاندا ده له  وه شتانه
. کین ڵ شتکی جیاوازتردا ماتماتیکی و هزه گه  ندییان له یوه په
  وه رشتک بپورت و بزانرت یان بیریلبکرته هه
. کرت ستنیشان ده دا ده شتکی دیکه ڵ گه لهی  که ندییه یوه په

 ڵ گه لهندی  یوه بتوانت په  وه بیرکردنه  که،  وه ینه که کاتک بیرده
 له.  نیه  وه بیره ندی به یوه م بیر په تکدا دروستبکات، به بابه

  میشه بینین هه. یبینین ده  ، که یه تک هه بابه  میشه بینیندا هه 
 له. [ یه هه  وه بینراوکی دیکه یان به   وه کانه نگه ڕه ندی به  یوه په

ئهم دوو اليهنه ] بینین بینیندا بینین ده  یین له کاتکدا ده 
[ کان شته موو وابوو، هه که]. ک شتن یه  چونکه[نین ر ايدند یوه په
هاوکات .  یه هه  وه که یه ندییان به یوه په  وه م ڕووانه له] جیھاند له
یان  که ندییه یوه ک جۆر بن په یه  ر به ر سه گه ئه
نی  ، زانستی پزیشکی خاوه بۆ نموونه. کرت ستنیشانده ده
کانیش  کان و زانسته زانسته له   ککه یه  چونکه  ندییه یوه په
  ی له تانه سه و خه ها ئه روه هه.  یه کدا هه ڵ یه گه ندییان له یوه په
بۆ .  یه هه  وه بووی دیکه هه  ندییان به یوه ن په کدا هه بوویه هه

ندی  یوه په به ) کسان یه( چونکه  ندییه یوه کسانی په ، یه نموونه
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ندی تدا  یوه په  مان شوه هه  کچوون به یه نرت، له  داده
یان  که ندییه یوه ڕووداو په  به  بووی دیکه ندک هه هه. بینرت ده

یان   ندییه یوه ، جوتیش په ڕووداو جوته مرۆڤ به.  تدا دروستبووه
  .  وسپیشه  ڕووداو جوته  به

ت  نانه ته  و چی دیکه پاش ئه  وترت، که ده  وه هب.  1" واو ته"  -16
بت،  واو ده س کاتک ته که.  وه دۆزرته کی بچوکیش نه یه پارچه

شتک، . 2.  وام بت رده زیاتر به  وه توانت بۆ ساتکیش له نه که 
پزیشکک یان . یدابکرت په و چاکتر و نایابتر  توانرت له نه  که

ی خۆیدا هیچ  هو بوار له  ، که یشتبت ک گه یه پله نک به  شمشاژه
راپیش  تی خه سه بۆ خه" واو ته" توانین ده.   تنهبکی  موکورتیه که

.  واوه واو یان دزکی ته رکی ته سک ئابو به ین که ده.  دابنین
یش دت، ) چاک(واتای  دا به  ته م حاه له" واو ته"ندک جار هه
.  واوییدایه ته نایابی له . یان دزی چاک ری چاک کو ئابو به وه

. 3. بت م نه هیچ شتکی که  ، که واوه رک ته وهه شتک یان جه
 یشتن به گه. نرن واو داده ته یشتون به کۆتایی گه  ی به و شتانه ئه

تی  سه واوبوون بۆ خه دا، ته لره.  واوبوونه ڕی ته و په کۆتایی ئه 
  یان به  واوی شواوه ته  به  سه و که ئه ین ده. نرت خراپیش داده

گوتندا به  له  مردن و بگه  مه ر ئه به له.  وچووهن واوی له ته
موو  وابوو، هه که. ردووکیان دواشتن هه  نرن چونکه کۆتایی داده 

موکورتیان  که  ، که یه وه و ڕووه نرین، له واو داده ی به ته وانه ئه
شیان  ندکی دیکه هه. ن ناگه  چی دیکه زیاتر به  وه تدانیه و له

" واو ته" بۆ ، که  یه ی پشتر هه و دوو واتایه ندییان به یوه په
  . مان بۆکردن ئاماژه

  ، که یه و خاه ئه. مووشتکدا بوونی هه  له  دوا خاه. 1"  ڕاده"  -17
کی  تایه ره ودا سه پش ئه له  یه تایه ره و سه ڕناکرت یان ئه تپه
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نو شوندا  له  یه وارانه و قه فۆرمی ئه. 2.  نابینریت  هدیک
کانی تدا  جون و گۆڕانکارییه  یه و خاه ئه. 3. وه دۆزرنه ده

تا و کۆتاییش  ره سه  م واتایه ندک جار ئه هه. ستت وه ڕاده
  شتکدایه موو ری هه وهه جه  له دواجاریش، ڕاده . 4.  وه گرته ده

کو  ، وه تکا، ڕاده به. کات زانین سنوردار دهر  وهه جه  چونکه
موو  هه  رج نیه م مه یه به کی هه ند واتایه ستپکردن چه ده
  .  بت ستپکردنک ڕاده ده

 . یه کی هه ند واتایه چه" و ی ئه گوره به" -18

ی مرۆڤی  وه ی ئه گوره ین به کو ده ر، وه وهه فۆرم یان جه)  1(
  و شوازه ئه) 2.  ( یه خۆیدا چاکه وا مرۆڤ له ئه،  ره که چاک چاکه

ی  گوره ، شتک به یدابووه سروشت تیایدا په شتک به   یه تیه ڕه بنه
ندی به  یوه په" و ی ئه رهگو به" دا،  لره.  نگداره ی ڕه که ره ڕووبه

.  ی لپکھاتوه و شته ئه  ، که یه هه  وه شه ستوه و ئه فۆرم و ئه 
ر واتاکانی  ده قه به] چهمكهم ئه[کانی  جۆره بین واتا فرهتوانین  ده
  هاتۆته  سه و که رچی ئه به له! پرسین ندک جار ده هه.  یه) هۆ(

کان  کییه ی پشه گوره  ین به لماندندا ده سه  گه به ؟ له  ئره
به  ندی  یوه په  یه م زاراوه ئه. یان ناڕاسته  مان ڕاست که کۆتاییه
و  ین ئه ی دۆخی مرۆڤک ده گوره به .  یه هه  وه ونکیشهدۆخی بو
ند  چه" ی خۆی گوره به" شتک. ڕوات یان ده  ستاوه ڕاوه  مرۆڤه
 به  خشت، که به ده  و شته واتای ئه. 1.  یه کی هه واتایه

کالیاس  ست له  به ی خۆی مه گوره کالیاس به .  لکاوه  وه ڕۆکیه ناوه 
. 2. کالیاس  کات به ده  سه و که ئه  ، که یه واتایه و تی یان ئه خۆیه
کالیاس له .  یه دا هه و شته ڕۆکی ئه ناوه  ی له تانه سه و خه ئه

کو  وه[پناسکردنی کالیاسدا  له  .ه ئاژه] ی خۆی گوره به[ ڕۆکدا ناوه
 و ئه. 3].  جۆره  چونکه[تی ڕه شکی بنه به  بت به ڵ ده ئاژه] مرۆڤ
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تی خۆی  تی تایبه سه نی خه خاوه  و شته شکی ئه ان بهی  یه شته
ی بوونی خۆی  گوره ، مرۆڤ به خۆیدا سپییه له  که ره ڕووبه. بت

  به  بوونی و بووه  له  شکه روونی به ده  زیندووه چونکه
شتکدا، که   له  یه و هۆکاره ئه. 4. و ت بۆ ئه تکی تایبه سه خه

ند  مرۆڤ چه.  هۆکار بۆ شتکی دیکه  بت بهو نا و شته  به  ته تایبه 
خۆیدا   م مرۆڤ له به  یه ڵ هه پا، ئاژه کو، دوو هۆکارکی وه

و   نیایه ته  نرت، که داده  و شته خۆیدا بۆ ئه له. 5. دواجار.  مرۆڤه
  .   داباوه  کانی دیکه شته  له

  هب  کانیانه شه کان یان به ڕکخستنی شته" کردن ئاماده"  -19
و  به. کانیاندا نو شون، هز یان جۆره ی بوونیان له گوره
واتای  شک بت له ڕیزدانان به  وت پویسته که رده ی ده یه شوه
  . کردن ئاماده

ستھنانی  ده چاالکی بۆ وه  له  جۆرکه. 1"   یانه هه"  -20
و  وت ئه یه ده  ، که وه وه ن ئه الیه  ک یان جونک له یه وه کرده
ستھنانی شتک  ده ی کارک بۆ وه وه کاتکدا ئه  له. بت ی هه شته
 - ر کارکه[ وه نوانیانه  وته که دات، کارکردن ده نجامده ئه  به

  وته که ده"  یانه هه"ش  م جۆره به].  که نجامی کاره ئه -کارکردن
یان [ن که رده به رگ له ی جل و به سانه و که رگ و ئه نوان جل و به

سک  ناتوانین بین که ، که  ئاشکرایه].  یه رگیان هه جل وبه
  یه م پرۆسه ئه  خوازت چونکه ده  ’یه هه‘یبت  وت هه یه ی ده وه ئه
کی  واتایه"  یانه هه"ی  ها زاراوه روه هه. دوا ئاکام ناگات  به

. باشی یان خراپی به   کردنه ی ئاماده شوه  که. 2 یه،  شی هه دیکه
ی  که هندیی یوه په یان له   و خراپه  باشه  و شته خۆیدا ئه ش له مه ئه
کی  یه ندروستی شوه ته  نموونهبۆ.  وه کانی دیکه شته به

ڕیزکردن و   له  ، که کی بوونه یه شوه. 3. شۆنهخبۆ   کردنه ئاماده
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و  ن ئه ده. وت که رده کدا ده موویه کانی هه شه کردنی به ئاماده
  .                                      یه کی نایابی هه یه پله  شه به

تی گۆڕانکاری، بۆ  سه وانا و خه ته. 1 واته" کارتکردن"  -21
  بۆ تای و له  وه شیرینیه ش، له  بۆ ڕه  وه سپیه له   نموونه
  له  ی، که و گۆڕانکارییانه ئه. 2... بۆ سوکی هتد  وه گرانییه
کاتی   له  کانه تی گۆڕانکارییه تایبه به. 3. هوتدا ڕوویانداو داکه

. 4.هۆی ناخۆشی  بته کو ئازاردان ده ئازار و برینداربووندا، وه
  .  زموونی خۆش و ناخۆشدا کارتکردنه ئه  ڕبوون به تپه

  بت، که ی نه ته سه و خه شتک ئه. 1 واته" ریکردن ببه"  -22
بینین   ک له ڕووه  بۆنموونه.  یهیبوا بوو، هه یان پویست نه  بوایه ده

ی له  و شته ئه. 2].   دراوه چاوی پنه  چونکه[ ریکراوه ببه
مرۆڤکی کور و .  ریکراوه ی خۆیدا ببه که نو جۆره تک له سه خه 

هۆی   به  روانه په.   کراون رینه بینین ببه ک له  کو یه وه  روانه په
چاوی ]  سروشت کوره  ک به یه انهرو موو په هه  واته[ وه یه که جۆره
  بت، که تکی نه سه شتک خه. 3. ڕووداو کوره  به  که و مرۆڤه نیه
و  سروشت ئه  به  دا، که ته و حاه تی له تایبه ، بهتيبهه  بوایه ده
  م مرۆڤ له بینین به  له  ریکردنه کوری ببه.  ی پدراوه ته سه خه
بت، که  دا کور ده نه مه و ته له. نابتنکدا کور  مه موو ته هه
  بته زۆر ده البردنی شتک به . 4. دات ستده ده وانای بینین له ته

ریکردن به  ها واتاکانی ببه روه هه.  و شته ریکردن له ببه
کسان  یه -وترت نا شتک ده به .  گردراوه  وه) رێ نه(واتاکانی 

یان   نگه بینراو  ب ڕه نه. ریکراوه تک ببه سه له خه  چونکه
ند  چه  یان له  پای نیه  چونکه  ، شتک بپایه نگی کاه ڕه

سک  که. کی ب تۆو یه کو میوه ، وه موکورتی تدایه که  وه که ڕوویه
، ناتوانین  شه مه ر ئه به له . کور دانانرت  بینت به ک چاوی نه یه
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یان زۆردار   ره روه پهیان خراپ، داد  سک چاکه موو که بین هه
  .بت هیچیان نه  یه وانه له  چونکه

ی  گوره شتکدا به ڵ گه لهکردن  ه مامه. 1 واته" تی نیه خاوه"  -23
تی یان  تایه مه ر گه  که ین مرۆڤه ده. تی یه ی هه و سروشته ئه

نی  خاوه  بت به شتک ده. 2.  یه وه که ست زۆرداره ده  به  که شاره
خۆشی  شک توشی نه ر یان له یکه په  بت به برۆنز ده .فۆرمک

ئاوی   که گۆزه  نکدا دانرابت، بۆنموونه نو ته شتک له. 3.بت ده
ر  سه له  که وانه شتیه ژی، که تداده کی خه  که ، شاره تدایه

  ره گه ی ته وه ئه. 4. دان) موو هه(نو کان له شه ، به یه که شتیه که
کان  پایه. ستنت یوه و ده  وه ن و گۆڕانی شتکهجو  خاته ده

کانیاندا  هۆنراوه  کانیش له شاعیره. گرن ڕاده  که بنمیچی خانوه
ند  چه. رشانی سه  ئاسمانی خستۆته ن، که  که س ده ته باسی ئه

مان  کاندا هه ڵ شاعیره گه  سوفکی سروشتناسیش له یله فه
  م جۆره به  ی شتکی دیکه وه ئه   هو م ڕووه له) . 43( یه بیروڕایان هه

تی  نیه دا خاوه که شته ڵ گه لهی  که کردنه  ه ڕاگرت مامه
  کو ئاو له وه" [نو شتکدا بوون له"ها واتای  روه هه. خات رده ده

  .  وه درته لکده  یه م شوه به] دا نوگۆزه

کی  یه رچاوه سه  یدابوون له په. 1   واته" یدابوون په  ووه له"  - 24
له   وه تونه ی ده و شتانه موو ئه کو هه ، وه)ر ماته( وه ستویی یه ئه

ش  وه واتای ئه. 2    .برۆنز له   که ره یکه یدابوون یان په په  وه ئاوه 
  بۆ ن.   یدابووه په  وه تای جونکه ره سه شتک له  خشت، که  به ده

ی  وه ئه ر سه  له .ی یۆنانیدا فسانه ئه له کان، تایتانه  له  ککه س یه ته ئه )43(
  رمانی دا، که ستا، زیۆس فه ڕاوه) کان خوای یۆنانیه  ه که(کک بوو دژی زیۆس  یه

  ) رگ وه. (گرت آۆڵ هه  س ئاسمان به ته ئه  میشه بۆ هه
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مدا  وه  له     ستیپکرد؟  چۆن دهکه ژاوهئا  پرسین، که ده  موونه
[ تای ره سه  بت به دا جنودان ده لره.  وهنهادوجن  ین له ده

، بۆ  وه تاکه  یدابوون له په. 3.  کهژاوهئا] ستپکردنی خای ده
له   ، درکی هۆنراوه وه مووه هه  شک له یدابوونی به په  نموونه

  . وه که خانووه  ردکیش له و به  وه ئیلیاده 

. واوبوون دوا قۆناخی ته  گاته و ڕوخسار ده شوه   ی به وه ئه. 4
مرۆڤ . وت که رده کانی ده شه وابوونی به ی شتک پاش ته شوه
. کان پکھاتبت پیته  ک له یه بت یان بگه بت دووپای هه ده
  چونکه.  جیاوازه  وه برۆنزه له   که ره یکه یدابوونی په په  ش له مه ئه

ش  شوه. بت یدا ده په  ]وه که ریه ماته[ستو  ئه  ر له وهه تاک یان جه
ندک  هه له. بت یدا ده ی په لوه  ، که یه تی خۆی هه ری تایبه ماته

یدابوونی  ی په رچاوه بۆ سه  توانین ئاماژه ده  وه شه ڕووی دیکه
منداڵ . بت یداده په  وه شکه ند به چه شتک له . 5. ین کان بکه شته
. 6. بت یداده په  وه هویی زه کیش له  و ڕووه  وه دایک و باوکه له
و له  شه. بن یداده نو کاتدا په له وه  شتکی دیکه ندک له  هه

  مانه ئه. بت یداده په  وه ژکی ئارامه پاش که و زریان له   وه ڕۆژه 
ی باسمانکردن  م نموونانه نو ئه له. کتر دن نو کاتدا پاش یه له
و   وی دیکه  بنه ت و دهردا د سه گۆڕانیان به  و شتانه ندک له هه
  که پشتره له   دوای شته  و گۆڕانه ب ئه شیان به  وانی دیکه ئه
م ڕۆژی  که یه  که ریاییه ده شته   گه  ین، که ، ده بۆنموونه. ون که ده
دیۆنیسیاوه   ستیپكرد یان فستیڤای تارگیلیا له هار ده به

  .  ردوهستیپک دوای دیۆنیسیا ده  چونکه  یدابووه په 

ر  هه  کی چونکه نده چه  ک له یه پارچه. 1  واته" ش به"  -25
و  له  شکه به  یه و پارچه وه ئه ینه کی بکه نده چه  ک له یه پارچه

و  نیا ئه ته  گوایه. 2. س  له  شکه به  وه م ڕووه دوو له.  کییه نده چه
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  لهشک  به بن به  پورت ده یان پده که مووه ی هه پارچانه
دوو به   توانین ژماره ندک جار ده هه  مه ر ئه به له. کی نده چه

  وه شه وانه پچه ش به س دابنین و جاری دیکه شی ژماره  به 
شتکی                            کی نده چه  ک فۆرم نه    ، که یه و توخمه ئه 3.    ڕاسته

)    44. (تردایه وره نو جۆری گه جۆری بچوک له  بۆنموونه. لپکدت
بت  شده ردا دابه سه کی به موویه هه  ، که شه و توخمه ها ئه روه هه. 

بت و فۆرمی  فۆرم بت یان شتکی دیکه  که مووه هه  و گرنگ نیه
ش  یی یان برۆنزکی شه برۆنزکی بازنه  ک له یه پارچه. بت هه

  بن به پناسکردندا ده  ی له و توخمانه ئه. 5 .برۆنز له   شکه پاو به
 ش بۆ به بن به و بچوک ده  وره جۆری گه  بۆنموونه. شن تیی به ڕه بنه
  . کدی یه

موو  هه  بت به م نه شکی که ی هیچ به وه ئه. 1واته " موو هه" -26
ک شت  و  به یه نودایه  کانی له شه موو به ی هه وه ئه. 2. نرت داده
  موو چونکه هه  له  مه کی جۆرکه کی هه یه واژه سته ده. تنر داده

موو  کات، هه ده  که گره کانی بارهه ندامه موو ئه بۆ هه  ئاماژه
ها  روه هه. ک زیندون مووخوایه سپک، هه مرۆڤک، هه موو ئه

ر  گه ئه. نرت موو داده هه  به  وام و سنورداریشه رده ی به وه ئه
  و دابت و ئه ریھه سه  وه کانه شه به  له  که بت، کبوونک هه یه
بن،  ش هه وه کرده نی هزی خۆیان بن یان به  خاوه  شانه به
     و ئه. ستکرد نین ن و ده سروشت هه  موو به ندک هه هه.  موویه هه

ی  وه ئه ، بۆ یه ردووکی هه مان بۆ هه) جۆر(کوردییدا زمانی   ی له وه ئه ر به له) 44(
  شم به وی دیکه جۆری بچوک و ئه  ککیانم به وت  یه رکه کانیان ده زییهجیاوا

  چونکه  ڵ بچوکتره جۆری ئاژه جۆری مرۆڤ له  بۆنموونه.  داناوه  وره جۆری گه
سپ و  کو ئه ش، وه دا جۆری دیکه نو جۆری ئاژه ڵ و له جۆری ئاژه  له  شکه به
  )رگ وه.(مرۆڤ نین  ن، که هه  گ و پشیله سه

 

130 

      

  کان، که کییه نده چه. ن مووه هه  م جۆره کن ئه نیا و یه ی ته شتانه
ی  وه ب ئه کرت به ند و کۆتاییان ئاو گۆڕ ده تا و نوه ره سه
ی   وانه ئه    . نرن موو داده هه  بگۆڕت به  کییه نده و چه تی ئه چیه

 پاش گۆڕان  ، که م جۆره ئه. موون گۆڕن هه کانیشی نه شه به 
کو،  ، وه وه منته کو خۆی ده ی وهکههرواقهگۆڕت و  ی ده که فۆرمه

. کۆن  ژماره  کان به نیه مه موو شله م ئاو یان هه به.  مووه مۆم هه
  مووی ژماره وه ناتوانین باسی هه ینه که ی درژنه ر واتاکه گه ئه

و کۆن   کبوونیان تدایه ی یه و شتانه ئه. ین مووی ئاو بکه یان هه
  . گشت بن به دا کرا ده گه یان له ه جیا مامه کانیان به شه به  که

  دات، که دا ڕووده ته و حاه له" شواندن"یان " بین" -27
دوو   ژماره. موو بت شبکرت یان هه ک دابه کییه نده چه

ی  شه و به ئه(نین  سه کانی لده که یه  کاتک ژماره. ناشونرت
  که پاش بینه  متربت، که که  مووه و هه بت له یبین ده ده
ی  وه ک ناشونرت و ئه یه گشتی، هیچ ژماره به).  وه منته ده
که ی   تیه ڕه بنه  ته سه ی خه که بت پاش شواندنه شونرت ده ده

م  به  یه ر پیاه ک بشکت هه یه ر پیاه گه ئه. خۆی بپارزت
  ربھنین ژماره ده  وره کی گه هی ژماره  کی بچوک له یه ژماره
کی  ند الیه ت شتک چه نانه ته.  وه کو خۆی نامنته ، وه که وره گه

  و شته کی ئه ند الیه ک یان چه البردنی الیه  بت به جیاوازی هه
س و   کو ژماره بت، وه الی جیاوازی هه  یه وانه له  ژماره. ناشوێ

]. شوت واوی ده ته  به  که وره هگ  البردنیان ژماره  م به به[دوو
شکیان  بینی به کو ئاو یان ئاگر به  ن، وه هه ندک شتی دیکه  هه

کانی  پله.  وه منته وام ده رده بوونیان ناشونریت و بوونیان به
. و ناشونرن  یه ککیان شونی خۆی هه ریه مۆسیقا جیاوازن و هه

شتکیش  ریکردنی له و ببه البردن موو به  ندک هه ها هه وه هه
ی  مووه و هه ی باون یان ئه و پارچانه یه ئه  وانه له. ناشونرن
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ین به  ک کونبکه یه ر پیاه گه ئه. بت تی نه ڕه بنه  ریکراوه لببه
شونرت، که  واوی ده ته دا به ته و حاه له.  وه منته یی ده پیاه 
.  وه ینه تی لبکه ڕه گرنگ و بنه شکی یمان بی یان به که ستکه ده 

رهنانی  شی یان ده له شک له  بینی به سک به  ها که روه هه
ی  سه و که ناتوانین بین ئه. ناشوت] کو مرۆڤ وه[سپی، بوونی

  .  بوونی شواوه  ه چه که

ی  و شتانه وام بوونی ئه رده به. 1  واته"  وره جۆری گه" -28
وامی  رده ، به بۆنموونه.  وه مننه کو خۆیان ده همان فۆرمدا، و هه له
مجار  که کان بۆ یه بووه یه هه  یه رچاوه سه و ئه. 2. زی مرۆڤ گه ڕه
ین هلینی و  ک ده کۆمه به . نده  ده رهه یدابن وسه په  ووه هل

  ی هین و ئیۆناوه ناوچه  له  ش ئیۆنی چونکه کی دیکه کۆمه
خشت  به ده  کایه  ش زیاتر هنانه م واتایه ئه.  داوه ریانھه سه
  ک به ز یان کۆمه گه ندک جار ڕه هه. ستویی ک پکھاتنکی ئه نه

جۆری . 3. کانی پیرها چه کووه ، وهتکربانگیانده  وه که ناوی دایکه
  که ری شوه ین ڕووبه خشت، ده به ریش ده واتای ڕووبه  وره گه

ر و  ڕووبه جۆرکن له   مانه کک له ریه هه.  که قه ڕه  ره یان ڕووبه
ڕۆکی  بۆ ناوه کانی، که  تیه ڕه گرنگ و بنه  پناسکردنیشدا توخمه له

. ر سه  گرنگن جۆرن و جیاوازییمان خستۆته  که  پناسکراوه ته  بابه
مان شتدا،  بوونی هه وامی له  رده به:  واته  وره دا، جۆری گه لره
ت،  ، بابه یه ی هه که مان جۆری جووه هه  ر، که هم جون که کو یه وه
جۆردا   کان له بووه هه  وترت، که ده.  ی نیشاندراوه که جیاوازییه  که
  بۆنموونه( ریان جیاوازه وهه جه  جیاوازن چونکه  وه کدییه یه  له

ر به  ی سه وانه ها ئه روه هه).  کانیان جیاوازن ر جۆره فۆرم و ماته
رن  وهه جه  وانه ندک له هه. کانن جیاوازن جۆراو جۆره  کاتیگۆرییه 

                    .  وه شیناکرنه  تین، که یان چۆنیه
  ی که ندییه یوه په  شتک درۆ بت چونکه. 1  واته" ناراست" -29
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،  بۆنموونه. زرنین دابمه  ندییه یوه و په یان ناکرت ئه  زراوه مه دانه
ری  رانبه ی به که بۆ گۆشه  وه کی چوار گۆشه یه گۆشه  هک له" 

" یان "  نیه که  ر الی چوارگۆشه ده قه به   و هه وا ئه ڕاکشرابت ئه
وی  و ئه ناڕاسته   میشه ککیان هه یه" دانیشتویتستا ئتۆ 
دا  لره. ندک جاریش ناڕاست و هه ندک جار ڕاسته  یان هه دیکه

ناتوانین بین [ن  ندک شت هه هه.  بوونشی نیه  ناڕاسته که
. نابت وابت  که که،  یه شوه  یان به که م بوونه به]  بوونیان نیه
ی  یه و شوه نین به وه  م ئه ن به هه ون  ک یان خه یه ونه  بۆ نموونه
ر  به نن له ناڕاست داده  به  م جۆرانه ئه  ئمه. ن هه  الی ئمه

ک  یه پناسه. 2.یانناسین ده  نین ئمه  یه و شوه ین یان بهی ن وه ئه
دا  لره. خات رده ده  که ته ناڕاستی بابه  کاتکدا به ناڕاسته له

  که ته ڕاستی واتای بابه  ر به گه ئه  ک ناڕاسته یه موو پناسه هه
ش بۆ  مه ئه.  یه ی هه س گۆشه  بین بازنه  ناڕاسته  . خات رنه ده
م  به. ک جۆر پناسبکرت یه شتک به  ، که  یه ته اهو ح ئه

ک بۆ شتک دابنین،  یه پناسه ند توانین چه ده  یه تیش هه حاه
  وه م ڕووه له.  ین سوکرات مۆسیقازانه ده  بۆنموونه

      نیا  شتک ته  دایه ڕه باوه و  له  چونکه  یه مژه گه  )  45(نتیستینس ئه
کرت  ده ی بۆ ک پناسه ش یه رشته ناسرت و هه هپناسکردن د  به

  ، ئمه وه وانه پچه به. ناکرت  ه بت یان هه و ناکۆکیش ناب هه
 .ین بکه  وه ی شتکی دیکه ڕیگه ی شتک به پناسه توانین ده
  ، که یه ت هه م حاه ناڕاستی بگات به ش به  م کاره یه ئه وانه له

.  سوکرات بووهمی  رده سوف و هاوسه یله فه) ز پ 366-446(نتیستینس ئه )45(
.  و مامۆستای دایۆجنسی سینۆپا بووه  ی سینیسیزمه ری فرگه زرنه دامه
ستی جۆرجیاس و هیپیاس و پرۆدیکسدا  ژر ده ی له  فه لسه نتیستینس فه ئه

و  فالتون ئه. کانی ڕه ر بیروباوه سه  زنی کردۆته وسوکراتیش کارکی مه  خوندوه
  فالتون به ت ئه نانه ستن، ته وه کانی ڕاده بۆچوونه  لک له ریستۆ دژی گه ئه
 )رگ وه. (دیالکتیک تبگات  له  یتوانیوه نه  نت، که ی داده و بیریارانه کک له یه
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  ، که سکه مرۆڤی ناڕاست که . 3. چت رده تیایدا راست ده  که باسه 
 ش کانه ت و زیرهن پناسکی ناڕاست بۆ شتک داده

لماندنی  سه ی هیپیاس بۆ که گه به  مه ر ئه به له . نت یه گه ڕایده
  )46.(رشواندن سه  له  ی مرۆڤ ڕاست و ناڕاسته جۆرکه و خاه ئه
فباز بت و   که سه ر که گه نت ئه داده ه هه  سک به و که ئه

بژرت  هه  سک خۆی خراپه ها که روه هه.  بزانت ف بازیشه
)  47.( کشنه نجامی ئینده ئه  و ناڕاستیه ه  هه  م جۆره ئه.  چاکتره
،  چاکتره  سه و که لنت له شه درۆ خۆی ده ی به  سه و که ئه  گوایه
فالتون  ستی ئه به مه] مدا که تی یه حاه له. [ له ڕاستی شه به که 
وتی  سوکه هه  تی له تایبه ، به که م کشه به.  یه لبوونی ساخته شه

ل بکات  درۆ خۆی شه سک به  که.  یه وه وانه پچه مرۆڤدا، به
                    .   له ڕاستی شه ی به سه و که له  خراپتره

 --------------------------------------------------                       
تی و  فسه بیریارکی  سه)  نییدا ژیاوهمی پش زای ی پنجه ده سه له(هیپیاس )64(

  وه م بیریاره ناوی ئه  لۆکی به فالتون دوو دایه ئه.  می سوکرات بووه رده هاوسه
فالتون باسی  ئه) هیپیاسی بچووک(دا لۆگانه م دایه کک له یه  له.  نوسیوه
  سوکرات داوا له. کات سینا ده شاری ئه وتنی سوکرات و هیپیاس له چاوپکه

کانی نو  وانه تی پاه سایه ر که سه کانی خۆی له کات بۆچوونه یاسی دههیپ
  هیپیاس له.  وه خیلۆس و ئۆدیسیۆس ڕوونبکاته کو ئه کانی هۆمیرۆس، وه هۆنراوه

  سکی ڕاستگۆیه وان وکه رترین پاه نگاوه خیلۆس باشترین و جه ت ئه مدا ده وه
نوان سوکرات  دا له لۆگه م دایه نجامی ئه ئه  له.  و ئۆدیسیۆسیش ف بازو درۆزنه

کو  کانی، وه ستاوه دژوه  ته سه خه  ی، که ڕه وباوه ئه  گاته و هیپیاسدا، سوکرات ده
ناتوانین . ت ک  بابه ر یه سه  ڕاستگۆیی و درۆزنی، ڕاست و ناڕاست نابت بخرنه

 ,Plato. Lesser Hippias )رگ وه: ( بوانه.  و درۆزنیشه خیلۆس ڕاستگۆیه بین ئه
365- 376.    

ی  وانه پچه لۆجیکدا، به  لماندن له سه ی پرۆسه  له   کشن جۆرکه ئنده )74(
کی  مه ئاکامی هه به   وه کییه نده کی هه ند پشه چه  له  وه کش یان سیلۆجیزمه دیده
  )رگ وه. (گات ده
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بار بۆ شتک   هبت ب ده  وترت، که ده  ته سه و خه به" ڕووداو"  -30
.  پویست نیه  وه و شته م بوونی به به. لمنرت توانرت بسه و ده

ن و  که ده مامک  هه سک چاڵ بۆ ناشتنی نه ، که بۆ نموونه
ندی به  یوه په  که زنه ی خه وه دۆزینه.  وه دۆزته ک ده یه زنه خه

سکی  که  یه نهوا ها له روه هه.   و ڕووداوه  نیه  وه مام نژانه نه 
ی  تانه سه و خه موو ئه وابوو، هه که. پست سپی مۆسیقازان بت

 به کات وشونی خۆیاندا،  کانیان له گره بار بۆ بارهه بن به  ده
کی پویستیان بۆ  کان هۆیه ها ڕووداوه وه ر هه. نرین ڕووداو داده 

یان له ر زر به سک له که. بن یداده وت په ڕکه  دیاریناکرت و به
و  ریا بۆ ئه کانی نو ده ته یگینا البدات یان چه ی ئه دوورگه 

.  ڕووداوه] بت یدا نه که شته ی گه رنامه به له[و یه بیفنن  دوورگه
  وه که هۆیه  ستت و له رخۆی ڕاناوه سه رووداو بۆ بوونی له 

گۆڕی،  سه  و که ی به که شته ی گه ڕگه  که زریانه. دات ده رهه سه
کی  واتایه" ڕووداو. "بوو یدانه رنامه به له  یاند، که  شونکی گه به

نوسابت و   وه شتکه به  تاوه ره سه  تک له سه خه.  یه شی هه دیکه
ک  یه کانی الکشه ین گۆشه ده  بۆ نموونه. بت ریدا نه وهه جه له 
ت یی ب میشه هه  شت  ڕووداو ده. ی ڕاستن ر دوو گۆشه ده قه به
شونکی  مان له م خاه ئه.  یی نیه میشه موو ڕووداوک هه م هه به

  .  دا باسکرد دیکه
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Epsilon پسیلۆن بهشی ئ  

بۆ هۆ .  ڕین گه کاندا ده بووه تی هه ڕه دوای هۆ و بنه به   ئمه -1
و  ئه.  یه کان  هه ماتماتیکیه  ته بابهبۆ تیش  ڕه ندروستی و بنه ته

  زرنراوه له ر هۆش دامه سه یان له  کین و بناخه هۆشه ی زانستانه
کان  زانسته کک له  ر یه م هه به.   وه کۆنه کان ده ته ڕه هۆ و بنه

بوون  ڕ له  ی و ئاوه که وه تی لکۆینه بابه  کات به نکی بوون ده الیه
ڕۆکی  ناوه ت باس له  ته نانه.  وه ناداته] گشتی بوون به[کو بوون وه
  وه ستکردنه هه  رۆک به ندکیان ناوه هه. کات کانیش نا ته ابهب
. ن ی بۆ ناکه ئاماژه  وه دنیاییه ش به  وانی دیکه و ئه وه ستنه به ده
کان  ته تی جۆری بابه رخستنی خسه ده یان له  که ودانه هه
کان  زانسته  وت، که که رده دا، ئاشکرا ده لره. رناچت ده
  و پرسیاره ی ئه ره قه و خۆیان له   وه کان نادۆزنه ته ری بابه وهه جه
  یه هه  وه ری بکۆنه سه وت له یانه وان ده ی ئه و جۆره ئه  ن، که ناده

کانی  کو زانسته کان، وه سروشتیه  ی زانسته وه ر ئه به  له.  یان نیه
  ، خۆیان به ، بۆنموونه کانی خۆیان دیاریکردووه ئاستی بواره  دیکه
زانستکی   چ نه ن پ ده که ریکده خه  وه ستانه انی جون و وههۆک

  مھنان له رهه هۆی به  چونکه. ر بن مھنه رهه به  پراکتیکی و نه
کی  واناییه ر یان ته ش بۆ هۆش، هونه مه ئه. دایه  که ره مھنه رهه به

. تی یه که ره ک بکه یه وه ی کرده رچاوه سه.  وه ڕته گه ده  دیکه
وابوو،  که. کن کو یه وه  که بژاردنی کارکردنه رکردن و ههکا

یی، پراکتیکی یان  ک بیردۆزه یه وه موو بیرکردنه کی هه مادامه
کان  سروشتیه  بت زانسته وا ده ئه  یه رانه مھنه رهه به

،  یه ڕۆکانه و ناوه ت ئه باره شی سه که وه لکۆینه. بن  ییانه بیردۆزه
بۆ .  وه جیانابنه] ر ماته[ستو  ئه  کردنیان له ناسهی پ گوره  به  که
  خات پویسته رنه وتوو خۆی ده کارکه مان له  که وه ی توژینه وه ئه
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ی  و شتانه ئه. ین شی تبگه که کردنه ڕۆکی پناسه تی و ناوه چیه  له
کو قوتکراوه  ندکیان، وه کان هه ڕۆکه ناوه  کرن، بۆ نموونه پناسده

ش  ندکی دیکه و هه یه هه  وه ستووه ئه  ندییان به یوه په یان قوپاو
ڕۆکدا،  ناوه  کانی نو سروشت له ته ر بابه گه ئه.   ندییان نیه یوه په
، لوت، چاو و ئسقان  بۆ نموونه(بن قوت دانراون  و شتانه کو ئه وه
  به  میشه هه) کدا ڕووه  د له  و قه کاندا، گه ه موو ئاژه هه  له
، بۆچی  ئاشکرایه. جون و گۆڕاندان  گردراون و له  وه ستووه ئه

کان بناسن و تاکو  ڕۆکه کان ناوه سروشتیه  زانسته  پویسته
روون  ده  له  زانستانه  شه م به کیش خۆنکارانی ئه یه ڕاده

کو ماتماتیک  ی زانستی سروشتی، وه وه دنیاین له.  وه بکۆنه
ندی  یوه تی ماتماتیک په بابه  نازانین، که م به.  یه ییانه بیردۆزه

تکی  ر بابه گه ئه.  گۆره و نه داباوهد وخیا  یه هه  ستووه ئه به 
  ر به سه  ته و بابه بت ئه ر هه ده ستوبه ئه یی و له  میشه گۆڕ و هه نه

  ته بابه  م جۆره هاوکات، ئه.  یییه ی زانستکی بیردۆزه وه لکۆنه
زانستی   چونکه  وه ڕۆشنایی زانستی سروشتیه ر به  ناخرته

تی  کات و بابه تی جوو ده ك بابه ڵ کۆمه گه له  ه سروشتی مامه
ی  وه کۆینه ربه سه  ته م بابه ئه  پویسته.  ماتماتیکش جوو نیه
. هاتبت] سروشتی وماتماتیکی[ م زانستانه زانستک بت پش ئه
گۆڕان  ستویین و له  ی ئه تانه و بابه ئه  ڕوانته زانستی سروشتی ده

م زانستی  ئه.  گۆڕن ی نه تانه و بابه و جوندان و ماتماتیکیش له
. گۆڕن ر و نه ده ستو به ئه له   دوت، که ده  تانه و بابه له  مه که یه
م  له. یین میشه کان هه خوداییه  تی هۆیه تایبه موو هۆکان به  هه

  ییانه ی بیردۆزه فه لسه س جۆر فه  ین، که هگ ده  و خاه بۆچوونه به
با ). خواناسی(تیۆلۆجیماتماتیک، زانستی سروشتی و :  یه هه

دا ) جۆر(ترین وره باترین و گه ڵ گه له  ه ترین زانستیش مامه
کانی  زانسته کان له  بیردۆزییه  زانسته  شه م هۆیه ر ئه به له. کات ده

نو  ین له که دا باسیده ش لره ی ئمه م زانسته ئه. باترن  دیکه
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  ش دته و پرسیاره دا ئه لره.  کاندا باترینه ییه بیردۆزه  زانسته
ک جۆر  یه  و له  کییه مه ههم  که ی یه فه لسه فه ئایا  پش، که

  ر بجگه گه مدا، ئه وه ک جۆر بوون؟  له یه  ، بۆ نموونه وه کۆته ده
  یه ی هه وه ئه[بت بووندا نه  له  یی چ دیکهستو ری ئه وهه جه  له
. م زانست که یه  بت به وا زانستی سروشتی ده ئه] ستویی بت ئه
م  زانستی ئه  وه گۆڕ بدۆزرته رکی نه وهه تکدا جه حاه  له
کی  مه م و هه که ی یه فه لسه فه  بت به ده  پشتره له  ره وهه جه

بوون [کو خۆی بوون وه له   م زانسته هها ئ روه هه.  مه که یه  چونکه
  .  وه کۆته ده] گشتی به

،  و واتایانه کک له یه. خشت به ک ده ند واتایه مکی بوون چه چه -2
 - بوونی نه(شی ڕاستییه  کی دیکه واتایه.  باسمانکرد، ڕووداوه  که

کانیش  دا کاتیگۆرییه م دوو واتایانه ئه ڵ گه له).  بوون ناڕاسته
تی،  ، چۆنیه بۆنموونه. گر بار بۆ بارهه  بن به ده  کهن،  هه
بوون . نرن ی داده و واتایانه موو ئه کی، شون، کات و هه نده چه
ە جۆری فری بوون واتای  وه ر ئه به له.  کییه کی یان کرده هزه  یه هه
دا  گه لهی  ه زانست مامه ین، که  که م باسی ڕووداو ده که یه یه هه

  به  زانسته ، که  زراوه دامه  یه و بناخه ر ئه سه  ش له مه هئ. ناکات
ر،  مھینه رهه یی و پراکتیکی و به وه بیردۆزه کانیه موو جۆره هه
ک  ی خانوویه ستایه و وه ئه. یا ماندووبکات گه  وت خۆی له نایه

بوونی  کانی خانوو، که به  ته سه موو خه کات هه دروستده
کان زۆرن و له  ته سه خه  چونکه  وه کایه  هن ناهنت وه خانووه

و بۆ   س خۆش و دگیره ندک که بۆ هه  که خانوه. ن ژماردن نایه 
خۆشی و ( م کشانه زانستی خانوسازی له.  ناخۆشه  سانی دیکه که

کی  ش زانایه مان شوه هه به . نادوت)ک ناخۆشی خانوویه
م  له. ک بدوت یه شوهکانی  ته سه خه  وت له ندازیاری نایه ئه

] کان یدا دژی سۆفسته ربینی بیروڕاکه ده  له[فالتون ئه  وه ڕووه
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،  نیه ن، که  که کدا ده بوویه هه ڵ گه له  ه کان مامه ت سۆفسته ده
. ن که کان باسی ڕووداو ده سۆفسته) 48. ( چووه دا نه ه هه  به
کو  و کۆرسک وه  ی مۆسیقازانه ه)کۆرسک(و  وت بزانن ئه یانه ده
. بوون نه  میشه ن هه ی هه شتانه و موو ئه هه]. یان جیاوازن[کن یه
زمانناس و  بت به  سکی ڕۆشنبیر ده دا، که ته م حاه له

  وه بوونه - نه  دا، واتای ڕووداو له لره. ڕۆشنبیر  زمانناسیش به
بۆ :  وه بته دا ڕوونده گانه به  م جۆره باشتر له  م خاه ئه.  نزیکه

ی پکھنان  نو پرۆسه ن و له هه  وه کی دیکه ڕوویه ی له  و شتانه ئه
م  نو ئه ن له ڕووداو هه به  کان، که م شته به. و تکشکاندان

 له  ه لمنین بۆچی زانست مامه ی بیسه وه بۆ ئه. دا نین یه پرۆسه
. ین هی ڕووداو باسبک رۆک و بنچینه ت ناوهب ڵ ڕووداو ناکات ده گه 

  ی به وه ر ئه به ک له ، نه یه ندک شت بوونکی پویستیان هه هه
کی جیاوازتر خۆی نیشان  یه شوه  کو بوونیان به زۆر دانراون، به

ن و  وه مانه ئه  وانه پچه ن به  ش هه ندک شتی دیکه هه. نادات
کی سارد به  ر بایه گه ئه. نرین ڕووداو داده به  بوونیان پویست نیه

وای هاوین  م ئاو و هه به.  ین ڕووداوه کات ده ڕۆژانی هاوین هه
. رم بت بت گه هاوین ده  ڕووداو نابینرت چونکه رم بت به گه
سک  موو که هه  چونکه( سک پست سپییه ڕووداو که  ها به روه هه
.  ل نیه ڕووداو ئاژه  به  سه و که م ئه به).  نگی پستی سپی نیه ڕه
ڕووداو   شت به هاوکات ده. خۆش بکات ی نه چاره  ی پزیشکهکار

به   و دارتاشه ئه  یه وانه له. ک بکات خۆشیه ی نه دارتاشیک چاره
  نت به رک لییده ی چشتکه و خواردنه ئه. ڕووداو پزیشکیش بت 

   ستی به مه.  ک چاک بت خۆشیه ندروستی یان بۆ نه ڕووداو بۆ ته
----------------------------------------------                       

کانی  ی سۆفسته ی ئاڕاسته یه خنه م ڕه دا ئه) سۆفست(لۆگی دایه فالتون له  ئه) 48(
 ,Plato. Sophist, 237 A:  بوانه) رگ وه. ( کو پرۆتاگۆراس و جۆرجیاس کردووه وه

254 A.     
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 کو لنانی ، به نیه ه ک خۆشه ی نه وه چاکبوونه  که ره چشتکه
هۆ   کهن بهەدکی  ندک بوونی هزه هه. تام و خۆشه خواردنکی به

بت  یداده په  وه ڕووداوکه ی له  وه م ئه به. دانی ڕووداو رهه بۆ سه
و   موو شتک بوونکی پویستی نیه ی هه وه ر ئه به له.  ڕووداوه
نکۆی [ ن هه  وه یهکا  ڕووداو دنه  ی به شتانه و دات ئه ڕووده

و   ڕۆشنبیر نیه  میشه هه  که پست سپیه  مرۆڤه  ].بوونیان ناکریت له
موو شتک  ، هه وه شه وانه پچه به. به ڕۆشنبیر  ڕووداو بووه  به
وانای  ته کان، که  بۆ ڕووداوه  ستو هۆیه ئه. پویست بت به  ده
  . هی فۆرمی جۆراوجۆردا هه رخستنی له  رگرتن و خۆده وه

پویست  به  ی  و شتانه ت بوونی ئه باره ی سه و پرسیاره ئه 
. مان که وه ستپکردن بۆ توژینه ین به خای ده که دهن نرەداد
ش  و شتانه کاندا ئه پویسته  ڵ شته گه له   زانین، که ش ده وه ئه
  یه ئایا شتک هه. یدابوون وت په ڕکه ن ڕووداون یان به  هه
هاوکات . ین خه دواده  م پرسیاره می ئه ؟  وهیی بت میشه هه
  شته  کان خۆیان به زانسته.  زانست بۆ ڕووداو نیه  زانین، که ده
بت چۆن بخونین یان  ر وانه گه ئه. ن که ماندوو ده  وه کانه گۆڕه نه

نگوین و  ههين ادەوەباو له  . بت گۆر هه شتی نه  فربین؟ پویسته
م ناتوانین باسی رووداوکی  به.  تا باشه رمه بۆ گه  میشه ئاو هه

دا  وه ک شه ھاتنی مانگی یه هه ڵ گه له  ین، که پ بکه کتو
وت  وت بۆچی زانست نایه که رده ده  وه لره. دات ده رهه سه
  .  وه ڕووداو بکۆته له

 چن و له ودهن بن و له یداده په  ن، که ت و هۆ هه ره ئاشکرایه بنه -3
  و جۆره به  مه ر ئه گه ئه. شدارنابن کاندا به وامی بوونی شته رده به 
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ی  دا، نموونه لره. بوو موو شتک بوونکی پویستی ده بوایه هه نه
دات؟  ده رهه سه  و ڕووداوه ئایا ئه. ست رده به  ینه خه رووداوک ده

ونی بۆ بو) هۆ(پشتر ر ڕووداوی له گه دات ئه ده رهه سه  و ڕووداوه ئه
  وه ره ده  مرت یان بواته خۆشی ده نه  به  و مرۆڤه ئه. بت هه
و  ئه  ینه گه ئه  وه ره ده  ر تینوی بت و بواته گه ئه. کوژرت ده

گریمان خواردنکی تاڵ . ریا دت سه به  و ڕووداوه ئه  ی، که ئاکامه
خوات،  ش نه که یتوانی خواردنه و ئه ئه. بت خوات و تینوی ده ده
تمی و  ی حه که مردنه]  وه ره ده  کی چۆته مادامه[دا ته م حاه م له به

کانی  ڕووداوه ندییان به  یوه کانی ئستامان په ڕووداوه.  پویسته
] هۆکرد[پاشتر موو ڕووداوکی له هه.  یه هه  وه ڕابردوومانه

.  یه هه  وه ] هۆ[که پشتره له   ڕووداوه  کی پویستی به ندییه یوه په
ی تاکو  که مردنه. کوژرت مرت یان ده خۆشی ده نه  مرۆڤک به

  لهن ههی  و شتانه موو ئه هه. پویست دانانرت  دات به ڕوونه
ژی  ی ده وه ئه. پویست  بن به پش ده  دنه  که ئاکامی ڕوودانه

و  داوه ریھه سه  که پشتره  له  ڕووداوه  بت بمرت چونکه ده
ستپکردن  کان بۆ خاکی ده ی ڕووداوه زنجیره  . ر گه  وتۆته که
م  ئه.  ستپکردنی نیه ی ده ش خاکی دیکه و خاه ئه  .وه ڕنه گه ده

ئايا م  به. دانی ڕووداو رهه بۆ سه  تایه ره سه  دوا خاه
م  می ئه وه بیر له   چیه؟ پویسته  م دواخاه وەى ئهسهرچا
   . وه وردی بکرته به   پرسیاره

  ئستا کاتی هاتووه. کو ڕووداو دواین ، وه’بوون‘ر  سه زۆر له  -4
کبوون و  واتای یه  ین، که کو ڕاستی بکه باسی بوون، وه

 ستاو و دژوه  نه ندی نوان الیه یوه خشت و په به شبوونیش ده دابه
کبوون و  یه  ندی به یوه ڕاستی په. کات کانیشی دیاریده ناکۆکه

به   ست له به مه.  یه هه  وه کدییه یه  کان له بووه ی هه وه جیابوونه
کو  ، به پاش نیه پش و له  کان هاتنی له بووه بوونی هه وه که یه 



 

141 

      

و  و له  کاندا نیه بووه نو هه ش له و خراپه چاکه.  بوونه  وه پکه
  درت، که دا ده بووه و هه ر ئه سه  به  دایه و حوکمدانه  واژه سته ده

ی،  و پرسیارانه کان یان ئه مکه چه. ن خه رده ناڕاستی دهڕاستی و 
  ی له و گرفته ئه. ن رناخه ؟ ڕاستی و ناڕاستی ده چیه  وه کو ئه وه

دات دوایی   ده رهه سه  وه بوونی شتکیشه بوون و نه
نو  له  وه کبوون و جیابوونه کی یه مادامه) 49.(کرت باسده

  وه یه که واتا گشتیه اتای بوون له وا و کان ئه ک شته حوکمداندان نه
تك له  سه ی خه وه تدانه پاندن و ڕه سه.  دا جیاوازه ته م حاه له

کو  بوون، وه.  یه هه  وه بیرکردنه  کدا پویستی به یه واژه سته ده 
ی ناناسرت و  میان هۆکه که یه. ین به ها ڕاستی الده روه ڕووداو هه

  وه جۆری بوونه  ردووکیان به هه.  دایه هو نو بیرکردنه میان له دووه
  پویسته.  خۆیان نیه ربه کی سه یه قینه نیا ڕاسته ته  ستراون و به به

. بت]  گشتی بوون به[کو بوون ر بوون، وه سه  مان له که وه توژینه
بوون واتای  ش کرد، که  خاه و مان بۆ ئه پشتر ئاماژه له

  .  یه جۆراوجۆری هه

  

  

  

  

       

 . وه دا ڕوونکردۆته ڕتووکه م په ی ئه) شی تیتا به(  ی له م خاه رستۆ ئه ئه) 49(
  )رگ وه(
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  Zeta شی زیتا به

مان بۆ  پشتر ئاماژه له  ئمه.  یه کی هه ند واتایه چه" بوون"  -1
  له.  کردووه  وه ربینه ی واتاکانی ده ڕگه به   م واتایانه ئه

کی  ڕوویه  خشت و له به ی شتک ده) یه هه(واتای  وه که ڕوویه
.      خات رده مان بۆ ده و شته کی ئه نده تی و چه چۆنیه  وه تریشه

و  ری ئه وهه تی یان جه ی چیه وه دا ئه م واتا جۆراو جۆرانه نو ئه له
تی  چۆنیه کاتک له .  تی تره ڕه موویان بنه هه  دات له نیشانده  شته

ست  به مه  یان جوانه  چاکه  و شته هین ئ دوین و ده شتک ده
) تی چیه( له  م که به.  ش پاو یان مرۆڤ نیه شه  و شته ، ئه یه وه ئه

کو خوا یان مرۆڤ،  رتی، وه وهه ستمان جه به دون مه ده  که شته
جۆرک   به  ر شته هه. کانی کییه نده تی و چه چۆنیه  ته سه ک خه نه
کات ئایا  ش ده و پرسیاره سک ئه هک. کرت باسده  یه، بۆیه هه
ندروستی چاک و دانیشتن  کردن، ته کو پیاسه کانی، وه ته سه خه

نیا نین و  ته به   مانه ئه. ک بن تیه نی چیه شتک نین خاوه
کات یان  ده ی پیاسه وه ئه. لکاون  وه رکه وهه جه  ش به میشه هه
  و کارانه به  ، که اوهرکی ناسر وهه جه  و شته ئه.  نیشت شتکه داده
بت به  ده  ، که ر یان تاکه وهه جه  و شته ئه. ستت ده هه

م  ر بوونی ئه سه له   تانه سه و خه بوونی ئه. گریان بارهه 
  یه پشتر و ساده ی له  وه ، ئه مه ر ئه به له. ستت وه ڕاده  ره وهه جه
ک  ند ڕگایه چه  و، کهڕو ینه خه ده  و خاه ئه  وه شه لره.  ره وهه جه
. یه هه  تیه ڕه پشتر و بنه له  و بوونه واتای ئه له  یشتن ۆ تگهب

نو  دانی زانیندا و له رهه ل سه گه پناسکردندا، له ر له وهه جه
ب  کان به  کاتیگۆرییه.  پشتره موو شتک له هه  کاتیشدا له

نیا  ر ته وهه جه. خۆ بوونی خۆیان ڕاناگرن ربه ر نین و سه وهه جه
ر  وهه پناسکردندا جه له. خۆ بت ربه توانت سه ده  شتکه
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  مکک پویسته بۆ پناسکردنی شتک یان چه  چونکه  پشتره له
ی  وه ڵ دۆزینه گه واویش له زانینی ته.  وه ی بدۆزرته که ره وهه جه
  و زانینه ، ناسینی مرۆڤ یان ئاگر له بۆنموونه. ردا پکدت وهه جه

کی و دیاریکردنی  نده تی و چه ناسینی چۆنیه له   ، که پتره
و   کراوه  مکه ده  و پرسیاره بگومان ئه. دات ده رهه شونیان سه
ندک له  ؟ بۆ هه ئایا بوون چیه ەت بوونه، سهبارکرت  ئستاش ده

و   له  ندکی دیکه هه. نییه الیه کبوون یان فره ر یه وهه بیریاران جه 
. ر بوون ده به  ژماره ر زۆر و له  وهه جه  یشتن، که گه  ڕه باوهو  به
  و شته ش ئه ئمه. نا سنوردار داده یان به که ش ژماره وانی دیکه ئه
  . نیین ر داده وهه جه  به  تییه ڕه پشتر و بنه له

ڵ و  ین ئاژه ده  ، بۆیه ش دانراوه له ر به  وهه ندک جار جه هه -2
کانی،  سروشتیه  ها توخمه روه هه. رن وهه کانیان جه شه ک و به ڕووه
  م توخمانه ی له وانه موو ئه کو ئاگر و ئاو و خاکیش هه وه

کان  ستره وی و مانگ و خۆر و ئه کو ئاسمان و زه پکھاتوون، وه
  م شتانه ئه  بت بزانین، که م ده به.  وه ره وهه ڕیزی جه  ته خراونه

  ندک له هه. ر وهه جه  ان هیچیان نابن بهرن ی وهه موویان جه هه
ش یان  کانی له سنوره  یشتون، که گه  ره و باوه کان به بیریاره

ندێ  هه. ربن وهه جه  که ر، ه، خاڵ یان یه کو ڕووبه نک، وه ته
زۆرن به   ژماره به   کان، که ییه میشه هه  ش بوونه بیریاری دیکه

،  ر کردووه وهه ی بۆ دوو جۆر جه اماژهفالتون ئ ئه. نن ر داده وهه جه 
ری  وهه جه ها، له روه هه. کان ماتماتیکیه ته  کان و بابه فۆرمه
ند جۆرکی  سپیۆسیپۆس چه.  کانیش دواوه کییه سته هه  ته بابه
ی  تانه و بابه روون و ئه ک و ده یه  کو ژماره ر، وه وهه جه ی له دیکه
م  کات بیروڕاکانی ئه پویست ده) 50.( نو شوندان دیاریکردووه له

و چ   نزیکه  وه ڕاستیه  نگنین و بزانین کامیان له سه هه  بیریارانه
؟ بۆ  یه کی هه سته ری هه وهه ئایا جه.  ره وهه ک جه بوویه هه  جۆره
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ر  وهه ین خۆرسکی جه ده وده هه  تاوه ره سه  شمان له که وه توژینه
  . وه ینه ڕوونبکه

ڕۆک  ناوه. پنریت سه ر چوار شتدا ده سه به " ر وهه هج"مکی  چه -3
نرن و  کان داده ری شته وهه جه  کی و جۆر به مه مکی هه و چه
نی  خاوه  ، که]کاندا واژه سته نو ده له[ گره میش بارهه چواره
  له)  ).51گرکی دیکه بار بۆ بارهه  و خۆی نابت به  کانه باره
موو  ی له پش هه وه ئه  هچونک  وه ینه که ووندهڕ  م خاه ئه  تاوه ره سه

ندک جاریش  هه.  ره وهه جه  وه کرته بیریلدهشتکدا 
  یه و جاری واش هه  ر دانراوه وهه جه به   یان شوه] ر ماته[ستو ئه
ر  وهه جه  کدی به یه بدابانیان له به   وه ردووکیان پکه هه

ش  و شوه  برۆنزه  ستو، بۆنموونه هئ ست له  به مه.  وه ته خوندراونه
  ره یکه شیان په که کش بوونه و تکه  وتنی فۆرمه رکه ده

کش  وا پش تھه پشتر بت ئه له  ر شوه گه ئه.  یه که داتاشراوه
. رمان کرد وهه باسی خۆرسکی جه  ئمه .وت که ش ده که کردنه

و نابت به   موو بارکه گری هه ر بارهه وهه جه  ، که وه ڕوونمانکرده
  وه ڕوونکردنه پویستی به   مه م ئه به.  گرکی دیکه بارهه بار بۆ 

                .  ر داناوه وهه جه شمان به ) ستو ئه( چونکه  یه زۆرترهه
----------------------------------------------------------               

فالت  زای ئه وخوشکه  یۆنانیه سوفکی یله فه) ز.پ 339 -407(سپیۆسیپۆس  )05(
  فالتون پش مردنی سپیۆسیپۆس به ئه. کات ده  فه لسه خوندنی فه  ست به ده

  م بیریاره فالتون ئه پاش مردنی ئه 347سای   له. کات دده جگری خۆی ناوزه
کک  یه  ، که ریستۆش ئه. بات ڕوه ده کادیمیا به گرت و ئه فالتون ده ی ئه جگه
دشکاوی  ، به  ی بووه یه و جگه کان و نیازی ئه چاکه  خوندکاره  له  بووه
کادیمیا  ئه) ز.پ 314 -392(پاش سپیۆسیپۆس زینۆکراتس. هت جده  کادیمیا ئه
                         )رگ وه. (بات ده ڕوه به
مونی ز ئه  یه واژه سته و ده ئه  کی لۆجیکیدا گرنگ نیه یه واژه سته موو ده هه  له) 51(

) فر به(، ) فر سپیه به(ی واژه سته ده له   بۆ نموونه. ن گر هه بت یان نا، بارو بارهه
  ) رگ وه. ( باره) سپی(و  گره بارهه
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ی  که تیه چیه ین له  وبده ههبت  بت ده رنه وهه جه وست ئه  ر گه ئه

 موو هه  ک له بوویه ی هه وه ڕووتکردنه  له.  وه بکۆینه
.  وه منته کو خۆی ده ی وه که  ه)ستو ئه(کانی ته سه خه
ر  وهه کان درژی و پانی و قوی جه کان و کاتیگۆرییه ته سه خه
  هکک کو یه ر، به وهه جه  کی نابت به نده روه ها چه هه. نین
  ستم له به ستو، یان مه بۆچوونی منیش بۆ ئه. ر وهه کانی جه باره له
کی دیاریکراو  کییه نده و چه کی نیه نده هه  ، که یه وشته ستو ئه ئه

،  شتکه. ن ربخه ی ده که ڕۆکه و ناوهتاککانی نیه  یان کاتیگۆرییه
                                .           ر سه  ی بخرنه م بارانه موو ئه توانرت هه ده  که

م  به. بۆیان بار و نابت به   کانه گری کاتیگۆرییه ر بارهه وهه جه
کی و  نده ر شتکی هه وهه وابوو جه که. ستو بار بۆ ئه  بت به ده
ر  سه ینه رێ بیخه رێ و نه ئه کی دیاریکراو نیه به  کییه نده چه

رێ بۆی دابنرت و  نه  تک به سه ر خه هه. ی که گره بارهه
ن  م بۆچوونه نی ئه ی خاوه و بیریارانه ئه.   رووداوه  وه تبدرته ڕه
.  حاه مه  م ئاکامه یشتن به م گه به. نن ر داده وهه جه  ستو به ئه

ش  مه ئه. نین یه بگه  کی ژیرانه یه وه توژینه خۆمان به  باشتروایه
  وه کی نزمی ژیرییه یه پله  له.  ی فربووندا ئاساییه پرۆسه  له
بۆ   ین، که که ستپده ده  وه و خاه گرین و له رز ڕده ی به و پله ره به
  . یه سک ژیرانه موو که هه

کک  یه. رمان کرد وهه جه  ند جۆرک له باسی چه  تاوه ره سه له  -4
ڕۆک  واتای ناوه  له  ئستا کات هاتووه. ڕۆک بوو ناوه  وانه له
کان  ته سه موو خه هه  کرت له ی باسده وه ئه  وه با لره.  وه ینهبکۆ

 ی له و شته ئه  نىووب، که  یه وه ڕۆکی شتک ئه ناوه. بت ڕووتکراوه
 سکی مۆسیقازان بیت بوونی تۆ ر تۆ که گه ئه. ستت وه ر ڕاده سه 
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  نهو بوو کات به تۆ ده  ی، که وه ئه. ستت مۆسیقازانی ڕاناوهر  سه له
و  ک به نه  ڕۆکه کرت ناوه ی باسده و بوونه ئه.   ته که ڕۆکه ناوه
و  ر پویستی به ڕووبه بوون به   چونکه  رک سپیه ی ڕووبه جۆره
رکی سپی  کو ڕووبه شیان، وه که کشه ها تھه روه هه.   نیه  نگه ڕه

وابوو،  که.  وه بۆته  دووباره  که ره ڕووبه  بۆچی؟ چونکه.  ڕۆک نیه ناوه
و  مکک واتای ئه بوونی چه ب ئاماده  به  ک، که یه پناسه

ر بن  گه ئه. دوت ڕۆک ده ناوه  ربت له مان بۆ ده مکه چه
ی  وه ر ئه به له. و جیاواز نین  ک شته یه  سپی یان لوسه  که ره ڕووبه
کی، کات،  نده تی، چه بۆ چۆنیه(کان کاتیگۆرییه کک له  ر یه بۆ هه
ین  ده وده کرت هه یداده رک په وهه جه) و جون شون

. دابنین  م کاتیگۆریانه کک له ر یه ڕۆکی هه ک بۆ ناوه یه پناسه
  به  مه ئه.  وت بزانین مرۆڤی پست سپی چیه مانه بابین ده

ین  ده وده دا هه لره.  وه کایه ته لکدانی مرۆڤ و پستی سپی نایه
؟ کاتژمر  پرسین کاتژمر چیه ین و ده هبک" کاتژمر" پناسی

  وه دوو ڕگه ش له  مه ئه. بت خۆی هه ربه بوونکی سه  شتک نیه
ر و  سه  پناسکردنی یان خستنه  م به که یه. درت نیشانده

سپی   ی مرۆڤه کو نموونه میاندا، وه که یه  له. البردنی  میش به دووه
ین  که ردووکیان پناسده هر و ه سه  ینه خه شتکی ده  که پسته

م  له[  که بگومان مرۆڤه]. ر مرۆڤ سه  سپی پستمان خستۆته[
مرۆڤ  بۆ به  رج نیه م سپی پستی مه به  سپی پسته] دا یه نموونه

ی  و شته کاتک ئه. خات رده تی شتک ده چیه  بوون و پناسه
تاک  به ر  سه خرابته ] کو پستی سپی وه[کرت ڕووداوکی پناسده
  بۆ تاکه  ئاماژه  مرۆڤی پست سپی، بۆنموونه. خات رده خۆی ده

  شته - و ئه - تی چیهئاکامدا،   له.  ره وهه جه  سک ناکات، که که
ی  مکانه و چه موو ئه ناتوانین هه. دا نیشانبدرت پناسه بت له ده

، دا ته م حاه له. دابنرن  پناسه ن به خه رده شتک ده  ناسنامه ى
ر  گه ئه  یه پناسه" ئیلیاد. " پناسه بن به کان ده مکه موو چه هه
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  م جۆره ی به مکانه و چه موو ئه هه. رک بکات وهه بۆ جه  ئاماژه
   ن و نابن به بار بۆ شتکی دیکه که رک ده وهه بۆ جه  ئاماژه

تی یان  چیه  ین، که گه ده  ڕه و باوه دا به لره.  ننرەداد پناسه به
.  وه بنه نو جۆرکدا کۆده له  یه هه  وه و شتانه ندی به یوه ڕۆک په ناوه

و ئاوگۆڕیان   ر شتکی دیکه سه  ناخرنه  وشتانه ئه  چونکه
رخسینی  بۆ ده  کانی دیکه موو شته هه. پناکرت و ڕووداویش نین

نیا  ته  و به ر شتکی دیکه سه  بت بخرنه واتاکانیان ده
و  ئهتى چي" کو کردن، وه ، پناسه وه مه رو ئه سه  له. پناسناکرن

ر  وهه جه  له"   و شته ئهتى چي. "  یه کی هه ند واتایه چه"   شته
تی،  چۆنیه(کان باره  کک له بۆ یه  ئاماژه" و ئه" ها روه هه. دوت ده
تی بوونیان  م چۆنیه ن به کان هه شته. کات ده) کی و هتد نده چه

 ش بوونیان وانی دیکه رن و ئه وهه جه  و شتانه ندک له هه.  جیاوازه
" مان که ندک جار پرسیاره هه.  ستاوه ڕاوه  شتکی دیکهر  سه له
  ، کهبۆ شتکیش.  تیه ۆنیهچ  ت به باره سه" ؟  چیه - شته -و ئه
بوون  به  بوونه و نه ندک ئه بیروڕای هه  بوون بت به بت یان نه نه

نی  ن و خاوه هه  کانی دیکه شته  نا، که و جۆره م به به. نرت داده
.  وه ته تی ڕووتکراوه چۆنیه  بوون له نه.  بوونه نه  تین چونکه چۆنیه

کانی  ین و فاکتۆره مان دیاریبکه که ربینه ی ده شوه  پویسته
کاندا  ر شته سه به  ، که وه ش بدۆزینه تانه و حاه موو ئه هه
تی شتک بوونی  چیه  ، که بۆمان ئاشکرابووه ئستا. رت گوزه ده
. کانه ر یان کاتیگۆرییه وهه ش جه م بوونه ئه.  یه شته و ئه
.  کییه نده تی و چه ڕۆکی چۆنیه کان ناوه کاتیگۆرییه  ستمان له به مه
ودا  یان واتاکانیان له  یه واتای جیاوازیان هه م بوونانه ئه
ربینی  ده  له.  رشتکی دیکه سه  خرنه ده  وت، که که رده ده

ک  واتایه له   ون، که رناکه ده  و جۆره به  مکانه م چه کدا ئه ڕاستیه
" پزیشکی. "ن کارنایه کیش به کو یه گرتبت و وه زۆرتریان هه

کات،  کی جۆراوجۆر ده ندییه یوه ند په ش بۆ چه و ئاماژه  مککه چه
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یان بۆ  ی ئاماژه مکانه چهو  ئه ڵ گه لهدا  ندییانه یوه م په له که 
رکاری،  شته خۆش، نه ، نه بۆنموونه.  کسان نیه کات یه ده

.  یه هه  وه یه" پزیشکی" ندییان به یوه رکاری په شته کانی نه ئامره
  چۆن له  گرنگ نیه  مه ئه ر به له. ک شت نین موویان یه م هه به

ری  وهه تی جه چیه  کردندا باس له پناسه  له. دوین تک ده بابه
مان دروست  م بۆچوونه ر ئه گه ئه. ین که ده  که پناسکراوه  مکه چه

نیا  ته. ین تک بکه موو بابه وا پویست ناکات پناسی هه بت ئه
کو  ک وه نه(کبوونن  نی یه خاوه  ین، که که پناسده  تانه و بابه ئه

  وه ی پکه وشتانه یان ئه  وامی تدایه رده به  چیرۆکی ئیلیاد، که
  تی شتک، که ڕه بنه بت به ودا ده کبوون له کو یه ، به)گردراون

و  ئه  ، که یه وه م ئه وت باسیبکه مه ی ده وه ئه. بت) ک یه(  وشته ئه
.  کات کیش ده نده تی و چه بۆ چۆنیه  م ئاماژه ، به ه)بوون( شته
) ڤی پست سپیشمرۆ(ت بۆ نانه ته  مان  مک و پناسه وابوو، چه که
) مرۆڤ(یان) سپی(ی پناسه  ، که نیه  یه و شوه م به یه به هه
  . کرت ده

،  دایه و خاه ی ئه وه تدانه ڕه  گرت له مانده خه ی یه گرفته و ئه -5
و  کردن یان ئه مک نابت به پناسه جوتکردنی دوو چه  گوایه  که
. ن ناکه  که ته بهی با نین پناسه ی لکدراون و ساده  مکانه چه

  بۆ نموونه. خشن به جوتکردنیان واتا ده  به  مکانه م چه ئه  چونکه
بن  ده[نین کانی قوت و پان داده مکه ڵ چه مکی لوت له گه چه
. تی لوت سه خه  بوون به ڕووداو نه  به] لوتی قوت یان پان به
 ندی یوه په. بت قوت یان پان بت واده بت ئه ر لوت هه گه ئه

  وه و پستی سپییه) کالیاس(ندی نوان یوه په ڵ گه لهنوانیان 
).  نگی پستی سپیه ڕووداو ڕه و به  کالیاس مرۆڤه .    ( جیاوازه

و ) ڵ ئاژه(ڵ گه له ) مرۆڤ(ندی نوان یوه په یان له  که ندییه یوه په
  تانه بۆ  سه م خه ئه. چت ده) کی نده چه( ڵ گه له) کسانی یه(
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نگی سپی له  ڕه  بۆ نموونه. پویستن  تانه و بابه ردنی ئهپناسک
) ڵ ئاژه( له) مرۆڤ(مکی  م ناکرت چه به  وه کرته مرۆڤ ڕووتده 

  ته سه م خه ندی به یوه نیا په ته  وابوو، پناسه که.  وه ینه جیابکه
وا  بت ئه ش نه م جۆره ر به گه ئه.  یه هه  وه ڕۆکه پویستانه یان ناوه

.                                    نرن کان داده مکه ی چه پناسه تک به  سه موو خه هه

ر لوتی قوت و لوتی پان  گه ئه. ڕێ  مان دته دا گرفتکی دیکه لره
م  به. کن کو یه مکی قوت و پانیش وه وا دوو چه ک بن ئه کو یه وه
  نیه] لوت[میان  که کو یه وه] و پان قوت[میان  ی دووه وه ر ئه به له

ب شتکی قوت و پان   واتای قوت یان پان به ناتوانین له 
لوتی (و دوو جار  حاه ربینی مه مکی لوتی قوت ده چه. ین تبگه

  لوتی لوته  بت به لوتی پانیش ده  چونکه.  کار هاتوه به) لوتی قوت
. ڕۆک بن نی ناوه اوهخ  مکانه چه  م جۆره ناگونجت ئه.  که قوته
مک  ک چه یه ڕۆکییان به  ڕۆکیش بن، ناوه نی ناوه ر خاوه گه ئه
بن  مکی بکۆتایی و له چه  ک له یه زنجیره بت به وت و ده رناکه ده
.                     وه پشه  ڵ لوتی قوتدا لوتکی تر دته گه  له. هاتوو نه
  خستنه  کانیش به ییهکاتیگۆر. کرت ر پناسده وهه نیا جه ته
]. نیا پناسناکرن ته  خۆیان به[بت واوده یان ته که ریان پناسه سه

تی  و چۆنیه  ر شتکی دیکه سه  خرته ده  تی چۆنیه  بۆنموونه
مکی  ب چه  یش بهمرۆڤمکی  و چه  ب ژماره  جوت به.  شتکه
خات،  رده ده  وه ش ئه یه م کشه دروستبونی ئه. ڵ پناسناکرت ئاژه
کو  کدی و جوتدانراون، وه ر یه سه  ته ی خراونه مکانه و چه ئه  که

  ی ئمه که ی پناسه وه ئه ر به م له به. ی جوت پناسناکرن ژماره
  ڕمان له شت ئاوه ده]  موکورتی تدایه که[و  واوی دروست نیه ته  به
ر  وهه جه  له  گه، بج وه که ڕوویه  له.  وه دابته نک نه موو الیه هه

  وه کی دیکه ڕوویه پناسناکرت و له  ڕۆک چی دیکه یان ناوه
.  کرن پناسده] ڕۆک نین ر و ناوه وهه جه که [ ش ندێ شتی دیکه هه
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کرت یان  ی پناسده وه ئه  دیدی ئمه و به   م ئاشکرایه به
  .  ره وهه ڕۆکی جه و ناوه  ره وهه گونجت جه پناسکردنی ده

. کن یان جیاوازن  ی یه که ڕۆکه بزانین شتک و ناوه  پویسته -6
  گوایه.  ر گرنگه وهه ت جه باره مان سه که وه بۆ توژینه  م زانینه ئه
ری  وهه ڕۆکیش جه و ناوه  وه جیاناکرته  و شته ری شتک له وهه جه
که  ته سه تکن و خه سه نی خه خاوه  دا، که و شتانه له.  کانه شته
.  وه یان ئاساییه ریان، جیاکردنه سه  ته خراوه] ڕووداو[وت  ڕکه به

ر جیاواز  گه ئه.  جیاوازه  وه ڕۆکی مرۆڤی پست سپیه ناوه مرۆڤ له 
ک  یه بن به  ڕۆکی مرۆڤی پست سپی و مرۆڤ ده وا ناوه بن ئه نه

  ی ڕووداون له تانه سه و خه ئه. ن خه رده ک خۆیان ده کو یه یان وه
 له[ی مکانه و چه ئه. جیاوازن  وه کانه تیه ره بنه  ته هس خه

  ک به کو یه ندییان وه یوه بار په بن به  ده]  کدا واژه یه سته ده 
ندی  یوه سیلۆجیزمدا په  ت له نانه ته.  نیه  وه که گره بارهه
و  ڕۆکی ئه ئایا ناوه .گۆڕت ده  وه ڕاسته مکی ناوه چه کان به  مکه چه

  ، که ر وهه کو جه ، وه یه خۆیان هه ربه ی بوونکی سه ووانهب هه  جۆره
 ش به مه ؟ ئایا ئهچينیه   رکی دیکه وهه جه  وه وانه پش ئه  له

) 52(؟ ه]کان رزه به  کییه مه هه  فۆرمه) [ئایدیا(ندک بیریار دیدی هه 
و   وه ئایدیای چاکه له   ڕۆکی چاکه دابین ناوه ڕه و باوه ر له گه ئه
  ڕۆکی بوون له و ناوه  وه ه ئایدیای ئاژه  ڵ له ڕۆکی ئاژه اوهن

ر و  وهه م جه ڵ بوونی ئه گه له   جیاوازن، پویسته  وه ئایدیای بوونه
            ر سه  ر و ئایدیا له وهه جه  ش له جۆرکی دیکه دا ئایدیانه

 ------------------------------- 

فالتون و  ی ناویان دیاریبکات ئه وه ب ئه ریستۆ به ا ئهد ی لیره و بیریارانه ئه) 52(
  دابوون فۆرمه ڕه و باوه له  تی، که یه که متافیزیکیه  مه وتوانی سیسته شونکه

موو شتکی  ڕۆکی هه ر و ناوه وهه رز جه جیھانی به) ئایدیا(کانی  رزه به  کییه مه هه
  )رگ وه. (کین نده هه
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له كى شتت ببەدره  وهه جه  رهو جۆ هئ .بت هه  وه مانه و ئه
کدی  یه  ئایدیاکان له  دابین، که ره و باوه کاتکیش له. پشتر

  وه که پشتره له  ره وهه ی جه باره  پچاون، زانینمان له
.  نەنادهرسە وولکانیش  پاشتره له  ره وهه وت و جه ستناکه ده
ڕۆکی  ناوه  ئایدیای چاکه  هیه، ک وه کدی پچان ئه یه  ستم له به مه(

به   بت، که تکی نه سه ش خه ڕۆکه و ناوه بت و ئه ی نه چاکه
  وه ڕۆکه ی ناسینی ناوه ڕگه  به  ئمه). دیاریبکات ی که بوونه  چاکه 

  م جۆره ش به کانی دیکه موو شته هه. وت که ستده زانینمان ده
ڕۆکی بوون  وا ناوه ت، ئهب نه چاکه   ر واتای چاکه گه ئه. ناسرن ده

موو  رۆکی هه ناوه. ک یه کبوونی بوون نابن به  ڕۆکی یه و ناوه
  وه دیسانه . کدی ناچن یه  ن یان هیچیان له ک هه کو یه کان وه شته
تی چاکی  سه شتک خه  م، که که ده  خاه و ر ئه سه خت له جه
جوانی و  و  ڕۆکی چاکه و ناوه  چاکه  پویسته.  بت چاک نیه نه

خۆن و بۆ  ربه ی سه و شتانه موو ئه ن هه ڕۆکی جوانی یا ناوه
،  ئاشکرایه. کدی بن کو یه ن، وه نابه  نا بۆ شتکی دیکه ن په بوونیا

ستى ار چن بیریاران بۆی ده ندک له  ی هه  و جۆره ر به گه ئه
  کان به رزه بت هشتا ناتوانین فۆرمه به] کان رزه به[ فۆرمه
بار بۆ   نابت ئایدیاکان ببن به  ر دابنین چونکه وهه جه

. ستت وه گر ڕاده ر بارهه سه بوونی بار له .  کان گره بارهه
. ستراون به نه  وه ڕووداو پکه  ڕۆکی به وابوو، بوونی شتک و ناوه که
دات و  ده رهه سه  وه ی پشووه که لماندنه ئاکامی سه ش له  مه ئه

.     بت یداده ڕۆک په ناسینی ناوه  زانین به  هزانین، ک هاوکات ده
.   یه ندی هه هه کو پست سپی یان مۆسیقازان دوو ڕه ڕووداو، وه
ی  و شته ئه.  ک شته یدا یه ڵ واتاکه گه بین له   دروست نیه

دا  که ته سه خه ڵ گه له  گرتوه  خۆوه ڕووداو به  تکی به سه خه
  تی پستی سپی له سه خه. یاوازیشنک و  هاوکات ج یه  بت به ده

  .                                    گۆڕت ده  بۆ مرۆڤکی دیکه  وه مرۆڤه
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ر  ناوک بۆ هه  وت، که که رده ودا باشتر ده له  یه م کشه ئه
سپ  ڕۆکی ئه بۆ ناوه  بۆنموونه. دابنین  ڕۆکانه و ناوه کک له یه

ناوکی بۆ   پویسته  ، که وه پشه  ش دته ڕۆککی دیکه ناوه
ر  وهه ڕۆک و جه ی ناوه وه ئه ر به له  تاوه ره سه  بۆچی له.  وه بدۆزینه

ت  نانه ین؟  ته که ڕۆکی بۆ دیارینه ک ناوه ش یه ک شتن، ئمه یه
ڕۆک بۆ ڕووداو  ناوه  چونکه.  ک جۆره کردنیشیان یه پناسه
بوو به  یان ده وه جیاکردنه  هبوونای ک نه ر یه گه ئه.  وه ڕته ناگه

موو  هه  وابوو، ئاشکرایه که. ر ده کۆتایی به  کی له یه پرۆسه 
و  می ئه دا وه لره. کن یدا یه که ڕۆکه ڵ ناوه گه رک له  وهه جه

سوکرات  ئایا سوکرات و بوون به   ، که وه ته مان داوه پرسیاره
ر و  وهه چۆن جه  وه ڕونمانکرده  نرن؟ ئمه ک شت داده یه به

  .  وه کدی جیاناکرنه یه ڕۆک له ناوه

  مھنراوه رهه سسروشت، به  له  شکه به   یه هه  موو شتک، که هه -7
یه  رکی هه بت بکه یداده ی په و شته ئه.  یدابووه په  وه خۆیه یان له

و  موو ئه هه. کات یدایده په  بۆ شتکی دیکه  وه شتکه ى لهكره بکه  و 
تی و  نی چۆنیه بینرن خاوه کاندا ده کاتیگۆرییه  ش له انهشت
شکن له  ی به وشتانه ئه.  نو شوندایه تی و له کی خۆیه نده چه

ن  ده ده رهه سه  نیۆ سروشتدا سروشتانه سروشت له 
  وه ی لیانه و شته و ئه  ه] ر ماته[ستو شیان ئه که رچاوه سه
، که  یه کانی دیکه ک و شته ڕووه بت مرۆڤ و یداده چت و په رده ده

بن  یداده سروشتی په  ی به و شتانه موو ئه هه. نرن ر داده وهه جه  به 
وانای  ککیان ته ریه و هه یه  ستویان هه مھنراون ئه رهه یان به

.  ستراوه به  وه هستو ئه به   واناییه م ته ئه.  یه بوونیشی هه بوون و نه
سروشتدا،   بت له یداده ی په وشته  و ئه  رچاوه گشتی، سه به

ڵ  ئاژه ک و کو ڕووه ، وه یدابوه ی په وه ئه(تی  سروشت خۆیه
یدابوون  ی په ی لوه و شته ها ئه روه هه).  سروشتیان تدایه
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  چونکه  یه که سروشتیه  یان فۆرمه  سروشته] یان که رچاوه سه[
کاندا  سروشتیه  پکھاته ڵ گه له.  ی مرۆڤه زاده]  میشه هه[مرۆڤ

کانیش  دروستکراوه  شته". دروستکراون"مھنراون  رهه  ی به وانه ئه
  وه مھنانه رهه ری به و هونه  وه ی بیرکردنه ئاکامی پرۆسه  له
وت  ڕکه  یان به  خۆوه ندکیان له م هه به. بن یداده په
ی ندک ی و هه که چاندنی تۆوه ک به  ندک ڕووه هه. ن ده ده رهه سه

م  ی ئه باره دواتر له  ئمه. بن وزده سه  وه خۆیانه یان له دیکه
  ، که یه کاندا فۆرم هه مھنراوه رهه به  شته  له. دوین ده  وه شتانه

و  رۆکی ئه ر و ناوه وهه فۆرم جه  ست له به مه. ( رووندایه نو ده له
ان م ، هه وه م ڕووه کانیش، له ناکۆکه  ت شته نانه ته).  یه شته

دا  ناکۆکه  شته  یکردن له ر ری ببه وهه جه  چونکه.  یه فۆرمیان هه
بوونی  نه  به  چونکه  ندروستیدایه ته  خۆشی له نه.  وه دۆزرته ده
ئاکامی   ندروستیش له ته. دات ده رهه خۆشی سه ندروستی نه ته
  هت بۆنموون ده  دات، که ده رهه سه  وه یه وه ی بیرکردنه و پرۆسه ئه

ی  وه و ئه ندروستیه تهگرتنى ارش بۆ  کانی له نگی وزه هاوسه
ش دروست  مه ر ئه گه ئه. بیکات بت  ندروست بت ده وت ته یه ده

بیر   م جۆره به  که ش ڕاگرین و پزیشکه رمایی له گه  بت پیویسته
بۆ   یه م پرۆسه ئه.  وه کاته ی ده که خۆشه شی نه باری له  له
ندروست بۆ  ی باری ته وه ڕانه ندروستی یان گه ته قامگیرکردنی سه
  ندروستی له وت ته که رده ، ده وه لره.   ه" دروستکردن"  که خۆشه نه
 -نا   له  ستویییه ی ئه وه و ئه  وه خانووه  و خانو له  وه ندروستیه ته
ندروستی و  نو زانستی پزیشکیدا ته له. بت یداده په  وه ستویییه ئه
و  ڕۆکیش ئه ناوه. زرت مه کسازییدا خانوو دادهکۆش  له
مھنراوو  رهه به شته  له .  ره ده ستو به ئه  له  ، که یه ره وهه جه

ی  که شه نرت و به داده  وه بیرکردنه به  یه شک هه کاندا به جووه
  وه فۆرمکه  تاوه له ره سه ی له  وه ئه.  ش دروستکردنه دیکه
خای کۆتایی   دروستکردنیش له.  یه وه کردنهر بیر گه  وته که ده
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کان  نده نوه  نگاوه موو هه هه. کات ستپده ده  وه  وه بیرکردنه
بۆ   ، که یه وه ستم ئه به مه. ن که ستپده ده  مان شوه هه به
شیدا  له  نگی له بت هاوسه ده که  خۆشه ندروستی نه ی ته وه ڕانه گه

.  یه وه و ئه مه  ؟ ئه نگی چیه ی هاوسهئایا دروستکردن. ین دروستبکه
  مه ی ئه ئه.  یه که خۆشه شی نه رمای له ی گه ڕاگرتنی پله  بۆنموونه

ژر   کی بت له ی هزه وه ئه.  کییه هزه  ، که یه ؟ شتکی دیکه چیه
ی  تای پرۆسه ره و سه رچاوه سه.  دایه که تی پزیشکه سته ده
  وه که ی پزیشکه ڕگه له]  که خۆشه هبۆ ن[ندروستی ی ته وه ڕانه گه

خۆڕابت،   ر له گه ئه.  رووندایه نو ده له  ، که یه و فۆرمه  بت ئه
و  وه ڕته گه ده  که خۆشه بۆ نه  که ندروستیه ته  وه خۆیه وا له ئه
ڕاگرتنی .  جیاوازه  وه که ودانی پزیشکه ی هه پرۆسه  ش له مه ئه
ندروستی یان  ته  له  شکه وابوو، به که ، که شه خۆ شی نه رمی له گه
).   یه ندی هه کی نوه یه ند پله چه (یه که   ئاکامی پرۆسه  له
و  ندی ئه یوه کو په ، وه وه ندروستیه ته که به ندی پرۆسه یوه په
.  کاردن به  که که بۆ دروستکردنی خانوه  وه، خانووه به  یه ردانه به
یدابوونی شتک  ی په پرۆسه  حاه مه،  بۆچوونی ئمه  وابوو، به که

 یدابوه شک له و شته ی په ندبه چه) 53. (بکاتستپەدوە يچله ه
_______________________________________ 

)  ز ژیاوه.پ  500(نیدس  ڵ پارمه گه ریتستۆ هاوڕایی خۆی له  ئه) 53(
  هیچ شتک له. وون نیهب و نه  بوونه  یه ی هه وه نیدس ئه بۆ پارمه. دات نیشانده

ش  مه ئه. چت رده ده  وه هیچه  بوون یان هیچ له نیا نه ته. یدانابت په  وه بوونه نه
ریستۆ  ئه  ی فرگه  ر به کانی سه موسمانه  سوفه یله ی بۆ فه وره و گرفتکی گه کشه

ت  باره هئاندا س ربۆچوونی قو ڵ گه له  ، که یه م کشه ئه.  دروستکردوه)  ئيةالمشا(
ی جۆرکی  وه ر بۆ دۆزینه هانده  ستت بوه وه ریدکردنی جیھان ناکۆک ڕاده ئافه
کو فارابی و ئیبن  کان، وه موسمانه  سوفه یله فه  ندک له هه. متافیزیک  له  دیکه

فلوتین  نایان بۆ متافیزیکی ئه فا په لسه وتوانی ئیخوان ئه سینا و شونکه
ی  ر بناخه سه فسیرکردنی بوونی جیھانیان له ردو تهب) تی نوێ فالتونیه ئه(

  )رگر وه. (زراند دامه) الفیض(رچوون  ی ده بیردۆزه
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 موو شتک و بوونی هه  له  شکه ستو به ئه.  بووه پشتر هه له
بۆ [ش  کانی پناسه ته ره م ئایا بنه به.  بووه هه پشتر له
ب   شتک بهبوون؟  پناسکردنی  پشتر هه له ]وشتانه ئه
  له  که قه یین، ئه ده  ئمه.  کانی دروست نیه بۆ توخمه  وه ڕانه گه

بۆ دووشت   ، ئاماژه یه واژه سته م ده ئه.  برۆنز دروستکراوه
. ش که لقه ی ئه و شوه که لقه ستوی ئه ئه  به  بوه  ، که)برۆنز(کات ده
ند توخمکی  یدا چه که پناسه  له  که برۆنزییه  لقه وابوو ئه که
و  کانیان له ن ناوه تیش هه ندک بابه هه.    یه پشتری هه له
  وه هشتا ئهش مئ. لی دروستکراون  دت، که  وه ستووه ئه

و   یه ستووه و ئه ئه  مھنراوانه رهه به  ته و بابه ئه  نت، که یه ناگه
کرت و  ز دروستده  رک له یکه په.  شتکی جیاواز نیه

ی چاک  که ها مرۆڤه روه هه. ک ز ری زین نه یکه نرت په هناوید
و  ندی به یوه ش  په مه ئه. خۆش سکی الوازی نه نا که ناومانه  وه بوه

چت؛  رده ده  وه شته دوو  له  که مه رهه به  ، که یه هه  وه خاه
و  ره ی به وه ئه] دا یه م نموونه له[.  که ستوه ریکردن و ئه ببه
ش له  که مه ههرب.  یه"  که خۆشه نه"ه " مرۆڤ"روات  ده  وه ونهچاکبو

  له  که خۆشه ریبوونی نه کو ببه چت، وه رده ده  وه ریکردنه ببه 
 -سکی نا خۆشک ناوترت که نه به   شه مه ئه ر به له. ندروستی ته
   دا، که ته وحاه له. ندروست کو مرۆڤ یان مرۆڤی ته خۆش، به نه

  کی جیاوازتر له یه بوونی شوه کو نه ناونانرت، وه  که ریکردنه ببه
ی  ک شوه ی خانوویه خشه یان نه  که برۆنزییه  لقه بۆ ئه  بازنه

  کرن، که ده  ستوانه و ئه بۆ ئه  ک ئاماژه یه خته ته  خشتک و پارچه
  ، برۆنز و ز نیه خته ته  که ره یکه په.      کرن لیان دروستده

و   خشت نیه  که ها خانوه روه هه.  یی، برۆنزی و زرینه خته کو ته هب
  .  خشت دروستکراوه له
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خای (دات،  ده رهه سه  وه شتکه میک له رهه موو به هه -8
  وه هیچه له (  شتک دروستکراوه و له)  یه تایی هه ره سه
  که یه نی شوه خاوه  شتکه).  ستوه ئه  ربه و سه بووه یدانه په
نیا  ته به   که ی برۆنزه وه ئه ر به له.  مھنراوه رهه به  ، که)یی بازنه(

مھنانی  رهه به.  و شتکی خه  مه رهه به.  نیه  برۆنز یان بازنه
رکی نادیارو  وهه جه  له  یه)  شته -و ئه(شتک دروستکردنی   تاکه
سک  که  که قهل بۆ دروستکردنی ئه  یه وه ستم ئه به مه.  وه ناسراوه نه
شتکی  له   یه و شیوه ئه. رناهنیت ده  وه خییه  له  یه لقه و ئه ئه

ین  وبده با هه.  جیاوازه  وه خییه  له  کرت، که یدا ده په  وه دیکه
  یه لقه و ئه برۆنز ئه له   ئمه. ین برۆنز دروستبکه ک له  یه لقه ئه

وا  دروستبکرت ئه  ره وهه و جه ر برۆنز یان ئه گه ئه. ین که دروستده
م  به. ین دروستی بکه]  برۆنز نیه که[  شتکی دیکه له   پویسته

.     ر ده کۆتایی به  کی له یه پرۆسه بت به  دروستکردن ده  جۆره
ین و له  که دی ده ناوزه  شوه به   ی ئمه وه ، فۆرم یان ئه ئاشکرایه

ڕۆک  ناوه.  مھنراو نیه ههر به  یه کاندا هه کییه سته هه  ته بابه 
ین،  که ی برۆنز دروستده لقه ئه  ئمه. م ناهنرت رهه به

ر  گه ئه. کۆین ده هه] برۆنز[ ستوه و ئه ر ئه سه له] یی بازنه[ که شوه
شتکی   م بھنرت، شتک له رهه گشتی به یی به ی بازنه شوه
دوو شت  بۆ  که مه رهه به  چونکه. ربچت ب ده ده  وه دیکه
بت   یه و شوه ئه  ر بازنه گه ئه. ستو و ئه ؛ شوه  وه کرته شیده
  وه که ر الیه هه ڕاستی له  بۆ ناوه  وه یه که چوه موو هک له  هه

ی  که ی بازنه و توخمه بت به ده  مه شک له کسان بن به بکشرن یه
ی  که مهتوخ  ، که یه شی خۆی هه ش به و توخمه ئه. لدروستکراوه
  لقه کو ئه ، وه که مووی بازنه هه  م جۆره به.  لدروستکراوه

مان  و راستیه ش ئه مه ئه. شتکی دروستکراو  بت به ده  که برۆنزیه
. دروستبکرت  شتک نیه] ڕۆک ناوه[فۆرم   خات، که رده بۆ ده

کگرتنی فۆرم و  یه[و  ین شتکی کۆنکرتی یه که ی دروستی ده وه ئه
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ستو  فۆرم و ئه  مھینراو له رهه موو شتکی به هه].   هستو ئه
یان   وه کانه تاکه  ژوور بازنه ک له  یه ئایا بازنه.  پیکھاتوه
کان چۆن  ؟ ئایا تاکه یه کان هه خشته له  ک بجگه خانوویه

شتکی   تی و تاکه چۆنیه  زانین فۆرم واته ؟ دهنەد ده رهه سه
ر  سه ر شتک له مھنه رهه به. بکشینی بۆ ڕا نجه په  دیاریکراو نیه

و  بت به ده  که مه رهه م و به رهه به  هنته تی شتک ده چۆنیه
دوو [کو سوکرات یان کالیاس  ، وه شته) و ئه. ( یه وت  ی ده شته

.  دروستمانکردووه  چن ئمه ده  برۆنزیه  لقه و ئه له] تاکی ناسراون
مکی  ڕیزی چه له ] کین مه همکی ه دوو چه  که[یش مرۆڤ و ئاژه

ئایدیاکان ر گئ،  و پیه به. نرن ی برۆنزی داده لقه کی ئه مه هه
  ته ژوور بابه  چن، له سوف بۆی ده یله ندک فه ی هه و جۆره به
ت و  ره بنه  ک نابن به یه هیچ شوه  بن، به  وه کانه کییه نده هه
و  ئه. ر دانانرین وهه جه  ئایدیاکانیش به. ریان وهه ی جه رچاوه سه

. چن یان ده که رچاوه سه  بن له یداده سروشتدا په  ی له شتانه
.  یه ک فۆرمیان هه م یه زۆربن به  کان به ژماره شته  یه وانه له

ر سروشت یاساکانی خۆی  گه مه. بت یداده په  وه مرۆڤه  مرۆڤ له
کو  ک، وهمووشت یدابت یان هه په  وه وانه پچه بگۆڕت شتک به
بت شتکی جیاوازی  یداده په  وه سپه ئه  چۆن ئستر له

که [ یه ردا هه سپ و که نوان ئه دا لکچونیش له  لره. چت رده لده
  پویستیمان به  ئمه]. م هه ر  به هیننه جوتبونیاندا ئستر ده  له 

 . ک شته فۆرم یه.  سروشتیانه  مه رهه م به بۆ ئه  ک نیه ئایدیا یه
ک فۆرمیان  م یه باوک و کوڕ یان سوکرات و کالیاس جیاوازن به

  .             شناکرت ش دابه م فۆرمه و ئه  یه هه

بن  یداده په)  ندروستی کو ته وه( وه خۆیانه ندک شت له بۆچی هه -9
  مه یدا نابن؟ هۆی ئه په م جۆره به) کو خانو وه( وانی دیکه و ئه
له . بت یداده په  ی لوه که شته  وه ستوه و ئه سه ره و که به  سته وابه
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جو و گۆڕانی  خۆی ده  که ستوه و ئه سه ره تدا که ندک حاه هه 
،  یه ر هه جونه  شدا پویستی به تی دیکه حاه  له. ردا دت سه به

و  له.  وه ناجوته  وه خۆیه شمان له ین له که ما ده سه  که  بۆنموونه
کی  ره هزکی ده  پویستی به  که ردن جونه کو به ، وه دا که شتانه

  وه خۆیه  له) ئاگر  بۆ نموونه(ن  ش هه لک شتی دیکه و گه  یه هه
ری دروستکردن  ب هونه لک شت به  گه  مه ر ئه به له. جوت ده

ب  ش به  وانی دیکه یدانابن و ئه په  که ره مھنه رهه ب به یان به 
ویت  که رده ده  یه وه م ڕوونکردنه له. ن ده ده رهه ر سه مھنه رهه به
چن و  کانیان ده رچاوه سه  له  میشه کان هه سروشتیه  مه رهه به
کات تاکو  یدایانده په  که ره مھنه رهه به  ش، که کانی دیکه مه رهه به

ک  کو چۆن خانویه شت، وه ده.  یان تدایه ته سه م خه ک ئه یه ڕاده
 له  که مه رهه چت به ده  ستاکه ی خانووی نو مشکی وه شهخ نه  له

ڵ  گه شی له  ی هاوبه شوه]  وه که موو ڕوویه ک هه نه[ وه که ڕوویه 
شکی له نو  مک به رهه بۆ به  ی هۆیه وه ئه. بت ی هه رچاوه سه
ش،  رمایی که هۆ بۆ گه  بته رما ده جونی گه.  دایه که مه رهه به
  ک له یان هۆیه  که خۆشه ی نه وه هۆی چاک بوونه  بته هش د مه ئه

له  ر، که  وهه ین جه گه ده  ڕه و باوه دا به لره. هۆکانی
.  مه رهه ستپکردنی به وت خای ده که رده سیلۆجیزمیشدا ده 

  وه شه تایه ره م سه له. ر گه وته که ده  وه) چیه(  سیلۆجیزم له
نوان  دا جیاوازی له یه م پرۆسه له. اتک ستپده مھنان ده رهه به

ی  وه و تۆه ئه.  کاندا نیه مھنراوه رهه کان و به سروشتیه  ته بابه
کارکردنی   تکی سروشتی له ی بابه رچاوه سه بت به  ده
هز بۆ  ردووکیان جۆرکن له  هه. چت ده  که ره مھنه رهه به
تکدا  موو حاه هه  له   رجیش نیه مه.  یداکردنی شتکی دیکه په
له   دروسته. ک ناویان لبنرت ی یه که رچاوه م و سه رهه به

ر  گه بت ئه یداده په  وه پیاوه ژنیش له (بت  یداده مرۆڤ په  وه مرۆڤه 
نو  له). ئستر نازت  وه ئستره م له  شوت به یان نه که جنسه
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ن و  ده ده رهه سه  وه خۆیانه ندکیان له کاندا هه سروشتیه  ته بابه
و  ئه.  یه وانای جونی هه چن ته رده ی ده ی لوه ستوه و ئه ئه

 نین پویستیان به  واناییه م ته نی ئه ی خاوه تانه بابه
.                      یه خۆیان بۆ بوونیان هه له  بجگه  کی دیکه یه رچاوه سه 

م  ئه. مناهنرت ههر ر به وهه ین بۆچی فۆرمی جه گه ئستا تده
  ی دروستکراوه وه ئه.  کانیش دروسته ش بۆ کاتیگۆرییه بۆچوونه

بۆ دروستکردنی .  یان برۆنز  ک بازنه نه  یه که برۆنزییه  قه ئه
ی  تی پش پرۆسه برۆنز خۆیه  برۆنز پیویستیمان به

مھنانی  رهه به له . بت هه  که مھنانه رهه به
بت پش  ده) هید...کی و نده تی و چه هچۆنی(کانیشدا کاتیگۆرییه
کی  نده تی یان چه مھناندا چۆنیه رهه به  له. بن خۆیان هه

تی شتکی  تی و چیه کو چۆنیه نین، به  تی رووتکراوه سه خه
کو  رک، وه وهه مھنانی جه رهه بۆ به. ن خته کو ته کی، وه نده هه
  ، که پویسته) ترپش ی له ئاژه(پشتر  رکی له وهه ڵ جه ئاژه
کی  نده تی و چه چۆنیه  له  م پویستیه م ئه به. ن واوی هه ته به

نیا  ته  که پشتره له   واوی نابینرت و بوونه ته شتکدا به 
  . کییه هزه

کانیش  مکه چه.  کان پکھاتوه مکه چه  ک له یه موو پناسه هه -10
وابوو  که.  یه شیان هه هن و ب که کی ده ره تکی ده بۆ بابه  ئاماژه

ئایا . ن که ده  که ته کانی بابه شه بۆ به  کانیشی ئاماژه شه به
وت له  که رده یان نا؟ واده   دایه که مکه نو چه کان له شه مکی به چه

 کرت به شده ی دابه که ته کو بابه مکک، وه تدا چه ندک حاه هه 
مکی  م چه ناکرت به ش دابه  مکی بازنه چه. کانیدا شه ر به سه 

.                     کرت شده کاندا دابه ر پیته سه  به  بگه
تيژ    کی  وت گۆشه یه موو بکه پش هه] ش به[  ر پارچه گه ئه
ی  پش گۆشهتيژ وا گۆشه ی  کی ڕاست، ئه یه گۆشه  شک بت له به
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ا پش وئڵ ، ئاژه  شتک بت له به  نجه ر په هگ ئه. وت که ڕاست ده
میان پش  ، دووه وه وانه پچه م به به. وت که بوونی مرۆڤیش ده

کان  مه دووه  ته کانی بابه مکه چه  وت چونکه که میان ده که یه
یان بۆ  ە ئاماژهونکا مه که یه  ته کانی بابه مکه ن چه الیه له
م  که یه له  پشترە چونکه ان له می ها دووه روه هه. کرت ده
  کک له یه.  یه کی هه ند واتایه چه" ش به" بگومان. خۆترە ربه سه

دا له  م لره به). پوت کی ده نده چه  ، که یه و شته ئه(واتاکانی 
کبوونی فۆرم و  ر یه وهه جه.  وه کۆینه ر ده وهه کانی جه شه به 

  چونکه. و ئه  له  شکیش نیه و به  کهش ستو به وابوو، ئه که.  ستوه ئه
بۆ . ون که رده کردنیا ده ن له پناسه و توخمانه کانی ئه شه به

  نده رچه پناسکردنی لوتی پان، هه له   شک نیه گۆشت به  نموونه
ی  که ره یکه په  یه ستوه و ئه برۆنز ئه.  گۆشت پکھاتوه لوتی پان له 
  ی له وه ئه. ی که مکه چه  له  نیهشک  م به ، به لدروستکراوه

  شه مه ر ئه به له. ستو ک ئه نه  کرت فۆرمه ی بۆ ده مککدا ئاماژه چه
  مکی بگه چه. ش ناکرت کانیدا دابه شه ر به سه  به  مکی بازنه چه
شی  کان به پیته  بت چونکه شده کاندا دابه مکی پیته ر چه سه  به

.  ی لپکھاتوه که ی بگه ستوه و ئه ک ئه ن نه که فۆرمی بگه
نزیکن،   وه فۆرمه له و نکه  ستوی بازنه ئه شی  به  بازنه کانی شه به
. دا ناکرت گه یان له ه کانی برۆنز مامه شه کو به وهچی ک

ر  سه ی له و پیتانه ئه. بگه له   شک نیه موو پیتک به ها هه روه هه
. جیاوازن  وه که یه گوتهکانی  نگه ده  کۆرن له ده مۆم هه

توخمی  شی مرۆڤ نابن به  له لهک يپارچهو کانی ه  شه به
ستوی  ئه  ربه سه  که ک فۆرمه کان نه شه به. تی بۆ بوونیان ڕه بنه
  له. مکی مرۆڤیشدا نین نو چه له  شانه و به و ئه ي  سه و که ئه
  مکه هنو چ کان له شه و به  مکی پارچه تکدا چه ند حاه چه
ی  مکانه و چه ئه. ی که پکھاته  شک له به  بن به دان و ده که وره گه

کو لوتی قوت یان  ستو، وه کگرتنی فۆرم و ئه یه  یان له که ته بابه
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.  وه ڕنه گه کانیان ده شه بۆ به  ی برۆنزی پکھاتوه قه ئه
  ته و بابه ستو بکات و ئه ب ئه  تک به بۆ بابه  مککیش ئاماژه چه
کان  شه به. شناکرت کانیدا دابه شه ر به سه نیا فۆرم بت به ته  به
ستو  شتک فۆرم وئه[موو شتکی کۆنکرتی بۆ هه  بنچینه بن به  ده

ی برۆنزی بۆ  قه قوڕ دروستکراو بۆ قوڕ و ئه رکی له  یکه په]. بت
یش بۆ  کی بازنه یه و کالیاس بۆ گۆشت و ئسقان و شوه  بازنه

کی تاک  یه گشت یان به بازنه  به  یه م بازنه ر ئه گه ئه(کانی هش به
و  دا باسمانکردووه ی لره و ڕاستیه ئه.  وه ڕته گه ده) دابنرت
ندک جار  هه  ، که یه وه ئه  وه مه که ر ده سه ختی له جه  وه دیسانه

له . پاشترن ش له پشتر و جاری دیکه مکک له  کانی چه شه به
  وه شمان ڕوونکرده وه ی تیژ و ڕاستدا ئه ی نوان گۆشهند یوه په 

کو  ی تیژ، وه مکی گۆشه بۆ چه  ی ڕاست ئاماژه مکی گۆشه چه
مکی  چه.  یه وه وانه پچه به   که کشهو خۆی ناکات   شک له به

کات  خۆی ده شک له کو به ی ڕاست، وه گۆشه  به  ی تیژ ئاماژه گۆشه
ی ڕاست  مکی گۆشه بت چه ی تیژدا ده پناسکردنی گۆشه له  چونکه

و   کانی بازنه مکه ندی نوان چه یوه ها په روه هه. کاربھنین به
پیویستمان   بازنه بۆ پناسکردنی نیوه.  یه م جۆره ش به بازنه نیوه
ستو پکھاتون یان  ئه  ی له و شتانه ئه.  یه هه مکی بازنه  چه  به
مکن و  چه  ر به ی سه شانه وبه ئه .پاشترن شکراون له ستون و دابه ئه

تکدا  ندحاه چه  موویان له تین هه ڕه بۆبوونی شتک بنه
ی  و پناسه  ه ری ئاژه وهه روون جه ی ده وه ر ئه به له. پشترن له

ند  موو یان چه هه کانی له  شه ستت به وه ڕادهر  سه له ی ئاژه
ش له  کانی له هش و به ش له. پشتر بن  بت له تکدا ده حاه

  کرت شته شده کاندا دابه شه ر به سه ی به وه ها ئه روه هه. پاشترن 
پشتر   موو شتیکی کۆنکریتی له هه. ر وهه ک جه یه نه که کۆنکرتیه

کی  یه نجه په. نابن) موو هه(ب کانی به  شه و به  پاشتریشه  و له
شی  ندک به هه. نرت داده نجه په  به  وه کرده  ک به ناو نه به   باوه
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ی بۆ  شانه و به ، ئه بۆنموونه. پاشتریش نین پشتر و له  ش له  له
  م جۆره ر به تین سه ڕه کو مشک یان دڵ بنه ، وه که شه بوونی له

  مکه و چه" سپ ئه"و" مرۆڤ" کو کانی، وه مکه ها چه روه هه. ن شه به
  شه به هلو ر دانانرن  وهه جه ش به  کانی دیکه کیه مه هه
کی  مه هه یاندا به گه کردن له  ه مامه  له. کان پکھاتون کییه نده هه
.  شکی تاک پکھاتوه ند به چه  و له  سه که  سوکرات تاکه. بینرن ده
.  ستوشه نیا فۆرم و ئه ته  به.  ستوه فۆرم و ئه  ر به ش سه به
مککیش  هموو چ کان و هه مکه شی چه به بن به کانی فۆرم ده شه به
.  روونه روونیش ده و بوونی ده ک بازنه  یه بوونی بازنه.  کیه مه هه
کی  سته ماتماتیکی بت یان هه  ستماندایه رده به  ی له یه و بازنه ئه
  مکه ی چه ڕگه پناسناکرت و له)  که برۆنزییه  قه کو ئه وه(

.  کییه شهکی یان هۆ سته ستوش هه ئه. ناسرت ده  وه کانه کییه مه هه
  ته نو بابه له  خته کو برۆنز و ته کی وه سته ستوی هه ئه
کیش  ستوی هۆشه ئه. ردا دت سه و گۆڕانی به کاندایه کییه سته هه
  .  کانه ماتماتیکیه  ته بابه  ر به سه

موو، پاشتر و  ش و هه ندی نوان به یوه ت په باره مان سه که باسه
ڵ  یان ئاژه  ی ڕاست، بازنه ا گۆشهسک بپرست، ئای که. پشتر بوو 

دانانی   چونکه  ئاسان نیه  که مه ون؟ وه که کانیان ده شه پش به
و   بازنه ش به  روون و بوونی بازنه ده موو تاکک به  ڵ یان هه ئاژه
ئاستی   شکی پاشتر له به) موو هه(ی ڕاست  گۆشه ی ڕاست به گۆشه
کان  شه پاش بهيش ر ده ستوبه ئه شتکی له . نرت کانیدا داده شه به
. من ربه سه  وت، که که ش ده و تاکانه وت وهاوکات پش ئه که ده

  .  ئاۆزه  وه ره ی سه که ی پرسیاره وه مدانه بینین وه دا ده لره

؟     فۆرم و شتکی کۆنکریتیه ر به  شک سه به  چی جۆره -11
مکک  پیناسکردنی چه  وه درته نه  م پرسیاره می ئه ر وه گه ئه
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  که گشتیه  ته سه پناسکردن فۆرم و خه. حاڵ کارکی مه بت به  ده
کانی فۆرم چین  شه زانین به ، تاکو نه مه ر ئه به له. خات رده ده

ند  ر چه سه فۆرمک له. مکک دانانرت پناسکردنیش بۆ چه
رۆنزی و ی ب لقه توانین ئه ده. خات رده کی جیاواز خۆی ده ستویه ئه

برۆنز و . یین بازنه  ، که وه ی خ بدۆزینه خته ک ته یه پارچه
.  ری بازنه وهه تی بۆ جه ڕه شکی بنه به  نابن به  که خته ته پارچه

و داپچانیان   وه بدۆزرنه  وه ستو پکه شونکدا فۆرم و ئه له
تی  بۆ حاه.  یان دژواره وه بت جیاکردنه کدی ئاسان نه یه له
بت   وه برۆنزه یی به  ی بازنه شوه  میشه ر هه گه م، ئه هک یه
هشتا ناتوانین بین ] یی بیت تکی برۆنزی بازنه موو بابه هه[و

گۆشت  وانه وه به  پچه فۆرمی مرۆڤ، به.  یه ڕۆکی بازنه برۆنز ناوه
مکی  چه  هاوکات له.  ستراوه به  وه شیه کانی له ندامه و ئسقان و ئه

تاکو   وه ته دۆزراوه ش نه ب له مرۆڤ به   .مرۆڤیشدایه بوون به
ی  وه ر ئه به له. ببینین  شانه م به ب ئه و به بوونی ئه
،  م ڕوون نیه ، به گونجاوه  نده رچه مان، هه که وه جیاکردنه

  یان س گۆشه  ری بازنه س خاڵ و ه و ڕووبه ندک که هه
ر  یکه ردیش بۆ په برۆنز و به ر گۆشت و ئسقان بۆ مرۆڤ و رانبه به

و   وه ڕننه گه ده  موو شتک بۆ ژماره وان بوونی هه ئه. نن داده
) ئایدیا( ڕیان به ی باوه وانه ئه. نن دوو داده  ژماره مکی ه به  چه
. ه  بت به کانیان ده ی بۆچوونه گوره  مکی جوت به چه  یه هه
ک شت  مک و فۆرم یه چه  ن، که که ش ده وه ی ئه شه ها بانگه روه هه

زۆر شت . بت نوان جوت و فۆرمی جوتدانه  بن و جیاوازی له
  م ئاکامه کانیش به پیتاگۆرییه.  یه جیاوازن و فۆرمکیان هه

پنین و  کاندا بسه مووشته ر هه سه گونجت فۆرمک به ده. یشتن گه
بت  کان ده موو شته وابوو هه که. نرن فۆرم دانه  زۆر شتی تریش به

ر  ده گرفت به  وت پناسکردن له که رده ده.  بت ک بوونیان هه یه
ک  فۆرم  کان بۆ یه جیاوازه  موو شته هه  شه کارکی بھوده.  نیه
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  و شتانه ندک له هه. ستویش داپچن و له ئه  وه ڕنینه بگه
ی ک بوویه هه  به  ستوداو بووه نو ئه له  بوونی فۆرمه  سته رجه به

نی  مه ته ی سوکرات له  که راوردکردنه به. کی نده تاک یان هه
  چونکه) 54.( کی چاک نیه یه تی نموونه ڵ کردوویه الوتیدا بۆ ئاژه

ب  مرۆڤ بهبوونی ڕ به  نت باوه یه گه مان ده و ئاکامه به
. بت ب برۆنز هه ش به ین و بازنه شی بکه کانی له ندامه ئه

 و  یه کی هه سته ڵ بوونکی هه ئاژه.  نیه  رهم جۆ مان به که کشه
  شه مه ر ئه به له. ی ناناسرت و بوونه ب گۆڕان و جونیش ئه به

  و بارودۆخه شی و ئه ندامانی له بۆ ئه  کات ئاماژه پویست ده
بت به  ودا ده ستی مرۆڤ له ده. ژی تیایدا ده  بکرت، که

ستت و  کانی خۆی هه کاره بتوانت به   شی، که ندامکی له ئه 
 ت باره سه. ست دانانرت ده ستی مردوو به ده. زیندوو بت

ش بۆ  به مکک نابت به  کانی ماتماتیک، بۆچی چه ته بابه
کانی  مکه ؟ چه بۆ بازنه  بازنه نیوه  ؟ بۆنموونه مککی دیکه چه

ر  سه  گۆڕان به  مه ئایا ئه.  کییان نیه سته ماتماتیک بوونیکی هه
یدا  گۆڕان په  یه م کشه ئه  یه وانه هنت؟   له ماندا ده که بۆچوونه

کی بن  سته ی هه وه ب ئه ن به زۆر شت هه  کات چونکه نه
و  نوساوه  وه زۆر فۆرمه  ستو به ئه.  یه ستو هه ئه  پویستیان به

  شک نیه به  بازنه نیوه.  و شته ڕۆکی ئه ناوه  شک له به به   بوه نه
  کی و نده کی هه یه بازنه له       شکه کو به به) گشتی به(   بازنه  له

 --------------------------------------------- 

لۆگی  دایه س ریستۆ له  ئه  ی بۆکراوه دا ئاماژه ی سوکرات لره م بۆچوونه ئه) 54(
 ,Plato.“Theaetetus”, 147D, “Sophist” 218B:  بوانه.  ریگرتوه وه  وه فالتونه ئه

“Statesman” 257C)وه رگ                            (   
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ش  ندکی دیکه کی و هه سته ستو هه ندک ئه هه. دیاریکراو
ستوه  شیش ئه ر و له وهه روون جه ، ده ئاشکرایه. کین هۆشه

رونی  ر ده گه ئه.  ردووکیان پکھاتوه هه  ڵ له گشتی، مرۆڤ و ئاژه به
ندک  بینرت؛ بۆ هه دوو جۆر ده  ت خۆی بت بهسوکرات سوکرا

.  کی کۆنکریتییه بوویه ش هه ندکی دیکه بۆ ههو   روونه سوکرات ده
) تاک(بت  شه م له و ئه  کییه نده هه  روونه م ده ر سوکرات ئه گه ئه
ین له  ده وده دواییدا، هه له) 55.(چت کان ده کییه مه هه  شته  له

کان یان  کو ژماره رن، وه ده ستو به ئه ی له  رانه وهه و جه بوونی ئه 
وت  مانه ش ده م کاره بۆ ئه.   وه بکۆینه  کهکی دی بوویه هه
 ش کاری مه ئه  کان بناسین، که کییه سته هه  ره وهه ڕۆکی جه ناوه
 بۆ  یه وه تی لکۆینه و بابه کانه سروشت ناسه  سوفه یله فه
  و خاه ین ئه ده وده ها هه روه هه) 56. (م ی  دووه فه لسه فه

کانی  شه به  بن به مکک ده چه کانی شه چۆن به  وه ینه ڕوونبکه
. کان مکه کگرتنی چه یه  بت به کردنیش ده کردن و پناسه پناسه

  وه ڕوونمانکرده. ڕۆکمان باسکرد خۆیی ناوه ربه گشتی واتا و سه به
، که  ی تدایه و شته کانی ئه شه ڕۆک به مکی ناوه چۆن چه

و  یه وه وانه پچه ه ب  م کاره ندک شتی تردا ئه هه و له   پناسکراوه 
--------------------------------------------------------- 

له )  سوفه یله سوکرات فه(کو کی تاک، وه یه واژه سته ریستۆدا ده لۆجیکی ئه له ) 55(
موو  هه(کیدا مه ی هه واژه سته ده  له. نرت کی داده مه هه  به  وه کییه نده ڕووی چه 

.  کراوه رنه سی لده و که  کراوه  که مکه ی چه)موو هه(بۆ  اماژهئ)  مرۆڤک ژیره
و   ی بۆکراوه ئاماژه  ادیه واژه  سته ده و  و له سه که  ش سوکرات تاکه مان شوه هه به

سوکرات ) موو هه(بت  وایه  وه کو ئه وه  که واژه سته ده.  کراوه رنه هیچی لده
  ) رگ وه. ( یه ک سوکرات هه یه  چونکه  سوفه یله فه

و   وه کۆته ی بوون ده رچاوه ت و سه ڕه بنه م له که ی یه فه لسه ریستۆ فه بۆ ئه) 56(
  وه سروشته  م خۆی به ی دووه فه لسه فه. ڕت گه کاندا ده دووره) هۆ( مه ده دوای سه به
  )رگ وه.(کات رقاده سه
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 ستو ش یان ئه کانی له شه ردا به وهه مکی جه نو چه له . ناگونجت
بوونکی   ر به ر و سه وهه جه  شک نین له به  چونکه(نابینن ور ده

نو خۆیدا بوونی  له  سمان نیه که مککی تاکه هیچ چه). کۆنکرتین
س  که مکی تاکه  م چه به. گرتبت ی هه سه که  و تاکه ستویی ئه ئه
مکی مرۆڤ  چه  بۆنموونه. ی بکات که ره وهه بۆ جه  ئاماژه  یه هه

  ، که یه کی هه ر بوونکی ناوه وهه جه. کات روون ده بۆ ده  ئاماژه
) پان(کی کۆنکریتی؛   بوویه بۆ هه  بناخه  بن به ستودا  ده ڵ ئه گه له

شتکی  بت به ده) لوتی پان(کگرتندا یه له  ، ستوه ئه) لوت(و فۆرمه
) الیاسلوتی پان یان ک(موو شتکی کۆنکرتیدا هه له . کۆنکریتی

ندک  هه پشتر باسمانکرد، له   ها له روه هه. بینت ور ده ستو ده ئه
 ) ماوه چه(وه؛  نجياناكرا دكشت گله  شتکتی چياتدحا
بۆ   تییه ڕه بنه  ماوه چه  چونکه  وه یی جیاناکرته ماوه بوونی چه له 
بوونی  ، که  یه وه تی ئه ڕه بنه ستم له  به مه.  یه ماوه ی چه و شته ئه
 ی و شتانه ئه.  نو شتکی جیاوازدا نیه کرت له ی باسده و شته ئه
 کو سوکرات ن، وه ڕووداو هه شن یان به  نی له ستویین و خاوه ئه

  .  جیاوازن  وه مه ، له مۆسیقازانه

و  و له" پیناسکردن"ی ر کشه سه  وه ڕینه گه ده  جاریکی دیکه -12
) تیک له نه ئه(مدا  که نوسراوه له   هدوین، ک ی ده نانه الیه

ندی به  یوه په  ودا باسکراوه ی له وه ئه) 57. (کردون باسمنه
مکک  چه  ی به وه بۆچی ئه.  یه هه  وه ره وهه پناسکردنی جه 

پناسکردنی  له   بینرت، بۆنموونه کبوون ده یه  کرت به پناسده
      تی  حاه  ؟ بۆچی له پایه -کی دوو یین مرۆڤ ئاژه مرۆڤدا ده

 ------------------------------------------- 

ردووکیان  هه ،  یه هه  وه م ناوه به Analytics رتووکی ریستۆ دوو په ئه) 57(
  بوانه.  مدا باسکراوه ڕتوکی دووه په پناسکردن له ی  کشه. لۆجیکن ت به باره سه

Aristotle. “Posterior Analytics,” Book 2,3- 10. )وه رگ(     
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میان  دووه ، که  وه دۆزینه مکک زیاتر ده چه مرۆڤی پست سپی له
ر  سه  چته ده م مکی دووه کاتک چه.  میان نیه که یه ر به  سه
بن  گرن و ده کده ت بۆی یه سه خه  بت به م و ده که مکی یه چه
  رۆڤ بهپناسکردنی م له ). مرۆڤی پست سپی(مک  ک چه یه به

  وره جۆری گه. شدارنین م به که م و یه مکی دووه کی دووپا، چه ئاژه
و  ئه. رناگرت ناکۆکی وه  شه مه ر ئه به  و له  نیه  وه جیاوازییه  به

ی  رچاوه سه  بنه دهن وهنکا بچوکه  جۆره ی به  جیاوازییانه
کانی  جیاوازییه  وره گریمان جۆری گه. کان ناکۆکییه

 . وه ڵ نابته پوچه  ی ئمه که هشتا بۆچوونه  گرتوه یداههنوخۆ له
پای   یه ه و ئاژه مرۆڤ ئه  مرۆڤدا زۆرن بۆنموونه کان له  جیاوازییه
  تانه سه م خه بۆچی ئه.  ڕو باه یان ب په  یه ، دوو پای هه پدراوه

  هم حا ک جۆر بوونن، له یه  ر به ی سه وه ر ئه به ک له ک شتن؟ نه یه
 کان ته سه خه  ک له یه سته موو ده کبوون بۆ هه دا یه ته

  موو  پناسکردندا هه  له  ، که دایه وه له  که کشه. زرت مه داده

و  و ئه  کگرتوه مککی یه پناسکردن چه. گرن کده کان یه ته سه خه
ک  یان یه   شته) و ئه(ریش  وهه جه.  ره وهه جه ر به  ش سه مکه چه
. بت شکردن چۆن دروستده دابه  بزانین پناسکردن بهبا.  شته
نرت جۆری  داده] مکک بۆچه[کدا  یه پناسه  ی له وه ئه  زانین، که ده
، ئینجا  ه ئاژه  وره ، جۆری گه بۆنموونه.  و جیاوازییه وره گه

و  توانین بین ئه دوایی ده. نین بۆ داده) دووپا(ی که جیاوازییه
دوو  له   که پناسه  یه م شوه به.  ڕو بایشه ب په  هی دووپای ه ئاژه
کان  مکه می و زۆری چه گشتی، که به. گرت ده مک زۆرتر هه چه

بت؛  مکمان هه دووچه]  وه مه الی که به[ م پویسته به.  گرنگ نیه
دا مرۆڤ  یه م نموونه له).  جیاوازییه(میان  و دووه) جۆر(میان  که یه

ر جۆری  گه ئه).  جیاوازییه(و دووپا) جۆر(ڵ ئاژه.  پایهکی دوو ئاژه
بت له  بت یان هه کانی نو خۆی نه بچوکه  ب جۆره به   وره گه
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  بت، که مان بۆ ئاشکرا ده وه دا ئه که ته ردوو حاه هه 
  له  گرنگه.  دایه که مکه نو چه پناسکردندا جیاوازی له له

زانین،  ده: کانیش بناسین هشکردندا جیاوازی جیاوازیی دابه
و  جیاوازی ئه  م پویسته ڵ به بۆ ئاژه  جیاوازییه) دووپا( که

ی  وه وی دۆزینه کک هه ر یه گه ئه.  وه ش بدۆزینه جیاوازییه
  ی دووپا به دروستی بدات ئاژه به   م جیاوازییه جیاوازی نو ئه

له   که شکردنه دابه. شناکات ڕوباڵ دابه ڕو بادارو ب په ر په سه
،  م جیاوازییه کانی نو ئه یان جیاوازییه) دووپایی(تی سه ر خه سه 

ی  م پرۆسه ئه. ستت وه ڕاده) پای ب سم(و  ) پای سمدار(کو وه
. بت وام ده رده دوا جیاوازی به  گاته ش تاکو ده شکردنه دابه
ی  رهژما.  کانه ی جیاوازییه ی جۆر و ژماره گوره کانی پا به جۆره
م  ر ئه گه ئه.  کانه ی جیاوازییه ر ژماره ده قه کانیش به پاداره  ه ئاژه

ی  و شته ڕۆکی ئه ناوه  بت به دروست بت دوا جیاوازی ده  بۆچوونه
. مکک دووجار دانانرت پناسکردندا هیچ چه له . کرت پناسده

پای یان دوو  ڵ پاداره ین ئاژه کاتک ده. نابت ڕووبدات  مه ئه
و   وه نینه ندجارک داده ک شت چه دا یه که شکردنه دابه له   یه هه
دوا جیاوازی .  که رخستنی جیاوازییه ر ده سه  وته که ش ده رجاره هه
فۆرم یان   بت به کاندا ده ی جیاوازی نو جیاوازییه وه دۆزینه  له
دا، کان ر ڕووداوه سه  کانیش به شکردنی جیاوازییه دابه. ر وهه جه

ی  شدا، ژماره ر پای سپی و پای ڕه سه  شکردنی پا به دابه  بۆنموونه
. خات رده ده  که شکردنه ی دابه ر ژماره ده قه کان به جیاوازییه

دوا جیاوازی تدا   ، که یه مکه و چه وابوو، پناسکردن ئه که
پناسکردندا له  له   وت، که که رده ودا ده ش له مه ئه.  وتوه رکه ده

،  ، پاداره ه ین مرۆڤ ئاژه ڕێ و ده  وینه که ده  وه ره وه بۆ سه خواره 
ردا  وهه جه  له. تی نین ڕه بنه  تانه سه م خه ئه.  یه یان دووپای هه

ی  که شه پشتر و به شک له  چۆن بزانین به.  نیه  وته ڕه  م جۆره ئه
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ت بۆ ک ب تایه ره دا سه لره  مه ؟  با ئه پاشتره  له  دیکه
  . کان ته سه شکردن و ڕیزکردنی خه ر دابه سه کردن له پناسه

.  وه ڕینه گه ده) ر وهه جه(مان که تی باسه ، بۆ بابه وه دیسانه  -13
 فۆرم و  ی له وانه ئه[کان     ته ڕۆک و بابه ی ناوه وه ر ئه به له
 ر له وهه وا جه ر داماننان، ئه وهه جه  پکھاتون به] ستو ئه

مان  شتانه  م دوو جۆره پشتر باسی ئه  له.  کیه مه مانکاتدا هه هه 
نی فۆرم و  خاوه  کانیش، که تاکه  ته تی شتک و بابه چیه  له.  کردوه

یار ندک بیر بۆچوونی هه  به. ڵ دواوین کو ئاژه ستون، وه ئه
تاکو چ   م بۆچوونه با بزانین ئه.  و هۆیه رچاوه کی سه مه هه
ربت  وهه کی جه مه مکی هه چه  حاه مه) 58. ( ستهک درو یه ڕاده

تی  سه و خه  وه کانه ته تاکه بابه به   ته ر تایبه رهه جه  چونکه
نو شتکی  و له  یه تاکه  ته و بابه ئه] ڕۆکی ناوه[تی یان  ڕه بنه
،  یه دا هه تانه و بابه موو ئه نو هه کی له مه مکی هه چه.  دا نیه دیکه
شت  ند تاکه  ری چه وهه جه  کییه مه و هه ئایا ئه.  دراوهپیان   که
موو  ری هه وهه جه  بت به ر نه گه موو یان هیچیان بت؟ ئه هه
وا  تک بت، ئه بابه  ری تاکه وهه نیا جه ته  کان و به تاکه  ته بابه
کدی  یه له[ن و  م تاکه کو ئه ش وه کانی دیکه موو تاکه هه

. کن یه  یه ریان هه وهه ک جۆر جه ی یه و شتانه ئه].  وه جیاناکرنه
موو  م هه به. گر بار بۆ بارهه ر نابت به  وهه ها جه روه هه
  ] دا واژه سته نو ده له[کی  مه مککی هه چه

 
وتوانی  فالتون و شونکه ، ئه هنراوه دا ناویاننه ی لره یارانهبيرو  ئه) 58(

لۆگی       دایه فالتون له  ئه.  ریستۆیه ی ئه مه رده و سه فالتونی ئه ی ئه فه لسه فه
کان به  کییه مه هه  و ئایدیا یان فۆرمه  وه ی  ڕوونکردۆته یه م کشه ا ئهدۆفيد

  ) رگ وه. (نت کان داده کۆنکرتیه  و هۆی شته رچاوه سه 
  .Plato. “Phaedo”, 100 D:    بوانه
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ردا  وهه نو جه کی له مه دا، ههش وه ڵ ئه گه له)  ).59گره بارههباری 
و  ] رن وهه دوو جه[سپ  مرۆڤ و ئه  بۆنموونه. کرت یداده په

کی  مه مکی هه چه  ناکرت، که  وه نکۆی له  مه ر ئه به له. یشن ئاژه
  بت چونکه ریشدا نه وهه نو جه له  مکه و چه ئه  گرنگ نیه.  یه هه
. دابنرت  و شته ری ئه وهه جه  به،  که کییه مه هه  مکه چه  یه وانه له

و  نو ئه مکه له و چه و ئه  کانه سه که ری تاکه  وهه مرۆڤ جه
نو  ڵ له کی ئاژه مه مکی هه ش، چه مان شوه هه به.  دایه ره وهه جه
رکی  وهه ناکرت جه .ڵ ئاژه  به  ته و تایبه  دایه ری ئاژه وهه جه

 وردتر یان ری وهه جه  له  وهکانی پکھات شه له به  که کۆنکریتی،
دا،  لره. تداربت سه نیا خه هاتبت و ته کان پکنه شته  تاکه
  بن به ن ده خه رده ده  و شته تی ئه چۆنیه  کانی، که ته سه خه
کان  ته سه ها، خه روه هه.  رنیه وهه تی جه م چۆنیه به. ری وهه جه

و  ون و له یشدا ناکهنو بیر کات و له  به  و شته پش بوونی ئه
رکی  وهه ، جه ره وهه جه  بۆ سوکرات، که.  وه کرنه ش جیاده شته
و  به  وه لره. شت ری دوو وهه جه  بت به و ده ئه. وت که ی تده دیکه
ربن و هیچ  وهه جه  و شتانه ر مرۆڤ و ئه گه ین ئه گه ده  خاه
  بت به نه  یاندا بۆ شتکی دیکه که مکه چه  تکیش له سه خه
مکی  چه  بۆنموونه. ( وه کرنه شیان جیانه که جۆره  ر  له وهه جه
تکیش  سه وا هیچ خه ئه)  وه کرته ی تاک جیانه ئاژه  ڵ له ئاژه
و  چاو بکرن به ڕه  م خانه ر ئه گه ئه.  وه جیاناکرته  مکه و چه له

  .ر وهه جه  بهکی نابت  مه مککی هه هیچ چه  ین، که گه ده  ڕه باوه

   

   کییه مه ، خوار بارکی هه) گۆچان خواره(ی  واژه سته ده له   بۆنموونه) 59(
  ، خواری له نیا گۆچان خوار نیه ته زانین به  ده  ئمه.  که گره بارهه) گۆچان(بۆ
   ) رگ وه. ( یه لک شتی تریشدا هه گه
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  کی ئاماژه مه هبارکی ه وت، که  که رده ودا باشتر ده ش له مه ئه
. نت داده) کو وه( به  که گره کو بارهه ناکات، به  شته) و ئه(بۆ

کات  مان ده ش توشی گرفتی دیکه م بۆچوونه نادروستی ئه
کشی  ر تھه وهه ناگونجت جه). م مرۆڤی سیه(تی گرفتی تایبه به

و دوو شتی   یه کی هه کرده ر به  وهه جه. بت  ری دیکه وهه دوو جه
گردرابن   وه کی بووبتن و پکه پشتر هزه  له  نده رچه کی هه کرده
ی دیمۆکریتس  بیروڕاکه. کش ناکرن ردا تھه وهه ک جه یه له

و  بۆ ئه. ک دروستنابت یه دوان دوانیش له ک له  یه  ، که دروسته
. شناکرت کانیدا دابه شه ر به سه  ی بوون به که تیه ڕه بنه  نه ته

ی  وجۆره ، به ر ژماره گه ئه.  یه تی هه سه مان خه ش هه ژماره
و  ک نیه وا دوو یه کشراو بت ئه ، تھه وه نه که ندک بیریلده هه
ئاکامی . یدا ناکرت په) یه کدا( ژماره  تیش له ڕه کبوونکی بنه یه
ر  وهه ر جه گه ئه.  ر نیه ده گرفت به  مان له یه وه م توژینه ئه
) و ئه(بۆ  کی ئاماژه مه مکی هه ی چه وه ر ئه به بت له نهکی  مه هه
وا  ت، ئه یه پکنا  رکی دیکه وهه ند جه چه ر له وهه ناکات و جه  شته
م  له. هاتوو ش پکنه به شتکی له  بت به رک ده وهه موو جه هه

موو  دیدی هه به. وت ستناکه ریشمان ده وهه مکی جه دا، چه ته حاه
ر  وهه نیا جه ته  پشتریش باسمانکرد، که له  ئمه بیریاران،
حاڵ  ش مه م کاره وت ئه که رده دا واده م لره به. کرت پناسده

ین یان  توانین پناسی هیچ شتک بکه چت نه ده  وه له. بت
  .  کرن پناسنه  وانی دیکه کان پناسبکرن و ئه مکه چه  ندک له هه

  ، که ش ئاشکرایه و بیریارانه مان الی ئه که ئاکامی بۆچوونه -14
و   رن و بوونیان جیاوازه وهه دان ئایدیاکان جه ڕه و باوه له

ر  گه ئه. کان پکھاتوون جۆر و جیاوازییه  کانیش له فۆرمه
سپدا  مرۆڤ و ئه  ڵ له فۆرمی ئاژه  بن، بۆنموونه کان هه فۆرمه

  یان له   ه ۆر ئاژهک ج ه یه و ئاژه بپرسین ئه  ، پویسته یه هه
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] واتای[ی گوره گۆڕت؟ به و ده  سپ جیاوازه وه بۆ ئه مرۆڤه
ردووکیان  بۆ هه  که مکه چه چونکه .  ه ک جۆر ئاژه یه  که مکه چه
  ) و ئه(  بت، که کو مرۆڤ هه ر مرۆڤ وه گه م  ئه به.  کاردت به

بت  ده) و دوو پا ڵ ئاژه(کانی شه وا به ، ئه یه دووپای هه  یه ه ئاژه
. شت بت به ڵ ده وابوو، ئاژه که. ربن وهه دووشتی جیاوازبن و جه

ڵ بۆ مرۆڤ و  ئاژه(کاربھنرت مکیک بۆ دووشتی جیاواز به چۆن چه
مان  ڕه و باوه به  یه ک هه نرت؟  چ هۆیه ک داده یه به) سپ ئه
ر بیر  گه ئه؟  وه ڵ جیاناکرته ئاژه  ڵ له مکی ئاژه چه  نت، که یه بگه
بین و  ی زۆرتر ده توشی کشه  وه ینه ی دووپا و چوارپا بکه ئاژه له 

  که ڵ یه مکی ئاژه چه  نده رچه هه. گرن مانده خه کان یه ناکۆکییه
،  ی چۆن ، گریمان وانیه ئه. ون که کانی تده م ناکۆکییه به
اون ین لکدر مدا ده وه ؟ له ڵ دووپایه ت ئاژه سک ده که

  وه کی دیکه الیه له. خشن ک نابه هیچ واتایه  کراون، که تکه
لک شتی  دا گه لره.  سپدا جیاوازه مرۆڤ و ئه ڵ له  گریمان ئاژه

ڕووداو  به. ریان وهه جه  بت به ڵ ده ئاژه  ، که وه دۆزینه ده  دیکه
  ژماره به   ه وئاژه ، ئه وه شه مه وئهر  سه له .ڵ ئاژه به   بوه مرۆڤ نه

. ڵ ئاژه  بت به کانیش ده بچوکه  جۆره کک له ریه بت و هه زۆرده
ندامی  ئه  بت به وا مرۆڤ ده بت، ئه ش دروست نه مه ر ئه گه ئه

کان  شه موو به ئایدیا هه ش به م جۆره دانانی ئه.  جۆرکی دیکه
ین، که هیچیان  گه ده  و ئاکامه به  وه شه لره. ئایدیا  کات به ده

کک  ر یه هه.  ری شتکی دیکه وهه ئایدیا بۆ شتک و جه  نابن به
  کووه  له  ه و ئاژه ی ئه ئه. کی کۆنکریتی ئاژه  بت به وان ده له
،  ه م ئاژه بت؟ چۆن ئه یدا ده په  وه خۆیه  ڵ له ؟ چۆن ئاژه یدابوه په
  ته بابه ڵ؟ کاتکیش بیر له ئاژه  له  شکه به  ه ئاژه  که
زۆرتر   نادروستانه  م ئاکامه ئه  وه ینه که کان ده کییه سته هه
  . ن ده ده رهه سه
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ن؛ شتکی کۆنکریتی و  ر هه وهه جۆر جه ی دوو وه ر ئه به له -15
میان  و دووه  ستو دایه ئه ڵ گه لهمیان  که مک، بوونی یه چه
شکت،  بت و تکده یداده میان په که یه.  مککی گشتیه چه
ی  وه ئه. یدا نابت و تکناشکت میان په دووه  وه شه وانه چهپ به
  ، که یه خانووه) و ئه(کو ، به گشتی نیه ڕوخت خانوو به ده

پشتر   خۆ نین و له ربه کان سه مکه م چه به.  دروستکراوه
م  ر ئه به له.   وه کایه  وه هیچ شتکیش نایانھنته ڕوونمانکردۆته

کان و  تاکه  کییه سته هه  ته ری بابه وهه بوونی جه لماندنی سه  هۆیه
جۆرک   ش به مه ئه. ستون ئه   ر به سه چونکه   پناسکردنیان دژواره

کی  لماندن ڕاستیه ر سه گه ئه. بن بن و نه هه  خات، که ریانده ده
م  ئه  حاه مهنستانه ازگۆڕمان بدات پناسکردنیش زانینکی نه

ک  نه [بۆچوون. وهينهنين بگهانهزه و بهربگۆڕن و   دووشته
کو  لماندن و پناسکردن، وه م سه ردادت به سه  گۆڕانی به ]زانین

  ته ڵ بابه گه له   ی مامه ه وه ئه.  وه مننه خۆیان ده
  تانه م بابه کاتک ئه.  کات بۆچوونه کاندا ده کییه سته هه

،  وه مننه و بیردا دهن کانیان له مکه چه  نده رچه شکن، هه تکده
ی  سه و که ئه. بت هه  وه یانه باره بتوانین زانینمان له   حاه مه
ی له  وه بت ئه دات ده کی ده سته تکی هه وی پناسکردنی بابه هه

  وه تبداته ڕه  یه و پناسه ئه  یه بۆی هه  سکی دیکه که  یادبت، که 
) ئایدیا. ( وهنجاونهگکان  کییه سته هه  ته پناسکردنی بابه  چونکه
ند  چه پناسکردن له . بت پناسناکرت نیا هه ته  ر به گه ش، ئه

ی  مککیش دروستکراو بت واتاکه چه. مکک پکدت چه
کسانی  یه  دا به تانه و بابه ر ئه سه  کان به مکه چه.  وه نادۆزرته

و  ناوی ئه  وه و گروپه سته و ده نو ئه  ونه که ده  پنرن، که سه ده
دا  تانه و بابه کک زۆرتر له ر یه سه  مکک به چه.  ی پدراوه مکه چه
  که ت ئاژه پناسبکات ده) تۆ(سک ر که گه ئه.  پنرت سه ده

شدا  زۆرشتی دیکه له   تانه سه م خه ئه. و پست سپی له باریکه
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دا  که هکردن پناسه له   جیاوازانه  مکه م چه بگومان ئه. ن هه
م هشتا  به. ک شت تی یه سه خه  و بوون به کیان گرتوه یه
ی  کانی دیکه توخمه ر به  سه  تانه سه م خه ئه  توانین بین، که ده

ی  ڵ یان ئاژه تی ئاژه سه خه بن به ده  بۆنموونه. ن که پناسه
و پش   یی بوونایه میشه هه  م توخمانه ر ئه گه خۆ ئه.  دووپاش

ش  که وا کشه ئه  وتنایه بکه  که کشراوه تھه  مکه کانی چه هش به
نیا و جیاجیا  ته کان به  ته سه خه. بوو گۆڕ ده پویست و نه

ب جۆری بچوک   ش به وره وا جۆری گه بن ئه ر نه گه ئه. بن یداده په
و به   وه جیابکرنه  وه کدییه یه  له  مانه تکدا ئه  حاه له. نابت

پش   مانه ر ئه گه ئه. بن نیا ده ته کانیش به  بن جیاوازییه ا ههنی ته 
وان  ئه  ته و بابه تکشکانی ئه بن به هه  که کشراوه تھه  ته بابه
ند  کشراوی چه ک تھه ر ئایدیایه گه ئه.   وه مننه نو ناچن و ده له

شراو ک تھه کان له  شه ی به وه ر ئه به له(بت  کی دیکه ئایدیایه
بار بۆ  بن به  ڵ و دووپا ده کو ئاژه ، وه و توخمانه ئه) ترن ساده
دا  ناسرن؟ لره گینا چۆن ده ئه. ش تی دیکه لک بابه گه

.   تکه بابه  تاکه] تی سه خه[باری  ، که وه پشه  ک دته ئایدیایه
  ر به ئایدیا سه  ڕی ئمه بیروباوه به   ش ناگونجت چونکه مه ئه

  پناسکردنی شته  وه نه ناکه  وه س بیر له زۆرکه.  ته ک بابه کۆمه
وان له  ئه.  حاه تی خۆر و مانگ مه تایبه کانیش به ییه میشه  هه

کو خۆر  ، وه تانه م بابه ت بۆ ئه سه ندێ خه یاندا هه که پناسه 
نن،  و دیارنامنت داده شه  یان به  وه سوڕته میندا ده وری زه ده به
کاتک خۆر   یه م پناسه ی ئه گوره به. تی نین ڕه بنه  که
و   شتکی دیکه بت به وت ده که میندا ده وری زه ده به  وه سوڕانه له
بت  ده  یه م پناسه ئهر  سه له ها روه هه.  وه ی نامنته) خۆر( به

خۆر   به  وه سوڕته میندا ده وری زه ده به  ش، که تکی دیکه بابه
ه خه  به  ی بووه مکه و چه ئه. تدابنرناسه  له[تی خۆر  سدا که پ [



 

175 

      

کو  ، وه)خۆر(مکی  م چه نرت به ش داده تکی دیکه ند بابه بۆ چه
  . کات بۆ بوونی شتکی تاک ده  سوکرات و کالیاس ئاماژه

ڵ له  شی ئاژه کانی له ندامه ئه. رن وهه هیز جه  کان به بووه هه -16
نو  ش بوونیان له له یان له  وه جیاکردنه.  وه هش جیا ناکرین له 

خاک و ئاگر و .  وه مننه ر ده هه] ر کو ماته وه[ستویی  ئه نابات و به 
کانی  ندامه ن ئه گه ندیک واتده هه. ستون کبوون نین و ئه وا، یه هه
نیاش  ته  ن و به هه  وه هزو کرده  روون به کانی ده شه ش یان به له
سروشتیش  ن و  شه و له هز ئه کان به  ندامه ئه.  هو جونه ده
مکی بوون  چه. ش له  بن به ده وه  کرده ستت و به یانبه وه ده که یه به

م  له.  که کانیش یه تاکه ری شته  وهه جه. ک شتن کبوون یه و یه
دا  لره. کان ر بۆ شته وهه جه  کبوون نابن به ، بوون و یه وه ڕووه

و هشتا نابن به  تیه  ڕه کان بنه بۆ شته کبوون بوون و یه
.  کی نیه مه ر گشتی و هه وهه جه  ریان چونکه وهه جه 

ی  وه و ئه  وه نو زۆرشتدا نادۆزرته بت له) ک یه(رشتکیش هه
هیچ شتکی   وابوو، ئاشکرایه که.  یه نو زۆرشتدا هه له  کییه مه هه
بوونی   ڕ به ی باوه یارانهو بیر ئه. کان نابت ب تاکه  کی به مه هه

ر  وهه جه  کان به ر فۆرمه گه ن ئه که کان ده ب تاکه کان به  فۆرمه
دانانی   م له به.  یان دروسته که ک بۆچوونه یه ڕاده دابنین به

. دا چوون ه هه بت به کاندا هه زۆره نو شته  ی له) که یه(و  فۆرم به
کان  ب تاکه  رک به وهه ن جهلمن بیسه  یانتوانیوه ها نه روه هه
مکی مرۆڤ و  وان چه ی ئه که ی بۆچوونه گوره به.  و چۆنه  چیه
بینیبت  شمان نه ستره ر ئه گه ئه. سپ مرۆڤ و ئه بن به  سپ ده ئه

] دیدی ئمه  به[  یه م شوه به. ین که بوونی ده  ڕ به هشتا باوه
  ڵ نیه رکیش تکه وهه و هیچ جه  ر نیه وهه کی جه مه مکی هه چه

  ].  هاتوه پکنه  رکی دیکه وهه ند جه چه  له[
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  وه تایی دیکه ره خاکی سه مان له  که وه ئستا توژینه -17
ر  وهه و جه  ره وهه دات بزانت چ شتک جه وده هه. ر گه  وته که ده

  ته بابه ر له  وهه دوین چۆن جه ده  وه له  وه شه لره.   چیه
و  رچاوه ر سه وهه کی جه مادامه.  وه کرته کان جیاده کییه سته هه

ش  و پرسیاره ئه. ین که ده  که وه توژینه ست به ده وه  م خاه له  هۆیه
  تی مرۆڤه حاه  گردراون؟  له  وه کان پکه ین، بۆچی شته که ده

؟   مۆسیقازانه  و مرۆڤه بۆچی ئه پرسین، که  دا ده که مۆسیقازانه
بت  وه خۆیه  و شته ی ئه باره مان له  که ر پرسیاره گه ئه  یه بھوده

بوون ]. ری سه  ته خراوه  ، که وه ینه ده نه  و جیاوازییه ڕ له ئاوه[
،  بۆنموونه]. ناکرت  وه باره  پرسیاری له[و هۆکارکی ئاشکرایه

.  چیه  ، که دیاره  تاوه ره سه و له   مانگ گیران هۆکارکی ئاشکرایه
، یان  بۆچی مرۆڤ مرۆڤه ، که  نیه وه  ت به باره مان سه که سیارهپر

وێ بزانین بۆچی مرۆڤ  مانه کو ده به.  مۆسیقازان مۆسیقازانه
  وه و پرسیاره می ئه وه مان خۆی به  که وه وابوو، توژینه که.  ه ئاژه

ر  سه  ته ی خراونه و شتانه ندی نوان ئه یوه په کات، که  ماندوو ده
؟ چۆن  یه هه  بروسکه  وره ، چۆن هه بۆنموونه. خات رده کدی ده یه
کان  ت باره باره مان سه که وه توژینه  وه م ڕووه گرمنت؟ له ور ده هه

ک  بۆچی بۆ خانوویه.  وه کانیانه گره بارهه به   ندییانه یوه و په
ها  روه هه.  کانه هۆیه ت به  باره ش سه مه رد پویستن؟ ئه خشت و به
ری  و جونه  و شته بوونی ئه ست له  به ش بۆ مه ئاماژه  که پرسیاره

.  و شته ش هۆن بۆ  پکھنانی ئه مانه ئه  کات چونکه میش ده که یه
مان له  که ر پرسیاره گه ی خۆی ناگات ئه جگه مان به  که وه توژینه

رۆڤ کو م پرسیارکی، وه. بت نه  وه کانه آگرو باره ی بارهه باره 
  ئمه. رناخات ندی نوان دوو شت ده یوه و په یه ؟ ساده بۆچی مرۆڤه
.  یه کان هه شه ناسینی به  مان پویستیمان به که وه بۆ توژینه

نو  کرت له پرسیارده  وه باره  ی له و شته ی بوونی ئه وه ر ئه به له
 .ین ماندوو ناکه  خۆمانی پوه]  هۆکاره[و  یه دا هه که پرسیاره
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بۆچی ]. ک بوونی نه[ یه و شته تی ئه چۆنیه  ت به باره سه  که پرسیاره
وانیش  ن و ئه هه  سانه ره و که ئه  ؟ چونکه ردو خشته به  که خانووه

بۆچی . نین خانووی داده  به  ئمه  ن، که که دروستده  و شته ئه
 ستو مان بۆ ئه شدا ئاماژه ؟ لره پکھاتوه شه  م له فۆرمی مرۆڤ له

بن ناتوانین  ڵ نه بن و تکه  کان ساده ر شته گه ئه. کو هۆ ، وه کردووه
  کی جیاوازتر بۆ ناسینیان بگرینه یه بت ڕگه و ده وه لیان بکۆینه

ی  کو کۆمه ک وه نه.  ک شته و یه  مووه ڵ هه شتکی تکه. ر به
انی ک توخمه  بگه  چونکه  کو بگه کو وه کراو، به که ه ردی که به
. ئاگر و خۆڵ ناکات  شیش له ناچت و له) لف ئه(و) ب( له) با. ( نیه

ش  له(پچن و داده  وه کرنه کدی جیاده یه  له  م توخمانه کاتک ئه
و   وه منته وام ده رده کان به م بوونی پیته به. نامنن)  که و برگه

ان ک پیته  له  بگه. ت ردا نایه سه خاک و ئاگریش هیچیان به
وابوو،  که.  رما نیه رما و گه شیش خاک و ئاگر و سه له.    جیاوازتره

توخمک [بت  ر ساده گه ئه.  کراوه یان تکه  ساده  یه ی هه وه ئه
م  به. ڕین ی ئاگر وخاکیشدا بگه دوای توخمی ساده بت به ده] بت
  نهر و ب کۆتایی د ده به ژماره  ی له  ک توخمی ساده کۆمه  جۆره
ڵ  گه له   که شه و له کو بگه  وا، وه ویش بت ئه ر تکه گه ئه. پش

به   ی ئمه وه ئه. کانی نامنت و داپچانی توخمه  وه جیاکردنه
  که شه و له بگه  یه و هۆیه و ئه  نیه  که ڕین توخمه گه دواییدا ده 

شت،  ندک هه. مووشتک بۆ هه  ره وهه ش جه مه ئه. کات یداده په
توخم .  یان سروشتیه که ره وهه یدابوون جه سروشتدا په ی له  وانه ئه

و   وه دۆزرنه ده  وه کراوکه ی تکه وه شکردن و وردکردنه پاش دابه
  بۆ بگه) با(و) لف ئه(کو  دا، وه سانه ره دا یان که ستوه و ئه نو ئه له
  .هنن پکده  که کراوه تکه  ن، که هه
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   Eta ئيتاشی  به

ستنیشان  کان ده مان ئاکامه که وه کۆتایی توژینه له   پویسته -1
هۆکان و   کرد، که و خاه مان بۆ ئه ئاماژه  تاوه ره سه له . ین بکه
.  مانن که وه تی توژینه ر بابه وهه کانی جه کان و توخمه ته ره بنه
. نکان ناسراو موو بیریاره کانیش الی هه ره وهه جه  ندک له هه
بوونیان   ر به باوه  وه که یه ند فرگه ن چه الیه  یان له ندکی دیکه هه

کو  کانی، وه سروشتیه  ره وهه گشتی ناسراون جه ی به  وانه ئه.  کراوه
ڵ و  ک و ئاژه میش ڕووه دووه.  وایه ئاگر، خاک، ئاو و هه

  ندک فرگه هه. کانی شه ردوون و به دواجاریش گه. کانتی شه به
  له. نن ر داده وهه جه  کان به ماتماتیکیه  ته رم و بابهفۆ
گریش  ڕۆک و بارهه وت ناوه که رده شدا وا ده ی ئمه که لماندنه سه
جۆری   له  وره ، جۆری گه وه کی دیکه نیگایه  گۆشه  له. ربن وهه جه

ئایدیاش .  ره وهه کی زیاتر جه نده هه  کیش له مه بچوک و هه
ر  وهه جه کان و به  کییه مه هه  مکه و چه  وره جۆری گه ر سه ته  خراوه

مکی  چه  و پناسه  ره وهه ڕۆکیش جه ی ناوه وه ر ئه به له. دانراون
  ها پناسه روه هه. ڕۆک ناوه  به  یشتنه گه  ، پناسه یه ڕۆکه و ناوه ئه

  شانه و به تی ئه چیه  له  و پویسته  شک پکھاتوه ند به چه له 
  مکه و چه  وره جۆری گه  بۆچوونی ئمه به .  وه تهبکۆی
ی  کشه  ین له ده ویش ده ر نین و هه وهه کان جه کییه مه هه

و بزانین چۆن   وه کانیش وردبینه ته ماتماتیکیه ئایدیاکان و بابه
ب   ن، به که ی بۆده شه ندک بیریار بانگه ی هه یه و شوه به
  رانه هه و جه دا بۆ ئه با لره. ن هکان ه کییه سته هه  ره وهه جه
.  یه بوونیان هه ریان به  کان باوه موو بیریاره هه  ، که وه ڕینه بگه
موو  هه. ستون نی ئه و خاوه  کانه کییه سته هه  ره وهه ش جه وانه ئه

نرت؛  ر داده وهه جه  به  وه س ڕووه  کیش له سته تکی هه بابه
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وه  ستویی ئه ئه  ست  له به مه(تویی بت س تکی ئه بابه  یه وانه له
ی  مک و شوه ، چه) یان تاکه  یه ستوه و ئه له  ته و بابه ئه  ، که نیه 

  ستوه کشی فۆرم و ئه ناسرت یان تھه ده  شته) و ئه(  و به  یه هه
  شی له وه ڕووتکردنه شکت و به بت و تکده یدا ده و په

ی به  رانه وهه و جه ئه  چونکه.  وه نتهتوانت بمی کانی ده ته سله خه
ندکیشیان جیا  و هه  وه کرنه ندکیان جیاده ن هه مک هه چه 

ر  وهه جه  به  ش بووه) ستو ئه(،  وه مه که ڕووی یه  له.   وه ناکرنه
  کان شتک به ناکۆکه  نه کاندا بۆ الیه نو گۆڕانکارییه له  چونکه

و  تی شون گۆڕیندا ئه حاه  له.  وه تهمن کو خۆی ده وامی وه رده به
.  شونکی دیکه  چته و دوایی ده دایه جوت ئستا لره ی ده شته
  بت و له ده وره گه  ی ئستا بچوکه و شته کردندا ئه شه گه له 

دوایی   ندروستی باشه ی ئستا ته سه و که تیشدا ئه گۆڕانی چۆنیه
دوایی   ئستا پکھاتوه  و شته هریش ئ وهه بۆ جه. وت که خۆشده نه

و  دواییدا له و له  یه ته سه و خه نی ئه شکت یان ئستا خاوه تکده
کانی  دا گۆڕانه گۆڕانه  م جۆره ئه ڵ گه له. کرت ریده ببه  ته سه خه

دا  کانی دیکه ڵ گۆڕانه گه له   رج نیه م مه به. ن ده ش ڕووده دیکه
بۆ شونکی   وه شونکه  گۆڕان له. تڕووبدا  گۆڕانه  م جۆره ئه

مدا  که نوسراوه له . یدابوون و تکشکاندن هۆی په  نابته  دیکه
نو سروشتدا و  ر سروشت باسی جیاوازی نوان پکھنان له سه له
  ) 60. ( کان کردووه ته سه ن خه کان و خاوه ساده  ته نوان بابه له

  ر و پکھنانک به ده ت به هس خه جیاوازی نوان پکھنانی له -2
   

:              بوانه.    دواوه  یه م کشه ر ئه سه دوو نوسراوییدا له  ریستۆ له ئه) 60(  
Aristotle. “Physics”, v.l. 225a 12- 15, “On Generation and Corruption”, i.2.  

317 a 17- 31.   )وه رگ (                                                    
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.  وه ته ناوی سروشت ڕوونکراوه  مدا به که نوسراوه   له  وه ته سه خه
 له  ، که وه ته یان ناسیوه ره وهه جه  و جۆره ی بیریاران ئه وه رئه به له

، ئمه  یه هه  وه هزه  به  ش شتکه مه ئه  ستو پکھاتوه فۆرم و ئه
کی  سته و هه]  وه کرده  به[کی ری کرده وهه ین جه ده وده هه

نوان  ۆڕ جیاوازی لهجى دیمۆکریتس س به ديد. ین باسکه
م له  به  یه موویاندا هه نو هه  له] ستو ئه[ش له:  یه کاندا هه شته

  ئاشکراشه. جیاوازن  وه ت و ڕیزبوونه و حاه  وه و هۆنینه ڕووی شوه 
یان  که ستوه ئه  شتانهو  ندک له هه  ، بۆنموونه یه جیاوازی زۆرتر هه

، )پک و چهکوه(ستراون به  وه ، پکه)نگوین و ئاو هه( کراوه تکه
مخ   به)  ڕتووک کانی په ره و پهکوه(نوساون   وه پکه

کاتدا پش و پاش   ندک له هه). رگا رده ی سه خته ته(داکوتراون
 شوندا ، له) یانی و نان خواردنی ئواره نان و چای به(ون که ده

رمن،  قن، نه ڕه(کارتکردندا جیاوازن  ، له)با(ون که کتر ده دوای یه
  ته بابه ندک له  هه). ڕن وشک و تهيان نکن  ستور و ته ئه
وانی  و ئه  یه تکی جیاوازییان هه سه ند خه کان چه کییه سته هه

مکی  چه  ئاشکرایه. جیاوازن کاندا ته سه موو خه هه له   دیکه
کی  یه خته ته  پارچه  ست له به مه  .یه کی هه د واتایهن چه  )یه هه(

. ناسرت ده  یه و شوه بهکه ک،  یه شوه  رگاو دانانتی به ژر ده
بوونی شتک   یه وانه له. تیدا تکی تایبه حاه  له  ستنه هۆڵ به سه

و  ئه.  وه ڕته کانی بگه شه بوونی به کانی و تکه بۆ جیاوازییه
  وه شدا پیکه ست و پای له تی ده حاه کراون یان له  هتک  شانه به

بن به  ده  چونکه  وه بناسینه  م جیاوازییانه ئه  پویسته. نوساون
میدا،  زۆری و که کان له  شته. ن ی هه و شتانه ی بوونی ئه بناخه 

  مانه ئه. دا جیاوازن کانی دیکه ته سه نکیدا، یان خه ستوری و ته ئه
ی  و شتانه ئه.  وه دۆزرته تیایاندا ده  ، که بوونیه و نه تی بوون حاه
ش  ی دیکه وانه ئه. دا جیاوازن شوه قن، خوارو ڕاستن له رم و ڕه نه

  وه م هۆکارانه له. ستت وه ڕاده  که ه ر تکه سه بوونیان له
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و   یه جیاوازانه  و شته ی بوونی ئه ر بناخه وهه وت جه که رده ده
  جیاوازانه  و شته کک له ر یه بۆ هه  ره وهه و جه ئه  پویسته
  ستوشه وه ئه ر به  گه کان، ئه زانین جیاوازییه ها ده روه هه. بناسین

چن و  ریش ده وهه جه  م له ر، به وهه جه  گربدرن نابن به
و  ین ئه ده  رگاکه ی ژر ده خته ، بۆ ناسینی ته بۆنموونه. کین کرده
و  رده ، یان خانو خشت و به دانراوه  یه و شوه و به یه خته ته  شته
ستنی ئاوه یان هارمۆنی  فر به به.  دروستکراوه  یه و شوه به

.                     و هتد یه و شوه به  رزه نگی نزم و به کردنی دوو ده تکه
ی  که ستوه هی ئ گوره  به  وه کرده ش به که و بوونه  ، پناسه ئاشکرایه

کشراو،  بۆ تھه  کردنه تدا ئاماژه ندک حاه هه  له. گۆڕت ده
ی  باره ی پرسیاریان له وانه ئه. کان و یان جیاوازییه تکه
ن خانو  ده  مدا، که وه ؟ له کریت، ئایا خانو چیه لده  وه که خانوه

  چونکه. دون ده  وه ه)هز به(ی خانو باره له  یه خته ردو کاشی و ته به
ی  سه ره کات که باسیانده] یدا که پناسه له[ی و شتانه ئه

نا بۆ  کو په ی پناسی خانوش، وه وانه ئه. ن که دروستکردنی خانوه
. کات کارهنانی ده کات، باسی به موکردن ده یان به  وه سانه حه
 ری وهه ی جه باره کات له کش ده تھه  وه ردوکیان پکه ی هه وه ئه

ی  یه و پناسه ئه.  ستو پکھاتوه فۆرم و ئه له  دوت، که ده  وه مه سیه
  و شته و بوونی ئه که  کات، فۆرمه کان ده بۆ جیاوازییه  ئاماژه

  که وه ر تکه سه خت له کیش جه یه پناسه. ڕوو  خاته ده  وه کرده به
بۆ   مه ئه.  یه هه  وه که پناسکراوه ستوی شته ئه ندی به  یوه بکات په

 ی  شه بانگه   ئارکیتاس  که    بت، ش ده پناسکردنه    و جۆری ئه
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 بۆ   . ستوه ستنی فۆرم و ئه به وه پکه   چونکه) 61.( بۆکردووه
ش )با( . بوونی بای تونده ؟  نه وای خۆش چیه ئاوهه  نموونه

همنی .  ره وهه و جه کییه ی باش کرده بوونی جوه نه.  ستوه ئه
  ندی به یوه ش په مه ئه.  کانه رزه به  پۆله بوونی شه ؟ نه ریا چیه ده
بۆمان   وه لره.  ره وهه و جه  کییه و کرده  یه هه  وه ستوه ئه
و چۆنیش   کی چیه سته ری هه وهه جه  وت، که که رده ده
ی فۆرم یان  ی دیکه که شه و به ستوه شکی ئه به. بت یداده په

 ڵ گه لهفۆرم [ ردووکییانه ستنی هه به  وه میش پکه سیه.  کییه کرده
  ]. ستودا ئه

  مکک ئاماژه نازانین چه  بیرچت، که مان له و خاه نابت ئه -3
. کات کی ده کراو یان فۆرمکی کرده رکی تکه وهه بۆ جه
ردو خشت،  به  له  یه ه تکه  و شته ئه) خانو( ست له به ، مه بۆنموونه

.  روونه نیا ده شدا یان ته نو له له  روونه ڵ ده ؛ ئاژه یان فۆرمه
  یه وانه له.  کییه ر کرده وه ندک زینده یان بۆ هه  روون فۆرمه ده

روون و  ده. ردووکیان بت بت و هه روون نه نیا ده ڵ به ته ئاژه
نرت  مرۆڤ دانه  روون به ر ده گه ئه  ک شتن روون یه ده  بوون به

ندک  ، هه وه م بپچوونه له. ک شت نین مرۆڤ یه  همرۆڤ و بوون ب
  وانی دیکه وئه  وه ڕۆکیان جیانابنه ناوه ن له ی هه وشتانه له

.                     ک نین کو یه ،    وه وه بنه جیاده
  بگه  نت، که یه گه مان ده ڕه و باوه به  یه م کشه ش له وه بیرکردنه

  کان نزیکی و دووری خشته    و خانوش  چوه رنه ده  وه کانه پیته  له
 ---------------------------------------------  

  و له سوفکی یۆنانی پیتاگۆراسییه یله فه)  پ ز 350-400(ئاراکیتاس  )61( 
نراڵ و له  جه  به  وت جارکراوه حه.  دایکبوه ی باشوری ئیتالیا له) تارینتوم(شاری

شاری سایراکۆس  له  وه مه ن دیۆنسیسی دووه الیه فالتون له ئه دا، که  361سای  
  )رگ وه. (سینا بۆ ئه  وه رکرا، ئارکیتاس ڕزگاریکرد و هنایه سه ستبه ده
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و  له  که کشراوه تھه  ، چونکه ش دروسته مه ئه.  نیه  وه کدییه یه له

ی ژر  خته ر ته گه ئه. کشراون تھه  نادات، که رهه سه  وه شتانه
له   که ی دانانه یدابووبت، شوه په  وه که ی دانانه شوه  له  رگاکه ده

ر  سه میان له کو دووه به.  داوه نه ریھه سه  وه که خته بوونی ته 
کی  ین مرۆڤ ئاژه ده  م پیه به. ستت وه ڕاده میان  که یه

زیاتر   پویسته  وه ستوییه ئه  م هۆکاره و ئهر سه م له به  دووپایه
می توخمکیش  رهه به کان پکھاتبت و نه  توخمه  له  نه. بوترت

بینن  ستو ده ی ئه وه ر ئه به کی له خه  ، که ره وهه ش جه وه ئه. بت
  ر هۆی بوونی شته وهه جه. ن چت باسیبکه بیریانده له 

دوین  هۆی بوونی شتک ده ک له وابوو، کات که.  یه که پناسکراوه
  ریش پویسته وهه جه .ین که ی ده که ره وهه بۆ جه  ئاماژه

واوی  ته بت به ناویش بچت ده ر له گه ئه. یی بت میشه هه
پشتر  له . دات دا ڕوونه نو پرۆسه یدابوونیشی له شکت و په تکنه

  کرت تاکه دهی دروست وه ئه. فۆرم دروستناکرت  وه ڕوونمانکردۆته
ری  وهه جه  م بۆمان ئاشکرا نیه به.  ستوه کردنی فۆرم و ئه و تکه
  وه بنه کانیان جیاده ته کان جیاوازن و له بابه کییه سته هه  ته بابه

  وه ندکیانه هه  ر له وهه ی جه وه جیاکردنه  زانین، که ده. یان نا
.  نیه] وتدا نیو داکه له[ک ب خانویه ری خانو به  وهه جه.  حاه مه
  کییانه سته هه  ته بابه  م جۆره ئه  ، که یه وه ر ئه به له  ته به هه
م  سکیش وا بۆ ئه که. کردون یداینه سروشت په  ر نین چونکه وهه جه

نیا  ته شکن به  ی تکده تانه و بابه موو ئه نو هه چت له ده یه  کشه
ی  وتوانی فرگه شونکه ی م گرفتانه ئه. ر بت وهه سروشت جه

   نی  ن شایه که باسیده  وارک  خونده ند نه نتیستینس و چه ئه
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  یه ی هه وه وان ئه دیدی ئه به ) 62.( یه یان هه وه ڕلدانه ئاوه  

وه  و شته ی جۆری ئه باره نیا زانینمان له  ته  پناسه. پناسناکرت
 بزانین خودی زیو  حاه مه  بۆنموونه. کرت پناسده  ، کهتادهد

 که نه ته له   وت شتکه که رده دا بۆمان ده پناسه ی له  وه ئه.  چیه
رکی  وهه کرت جه ی پیناسده وه ئه  مه ر ئه به له. چت ده 

یی  میشه هه  ره وهه و جه ئه  گرنگیش نیه] یه پکھاته[کراوه تکه
کو فۆرم و  انی وهک ره ندی نوان پکھینه یوه په  پناسه. بت نه
.  حاه کارکی مهنيش کا ره ی پکھنه خات و پناسه رده ستو ده ئه

  مان شوه هه ربت، به وهه جه  ر ژماره گه ، ئه ئاشکرایه
ر  سه چت و به  ده  ژماره ش له  پناسه. کرت پناسده

  که وره گه ژماره ک له  یه کاتکیش ژماره. کرت شده کانیدادابه شه به
کوخۆی  وه  که وره گه  ری ژماره سه ینه بخه یان ده  وه ینه که مده که

دا  ژماره  شتک له  پویسته. گۆڕیت شی ده که و پیناسه وه نامنته
دا  ئمه ڵ گه لهی  وانه ئه. کبوونی بپارزت و یهتاکبت  هه

  یانتوانیوه نه. چوون نه  که بۆ کشه  وتوانه رکه هاوڕانین سه
ی  ک ژماره کبوونن یان کۆمه نی یه کان خاوه ژماره لمنن بیسه

  ڕه م باوه گرانی ئه م هه به  ک شته پناسکردنیش یه. جیاوازن
،  ک شته ریش یه وهه ها جه روه هه.  وه کردۆته یان ڕووننه م خاه ئه
  و نیا ئه ته. رناگرت ر وه سه و خستنه  وه مکردنه ش که کو ژماره وه
   
  
ی  ری فرگه زرنه سوفکی یۆنانی و دامه یله فه)  ز 360 -445(ستینس نتی ئه )62(

رگی  مه ره سه  کانی سوکرات و له هاوڕێ نزیکه  له  کک بووه یه  سنیسیزمه
ڕاکانی  بیره ڵ گه لهس خادا   له. بت ڵ سوکراتدا ده گه  زیندان له سوکراتدا له 

موو  نو هه اخۆشی ژیان، لهخۆشی و ن  دان به گونه:  سوکراتدا هاوڕابوه
.  ش گرنگتره له  روون له و ده کردن باشتره  نه  چاکه  کردن له  بارودۆخکداچاکه

  ) رگ وه(
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. کرت مو زیاد ده لیان که  کراوه ستویان تکه ی ئه رانه وهه جه
ر  وهه ر پکھنان و تکشکاندنی جه سه مان له یه وه م ڕوونکردنه ئه

  .بت هواود دا ته لره
چت  بیرمان نه له   ستویی پویسته ری ئه وهه ت جه باره سه - 4
  تاوه ره سه  ش بن و له کانیاندا هاوبه ره پکھنه ی له  و شتانه ئه
  رانه وهه و جه کک له ر یه ستو پکھاتبن هه ک ئه یه موویان له  هه
ای م و ت غه وری به چه. تی تی خۆیه کی تایبه ستویه ئه  ر به سه

 وه کدییه یه  ستو پکدن له ک جۆر ئه یه  له  نده ر چه زراو هه
شیرینی . ک پکدت ستویه ند ئه چه  ندک شتیش له هه.  جیاوازن

کانی  بۆ توخمه  که ر زراوه گه ئه( یه م و زراویشدا هه غه نو به له
  به: دات ده رهه سه  دوو شوه ک جۆر شت به  یه).  وه شیبکرته

ی  وه شیکردنه  و به  وه توخمکی دیکه  وونی توخمک لهرچ ده
گۆڕانی   ستو به مان ئه هه. کانی ره پکھنراوک بۆ پکھنه

مز و   خته ته  له.  هۆی پکھنانی شتکی دیکه  بته شی ده که شوه
تدا بۆ  ندک حاه هه له . ین که ی نوستن دروستده جگه

.  کی جیاوازمان پویسته یهستو دروستکردنی شتکی جیاواز ئه
کاتک . ین خوری دروستبکه  یان له  خته ته ناتوانین مشار له 

ی ناگۆڕت  وه ین ئه که دروستده  وه کی جیاوازه ستویه ئه  شتک له
ش  که مه رهه جیاوازبن به  که ستوه و ئه  که ره ر بکه گه ئه.  یه که ره بکه

موو  شون هه  ی هۆ به وه نهبت بۆ دۆزی ده.     چت رده جیاواز ده
ستویی بۆ بوونی مرۆڤ  ئایا هۆی ئه. ڕین کاندا بگه جیاوازه  هۆیه
؟ تۆوی  ری چیه هۆی جونه. نهدانی ژ ی نو هلکه ؟ هلکه چیه

؟  دواهۆی چیه. ڕۆکی مرۆڤ ؟ ناوه ی چیه که هۆی فۆرمه. نرینه
م و  یههۆی س  شه وانه له. مرۆڤ] بوونی  ست له به مه[کۆتایی
ین نزیکترین هۆ  ده وده بت و هه ک واتایان هه م یه چواره

ئاگر و خاک   بوونی مرۆڤ له.  ستوییه هۆی ئه  ، که وه بدۆزینه
  مانه ر ئه گه ئه. خۆی به  ته کی تایبه ستویه نی ئه و خاوه هاتوه پکنه
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کان  سروشتیه  ره هه مان بۆ ناسینی جه که وه هۆکان بن توژینه
کان  یه میشه هه  سروشتیه  ره وهه بۆ ناسینی جه.  یه ین ڕگهباشتر

ندکیان  هه  چونکه.  یه کی جیاوازتر هه یه وه توژینه  پویستمان به
  وه شونه شیان به  که ستویی نین و جونه بوونی ئه  ر به سه
ر نین  وهه ی جه سروشتیانه  ته و بابه بۆ ناسینی ئه.  ستراوه به
نو  له  تانه بابه  م جۆره ری ئه وهه جه. ڕین گه تودا ناس دوای ئه به

هۆی مانگ گیران؟   بت به ک ده ستویه ، چ ئه بۆنموونه.  خۆیاندایه
  و جونه هۆی ئه.  ته م بابه به  ستوی نیه هیچ، مانگ گیران ئه

. بت دوا هۆ نه  یه وانه مین، له شکنت؟ زه تیشک تکده  ، که چیه
ستنیشانکردنی  ب ده  به ، که  کردندایه پناسه  له ش که فۆرمه
پرسین مانگ گیران  ده بۆنموونه . واومان نادات کی ته واتایه  هۆکه
بۆمانگ [مان که پناسه کاتکیش له. ڕووناکی شبوون له  ؟ ببه چیه

دون،  نوان خۆر و مانگدا ده مین له  ستانی زه ڕاوه له ] گیران
ی  وه وتندا نازانین ئه تی خه حاه له. ین که ده  بۆ هۆکه  ئاماژه

.  وت ؟ به خه ڵ ده توانین بین ئاژه ئایا ده.  وت چیه خه ده
وتن؟ بۆچی  هۆ بۆ خه  بته ده  ه و ئاژه شی ئه شکی له م چ به به
وتن؟ ئایا  هۆی خه  بت به ش ده موو له ک هه نه  شه و به نیا ئه ته

و  م ئه ، به کارکردن؟ به  له  یه شه به و ستانی ئه ی وه هۆکه
  ڕێ؟   وته که چۆن ده  یه پرۆسه

ن و  کان هه گشتیه کو خاڵ یان فۆرمه کان وه بووه هه  ندک له هه -5
،  بت سپی نیه یداده ی په وه ئه(یدانابن و تکناشکن، نین، په

  یه وه شتکه  یدابوون له په.)  ی سپیه خته ک ته یه کو پارچه به
. یدانابن کدیدا په نو یه کانیش له موو ناکۆکییه هه.  بۆشتکی دیکه
باوکی مرۆڤکی  بت به  ش پست ده ین مرۆڤکی ڕه کاتکیش ده

بن و  یداده ی په و شتانه نیا ئه ته.  ی جیاوازه سپی پست، واتاکه
  ن و نین و گۆڕانیان به ی هه وانه ئه. ستویین گۆڕین ئه ده
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دا  ی لره و گرفته ئه. رن ده ستو به ئه ت له  یهردانا سه
کان و  ستوییه ئه  ته ندی نوان بابه یوه ی په باره دات له  ده رهه سه

ندروست بت و  کی ته ش هزه ر له گه ئه.  کانیاندایه ناکۆکیه
ڕووی  له  ش کرت  له ی بت، ئایا ده که خۆشیش ناکۆکیه نه

راب و  کی شه هزه  ت؟ ئایا ئاو بهردووکیان ب هه  وه کییه هزه
تیڤی فۆرم و  تکی پۆزه حاه  یه ی هه وه مدا، ئه وه ؟ له یه سرکه
و   تیڤه پۆزه  ته و حاه ریکردنتی له شی ببه ناکۆکه  ڕووه.  ستوه ئه

بت  راب ده شه  نده رچه هه. ی که ناکۆکه  و ڕووه ره تکشکانتی به
ی  سرکهکه دابنین،   ستوه و ئه راب به هش م دژواره  به  سرکه  به

سکی مردوو  که  به) کی هزه به(کرت یان مرۆڤ لدروستده
فۆرمی تکشکاوی   چونکه.  وانیه  مه ، ئه وانه پچه به. دابنرت

  به  شتی، که شکت له دا تکده ئاژه  ی له وه ئه.  تک ڕووداوه بابه
کات و  راب ترش ده شه  ، که و ئاوه  کی مردووه یه کی الشه هزه
یدا  کدا په نو یه ی له تانه و بابه وابوو، ئه که.  یگۆڕت بۆ سرکه ده
ش بۆ  له  پویسته.   وه یان بدرته که ستوه ئه ڕ له  بت ئاوه بن ده ده
ش پکھاتبت و  له  ڵ له ر ئاژه گه ئه.  وه ڕنینه ستو بگه ئه

  . رین بت بۆ ئاو بگه ین  ده دروستبکهبيش را وت شه بمانه

و  و ئه  وه ڕینه بگه  کردن و ژماره کانی پناسه با بۆ گرفته -6
و  ؟ له دا چیه و ژماره  پناسه کبوون له  ین ئایا هۆی یه بکه  پرسیاره

ی خۆیان ) موو هه(شک پکھاتون و  ند به چه له  دا، که  بووانه هه
.  یه کبوونی هه ۆ یهک ب ، هۆیه شانه و به له  شتکی جیاوازتره

ش  پناسه.  و هۆیه بت به ستن ده به  وه بوودا پکه ندک هه هه له
کو داستانی  وه  وه ستنه به  وه نجامی پکه ئه  له   یه مکه و چه ئه

چ شتک . کات تدا ده ک بابه ڵ یه گه له  ه و مامه بوه یدا نه ئیلیاد په
کو  ندشتک، وه چهک بوون؟   بۆچی مرۆڤ  یه کات به مرۆڤ ده

مکی  چه  وه پکه  ته سه م دوو خه ؟  بۆچی ئه ڵ و پادار نیه ئاژه
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  پناسه  سانی دیکه بیر له ی که و جۆره ن؟        به مرۆڤمان ناده
  کان دژواره ک بۆ گرفته یه چاره دون ڕگه و ده وه نه که ده
  ان شتهکان ی بووه دابین هه ڕه و باوه ر له گه ئه. یدابکرت په

کی  کی و کرده ستو، هزه فۆرم و ئه  له] رمان وروبه ده[کانی
  م گرفته ئه. بت ئاسان ده  که رکردنی گرفته سه پکھاتوون چاره

ی کاتژمر  کی برۆنز بۆ پناسه یه قه ندک ئه هه  چت، که ده  وه له
 کبوون بۆ کرت، ئایا هۆی یه ش ده و پرسیاره ئه  وه نن و لره داده
کردنی فۆرم و  ئاماژه  به  که ؟ گرفته چیه  که برۆنزییه  لقه ئه
ئایا هۆی . کرت رده سه چاره] کرت پناسده[ی و شته ستوی ئه ئه
کی؟  کرده  بت به ده  وه کییه هزه  ؟  بۆچی شتک له چیه  و شته ئه

  پناسه  شکیش له کات؟ به یداده په  و شته رک ئه بکه  چ جۆره
کی  یه شوه  ین بازنه ده  ، بۆنموونه یه هه  وه ستوه ئه دی به ن یوه په

نو  له  کییان نیه سته کی و هه ستوی هۆشه ی ئه و شتانه ئه.  پانه
بوونکی تاکیان   چونکه  کبوونیان تدایه خودی خۆیان جۆرک یه

خۆیان ) ک یه - ژماره(و) بوون(تکدا ی بابه نوان پناسه له.  یه هه
.  یه که پناسکراوه  ته کبوونی بابه ڕۆکیش یه ناوه. ن خهرنا ده
ی  و بوونانه ی خۆیاندا نابن به وه ره ده کان له  ته ، بابه مه رئه به له
.                     ک شتیشن و یه  یه بوونیان هه  وه ته ڕه بنه ککیان له ریه هه. کن یه
نایان  په  م گرفته رکردنی ئه سه بیریاران بۆ چاره ندک له هه
  چین، که  وانه ؟  ئه شداربوون چیه هۆی به.  بردووه) شداربوون به(بۆ
م  ئه)  63. (کات ژیان ده  وه ن؟ لیکۆفرۆن باسی پکه که شداری ده به

روون  ژیانی ده  وه ئاکامی پکه  زانین له  دایه ڕه و باوه له  بیریاره
ش  ندک بیریاری دیکه هه. دات ده رهه کاندا سه ته بابهڵ  گه له 

له . وه ڕننه گه روون ده ش و ده گردانی له  وه ژیان بۆ پکه
  وه ئاکامی پکه  ندروستی چاک له ته  وه م بۆچوونانه ی ئه ڕوانگه 

بت یان  یداده په  وه روونه ش و ده له  نى گردا  وه ژیان و پکه
، شتکی سپی  یه برۆنز و س گۆشه  که یهی س گۆشه  برۆنزه



 

189 

      

  دایه، وه ش له مه هۆی ئه.  یه که ره نگی سپی و ڕووبه ی ڕه پکھاته
نوان  کبوونک و جیاوازیش له  وت یه یانه ده  م بیریارانه ئه

ی  وه ودان بۆ دۆزینه وابوو، هه که.  کییدا ببینن سته کی و هه هزه
و   کبوونه خۆیدا یه تکی تاک له وو بابهم ی هه وه رئه به کبوون له یه

 چت ده وه  له  کیان گرتووه، ی یه که کییه کی و کرده هزه  نه دووالیه
کک  یه.  بت کی نه بۆکرده  وه کییه نی هزه الیه  گۆڕانکاری له

دا  لره.  ک شته یه  1چۆن ژماره  مان بۆ بکات، که وه باسی ئه
 موو هه و جیاواز بۆ  ر شتکی دیکه گه نابینین ئه  کی دیکه هۆیه
و   کیان گرتووه ڕۆکدا یه ناوه  رن له ده ستو به ئه  ی له تانه و بابه ئه
  .  یه ک بوونیان هه یه

  
  
شاعیرکی  و، بیریار ) می پش زاینی ژیاوه ی سیه ده سه(لیکۆفرۆن  )63(

  ڕوه ی به یهری نده سکه ی شاری ئه رتووکخانه پ ز په 285سای   و له  یۆنانیه
    )رگ وه.(تی نوسیویه  وه ی تراجیدیا و کۆمیدییه باره له.  بردووه
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  Theta شی تتا به

گری  بارهه بت به  ی ده و جۆره ر به وهه ڵ جه گه مان له  ه مامه -1
  وه ره وهه مکی جه ی چه ڕگه  به.  کان کردووه موو کاتیگۆرییه هه
کی  نده تی و چه کو چۆنیه ی، وه کانی دیکه رییهکاتیگۆ توانین له  ده

  وه که ڕوویه  یش له) بوون. (رن وهه جه  ر به موویان سه هه.  بدوین
جکردن  کی و جبه هزه  وه ی دیکه که ڕووه تی، له  تی و چیه چۆنیه

جکردن  کی و جبه کو هزه بوون، وه دا له  لره  ئمه.  یه و پرۆسه
ها  روه هه. ین که کی ده باسی هزه  تاوه ره هس له .  دوین ده

ی  نی دیکه کی بۆ الیه بۆ کرده  وه کییه کان له هزه گۆڕانکارییه
وت  ئستا نامانه  ن، که که لکشمان ده کان په جون و گۆڕانکارییه

)  مه هه(و) هز( ، که پشتر باسمانکردووه له. ریان بدوین سه  له
بدوم   وه وت له دا نامه وانه نو ئه له .  هی کیان هه ند واتایه چه

ندکیان  هه. گرت ده ک کاتدا دوو واتای جیاواز هه یه  چۆن هز له
  یه ندازیارییدا هه زانستی ئه  کو له واتای لکچونیش دن، وه  به

  و جۆره ئه. ن و نین توانین بین هه ده  دا، که و شتانه یان له
تای  ره و سه رچاوه سه  وه بکۆینهوت لی مانه ی ده هزه
دا،  وشته نو ئه کان له گۆڕانکارییه  ندی به یوه و په  ستپکردنه ده

هزی   .  یه هه  وه شتکی دیکه یان به  یدابوه تیایدا په که 
و   ره کارتکه  پویستی به  ، که یه کاندا هه نو شته کارتکراویش له

تی  حاه. ی گۆڕانکاری رچاوه سه  بت به ده  وه یه و ڕگه له
هۆی هزکی   ندک شتدا به هه  یدابوون و تکشکاندنیش له په
رکی  کارتکه ی پیویستی به  و هزه ئه  . دات ڕووده  وه کییه ره ده

  له  ربت جۆرکه بت یان خۆی کارتکه خۆی هه  له  بجگه
  چونکه  هی ک واتایان هه ر و کارتکراو یه هزی کارتکه. چاالکی

،  وه کی دیکه ڕوویه له . کرت یداده ردووکیاندا په هه  وانایی له ته
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.  و کارتکراوه ککیان چاالک نیه یه. جیاوازن  م دوو جۆر هزه ئه
م  ئه. بۆ کارکردن  کی سسته یه رچاوه هزی کارتکراو سه

وانای سوتان و گ  وری ته چه.  یه و شته ستوی ئه ش ئه یه رچاوه سه
ر  هزی کارتکه. شکیت بت وتکده یداده ، شتک په یه رتنی ههگ

. کات ستا خانوو دروستده کات و وه رمده رما شت گه ، گه ره بکه
ک  ی یه وه رئه به کبوونکی ئۆرگانیکی بت، له نی یه شتک خاوه

بوونی هز  پویست بوون یان نه .رخۆی سه  ه، کارناکات شته
موو  هه.  یه وه ی بوونی هزه وانه پچه  به  کههیز،  له   ریبوونه ببه
  و هزه له  ، که یه هه  وه تکه بابه ندی به  یوه هزک په  جۆره
بوونی  نه.  یه کی هه ند واتایه ریبوونیش چه ببه.  ریکراوه ببه

گشتی یان  سروشتی، به به  بوایه ده دا، که  وشته له  که تیه چۆنیه
و  واوی ئه ته  ، شتک به بۆنموونه.  هیبوای تی، هه تایبه به

.  واو نیه پو ته  که تیه م چۆنیه تی به یه یان هه  ی نیه تیه چۆنیه
بر  زه م به  به  دراوه  و شته سروشت به  به  تیه و چۆنیه ها، ئه روه هه

  .  ندراوه لیسه

 - کان و نا زیندووه  نو شته  کان له ی گۆڕانکارییه رچاوه سه -2
وانی  کی و ئه ناهۆشه  و هزانه ندک له هه. ن کانیشداهه دووییهزین

مھنان  رهه ر و زانینک بۆ به موو هونه هه. ڵ هۆشدان گه له  دیکه
دا یان بۆشتکی  که نده رمه هونه وانا و هزی گۆڕانکارین، له  ته

  وانای کارتکردنیان به هۆشدان ته ڵ گه لهی  و هزانه ئه.  دیکه
ی  رچاوه توانت سه پزیشک ده  .  یه هه  وه کانه ۆکیهر ناک سه
هزکی له   رما، که م گه به. خۆشیش بت ندروستی چاک و نه ته

ش بۆ  مه هۆی ئه. کات یداده رمایی په نیا گه ، ته ره ده هۆش به 
کان و  ت بوونی شته باره زانین سه.  وه ڕته گه تی زانین ده چۆنیه
یان له   پیانبدرایه  بوایه ی ده تانه سه و خه له  ریبونیشیانه ببه

  ئاکامه  ینه گه زانین ده  به.  یه وه کانه ناکۆکه  ی شته باره 
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وت  ڕکه ی به تانه سه و خه ئه ڵ گه لهکان و جیاوازییان  تیه ڕه بنه
  .                                               یدابوون په

م زانست  به. ن ناده رهه بوودا سه ک هه نو یه کان له ناکۆکییه
ک  زانایه  .ی جونه رچاوه روونیش سه و ده  کییه هزکی هۆشه

مانکاتدا،  هه له. کان دروستبکات رتی ناکۆکییه توانت کاریگه ده
ی  رچاوه سه  بت به رمانی چاک ده ، ده وه مه ی ئه وانه پچه به
یان   واژه سته ده. رمایی رما سه رمایی و سه رما گه ندروستی و گه ته

گونجت  کان ده ناکۆکه  نه ردوو الیه بۆ هه  کی زانستانه یاسایه
.  وه ریاندا ساخببته سه به   ک شوه یه  به  رج نیه م مه به

 -ی کارکردنی هزی نا وانه پچه کی به کارکردنی هزی هۆشه
و یاساو ن ی جونی خۆیان له رچاوه و سه یه  وه کییه هۆشه

  .  یه کاندا هه کییه هۆشه  واژه سته ده

ی میگارا،  وتوانی فرگه تی شونکه تایبه ندک بیریار، به هه -3
ستیت و  ده کارک هه به  ، که دان شتک چاالکه ره و باوه له
کات  سک خانو دروسنه ، که بۆنموونه.  دروسته  وه شه وانه پچه به

ڕه  م باوه ی ئه ستنیشانکردنی پوچه ده. ناتوانت خانو دروستبکات
سک نابت به  که  ره م باوه ی ئه گوره  به) 64.( کارکی دژوارنیه 
وانای خانو  ته ستا له  وه  بوون به(کات ستا تاکو خانو دروستنه وه 

                                                            - )دروستکردندایه
---------------------------------------------------------                

می پش  ی سیه ده تای سه ره م و سه ی چواره ده کۆتایی سه ی میگارا له فرگه) 64(
  له  کک بووه ئکلید یه. زراند دایمه)  پ ز مردووه 365سای (زاینیدا ئکلید 
ها  ر به سه ی سوکراتی لهکان وی بۆچوونه یه کانی سوکرات و په هاوڕێ نزیکه

  ، که جیاوازه  وه ئکلیدی زانای ماتماتیکه له  سوفه یله م فه ئه.  کان کردوه وشتیه ڕه
  )رگ وه. ( ژیاوه  سوفه یله م فه پاش ئه
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  ره و هونه ر ئه گه ستا، ئه وه  ببت به  وه خۆیه  سک له که  حاه مه
رو  و هونه ئه  ایشهح ها مه روه هه. خوندبت ی نه یان زانسته

  وه یاداشتیا بیسته  سک له ر که گه مه. ست بدرت ده له  زانسته
و  سک ئه ر که گه ئه. هنابت کارینه ن به یان بۆ کاتکی درژخایه

بۆ   هنت، چۆن جارکی دیکه کارینه بزانت و به  ره هونه
و  بۆ ئه ؟  وه بته ک فرده کارهنانی یان دروستکردنی خانویه به

رمن یان  ، نازانین سارد و گه مان شوه هه ی زیندوو نین، به شتانه
  پویسته  مه ر ئه به له. کرت ستیان پنه ر هه گه شیرین ئه

ی پیتاگۆراس  که پشتگیری بۆچوونه  ڕه م باوه وتوانی ئه شونکه
ی  وه ئه.  ستکردنیشی نیه کات هه ست نه بگومان شتک هه. ن بکه

وانای بینینی  ته  نده رچه کاریناهنت، هه بینت و به چاوی ده
ند جارک  ڕۆژکدا چه مرۆڤ له  مه ر ئه به له.  ، هشتا کوره یه هه
ربت بتوانابت،  ده هز به ی له  وه ر ئه گه ئه.  بت کور ده ڕو که
وانای  ی ته وه ئه. وانای ڕوودانیشی نابت دابت ته ی ڕووینه وه ئه

بۆ   وه یه باره  بت زانینی دروستمان له شی نهڕوودانی
  ڕه م باوه وی ئه یه په] ی فیانه لسه فه[ وه و ڕاڕه ئه. یداناکرت په
ئاکامدا،  له.  وه نه ده تده یدابوون ڕه ن گۆڕانکاری و په که ده

بۆ   ستاوه ی ڕاوه سه و که ئه]  یدابوون نیه کی گۆڕان وپه مادامه[
نیشت و  داده  میشه بۆ هه  ی دانیشتوه وه  و ئهست وه ڕاده  میشه هه
کی و  هزه  ناگونجت بۆیه  مه م ئه به.  ی نیه وه ستانه وانای هه ته

بوونی  وانای بوون و نه ک ته بوویه وابوو، هه که. کی جیاوازن کرده
.  یه بوونیشی هه وانای نه ته  یه هه دا، که  وه ڵ ئه گه یان له  یه هه
ناکات یان  م پیاسه به  یه کردنی هه وانای پیاسه سک ته که
نجامدانی کارکی  وانای ئه شتک ته. کات نه توانت پیاسه ده
ئاستیدا  و هیچ ڕگرک له  پویسته  و کاره یشتنیشی به و گه  یه هه

وانای دانیشتنی  سک ته ، که یه وه ستم ئه به مه. ستت ڕاناوه
.  ڕابگیرت  وکاره نجامدانی ئه ئه  اهح وا مه بت و دابنیشت ئه هه
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له   ستراوه به  وه جکردنه جبه  به  ، که"کی کرده"مکی واتای چه
. هاوت لده ش په نکی دیکه ند الیه بۆ چه  وه گۆڕان و جونه 

.  یه هه  وه جونه  ندی به یوه یدا په که تیه ڕه واتا بنه  کی له کرده
ز  حه  یه وانه له. بوو دانانین نهتی  سه خه ش جون به  ئمه
ر  گه ئه. ناجوت  بووه و نه م ئه به  نیه  ین، که شتک بکه له
.  جوندا بوونایه  له  بوایه ده  بوونایه  وه کرده کان به بووه نه
هشتا   م نین، چونکه کین به کان هزه بووه نه ندک له  هه
  . بوون ج نه واوی جبه ته به

وا  دروست بت، ئه" گونجاو" ت باره مان سه که ر باسه هگ ئه -4
م ناب هه  به  یه هه  و شته ئه(بین  ڕاست نیه  ، که ئاشکرایه

موو شتک به  ئاکامدا بوونی هه  له  یه و بۆچوونه ش ئه مه ؛ ئه)بت
واتای شتکی  ، له  یه سک هه گریمان  که. نت وانا داده ناته 

کانی نو  ڕاکشراوه  ت هه تناگات ده وانا بۆ بوون ناته
توانرت  کی تر ده یه بۆ گۆشه  وه که یه گۆشه  ک له یه چوارگۆشه

وانای بوون و  مووشتک ته هه  م ناپورن، چونکه بپورن به
  و ئاکامه به  وه کانه کییه پشه  له] دا لره. [ یه بوونیشی هه نه

بت و بوونی  بۆ شتک نه  نیهحاڵ  مه  ین، که گه ده  پویسته
،  حاه ش مه مه ئه. بووبت و پش هه وه ئستا یان له. گونجاوبت

ک  یه کانی نو چوارگۆشه ڕاکشراوه هه   حاه هاوکات مه  چونکه
حاڵ و  مه.  ری بپورت رانبه ی به که بۆ گۆشه  وه که یه گۆشه  له

  یت ناڕاسته که ڕی پده هی تۆ باو وه ئه. خشن ک واتا نابه ناڕاست یه
بت   ههئهلف بوونی  ڕمان به ر باوه گه ئه.  حاڵ نیه م مه به

با ر  گه گونجت ئه دهئهلف کاتکیش . بت ههبا پویسته 
ی  حاڵ ڕگه بگونجت هیچ شتکی مهئهلف ر  گه ئه. گونجتب

. حاه مهبا م ئمه گریمان  به. بت پویسته ههبا ناگرت و 
ندی نوان  یوه په. حاه مه  ئهلف وا  ش ڕاست بت ئه مه ر ئه گه ئه
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میشیان  ککیان بوونی دووه بوونی یه  ، که یه و جۆره بهبا و ئهلف 
  .  گونجینت ده

. زکماکی و فربوون. ن هه  دوو شوه  وانایی به هز و ته  -5
و شمشاڵ لدانیش   وانایی زکماکییه ستکردن هز و ته هه

و   هۆش و ڕاهنانه وانا پویستی به  فربوونی ته.  فربوونه
.                      چاالکییه -و نا  وانایی زکماکی هۆش و ڕاهنانی پویست نیه ته
ش  واناییه م ته ئه.  یه وانای هه وانا بت ته ته  ر شتک به هه
و  ندک له هه. وت رکه دا ده وشته کردنی ئه پناسه بت له  ده

  وه کییه وانایی هۆشه هۆی ته به . کیین ن هۆشه ی هه شتانه
م جۆری  که یه.  کین ش ناهۆشه ندکی دیکه و هه  وه جونه ده
نو   ش له وانی دیکه و ئه  کاندایه زیندووه  نو شته  وانایی له ته
.  زیندووننام زیندوون یان  کی نین به هۆشه  دان، که وانه ئه

وانایی یان هزک،  کاندا ته کییه هۆشه -نا  نو شته  له  پویسته
ر  سه وتن کار له  ب دواکه  وخۆ و به کارکردن ڕاسته  وته که ده  که

هزکی  ڵ گه له  پویسته و  ندییه یوه م په ئه. بکات  که کارتکراوه
ی هزی  انهو پچه کی، به هزی هۆشه.  وه کییدا نادۆزرته هۆشه

دانی  رهه هۆی سه  بته ک کاتدا ده یه  ، له وه کییه ناهۆشه
 ی بیار وه ئه.  حاه مه  مه ئه ناکۆک، که ] تکی سه خه[ند چه
ستم  به بت؛ مه  شتکی دیکه  دات پویسته ده  که کارکردنهر  سه له

شتکی ) هۆشماندک(سک ر که گه ئه.  بژاردنه زو یان هه ئاره
و  ئه  ر کاتیک کارک بخوازت پویسته بژرت یان هه از ههجیاو
ندی  یوه دا په که خوازنراوه  ته بابه ڵ گه لهبکات یان   کاره
وانایی و هزی  نی ته ی خاوه وانه موو ئه مدا، ههکائا له. ستت ببه

واناییان بۆ  ن هز یان ته که ده و شته ز له حه  کین، که هۆشه
وانایی  ن ته ده وده رچ بارودۆخکدا بت هه نو هه ر له  گه خستۆته

  ته ئاستی بابه ش له  که هزه. کاربھنن به  یه ی هه و جۆره به
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وانای  خات ته رنه ر خۆی ده گه ئه. خات رده دا خۆی ده که ویستراوه
کان  کییه ره ده  ڕگرهر  سه له پویستیش ناکات. کارتکردنی نابت

  ز له سک حه ر که گه ئه.             وینبد  که نهبۆ کارتکرد
ناتوان ] ک کاتدا یه  شتی ناکۆک له دوو[کانیش بکات ناکۆکییه

ردووکیانی  یداکردنی هه وانای په ته  بت، چونکه ردووکیانی هه هه
و  وانایی ئه سنوری ته  کات له یدایده ی په وه ئه.  ک کاتدا نیه یه  له
  . رناچت ده  سه که

  ندییان به یوه وانایی و په ی واتای هز و ته وه ڕوونکردنهپاش  -6
کی  کی و جۆری بوونی کرده تی کرده باسی چۆنیه  وه جونه

  ش دواین، که و خاه ی واتای هزدا له وه ڕوونکردنه  له. ین که ده
هۆی جون بۆ   بن به ده  ، که دا نیه و شتانه نو ئه  نیا له هز ته

  ، که شدایه  و شتانه کو له هۆ بۆ جونیان، به یان  شتکی دیکه
.                      مان بۆکردووه دا یان پشتر ئاماژه یه وه م ڕوونکردنه له

،  وه واناییه ڕووی هز و ته  ک له بوونی شتک نه  کی واته کرده
نو   له  وه کییه هزه ری هرمس له ڕووی  یکه ین په ده  بۆنموونه
ت  نانه ته.  موودایه نو هه  ی ه له ، نیوه دایه که خته ته  پارچه

ر  گه ین ئه که دی ده زانا ناوزه به   ی خوندکاریش نیه و مرۆڤه ئه
               به  م شتانه باسکردنی ئه) 65.(بت وانای فربوونی هه ته

---------------------------------------------------------                 
ی  فسانه نو ئه مپیک له  ئۆه ی چیای خواکه  دوانزه  له  ککه هرمس یه )56(

کانی زیۆسی  رمانه و فه ئه. نرت یامنری نوان زیۆس و مرۆڤ داده په  به. یۆناندا
 .ی تبگات واتاکه ، تاکو مرۆڤ بتوانت له  ی کردووه مرۆڤ و ڕاڤه  به  داوه
  ره نوسه). ی یۆنان وره خوای گه(کانی زیۆس کوڕه  له  ککیش بووه یه

ند نوسراوکدا  چه  خیلۆس و یوریپریس وسۆفۆکلیس له کو ئه کانیش، وه یۆنانیه
ری  دانه  به  ، که وه ه)هرمس(ناوی به  جیاوازه  وه سه و که هرمس له.  ناویان هناوه

ی ) ئیشراق(سوفی  یله م فه که یه ری به  وه رهنرت و سوه کان داده سروشتیه  زانسته
  ) رگ وه. ( داناوه
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ی  وه ئه. کات کییان ده بۆ بوونی کرده  ، ئاماژه وه وانه پچه
ئاشکرا       دا نموونانه م  له  کشن ئینده ی  ڕگه  به  وت مانه ده
کان  موو شته ی هه پویست ناکات پناسه)  66. (وت که رده ده
ی دروستکردنی  پرۆسه. ین که راوردییان ده نیا به تهین و  بکه

ك کهس.  یه هه  وه وانای دروستکردنه ته ندی به  یوه ک په خانوویه
ستو  ئه  ی له وه ئه.  یه وانای بینینی هه ته  کانیشی داخرابن چاوه

ئاسن به   ی له وه ئه.  یه هه  ستوه ئه  ندی به یوه دروستکرابت په
دا  لره.  یه هه  وه ئاسنه  ندی به یوه تکرابت پهکوشکاری دروس چه 

. ین که ده  وه تانه م دژبابه له کک  ی یه ڕگهله کی  پناسی کرده
؛  وه دۆزرته راوردکردنیش یان لکچون ده به  کی به هاوکات، کرده

   A نو له  B یان بۆ  یه B ، یهC نو له D یان  یه بۆ D.  یه   بۆنمونه

ر بۆ  وهه ش جه وانی دیکه کین و ئه کو جون بۆ هزه هندکیان و هه
یان بۆشایی   ره ده کۆتایی به  ی له وه ئه.  یانه ی هه ستوه و ئه ئه

  کانی دیکه بوونی شته  له  وه کییه کی و کرده ڕووی هزه بوونیان له
] ن ستداهه رده به له[ی و شتانه بۆ ئه.  جیاوازه

واوی  ته تدا به ندک حاه هه  هل] کان ته سه خه[کانیان باره
بینرت  ی ده و کاته شتکی بینراو ئه.  درن نیشانده

و  ر به ده کۆتایی به بوونی له . وت که رده کانی ده ته سه خه
شی بۆ  که کیه کرده نه  و الیه  کی نیه بین هزه  ، که نیه جۆره
م  کی ئه سته کی و هه نی هزه ی الیه وه جیاکردنه.  یه هه  میشه هه

ت و  شکردن کۆتایی نایه ڕاستیدا دابه  له.  زانینه  به  بوونه  جۆره
    و به   یه کی هه ی هزه شوه  به  ی، که و بوونه کات به کی ده کرده

--------------------------------------------------  

کی  کییه ند پشه چه  له.  ندانه لماندنی لۆجیکمه سه  له  کشن جۆرکه ئینده) 66(
                    )رگ وه. (گات کی ده مه ئاکامکی گشتی یان هه به   وه کییه نده هه
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ی  وه ب ئه  ککیان به یان یه  وه کدییان جیابکاته یه ی له  وه ب ئه
واو  پناوی خۆیدا ته  کارکردنی سنوردار له.  بت دی بتوانت هه

شتکی   کی به ره کی ده ندییه یوه هپ. نجام ناگات ئه  نابت و به
ی  ندامانه و ئه و ئه  خۆالوازکردن سنورداره  پرۆژه ی.  یه هه  وه دیکه
  له  ستمانه به ی مه کۆتاییه  و ئه و ره به  وه بنه مده که شیش، که  له

کۆتایی   به  کارکردنک نیه  یه م پرۆسه ئه. گۆڕان و جوندان
و  ره به  ، که کارکردنکه.  واو نیه هیشتبت یان کارکردنکی ت گه

،  نی بیناییه سک خاوه بینیندا که ، له بۆنموونه. بات کۆتاییمان ده
نی  بت خاوه فرده و که   یه وه نی بیرکردنه وه خاوه کاته بیرده  که

وی  هه  یه سکیش هه توانین بین که مانکاتدا ده هه له.  زانینه
ک  خۆشیه نه سک له  نت یان کهدات و هیچ نازا فیربوون ده
  ی به وه ها، ئه روه هه.  ندروستی خراپه م هشتا ته به  ڕزگاری بووه

ژی  ده رانه  وه خته ی به وه و ئه یه  ژی ژیانکی چاکی هه چاکی ده
شونکدا  له  که بت، پرۆسه وه وانه پچه  ر به گه ئه. ره وه خته به
  که پرۆسه  زانین، که م ده به. بت ستت و سنوردار ده وه ده

  ین به بکه  م پرۆسانه توانین ئه ده. ژین ده  ئمه  ستت چونکه ناوه
کی  کرده  میان به جون و دووه  میان به که شی یه به.  وه شه دوو به
خۆالوازکردن،   بۆنموونه(  واوه موو جونک ناته هه. دابنین

  ڕاست نیه. جونن  مانه ئه) کردن ودروستکردن فربون، پیاسه
خانوو  ، که  مان کردوه ین هاوکات پیاسه که ده بین کاتک پیاسه

یداش  بین په یداده په  یان که  ین خانوومان دروستکردوه که دروستده
م  به.  جووه  ، که جیاوازه  وه و شته جوت له ی ده وه ئه. بووین

  یه پرۆسه م جۆره ئه. شتن ک نی بیر یه خاوه و بوون به  وه بیرکردنه
                                                                   . کییه کرده

  به  ، که وه ینه ڕوونبکه  و شتانه جیاوازی نوان ئه  پویسته - 7
ین ئایا خاک  که ده  و پرسیاره ئه. کی نین ن یان هزه کی هه هزه
  ، که ریه ئه  که مه خر، کاتک وه نه یان نا؟  کی مرۆڤه هزه به 
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 شتک له موو هه. بت ش ڕاست نه مه ئه  یه وانه مرۆڤ تۆو بت له
وانایی و هزی  م ته به.   تی زانستی پزیشکیدانیه سته ژر ده 

. بوونی مرۆڤدا  له  کییه تکی هزه سه ندروستی خه ته.  یه خۆی هه
ری  کی به ره ر ڕگرکی ده گه ئه  که یهدا گۆرانکاری تانه م حاه له
. گات ی ده که کۆتاییه ر و به  گه وته که ده  وه کییه هزه  گرت له نه
رمان  ک به ده ک سروشتی بت نه خۆشیه ی نه وه ر چاکبوونه گه ئه
.  کییه ی تیایدا هزه وه که  وانای چاکبوونه ته  شه و له وا ئه ئه

ک بۆ دروستکردنی  یه سه ره ر هیچ که گه ئه  کییه کیش هزه خانوویه
زۆرتر یان   سانه ره و که ش له ڕگری و هیچ شتکی دیکه  بت به نه

و  بۆ ئه  مه ئه. بت بۆ بوونی پویست نه  کی دیکه گۆڕانکارییه
و  ئه.  یه کییان بۆ بوونیان هه ره هۆی ده  ، که ش ڕاسته شتانه
ر  گه کیش، ئه هزه  به  کییه و هۆی بوونیان ناوه رچاوه ی سه شتانه

تۆوی   . ن گه یان ده که کۆتاییه  بت، به کییان نه ره ڕگری ده
نو شتکی  بت له ده  چونکه  کی مرۆڤ نیه هزه هشتا به   نریینه
کاتکیش . ردا ڕووبدات سه گۆڕانی به]  ی مینه هلکه[دابت و دیکه

و  ئه  توانین بین، که ده سه ردادت ی به م گۆڕانه ئه  تۆوی نرینه
.  کی مرۆڤه هزه  به] دا ی میینه هلکه ڵ گه له  کگرتوه یه[ تۆوه
مز . یدابووبت په  وه شتکی دیکه  شتک له ، که  یه وه کی ئه هزه
و له  وی نیه ش زه خته ته. دروستکراوه  خته ته کو له  ، به نیه  خته ته

وا  بت ئه  شتکی دیکه  ویش له ر زه گه ئه. بت یداده په  وه وییه زه 
ر  ڵ هه گه له   میشه هه  بت، که کیمان ده ک بوونی هزه یه زنجیره

دا  کی دیکه دوای بوونکی هزه دا به کییه هزه  و بوونه کک له یه
و  وا ئه موویان بت ئه تای هه ره سه  یه گریمان شتک هه. ڕیین گه ده

وا بت و  هه ر خاک له  گه ئه.  تیه ڕه نهم یان ب که ستوی یه ئه  شته
ش  ستویه م ئه ئه. م که ستوی یه ئه بت به  ئاگر، ئاگر ده  واش له هه
.  که کی یان تا نده ، هه ی ڕووداوه وه ئه.  کی و ڕووداو نیه نده هه

کو  کانی، وه ته سه ی ڕووداویش بۆبوونی مرۆڤ خه نموونه
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،  نیه) نگی سپی ڕه(یقا یان مرۆڤ مۆس.  مۆسیقازان و پست سپیه
کو  ، به و جون نیه نگی پستی سپیه  و ڕه  کو مۆسیقازانه به
.  ره وهه جه  میشه هه  که گره دا بارهه تانه م حاه له. جوت ده

ی  که ره وهه وا جه ئه  یه شته) و ئه(فۆرم یان  که ته سه کاتکیش خه
ندی نوان  یوه ی په ارهب مان له که وابوو بۆچوونه که.  ستوه ئه
  چونکه  کانیان دروسته ته کان و بابه ستویی و ڕووداوه تی ئه سه خه

                    . شتکی گشتین
  به.  وه مان ڕوونکردۆته" پشتر" مکی کی چه ند واتایه چه -8

ستم له  به مه. وت که کی ده کی پش هزه ی واتاکان کرده گوره
شتکدا   جون و گۆڕان له کی دیاریکراو بۆ نیا هۆیه کی ته هزه 

م  له. گشتی به  ستانکه موو جون و وه ی هه رچاوه ، هاوکات سه نیه
  نین چونکه هاوجۆر داده ڵ هزدا به  گه  ، سروشتیش له وه نه الیه

کی بۆ  کرده. تی خۆیهکانی نو  ی گۆڕانکارییه رچاوه سروشت سه
.  پشتره له   وه ریشه وهه ڕووی پکھاتن و جه  له  کییانه م هزه ئه
  کی له کرده  ئاشکرایه.  پشتره  ندک جار له نو کاتدا هه له

  چونکه  کییه شتک هزه.  پشتره له]  ندانه لۆجیکمه[پکھاتندا 
انای دروستکردن و ، ته بۆنموونه. کی کرده ببت به  یه وانای هه ته
وانای  ها ته روه هه. توانت شتک دروستبکات ده  ، که دایه وه له

  دایه وه سک بتوانت ببینت و بینراویش له که  دایه وه بینین له
ی  باره کی یان زانین له کرده  وابوو، پویسته که. ببینرت  و شته ئه

اتیشدا نو ک کی له کرده وت کی بکه پش هزه  وه کییه کرده
و  یه  هه  بوون، که کانی نو جۆریک له  تاکه کک له  یه.  پشتره له
ی  شوه و به   بووه یدانه هشتا په پشتر، که  له   و تاکه له  یدابووه په

] کین کرده[ن هه  ک، که شامییه نمه گه  نکه مرۆڤک، ده.  یه هز هه
هشتا   هپشترن، ک له  شامییه نمه گه  نکه و مرۆڤ و ده له
بن  یداده په  وه رچاوانه م سه مان له ی دوای ئه وانه ئه. بوون یدانه په

  وه کییه هزه  کی له کاتک شتکی کرده. پاشترن چن له رده یان ده
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؛ مرۆڤ  یه پشتری هه کی له کی کرده هۆیه  که رچوونه چت ده رده ده
  میشه هه. بت دهیدا په  وه مۆسیقازانه  و مۆسیقازان له  وه مرۆڤه له 

کی له  ش بوونکی کرده ره و جونه و ئه  یه م هه که ری یه جونه
ر  وهه ر جه سه مان له که باسکردنه ها له  روه هه.  یه پشتری هه 

هۆی   به  وه شتکه  م له رهه به  کردووه و خاه مان بۆ ئه ئاماژه
کانی  نی جۆرهدا رهه ش بۆ سه مه ئه.  یدا بووه په  وه شتکی دیکه
کی  سک هیچ خانوویه که  مه ر ئه به له.  بوون ڕاسته

سک  که. ستای خانو دانانرت وه کردبت به  دروستنه
ی فری لدانی گیتار  وه ئه. ن دانانرت گیتارژه  دات به گیتارلنه

پارادۆکس .  نه گیتارژه  وت، که که رده گیتارلدان ده  بت به ده
زانت و خۆی  هیچ نه  وه ی زانستکه باره ک له فریار  ودایه له

شکی شتکی  ند به ی چه وه ر ئه به م له به. قوڕتنیت تھه
نکی گۆڕانک  ندالیه یان چه  بووه پشتر هه یدابوو له په تازه
ی  باره پشتر شتکی له ، فریاری زانستیش له پشتر ناسراوه له

کان و  بووه هه[ڕیزکردنی ، له  وه نه هم الی له.  زانیوه  وه که زانسته
کی پش  نو کاتیشدا کرده یدابوون و له په وله] کاندا گۆڕانکارییه

.  کی پشتره هزه  ریش له وهه جه  کی به کرده. وت که کی ده هزه
بووندا  پیاو له   .  یه پشتری هه پاشتردت فۆرمکی له ی له وه ئه

  یه میان فۆرمی هه که یه. وت که ش ده پش منداڵ و تۆوی نرینه
بت  یدا ده ی په وه ئه.       بووه یدانه م هشتا په م دووه به
  یشتن به پناوی گه  ر و له گه وته که ک ده ی یاسایه گوره به

کی  هزه ، که  یه و کۆتاییه کی ئه کرده.  یدابووه کیش په کۆتاییه
بت،  ت بینینی هه ناکا  وه هماشا بۆ ئ ڵ ته ئاژه.  وت که ستیده ده
نی  مرۆڤیش خاوه. کاتماشاده بۆیه ته  یه کو بینینی هه به

نی  خاوه. ی خانو دروستبکات وه بۆ ئه  ری خانو دروستکردنه هونه
ی  م بیردۆزه به. داهنت  تاکو بیردۆزه  کانه ییه بیردۆزه  زانسته

  کییه ستو هزه ها، ئه روه هه.  یه ی هه بیردۆزه  داناهنت، که  وه ئه
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. کی کرده  بت به ی ده که رده گرت و فۆرمه فۆرم وه  چونکه
ی  وه دنیابت له بت، که  واوده ی ته که ودا کاره کیش له مامۆستایه
کی  کرده.  کۆتاییه  وه چاالکی و کرده. کانی فربوون خویندکاره
بۆ   و ئاماژه  هاتوه  وه وه کرده  کی له مکی کرده چه.   چاالکییه

  که ندک چاالکیدا خودی چاالکییه هه  له. کات جکردنیش ده جبه
.  وت بینینه مانه ی ده وه چاالکی بینیندا ئه له.  ست و کۆتاییه به مه
هۆ بۆ   بته کو دروستکردنی خانوو ده ش، وه ندک چاالکی دیکه هه
کاتک .  کۆتایی نیه  که مھنانی شتک و خودی چاالکییه رهه به
و لی  نیه  که خودی چاالکییه  ستمانه به ی مه و شته ئه

  وه که چاالکییه له  ، که دایه و شته نو ئه کی له کرده.  وه کرته جیاده
نو  چاالکی خانودروستکردن له.  داوه ریھه سه

  نو شته وت، چنین له که رده دا ده که دروستکراوه خانوه
موو  بۆ هه  توانین ئاماژه ده  وهمان ش هه به. دایه که چنراوه

.  دایه که جووه نو شته جونیش له. ین بکه  کانی دیکه مه رهه به
،  وه کرته جیانه  که ره مھنه رهه به مک له  رهه کاتکیش به

؛ چاالکی  که مه رهه ک به دایه نه که ره مھنه رهه نو به کی له کرده
و   که ڵ بیریاره گه ش له وه ردنهوبیرک   که سه که ڵ گه له  بینینه

.  کییه ر یان فۆرم کرده وهه وابوو، جه که.  روندایه نوده ژیانیش له
. وت که کی ده کی پش هزه کرده  وت، که که رده ده  وه م بۆچوونه له
و   پشتره له  ککی دیکه یه ک له کییه نو کاتدا کرده ها، له روه هه
دوا  ر، که  م جونه که یه  ینه گه ت تاکو دهڕوا وام ده رده ش به مه ئه

کانیشدا  رز و نزمه به  بووه نو هه له].  ره ده کی به کرده  له[کی و کرده
  یین له و میشه ر هه وهه جه ی به  وانه ئه. پشتره کی له کرده
هیچ . پشترن له] شکن ی تکده شتانه و ئه[  وه بووانه هه
ش  مه هۆی ئه.  کی نیه نی هزه هیی الی میشه کی هه بوویه هه
.  کانه ناکۆکه  نه ی الیه رچاوه کی سه ی هزه وه بۆ ئه  وه ڕته گه ده
  رج نیه رگیز نابت یان مه هه  بوه نه وه  کییه نی هزه الیه ی له وه ئه
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توانین  ده وه  م ڕووه له. یدابت پهبت  وانای بوونی هه ی ته وه ئه
م  به. بت و نابت ئه  ، که یه و شته ئه  هکیی ی هزه وه بین ئه

رشتکیش  نو بچت، هه له  یه وانه له  وانای بوونی نیه ی ته وه ئه
. شکت تکده  وه کیشه نده تی و چه ڕووی چۆنیه  نو بچت له له
هزه   شکت به ربت و تنه ده ت به سه خه  وابوو، شتک له که

ی تناشکن  بووانه و هه ئه.  ره ده هت ب سه خه  و له یه کیش ساده
کی نین و  هزه  ی بوونیان پویسته وانه ئه.         ن هه  وه کرده به
جونی . ش نابت بن هیچ شتکی دیکه وان نه ر ئه گه ئه. تین ڕه بنه
یش  میشه ری هه جونه. کی دانانرت هزه یش به  میشه هه
ستوبت نابت به  نی ئه کات و خاوه شون گۆڕی ده  نده رچه هه

زانایانی   نده ر چه کان هه ستره خۆر و ئه. کی بجوت هزه 
کی  چاالکییه  ون، له که جون ده دان ڕۆژک له  ره و باوه سروشت  له

  جونیان له  ماندوونابن چونکه  وه سوڕانه  له. وامدان رده به
نی ناکۆک  ی الیهن و خاوه  جیاوازه  وه کانه کاتیه  بووه جونی هه

ر  به ن و نین، له توانین بین هه ی ده وانه کان، ئه کاتییه  شته. نین
.  ڕۆن مان ده و نه ره ستویین به ن و ئه کی هه هزه  ی به وه ئه
  مین و ئاگر السایی شته کو زه ، وه ستوییانه ئه  م شته ندک له هه
. جون دی خۆیان دهخو  م جۆرانه ئه.  وه نه که کانیش ده ییه میشه هه

  وه ناکۆکییه ، به  وه ی ڕوونمانکرده یه و شوه ، به کانی دیکه هزه
به  یه  وانای هه کدا بجونت ته الیه ی شتک به  وه ئه. ن هه

کی  هۆشه  و هزه ر ئه گه تی ئه تایبه به. رت شیدا به کی دیکه الیه 
نکی  ند الیه چه  کانیش به کییه هۆشه -نا  ت هزه نانه ته. بت

بوون و  ئاماده  ندی به یوه ش په مه ئه. رن گوزه جیاواز و ناکۆکدا ده
ی  گوره وابوو، به که.  یه هه  و جونه بۆ ئه  وه بوونیانه نه ئاماده
وا  بت، ئه کو ئایدیا هه ر، وه وهه ر جه گه کان، ئه لکتیک زانه دایه

ر زانراو بت یان شتک بت زانین زۆرت  له  و ئایدیایه ئه  پویسته
کین و  زانین و جون کرده. ی جون خراتر بجوت بیرۆکه  له

 

204 

      

کی بۆ  ش پشخستنی کرده مه ئه. کی شیان هزه ئایدیاکه
                     .خات رده کی ده کانی گۆران و هزه مه بنه

  لمنین، که یسه هین د که ڕیزییان ده  وه خواره  ی له گانه م به به -9
موو  هه.  هز باشتره  ک به یه چاکه  له  وه کرده  ک به یه چاکه
ی  رچاوه سه  بن به ، ده وه مه نی که الیه  کین به ی هزه وانه ئه

گونجیت  ، هاوکات ده خۆش نیه هز  نه  ی به وه ئه. دووشتی ناکۆک
یداکردنی  وانایی بۆ په ته. ستاو بت وه  خۆشیش بت و جوویش نه

م  به.  ن دا هه وشتانه کان له ک خودی ناکۆکییه کان، نه ناکۆکییه
کو  وه(دا نابن و شته مانکاتدا له هه له  وه کرده  کان به ناکۆکییه

کان  ناکۆکه  نه الیه کیک له وابوو یه که). خۆش ندروست و نه ته
  کهزانین،  ها ده روه هه. باشتربت  ی دیکه که نه الیه بت له ده
یان بۆ   ک شته یه  که ناکۆکییه  نه یداکردنی دووالیه وانایی بۆ په ته
بۆ بوونی .  کی باشتره کرده  مه ر ئه به له.  نیه  و شته ردووکیان ئه هه

  وانایی خراپتر بت چونکه ته  له  وه بت کرده ش ده خراپه
 . که کو یه کان وه ناکۆکه  نه ر دوو الیه بۆ هه] هز[وانایی ته
  خراپه. یدا نابت ب شتکی خراپ په به  زانین خراپه ها ده روه هه
و  به  وه لره. وت که کی ده چت و پاش هزه رده ده  وه واناییه ته له 
رن  ده تا به ره سه یین و له میشه ی هه وانه ئه ین، که  گه ده  ڕه باوه

 .                     موکورتیان تدانیه که  . خراپ نین
نو  له.  وه ته کان دۆزراونه ندازیارییه ئه گه  ش به وه کرده  به

م  ر ئه گه ئه.  شکردوه کانمان دابه ندازیارییدا هه کی ئه یه شوه
ش  گانه و به بوونی ئه  بوایه هه  تاوه ره سه  له  شکردنه دابه

  که کردنهش م دابه به. کرد ده زراندن نه دامه پویستیان به 
کانی  ی گۆشه بۆچی پله.  بووه کی هه بوونکی هزه  تاوه ره سه له

  ستاون؟ چونکه ی ڕاوه ی دوو گۆشه ر پله ده قه ک به یه س گۆشه
ستاو  ی ڕاوه ر دوو گۆشه ده قه وه به کۆبکرنه  وه کان پکه گۆشه

. تیبین ئاشکرا ده  سک به موو که ش هه یه م بیردۆزه ئه. چن رده ده
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  ؟ چونکه کی ڕاسته یه گۆشه  میشه هه  ی نو  نیو بازنه بۆچی گۆشه
ئاسانی  سک به  موو که بۆ هه  یه و دیارده ئاکامی ئه

بن و دووانیان  کسان هه ر س هی یه گه ئه. وت که ستده ده
                     . یه تیره  میان نیوه بن سیه بنکه

ک واتاکانیان  یه ند شوه به چه" بوون نه" و" ونبو"  -10
. کان کردنمان بۆ کاتیگۆرییه  ئاماژه  م، له که وت؛  یه که رده ده

میش،  سیه. کانیان ناکۆکییه  نه کی و الیه کی و کرده م، هزه دووه
م  واتای سیه. ڕاستین -واوتر ڕاستی و نا کی ته واتایه  به
.                      یه هه  وه کانه ستن و داپچرانی شته به وه پکه  ندی به یوه په
ستنی  به  وه پکه دان ڕاستی له ڕه و باوه بیریاران له ندک له  هه
م  له  پویسته.   یاندایه وه شاندنه وه هه  ڕاستیش له -کان و نا شته

  تۆ بۆ ئمه  ، کهنت یه ناگه وه  واتای ڕاستی ئه.  وه بکۆینه  واتایه
  و جۆره ش به ئمه  کو پست سپیت بۆیه سکی پست سپیت، به که
  سترابتن و له به  وه کان پکه شته  ندک له ر هه گه ئه. تبینین ده
.  وه سرنه نابه  وه پچان یان داپچاون و پکه کدی دانه یه
وا  ئه  یه وانای جوتبوون و داپچانیان هه ش ته ندکی دیکه هه

و  یش داپچانه" بوون نه" و کبووندایه ستن و یه به  وه پکه  له" بوون"
ڕووداو  به  ت هۆکاره باره کانمان سه بۆچوونه.  ک شتیش زۆرتره یه له
  جارک ڕاستن و جارکی دیکه. و ناڕاستیشن کان ڕاسته یدابووه په

دا نابن ی دا په شوازکی دیکه و له ] پویستن[ی وشتانه ئه. ناڕاست
.  ناڕاسته  میشه ڕاست یان هه  میشه هه  وه یانه باره بۆچوونمان له
کان  داپچاوه  بوون یان ڕاستی و ناڕاستی بۆ شته ئایا بوون و نه

ها  روه هه.  بووه یدانه ستن په به وه پکه له   م جۆرانه ؟ بوونی ئه چیه
،  ونهبۆنمو.  انهبوونیش داپچ ستن و نه به  وه پکه  بوون له

بت گۆڕانی  گۆڕت، بوونیش ده ڕاستی ده .ی سپی خته ته
لماندن و  سه  له  ئمه.  وه منته کو خۆی نه ردابت و وه سه به
لماندنیش به  سه. ین که دا باسی  ڕاستی و ناڕاستی ده وه تدانه ڕه
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ی  باره سک له که  نیه وه  ش ئه وه تدانه و ڕه ربین نیه  نیا ده ته 
ی بوونی  باره وت له ڕکه  سک به که  چونکه. زانت نه  وه شتکه
  ره وهه جه  ت به باره ها سه روه هه. چت دا ده ه هه به  وه شتکه

  رانه وهه م جه ئه.  دات ڕووده  م جۆره به  وه کانیشه داپچاوه
بوون . یداش نابن تکناشکن و په  کی چونکه ک هزه کین نه کرده
ی تدا  م گۆڕانکارییه ر ئه گه ئه. کناشکتیدا نابت و ت په

. یدا بووبت په]   وه پشتره له[ی شتکی دیکه  له  ڕووبدات پویسته
  ن به هه  وه کرده به ، که  وه رانه وهه و جه ی ئه باره له  وابوو، ئمه که
.  وه ینه و بیریان لناکه  وه ینه که م بیریان لده به.  داناچین  ه هه
دوو  به .    یانه که تیه ی چیه وه دۆزینه  وه یانه باره ش له وه ینهتوژ
:  وه ستینه به ده  وه ڕاستی و ناڕاستیه بوون به  بوون و نه  شوه
و   وه ستینه به ده  وه گر پکه کدا بارو بارهه یه واژه سته ده له

  و ڕاستیه ن و داپچانیشیان بوونی ئه خه رده ک ده ڕاستیه
کدی  یه کان له شته  دا، که ته و حاه میش، له دووه.  وه اتهد تده ڕه

.  هیچ جۆرک نیه  یان به  یه کو خۆی هه وه  یه ی هه وه داپچاون ئه
  یه وانه ش له ئمه. ن هه  ، که یه و شتانه دا ڕاستی بوونی ئه لره

و   ه هه زانینیش نابت به  نه. زانین نه  وه یانه باره هیچ له
بۆ   وه واناییه بوونی ته نه کوربوون له .  نیش نیهکوربوو

دا  ه هه وه به کانیشه گۆڕه نه شته   ت به باره سه.  نزیکه  وه بیرکردنه
ناتوانین بین . گۆڕیان دابنین نه  نو کاتدا به ر له گه ناچین ئه

ر دوو  ده قه ندک جار به ک هه یه کانی س گۆشه ی گۆشه پله
  چونکه.   ش وانیه ندک جاری دیکه بن و هه و دهستا ی ڕاوه گۆشه
  .    گۆڕه کی نه ڕاستیه  مه ئه
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  Iota تاشی ئو به 

و  ئه . مان کردووه" ک یه" کی  ند واتایه پشتر باسی چه له -1
  .شن کن چوار به ڕووداو یه ک به  نه  وه ڕۆکه ناوه ی له  شتانه

شیان   که  وامییه رده من و بهوا رده گشتی به ی به و شتانه م، ئه که یه
شتکی   یان به وه ستنه ندی یان به یوه ی بۆ په و هۆکه  ڕۆکییه ناوه
و  تییه ڕه یان بنه که کبوونه یه  ک شتانه یه  م جۆره ئه.  نیه  وه دیکه

        .  یه ستت و ساده وه خۆیان ڕادهر  سه له شیان که جونه
و   یه ، فۆرمی خۆیان ههن) موو هه(ی  و شتانه م، ئه دووه
کو نوساندنی دووشت  بر، وه زه  و به  یان سروشتیه که کبوونه یه
نو  له  ک شتانه یه  م جۆره جونی ئه.  مخ نیه  یان به  وه مقه زه به

]. شناکرت کاندا دابه ر قۆناخه سه  به[و  وته  ک ڕه کات و شوندا یه
نو شوندا  ی بت و لهک ی ناوه که ی جونه رچاوه رشتک سه هه

و  بت، ئه) یی بازنه(واو  ی ته ک خوله شی یه که بجوت، جونه
  ژماره م، شتک به  سیه.  کبوونه یه  وه کییه نده ڕووی چه  له  شته
کن و  یه) جۆر(  ندک شت به م، هه چواره.  شنابت و دابهمه  که یه
  مانه ئه. کبوونن ی یهن ش ناکرن و خاوه دا دابه وه نو بیرکردنه له

کی  موویه وامبوونکی سروشتی، هه رده کبوونن؛ به چوار جۆری یه
ر  به ، له مانه ئه. کی کبوونی جۆره ک و یه یه کۆنکریتی، ژماره 

.  ک شتن یهت ش ناکر یان دابه که مکه ی جون یان چه وه ئه
  انهو شت ئهئايا ین  ش تبگه و پرسیاره له  رحاڵ، پویسته هه به

ت هسهبار  ، که جیاوازه  وه و پرسیاره له  کن؟ ، چونکه یه  چین، که
  شتک به. تپرسهدکبوون  ی یه کرت یان له پناسه کبوون ده یه
. ک  یه بت به  ده  وه ی ڕوونمانکردنه یه و چوار شوه کک له یه
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ی  کی دیکه واتایه ک  یه یه بوون به وانه ، له وه کی دیکه الیه له
نزیک   که ی یه و شته ک ئه نه  وه که مکه واتای چه بت و زیاتر له  هه
  وه که ڕوویه  ، ئاگر له  بۆنموونه. بت ش ده) هۆ(بۆ  مه ئه. بت
). گشتی بت یان نا  مکه و چه ئه  گرنگ نیه( کان توخمه  له  ککه یه
و ئاگر  بوون به .  ، ئاگر توخم نیه وه کی دیکه ڕوویه ها، له روه هه

و  توخم ئه  ست له به مه. کدی نین کو یه توخم وه  بوون به
ر  سه کراو یان لکدراوی له شتکی تکه  ، که یه یه بنچینه

  م ڕۆه ئه  مکانه چه  م جۆره موو ئه هه) ک یه(یان ) هۆ. (پیکھاتبت
  به  ڕۆک بووه ناوه شنابت به  ی دابه و شته ئه  مه ر ئه به له. بینن ده
دا یان  وه بیرکردنه(نو شوندا  نیا له ته توانت به  شته و ده )و ئه(

  وه پویسته مانه رو ئه سه  له. بت)موو هه(یان ) بت فۆرم هه به
م  که ی خۆیدا یه که نو جۆره نرت له ک داده یه  ی به وه ئه

کبوون  واتای یه  کی چونکه نده تی بۆ پوانی چه تایبه ربت، به پوه
  کیش له نده چه.  دراوه  کانی دیکه کاتیگۆرییه به   وه کییه دهن چه  له

کبوون  یه یان به   ژماره کی به  نده چه. وت که رده پواندا ده
تای  ره کبوونیش سه یه.  ه) ک یه(ش  ی ژماره  رچاوه سه.  وه ناسرته ده

،  م شته که ی یه وه شدا پواندن دۆزینه کانی دیکه جۆره  له.  یه ژماره
مووشتکیش  پواندنی هه. بت یدا ده په  وه یه باره  زانینمان له  که
درژی، پانی، قوی، گرانی یان :  ستراوه به  وه کبوونه یه  به

  نه الیه ندییان به  یوه کشانی گرانی و پیوانی خرایی په. خرایی
.  یه دوو واتای هه  مکانه م چه کک له ریه هه.  یه هه  وه کانه ناکۆکه

و هاوکات   یه زنیکی هه وه  نه و ته ، ئه نک واته گرانی ته
جوت و هاوکات  ده  و شته ئه  خرایی، واته.  شی گرانه که زنه وه

ر له  هه  و شته ت هواشیش بجوت ئه نانه ته. جوت خراش ده
پواندن و خای   وت، که که رده دا بۆمان ده لره.  جوندایه 

بت  کی هه هک درژایی پیه. ش نابن شتن و دابه ک تا یه ره سه
رشتک  بۆ پوانی هه. ین شی ناکه نرت و دابه ک شت داده یه به 
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، ) که یه( تایه ره و سه ئه.  کیدا پویسته نده چه  مان له کبوونه م یه ئه
،  مه ر ئه به له.  وه مناکرته هیچی دی بۆ زیاد ناکرت و که  که

  م جۆره ئه.  شنابت زیاتر دابه  وه له  چونکه  ره پوه باشترین  ژماره
ئاکامدا،   له.  سپاوه شدا چه کانی دیکه ر شته سه به   پواندنه

گرنگ . کات ستپده شنابت ده دابه  ، که وه م شته که یه پواندن له 
ها  روه هه. بن  ره و ق ، گران و گه یپوین شل، ڕه ی ده و شتانه ئه  نیه

  کبوونه م یه ناسیدا ئه  ستره زانستی ئه له . پورێ ده خرایش
کان به  ستره ی ئه وه ناسان سوڕانه ستره ئه.  تای پواندنه ره سه

و  مۆسیقادا، ئه له . پون ی ده که نن و خراییه ک جۆر داده یه 
شی  نگ بچوکترین به ده نیوه  ، چونکه نگه ی ده نیوه  کبوونه یه

موو کاتک پواندن  هه  وه یه، که بزانین ئه  گرنگه ش وه ئه.  گوتنه
  دوو نیوه  بۆنموونه. زۆرتره) ک یه(  ندک جار له و هه  ژماردن نیه

و  موو ئه هه. گوگرتن ک به یانپوین نه ده  رژه  به  ن، که نگ هه ده
موو  وابوو، هه که. پورن ده  م جۆره نو شوندان به ی له نانه ته

وت توخمی  مانه ده. ستت وه کبوون ڕاده ر یه سه لهپواندنک 
ش  کبوونه و یه ئه.  وه کانی تدا بدۆزینه تایی شته ره سه
تاییش  ره موو توخمکی سه هه. دا ر توخمی دیکه سه شنابت به دابه
پواندن   بۆنموونه.  بوونیان تدایه شنه وانای دابه ک جۆر ته یه  به
و  کارهاتوه میان بۆ پواندن به که یه. )ک یه( ژماره پ و به  به

دا  و پواندنه له[  بۆچوونی ئمه  یان به  وه ینه که وابیرده
  چونکه]  توخمکی بچووکترمان نیه[ش نابت و دابه] زیاتر وه له
دا  شی دیکه ر به سه نو شوندا به  وام له رده نکی به موو ته هه

. چت ده  که پوراوه  مووکات، پیواندن له هه. بت ش ده دابه
و   قویه  و قویی به  درژیه  ، درژی به نه ته ن به  پواندنی ته

. پوین ده  ژماره  به  م ناتوانین بین ژماره به. نگ ده  نگیش به ده
ک  کبوون ، نه یه کبوون به  کک بت یه چت یه ده وه  ش له مه ئه
ند  کان چه ژماره  ن چونکهپوی کان ده کبوونه یه کک له  یه  به
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ری  پوه  بن به ستکردن ده مان جۆر، زانین و هه هه به. کبوونکن یه
م، له  به. ناسین ده  و شتانه ئه  وه یانه ڕگه  له  کان چونکه شته

  ست به هه.  ر نین پورن و پوه ستکردن ده ڕاستیدا زانین و هه 
ت  پرۆتاگۆراس ده. مانپویت سک ده که  ین، که که خۆمانده

بت   وایه  وه کو ئه ش وه مه ، ئه.) موو شتکه ری هه مرۆڤ پوه(
و   مرۆڤ زانایه  چونکه  ره پوه) ستیار مرۆڤکی هه(یان ) زانا(

. کان ری شته پوه  بن به ستکردنی ده زانین و هه. کات ستیش ده هه
ری  ی پناسمانکرد، پوه یه و شوه بوونی به) ک یه( ) 67(

ر  گه ئه  و شتانه ندک له هه.  کانه تی شته کی و چۆنیه نده چه
ڕووی   ر له گه ش ئه وانی دیکه ئه. کن کی یه نده چه  کرن به شنه دابه

ک بت  رشتک یه وابوو، هه که. کن کرن یه شنه دابه  وه تیه چۆنیه
وه  له  ک شته ی یه وه ر ئه به شنابت یان له ک دابه یه هیچ شوه  به

  .  وه زۆرتر  وردناکرته

چ   بپرسین، به) ک یه( تی ڕۆک و چیه ت ناوه باره سه پویسته -2
پشتر بۆ  شمان له م پرسیاره ئه. ناسرت ک ده یه ڕگه

توانرت  ده  دواین، که  وه له.  کبوون کردووه ی واتای یه وه ڕوونکردنه
خودی چن  فالتون بۆی ده کان و ئه ی پیتاگۆراسیه و جۆره به
کات و  تکی سروشتی ده بۆ بابه  یان ئاماژه  ره وهه کبوون جه یه
  سوفه یله فه  ندک له هه  بۆنموونه. ت بۆی  ڕه بنه  بت به ده

   وا یان توخمکی ت بۆ هه ڕه بنه  کبوونیان به کان یه سروشتناسه

 ان لهیۆن  ، له یه ته فسه سوفکی سه یله فه) پ ز 410 -490(پرۆتاگۆراس ) 67( 
) پ ز 370 -460(ستی دیمۆکریتسدا ژر ده ، له دایکبووه له  بدره شاری ئه 

گۆڕان و   ڕی به و باوه  مرۆڤخواز بووه  سوفه یله م فه ئه.  ی خوندووه فه لسه فه
 )رگ وه. ( متافیزیکدا کردوه  ری له وشت و نازانمکا ڕه  ری له گه ڕژه
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مکی  ر چه گه مانکرد، ئهکو باس وه. داناوه] سروشت[ی  دیکه
  کو شتکی جیا و جیاواز له بت و بوونیش، وه ر نه وهه کی جه مه هه
نویاندا   بوون له  نین چونکه ر دانه وهه جه  کان به فره  ته بابه

  یش به) ک یه(وا ت بت، ئه سه نیا خه ته ر به  وهه ، جه شه هاوبه
.  تن سه رین خهکیت مه ک هه بوون و یه. ر دانانرت وهه جه
ریش  وهه و جه  تی کۆنکریتی نیه بابه) جۆر(  وه که ڕوویه وابوو، له که
نابت ) ک یه(،  وه کی دیکه ڕوویه له.  جیاوازه  وه کانه شته  له
" کانی  واتا جۆراو جۆره. ر جۆر نین وهه بوون و جه  چونکه) جۆر( به

تی  کبوونی چۆنیه یه ی وه ر ئه به له. رازن هاوته" کبوون یه" و " بوون
  م جۆره ی ئه باره له  ، پرسیاره کی دیار و ناسراوه نده و چه

  ؟ چونکه  بپرسین بوون چیه  پیویسته. ین که ده  وه کبوونه یه
  یه هه  شتکه  ی، که و جۆره کبوون به ی واتای یه وه ڕوونکردنه

نگک  ند ڕه چه ر گه ئه.  نگه کاندا ڕه نگه نو ڕه کبوون له یه.  واوه ناته
] نگی سپیان تدا بت موویان ڕه هه[یان سپی بت که بناخه

سپی و  له  ریبونیانه وا ببه ش بت ئه ڕه.  نگی سپیه کبوونیان ڕه یه
کان  نگه ڕه ین له  که ی باسیده و شته ر ئه گه ئه. ڕووناکی تاریکیش له

ی  م ژماره به.  وشته بۆ ئه  ژماره بن به  کان ده نگه پکھاتبت، ڕه
  نگه کانیش ڕه نگه کبوونی ڕه یه. کان نگه ی ڕه چی ؟  ژماره

ی  وشته ، ئه مان شوه هه به). سپی  بۆنموونه(  یه که ناسراوه
  که م چاره به. شن ، ژماره]مۆسیقادا  له[کان بن نگه ین ده که باسیده

ری  وهه ها جه روه هه.  نیه  ی ژماره که ره وهه نگ و جه ده
و  ر ئه گه ئه.  دنگه  که کو چاره ، به ک نیه یه] دا لره[کیش یه

بوون و  کان ده پیته ک له  یه ژماره  نگ بوونایه ن ده ی هه شتانه
کانیش  موو جۆره بۆ هه  مه ئه. کبوونیان یه  بوو به پیتی بزونیش ده

ڵ  گه کبوون له  و یه  کی ژماره وابوو، مادامه که.  دروسته
ن  کی و جوندا هه نده تی و چه کو چۆنیه نی، وهکا کاتیگۆرییه

  وه کانه کییه نده هه  ته بابه ندی به  یوه دا، په تانه  م حاه ، له ژماره
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ک  یه  ژماره.  ک شته یه  ، که ودا نیه شی له که  ره وهه و جه  یه هه
هیچ   به.  موو جۆرکدا شتکی دیاریکراوه هه  له

) جۆر(موو نو هه له . نیه  وشته تی ئهسروش ]ڕۆک ناوه[ک یه شوه
و  تی ئه چۆنیه.  یه و جۆره کبوون خۆرسککی ناسراوی ئه کدا یه

چت،  ده  کبوونه و یه له.  نیه  کبوونکی ڕووتکراوه ش یه کبوونه یه
.  نگک بوو و خودی ڕه  وه کاندا دۆزیمانه نگه نوان ڕه له  که
  کک له کانیشدا یه هر وهه نو جه کبوون له وابوو، یه که
واتای بوونیش ) ک یه(وت  که رده ، ده وه لره.  کانه ره وهه جه
.  یه کان هه کی بۆ کاتیگۆرییه ند واتایه چه  چونکه. خشیت به ده

و له   وه نیا نادۆزرته ته  کدا به نو هیچ کاتیگۆرییه هاوکاتیش له
ک  یه(ین ده  ه، ک بۆنموونه. وت که رده نیانداده ندیه کا یوه په

ر بوونی  سه  خستۆته هیچی نه  ته سه م خه دا ئه ، لره)مرۆڤ
؛ بوون هیچ شتکی ) یه مرۆڤ هه(بین  ش وایه وه کو ئه وه. مرۆڤ

)  ک شته یه(ی  وه ئه.  کرت ی باسده و شته ر ئه سه  زیاتر ناخاته
                     . یه بوونکی دیاریکراوی هه

کک  یه  له. ستاون دژوه  وه لک ڕووه گه  له" ند چه" و" ک  یه"  -3
یش " ند چه"شنابت و  دابه  ، که شتکه" ک یه"دا  نانه و الیه له

و   یه یان فره  نده شبکرت چه رشتک دابه هه. بت شده دابه
وان نو چوار جیاوازی ن له.  یان یکبوونه  که کراویش یه شنه دابه
کانی  و جۆره  ریکردنه ببه  ستانه م دژوه دا ئه مکه م دوو چه ئه

ی  وه ر ئه به له. ستانن روه رانبه تی و به ش؛ ناکۆکی و دژایه دیکه
بینرن  بن ئاشکراترن و باشتر ده شده ی دابه و شتانه ئه

  له" کبوون یه"یان " ک یه"واتای .  پشتره شیان له که پناسه
باشتر " کاندا شکراوه دابه" و" ند چه" ڵ واتای  گه له  راوردکردندا به

پشتر  کاندا، له واتای ناکۆکییه ڵ گه لهها  روه هه.    وه بته ڕوونده
ند  چه  ندی به یوه کبوون په یه  کرد، که  وخاه مان بۆ ئه ئاماژه

وه  کسانییه کدی و یه کویه کو لکچون، وه ، وه وه مککی دیکه چه
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کو جیاواز،  کانی، وه مکه چه ندی به  یوه ندیش په چه.  یه هه
واتای لکچون  دا له لره.  یه هه  وه کسانه چوو، نایه لکنه

ک  کن یان یه کو یه دا وه ژماره  کان له کچوه یه له  شته.  وه کۆینه ده
  به(خودی خۆتدا ڵ گه لهتۆ   بۆنموونه. نرت یان بۆ داده جۆر پناسه

ر  گه کن ئه کویه ندک شت، وه هه. ک شتیت یه) ش له روون و به  ده
کن،  کو یه کان وه کسانه یه  هه. ڕۆکیان بکرت بۆ ناوه  پناسه
یان به  که دا لکچوونه لره. کن کو یه وه  کانی چوارگۆشه گۆشه

م  س یان شت جیاوازن به ندک که هه.  گردراوه  وه کسانیانه یه 
  له  وره کی گه یه چوارگۆشه.  یه رمیان ههک فۆ چن و یه کدی ده یه له 

کان  کسانه نایه  ڕاسته  هه. چن کی بچوک ده یه چوارگۆشه
ی  و شتانه ئه.   ها نیه یان ڕه که م لکچونه چن به کدی ده یه له
کدی  یه جیاوازن له   وه کییه نده ڕووی چه  و له  یه ک فۆرمیان هه یه
  ، گرنگ نیه یه شیان هه تکی هاوبه سه ند خه ی چه وانه ئه. چن ده
نگی  ڕه. چن کدی ده یه تی بن یان نا، له ڕه کان بنه ته سه خه
  چت چونکه ئاگر ده نگی ز له  ڕه. کن کو یه و زیو وه  که نه ته
کیان  ند واتایه چه" چو لکنه" و"  وی دیکه. " ردن ردووکیان زه هه
" کدی کویه وه" ڵ واتای گه له"  کهوی دی"، واتای وه که ڕوویه  له.  یه هه

  له. چن ده  وی دیکه کدین یان له کویه کان یان وه شته.  ناکۆکه
جیاوازبت   وه وی دیکه شتک له  یه وانه ، له وه کی دیکه ڕوویه

ی  کی دیکه یه بت و  پناسه کی جیاوازتری هه ستویه ر ئه گه ئه
واتای . سی جیاوازن هت دوو ک ، تۆ و دراوسکه بۆنموونه. بۆبکرت

. وت که رده زانستی ماتماتیکدا باشتر ده  له"  وی دیکه"می  سیه
وی "  وه م بۆچوونه له. ک وی دین یه کان بۆ ژماره موو ژماره هه

ن  ی هه و شتانه موو ئه هه  نرت چونکه مووشتک داده بۆ هه"  دیکه
دا  ی دیکهکان ڵ شته گه ک شتن، هاوکات له ڵ خۆیاندا یه گه و له 

له   شته.  ک جۆر واتایان نیه یه"  وی دیکه"و " جیاوازی. "ک نین یه
کن، لکچونکی دیاریکراویان  کو یه ی وه وانه کان یان ئه کچوه یه 
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. بت دیاریکراو بت و بناسرت جیاوازیش ده  وه رئه به له.  یه هه
جۆری (ش مهناسنا.  ناسنامه  بت به ده  که دا جیاوازییه ته م حاه له
.  دایه م دوو جۆرانه جیاوازی له).   جۆری بچوکه(یان)  وره گه
  وه کدییه یه  بت و له ستویان نه ک ئه ر یه گه کان، ئه شته
ک  یه  ر به کاتکیش سه. گۆڕت کانیان ده بووبتن، جۆره یدانه په

کان  جۆره.  وه کایه جۆری بچوکی جیاوازدا دنه  بن له وره جۆری گه
کانیان  تی و جۆری بچوکیش جیاوازییه ڕه ونکی بنهلکچ
ی  ڕگه  ش به مه ئه.  یه" جیاوازی"ش " ناکۆکی. "کات ده  سته رجه به

کاندا جیاوازی  نو ناکۆکییه له  چونکه. لمنرت سه کش ده ئینده
  و جیاوازیانه ندک له هه. ن ک جیاوازی ڕووت هه دیاریکراو، نه

. مان کاتیگۆریدان نو هه له  وانی دیکه دان و ئه که نو جۆره له
م  له  شونکی دیکه له   ئمه.  ک جۆردان نو یه  له  مه ر ئه به له

                                                 )68. (دواوین  یه کشه
  
ترین جیاوازی  وره گه.  م و زۆره کان که جیاوازی نوان شته -4 

کش  ئینده  به. م که دی ده ناوزه" ناکۆکی"  کرت و من به یداده په
)  وره جۆری گه( ی به و شتانه ئه. لمنین ش بسه م خاه توانین ئه ده

   راوردیشیان گونجاو ت به نانه دوورن و ته  وه کدییه یه جیاوازن له 
  

.         وه کردۆته  دا دووباره م نوسراوه ی له مکانه م چه ریستۆ واتاکانی ئه ئه) 68(
لۆگی  دایه ریستۆدا له  پش ئه فالتون له  ئه  ر بزانت، که م خونه که زده حه

ی  وانه پچه فالتون، به ئه.  ی کردوه مکانه م چه دا باسی ئه) سۆفست(
بوونیش  نه. ن ستان و جون  هه وه  ، که دایه ڕه و باوه له  وه نیدسه پارمه
  بۆنموونه.  جیاوازه  وه بوونه له  ین، کهتوانین ب کو ده و به  ستاوی بوون نیه دژوه
ش  بت ڕه ده  که سپه ئه  نت، که یه ناگه  وه ئه.)  سپی نیه  سپه و ئه ئه(ی  واژه سته ده

، شتکی  وه م بۆچوونه ی بوون، له وه تدانه ڕه.  یه شمان هه نگی دیکه ڕه  چونکه. بت
   ) رگ وه. ( جیاوازه  وه بوونه کو له  ، به ستاو نیه بوونیش دژوه نه.  جیاوازه
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ر دوو  هه جیاوازن له ) جۆری بچوك(  ی به وانه ئه.  نیه
یدابوون و دووری  ی په رچاوه سه بن به  ده  ، که وه کانه الجیاوازه

ترین  وره گه. دات ده رهه بت و ناکۆکیش سه تر ده وره نوانیان گه
ترین سنوور  وره گه  نکهچو  واوه ی خۆیدا پو ته که جۆره  ناکۆکیش له

.  وه نادۆزرته  وه وه ژوور ئه ش له  ب ناکرت و هیچی دیکه
و دیو  هیچ شتکیش له. خات رده واو کۆتایی ده جیاوازی ته

هیچ  زۆرتر پویستی به   وه واو بت له و شتکیش ته  نیه  وه کۆتاییه
نوان  له[ وهوا ناکۆکی جیاوازی ته  وت، که که رده ده  وه لره. نابت
واوبوون جیاوازن  کانی ته ی شوازه وه ر ئه به له]. کاندا شته

  ک شت له هاوکات، یه. بت ند شوازکی هه بت چه ناکۆکیش ده
ژوور   ک له هیچ جیاوازییه  چونکه  شوازکی ناکۆکی زۆرتری نیه

  له  وه نی ناکۆکه دووالیه و زۆرتریش له   وه ترین جیاوازییه وره گه
ر ناکۆکی جیاوازی بت و  گه گشتی، ئه به.  ک کاتدا نیه یه

واویش  جیاوازی ته  بت، پویسته نوان دووشتدا هه جیاوازیش له
ش بۆ  کانی دیکه پناسه. دات رهه نوان دووشتدا سه ر له هه

ترین  وره واو گه کاندا جیاوازی ته ته موو حاه هه له . ناکۆکی ڕاستن
واو جۆره  جیاوازی ته. بگهينو دیوی  نین بهو ناتوا  جیاوازییه

ها،  روه هه.   وه کاته کدی جیاده یه له   وره کانی نو جۆری گه بچوآه
  له  وره م جیاوازی گه به  یه ستویان هه ک جۆر ئه ی یه و شتانه ئه

ستویان  ک جۆر ئه کان یه ناکۆکه. کرت ناکۆکن یدا ده نوانیاندا په
ی  که م جیاوازییه به  یه ک جۆر هزیان هه ی یه و شتانه ئه.  یه هه

له   ه زانست مامه  ک جۆر له یه. ناکۆکن  ترینه وره نوانیان گه
.   یه نوانیاندا هه له  وره جیاوازی گه  کات، که ده  شتانه و ئهڵ  گه 

. بینرت دا ده) ریکراو ببه(و) پدراو(نوان تی له ڕه ناکۆکی بنه
دا باسی  و لره  ریکردنک نیه ببه  موو جۆره هه  ستمان له به مه

ر  به ی ناکۆکی له  کانی دیکه جۆره. ین که واو ده ریکردنی ته ببه
م دوو  ندکیان ئه هه. ناسرن دا ده ناکۆکییه  م جۆره ڕۆشنایی ئه
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  ئاشکرایه. یدۆڕنن هنن و ئه ستی ده ده یان وه  یان تدایه نه الیه
ی  وانه پچه ستان به دژوه. ک شت نین ان یهست ناکۆکی و دژوه

ی  وه رئه به ریکردن، له ببه.  ڕاستی نیه دی ناوه ، حه وه ناکۆکییه
ندک  هه  له. ستان دژوه بت به  تی، ده گشتی و تایبه ؛ به  دووجۆره

ی  ر پرۆسه گه وابوو، ئه که.  یه ڕاستی هه دی ناوه تیشدا حه حاه
یان له   وه فۆرمه  کان له ناکۆکه  یدابوونی شته په

دا  ته م حاه ستپبکات، له ده  وه ی فۆرمه] ریبوون ببه[بوون نه 
.  وا نیه  زانین، که م ده به.  ریکردنه ک ببه موو ناکۆکییه هه
ش  مه بت و هشتا ئه  وه نکه ند الیه چه ریکردن له  گونجت ببه ده

. ناکۆکی دابنین ریکردن به  ی ببه ڕه و باوه بۆ ئه  بناخه  نابته
ر به  گه وته که ده  وه نی جیاوازه ترین الیه وره گه  ی له یه و پرۆسه ئه

نو  له. لمنرت سه کش ده ئینده ش به مه ئه. نرت ناکۆکی داده 
موو  هشتا هه.  ریکردنه ککیان ببه نی ناکۆکدا یه جوتک الیه

کسانی  یه له   ریکردنه ی ببهکسان ک نین؛ نایه کو یه کان وه ته حاه
.  چاکه  له  ریکردن نیه ببه  م خراپه کچوون به یه چوون له  و لکنه

کرت و  ریده تک ببه سه خه  واوی له ته  ندک جار شتک به هه
،  مه ر ئه به له.  نیه ند الیه چه  که ریکردنه ش ببه جاری دیکه

  و مرۆڤه ئه( توانین بین ده؛  یه ڕاست هه دی ناوه ندک جار حه هه
  ڕاست نیه دی ناوه ندک جاریش حه هه). خراپ و نه  چاکه   نه
  تکه ڕاست بابه دی ناوه ندک جار حه هه). یان جوت  که تا  ژماره(

  ، که یه وه بزانین ئه  ی گرنگه وه رحاڵ، ئه هه  به.  تیش نیه و بابه
  .  ریکردنه ن ببهکا ناکۆکه  نه الیه  کک له یه  میشه هه

و  ، ئه یه کی ناکۆکی هه ر رانبه به  ر شته ی هه وه ر ئه به له -5
ند شتک  ر چه رانبه ک شت به پش ئایا چۆن یه دته  پرسیاره

؟   کسانه و بچوکدا یه وره  گه ڵ گه لهستت و  وه ستاو ڕاده دژوه
و  ین ئهکاربھنین و بپرس ستانیش به بۆ دژوه) داخۆ(ی  ر وشه گه ئه
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یان سپی   یان سپی، سپیه  شه داخۆ ڕه] وت بیناسین مانه ده[ی شته
دا  ته م حاه له.  یان سپیه  مرۆڤه  و شته ئه  ، ناپرسین، که نیه

بت بپرسین  و ده  پشتره له] زانین[کی  یه پرۆسه  پویستیمان به
؟  داخۆ سلیۆن یان سوکراته] ؟ کیه[ین  که ی باسیده سه و که ئه
  نابن به) جۆر(ک  ندامانی نو یه ئه  چونکه  ش پویست نیه مه هئ

ک  یه  ر به ک کاتدا سه یه کان له ستاوه دژوه. کدی ت بۆ یه بابه دژه
دات؟  ده رهه سهتر ووزمیان بپرسین کا  پویسته. جۆر نین
.  ن ده رهه سه  وه ردووکیان پکه ر هه گه یه ئه مان بھوده که پرسیاره

یان   ، بچوکه یه وره ، گه کات ستان ده بۆ دژوه  ئاماژه) داخۆ(
کسان  و بچوک و یه وره  گه  وه که چ ڕوویه کسان؟ ئایا له یه

یان   ی دیکه که مکه ڵ دوو چه گه کسان له  ستاون؟ یه دژوه
تر ناکۆک بت بۆ بچوکتر  وره بۆچی بۆ گه.  ککیاندا ناکۆک نیه یه
.   کساندا ناکۆکه نایه ڵ گه لهکسان  ، یه مه رباری ئه بت؟  سه نه
ر  گه ئه.  وه بته ک ده ناکۆکییه) ند چه(ڕووی  وابوو، شتک ڕووبه که

وا  خشت ئه تر و بچوکتر ببه وره ک کاتدا واتای گه یه کسان له نایه
ی  وانه دا ئه لره. ردووکیان ستاو بۆ هه دژوه  بت به کسان ده یه

  بن چونکه ده  توشی کشه  کسان دووشته هنای  ، که یه وه ڕیان به باوه
ش  مه ئه. بت ک کاتدا توشی دوو ناکۆکی ده یه ک شت له  یه
و  وره نوان گه له  مککه کسان چه ها، یه روه هه. ڕووبدات  حاه مه

و  و به  وه نوان دوو شته  وته ک ناکه م هیچ ناکۆکییه بچوکدا به
نوان دووشتدا بت  ک له کییهر ناکۆ گه ئه. ش پناسناکرت جۆره
م و دووشتی  نوان ئه  وته که ش ده کی دیکه و ناکۆکییه  واو نیه ته

یان   وه تدانه ستانیش ڕه دژوه.  نواندایه ستاو له دژوه.   وه دیکه
تر  وره ر گه رانبه بۆچی به.  کانه مکه ردوو چه ریکردنی هه ببه
ی  وه تدانه وابوو ڕه که بت؟ بت و بۆ بچوکتر نه ستا و هه دژوه
بۆ   ش ئاماژه) داخۆ(ی  وشه.  ردووکیانه ی هه که ریکردنه ببه
یان بچوکتر و   کسانه تر و یه وره کات؛ داخۆ گه ردووکیان ده هه
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ردووکیان  شت هه بچوک و ده  نه  یه وره گه  کسان نه یه.  کسانه یه
. ردووکیان بۆ هه  ستاوه ریکردنیش دژوه ی ببه وه تدانه کو ڕه وه. بت
ی چاک و خراپ  وه ئه. ستت وه ردووکیاندا ڕاده نوان هه وابوو له که
  ، چونکه م نازانین چیه ردووکیان به بۆ هه  ستاوه دژوه  نیه
.  یه کی هه ند واتایه چه] چاک و خراپ[  مکانه م چه کک له ریه هه
  یه وانه لهم  به. ناسرت سپی ده  و نه شه  ڕه  ی نه و شته ئه
ش و سپی  ڕه له [ی  نگه و ڕه شت ئه ده. رین توانین ناوی به نه

  ئه و. بت  میشی یان شتکی دیکه رد ، خۆه زه]  ریبووه ببه
  نه ت الیه باره کان سه واژه سته موو ده دان هه ڕه و باوه ی له بیریارانه
وان  هبۆچوونی ئ  به. دا چوون ه هه کن به کو یه کان وه ناکۆکه

جوتک پو   نه  و شته کو؛ ئه کی، وه یه واژه سته موو ده نوان هه له
  خراپ، شتک ئاماژه  و نه چاکه   نه  و شته ئه. ستی مرۆڤکه ده نه 
ی  واژه سته ده له .  وه که نه ردوو الیه نوان هه  وته که ده کرت، که  ده

ستاو بۆ  دژوه  به بت خراپ ده و نه   چاکه  ی نه وه مدا ئه دووه
ی  واژه سته ده  له.  وه نوانیانه  وته که و ده  که مکه ردوو چه هه
ستی  ده ڵ گه لهجوت پو [ ی باسمانکردوون که مدا دووشته که یه

کدا  یه ڵ گه لهندییان  یوه جۆر جیاوازن و په  دوو شتی به] مرۆڤ
  .  وه نوانیانه  وته و هیچ ناکه نیه

مان  هه) ک نده هه(و ) ک یه(ندی نوان یوه په ت باره سه -6
های  ستاوی ڕه دژوه) ک نده هه(مکی ر چه گه ئه.  یه پرسیارمان هه

.  وه بینه حاڵ ده ند ئاکامکی مه بت توشی چه) ک یه(مکی  چه
). م که(مکی بۆ چه  ه) زۆر(مکی ستانی چه دژوه  و ئاکامانه کک له یه

ش ) دوو(مکی  دابنین و چه) م هک( به) ک یه(توانین ده  چونکه
  وه مکی دووه چه و له  زۆربوونه) جوت(  چونکه) زۆر( بت به ده
  ش له و هیچ شتکی دیکه  متره که) دوو( له) ک یه. (بت یداده په
ی درژی و کورتی  شوه م و زۆر به ر که گه ئه.  متر نیه ک که یه
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ها،  روه هه.  یش زۆرهندک و هه  ندکه هه  ی زۆره وه جۆربن ئه فره
  ، که)ک یه(بینین  دا ده لره. جۆر دابنرت فره بت به یش ده) م که(

بۆ   ئاماژه  م پویسته به.   جۆریشه داماننا فره) م که( به
توانین  ده  ئمه. بکرت  یه هه  دا، که) ک نده هه(نو ک له جیاوازییه

ک  یه ند دانه ن چهک یا نده هه(ک  نه)  یه ئاوی زۆرمان هه(بین
  شتانه و ئهبۆ ) ک نده هه(مکی  ندک جار چه هه).  یه ئاومان هه

یی )  فره(واتای  وه نه م الیه له. بن ش ده دابه  کاردت، که به
.  یه مان واتای هه یش هه) م که(مکی ها چه روه هه. خشت به ده
تاو س دژوه به) ک یه(ر رانبه و به یه  ژماره  ندک جاری دیکه هه
  وایه  وه کو ئه ک، وه نده یان هه  که یه  وه ین ئه ده  ئمه. نرت داده

. کان سپیه  ؛ یان شتی سپی و شته کانه که یان یه  ک شته بپرسین یه
.  راورد کراوه یدا به که ره ڵ پوه گه پورت له  ی ده وه دا ئه لره
کان  ردنی ژمارهو زیادک وه فسیری کۆکردنه ش ته مینه م زه ر ئه سه له
] ک کی یه یه ندژماره چه[کان  که یه له ]  وره گه[ی  ژماره. ین که ده

ک  یه  ژماره به    ورانه گه  م ژماره کک له ر یه و هه  پکھاتوه
). م که(ک نه) ک یه(ستاو بۆ دژوه  بت به ده) ک نده هه. (پورت ده
هایی یان  ڕه م به  هب  که نده دوو هه  ت ژماره نانه ، ته وه م ڕووه له

.  تربت وره ک گه یه ژماره   له  یه م ژماره که ؛ یه نیه  یی فره ڕژه
.                      ره ده ت به سه خه کی له مییه نین وکه ی داده)  فره(م که یه  به  ئمه

ن و  وه کان پکه شته(ت ده ، که  داچووه ه هه  کساگۆراس به نه ئه
ی  جگه له   بوایه و ده ئه). دراون بچوکیدا گرنه  و له  ژماره  به
. دراون میدا گرنه که کان له  شته). میدا که  له( بیگوتایه) بچوکیدا (

    کان، ژماره بیریاره ندک له ڕی هه ی باوه وانه پچه ها، به روه هه
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و ن له[ک یه ژماره) 69.( یه)می که(ک  یه  ک ژماره دوو نه
،  ستاوه کان دژوه پوراوه  ر بۆ شته ی پوه و جۆره به] کاندا ژماره
نوانیاندا، که  له  که ندییه یوه ش په مه ئه.  که نده ستاوی هه دژوه
کان  ؛ ناکۆکییه وه دوو جۆر واتاکه یمان ڕوونکردهبه پشتر   له  ئمه
مکک  چه. ناسرت ده  وه و شته زانین به  ندیش به یوه و په

هیچ .  یه هه  وه مککی دیکه چه  ندی به یوه په  چونکه  ندیداره یوه په
بۆ . (دابنرت  شتکی دیکه متر له که  به  ک نیه یه  ڕگرک بۆ ژماره

) م که(متر بت ر که گه خۆ ئه). متر بت دوو که  ژماره  له  نموونه
.  ی تدایه هژمار  ، که جۆرکه  فره.  نیه م جۆره به)  فره(م  نابت به

  و ژماره) ک یه. (پورت ک ده یه  ژماره به   یه ییه و فره ش ئه ژماره
  کو  کو دوو شتی ناکۆک، به ک وه ستاون، نه کدی دژوه ر یه رانبه به

. وت که رده نوانیاندا ده له  ستانه دژوه  م جۆره ئه. ندییدا یوه په له 
وی  ر بۆ ئه پوه ت به ب ک ده یه ژماره  ستاون چونکه وان دژوه ئه

بت ژماره ) ک یه(رشتک چت هه بیر نه شمان له  وه با ئه.  دیکه
وانای  ته  ین، که که ده و شتانه  نیا باسی ئه ته  ئمه.    نیه 

  وه ندی نوان زانین و زانراوه یوه ت په باره سه.  یه شبوونیان هه دابه
ر و زانراو  زانین پوهگونجت بین  ده.  مان جیاوازه که بۆچوونه

_______________________________________  

و پش سوکرات   سوفکی یۆنانیه یله فه) پ ز 428 - 500(کساگۆراس  نه ئه) 69(
و بیریارانی،  ی داوه فه لسه ی فه سینا وانه شاری ئه  له  سوفه یله م فه که یه.  ژیاوه

ی  450سای   له.    وه رتیه کاریگه ژر  ته وتونه کو پیرکلیس و یورپیدس که وه
و  کساگۆراس له نه ئه. درت ناسی و سزاده ر تاوانی خوانه به  خرته پش زایین، ده

  بت، نه یدا ده په  ستویی نه یان بوونی ئه) ر ماته(ستو ئه  ، که دا بووه ڕه باوه
رما و  کو گه کانی، وه ستاوه دژوه  نه کان و الیه توخمه  شکت و بوونیش له تده
  )رگ وه. ( رما پکھاتوه سه
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موو زانراوک زانین  و هه  موو زانینک زانراوه م هه به.  پوراوه
) می که(ڵ گه له )  فره. (پورت ی ده که زانراوه  زانین به  چونکه.  نیه

یشدا ناکۆک ) ک یه( ژماره ڵ گه له  وه که موو ڕوویه هه له .  ناکۆک نیه
میان  که ؛ کاتک یه یا ناکۆکه گه له  وه ک ڕووه یه  له نیا ته.  نیه
کو  وه( وه کانی دیکه ڕووه  له. کرت میان نه شبکرت و دووه دابه
.  یه کدا هه یه ڵ گه لهندییان  یوه په) ستانی زانین بۆ زانراو وه
  . ری پوه  بت به ک ده یه  وا ژماره بت ئه  ژماره  ر فره گه ئه

نوان دوو ناکۆکیدا  ش له کی دیکه ناکۆکیهکی  مادامه -7
ر  رانبه به  ندیش  پویسته ی نوه و ناکۆکیه وا ئه دات ئه ده رهه سه

نواندان  ی له و شتانه موو ئه هه. ستت ناکۆک ڕاوه شتکی دیکه ی 
  کانیش  تی و گۆڕانکارییه ی الکانیه ورانه گه  و شته جۆری ئه ر به  سه

کی  بۆ ژیه  وه کی درژه ژیه ر له  گه ئه.  تڕ په نویدا تده به
له .  نوانیاندایه له  ین، که بگه  نگه و ده به  کورت بۆین پویسته

مشی  نگی خۆه ڕه ش به  بۆ ڕه  وه سپیه کانیشدا له  نگه گۆڕینی ڕه
  م گۆڕانکاری له به].  شدایه نوان سپی وڕه که له[ ین گه ده

ی  وه ئه. رت نواندا ناگوزه به  وی دیکه بۆ  وه وره جۆرکی گه
. بت]  که ناکۆکه[ نه جۆری دووالیه  ر به سه  پویسته  نواندایه له
  چونکه.  گرتوه ستاوی هه نی دژوه دووالیه  نواندایه ی له وه ئه

.  دات ڕووده  وه کانه ستاوه ناکۆک و دژوه  نه نوان الیه گۆڕانکاری له
ستاو  وه نی دژ نه نوان دووالیه شتک له  حاه وابوو، مه که

نکی دژ  وه بۆ الیه نکه الیه  گینا، گۆڕانکاری له ئه.  وه بدۆزرته
کان نوانیان  وانه پچه  ستاوه دژوه  نه الیه. بت یدا ده ستاو په وه نه
ندییان  یوه ی په وانه ستانیش، ئه ی دژوه کانی دیکه جۆره.  نیه
یدابوون یان ناکۆکن و  په  وه ریبوونه ببه  ، له یه کداهه یه ڵ گه له

. ندن کان ب ناوه ندیداره یوه په. گۆڕت یان ده) نوان(تی چۆنیه
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  ر به سه  که ندیداره یوه په  نه دوو الیه  ، که یه وه ر ئه به ش له مه ئه
؟   یه نوانک بۆ زانین و زانراو هه  چ جۆره. ی جیاوازن) جۆر(دوو
بت  بن ده که ناکۆکه  نه جۆری دوو الیه ر به  کان سه نهر نوا گه ئه

بت بۆ  ده  وره جۆری گه. بت نی ناکۆکیان هه خۆشیان الیه
پش   و جۆره بت، ئه ر هه گه ئه. بت بت یان نه کان هه ناکۆکییه

جیاوازی نوان جۆره . وت که کان ده ناکۆکه  نه بوونی الیه
کان  بچوکه  دا پش بوونی جۆره یه هور گه و جۆره کانیش له بچوکه 

کو جۆری  وه] کردنمان بۆ جۆری بچوک پیناسه له[ش مه ئه. وت که ده
ش و سپی دوو  ڕه  بۆنموونه. وت که رده داده که و جیاوازییه وره گه
م دوو  ئه.  شیش ماته نگی سپی تیژ و ڕه ڕه. نگی ناکۆکن ڕه

کانی  بچوکه ا، جۆره ه روه هه. پشترن له] تیژ و مات[ جیاوازییه
و   وره جۆری گه  له  وه نوانه  ونه که ی ده وانه ش، ئه دیکه

ش و  نوان ڕه ی له نگانه و ڕه موو ئه هه. یان پکھاتون که جیاوازییه
م  م ئه به. بت و جیاوازییان هه  وره بت جۆری گه سپیدان ده
نگک  وو ڕهم گینا هه ، ئه تی نیه ڕه کی بنه ناکۆکییه  جیاوازییه

  وه کانه تیه ڕه بنه  ناکۆکییه  له  نگانه م ڕه ئه. بوو ش یان سپی ده ڕه
ئاکامدا،  له .  وه نوانیانه  ونه که ده  مه ر ئه به جیاوازن له

ین،  بکه  و نوانانه کانی ئه ی پکھاته باره وت پرسیار له  مانه ده
  شته. کان نین ناکۆکه  نه ی دوو الیه وره جۆری گه  ر به سه  که

  م پویسته به. تیشن ڕه هاتوون و بنه کدی پکنه یه کان له ناکۆکه
گشتی   بت یان به کان هه موو نوانه پکھنانی هه  ڕمان به باوه

  وه کانه ناکۆکه  شته  ی له وه ئه. نین پکھاتوو دانه هیچیان به 
کان  ناکۆکییه  ا زووتر لهندنویا له   که بت گۆڕانکارییه یدا ده په

کیک  یه  متری له تکی که سه خه  و شته ها ، ئه روه هه. دات ڕووده
ش  م جیاوازییه ئه.  یه ی هه وی دیکه کان و زۆرتریش له ناکۆکییه  له
موو نوانکیش  هه.  که ناکۆکه  نه ندک بۆ دووالیه نوه  بته ده

متر  که) با( و له زۆرتر) لف ئه( تکی له سه ی خه وه ئه.  یه پکھاته
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  ی هیچ شتک نیه وه ر ئه به له.  پکھاتوه) لف و با ئه( له  یه هه
. وتبت کانیش که ناکۆکه  نه کان بت و پش الیه هاوجۆری نوانه

  . کانن ناکۆکه  نه ی الیه ه کان تکه موو نوانه هه

ش   و جیاوازییه بت و ئه کی هه بت جیاوازییه جۆری جیاواز ده -8
ی  نه و ئاژه ، ئه بۆ نموونه.  یه که جیاوازه  نه ردوو الیه هه  ر به سه

جۆری بچوکدا جیاوازن جۆری  ی له وانه ئه. لن ئاژه  جۆریان جیاوازه
کان  جیاوازه  شته  ، که)جۆر(وترت ده وه  به.  که کو یه یان وه وره گه

ستویی یان  هش ئ که کبوونه یه. دات ک بوونیان ده و یه  وه کاته کۆده
کدا ) جۆر(نو ی له و شتانه ئه  رج نیه مه.  یه ی هه شوازکی دیکه

، )ن موویان ئاژه هه  بۆ نموونه(بت ک خۆرسکیان هه یه  وه بنه کۆده
کان شتکی  ه ئاژه  کک له ر یه بۆ هه  و خۆرسکه بت ئه ده

ی  وه هئ). کدی نین کو یه سپ وه بوونی مرۆڤ و ئه ئاژه(جیاوازبت، 
کانیاندا  بچوکه  نو جۆره  له  شه دا هاوبه م شتانه نوان ئه له

  وه جۆرکی دیکه  ڵ له ئاژه  ک جۆری بچوک له یه.  جیاوازییه
پشتر  له  چونکه.  وابوو، ناکۆکییه  ، که م جیاوازییه ئه.  جیاوازه

بن  شده و دابه یه  ی دژیان هه و شتانه موو ئه هه  وه ڕوونمانکرده
ک جۆری  نو یه واوی جیاوازبن ناکۆکن و له ته  به  نده رچه هه
کان  بچوکه  م جیاوازی نوان جۆره به.   وه بنه دا کۆده وره گه

  م بوونه ئه  وه ر ئه به له.  وه شتکی دیکه له   ی شتکه وه جیاکردنه
. کان جیاوازه  ردوو شته بۆ هه  وره جۆرکی گه بت به  ده

ر  گه ئه. ن ده ده رهه کاندا سه بچوکه  نوان جۆره لهکان  ناکۆکییه
واو و  جیاوازی ته بت به رز بت، ده ی به شیان پله که جیاوازییه

وابوو، ناکۆکی  که. یدا نابن په  وه ک کاتدا پکه یه ردووکیان له  هه
  .                 کاندا بچوکه  نوان جۆره  له  جیاوازییه
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توانن  ده  یه ی جۆری بچوکی جیاوازیان هه هو شتان کورتی، ئه به
شنابن و  ش زیاتر دابه وه بت و له یان هه وره ک جۆری گه یه

ک  ش نابن و یه دابه ندک شت، که  ، هه وه کی دیکه الیه له. ناکۆکن
ی  نو پرۆسه ناکۆکی له. ناکۆک نین  یه جۆری بچوکیان هه

کانی نو  بچوکه  هوابوو، جۆر که. بت یدا ده شبووندا په دابه
،  وره جۆری گه. کدی ناچن و جیاوازن یه له  وره جۆرکی گه

. نرت داده  وره جۆری گه  به  ، که یه و شته ی ئه] ر ماته[ستو ئه
  ر به کانی هراکلس سه بین منداه  ، که نیه  یه و شوه ش به مه ئه
ک  موویان یه هه  خشیت، که به ده  و واتایه کو ئه به. ی خۆیانن وه نه

  جیاوازی نوان جۆره  ها، ئاشکرایه روه هه.  یه خۆرسکیان هه
بت به  ن ده وره ک جۆری گه یه ر به  موویان سه هه  کان، که بچوکه

  . ناکۆکی 

کو  بۆچی ژن و پیاو، وه  یه وه پنیت ئه سه ی خۆی ده و پرسیاره ئه -9
ی  گوره به.     کۆکییهیان نا که ناکۆکن و جیاوازییه  و نرینه مینه 
تکی  سه ر جیاوازی خه گه یان جیاواز نین ؟ ئه که بچوکه  جۆره
بت،  ش پست و ڕووداو نه نگی سپی یان ڕه کو ڕه تی بت، وه ڕه بنه

م  دووجۆری بچوک نین ؟ ئه  ر به سه  و نرینه  ی مینه بۆچی ئاژه
ندک شت  نی ههکا ک جۆره چت، بۆچی ناکۆکییه ده  وه له  پرسیاره
،  ؟ بۆنموونه  وه جیایانناکاته  کی دیکه و ناکۆکییه  وه کاته جیاده

ئایا . ش و سپی ک ڕه نه  و باداره  پادارهر ه وهزيندندک  هه
شوازی جۆری ] پادار و بادار[میان که یه  ، که نیه  وه ر ئه به له
جۆری   ندی به یوه متر په که] ش و سپی ڕه[میان ن و دووه وره گه
.  ستوه ئه  وی دیکه و ئه پکھاته  وانه کک له ؟ یه  یه هه  وه وره گه

، بۆ  وه ستوه ی ئه وانه پچه کانی شتک، به پکھاتوه  جیاوازییه
ش و سپی مرۆڤه  پستی ڕه.  وه ڕنه گه کان ده بچوکه  جۆره

جۆری مرۆڤی . ن شناکه ر جۆری جیاوازدا دابه سه به] کان تاکه[
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) مرۆڤ(دا لره.    جیاوازنیه  وه مرۆڤی سپی پسته  ست لهش پ ڕه
شی  بگومان له. رناخات ستوش جیاوازی ده ئه. ستو ئه  به  بووه

تی  شی تایبه له  ر تاکه و هه  جیاوازه  وه تاککی دیکه تاکک له 
شیان بۆ  ک پناسه و یه  م جۆری جیاوازیان نیه به.  یه خۆی هه

ی بۆ بکرت و ناکۆکی  ک جۆر پناسه یهرشتک  هه. کرت ده
مان کات  هه) کالیاس(کردنی  پناسه. شیش نابت بت دابه نه
  چونکه. خات رده ده) پست سپی( سه و که ستوی ئه ئه

.  ڕووداوه) کالیاس(نگی پستی ڕه.   پست سپیه) مرۆڤکی(کالیاس
. ز نینجۆردا جیاوا و مس له   خته یی ته نکی بازنه ت ته نانه ته
م  ئه. جیاوازن  خته کی ته یه یی مس و بازنه نکی س گۆشه ته

  له  ، که دایه و ناکۆکییه کو له ، به ستودا نیه ئه ش له  جیاوازییه
ئایا جیاوازی نوان جۆره . دات ده رهه پناسکردنیاندا سه

  م مرۆڤه ؟ ئایا جیاوازی نوان ئه وه ڕته ستو ناگه کان بۆ ئه بچوکه
یان  که ؟ ئایا ناکۆکییه نیه  وه ستویانه ئه ندی به  یوه په  سپه و ئه هو ئ
ین مرۆڤی  ؟ کاتک ده ی جیاواز نیه شوه کردنیان به پناسه  له

یان له  که ش ناکۆکن، جیاوازییه سپی ڕه پست سپی و ئه
ر  گه ئه.  ستراوه به  وه یانه که بچوکه  جۆره و به   یاندا نیه که نگه ڕه 

ک جۆری بچوک  یه  ر به بت سه نگیشیان هه ک ڕه ردووکیان یه هه
کی  ن و جیاوازییه ئاژه  و نرینه  ، مینه مان شوه هه به. نابن
و  ک تۆو مینه  یه.  شدایه له یان له  که جیاوازییه.  تیان نیه ڕه بنه

  دا،واتای جیاوازی جۆره ،لره ئمه. چت رده شی لده نرینه
  کان له باسمانکرد چۆن شته. وه مان ڕوونکردهکان بچووکه

  . جیاوازن  وه کدییه یه

و  ئه.  یه کان فۆرمی جیاوازییان هه ناکۆکه  ندک له هه -10
  پویسته  مه ر ئه به شکن و تکناشکن ناکۆکن، له ی تکده شتانه
کانمان  مکه باسی چه  دا، ئمه لره. ی جیاوازیش بن) جۆر( ربه سه
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ین،  بکه  وه ئهر  سه له خت کات جه شت پویست نه ده  بۆیه  کردووه
  وه تکشکانه فۆرمدا له  شکاو له موو شتکی تکنه هه  که

                                          . جیاوازبت

  ، چونکه جیاواز نیه  وه شه شتی ڕه  فۆرم له  موو شتکی سپی به هه
ک  یه ک شتدا یان له  یه  له  اوازهجی  نگه و دوو ڕه گونجت ئه ده

توانین  ده  بۆ نموونه(کی بت مه هه  و شته ر ئه گه ئه. بن کاتدا هه
  نگه ر دوو ڕه و  تاکیش بت هه)  ش و سپیه بین مرۆڤ ڕه

کاتی  م له  به  ش و سپیه مان مرۆڤ ڕه هه. گرت ده کان هه ناکۆکه
نو  ڕووداو له  کان به ناکۆکه  نه الیه ندک له هه. جیاوازدا

ردوو  نو هه له. ش ڕووداو نین وانی دیکه بن و ئه یداده کاندا په شته
هیچ شتک .  وه مننه چن و ده نو ده کان له شدا ناکۆکییه که جۆره
  ، که ڕووداو شتکه. نو ناچت و تکناشکت ڕووداو له به 
نوچوون  و لهتکشکاندن .  وه کایه ته  یه بت و نه توانت نه ده
وابوو  تکشکاندان، که. کاندا نو شته له)  پویسته(تکی  سه خه
مان  هه. ردا وهه نو جه ر یان شتک بت له وهه بت جه ده

کانی تکشکان و  ته سه خه.  شکاندن دروسته بۆچوونیش بۆ تکنه
] ی وشتانه موو ئه هه[ مه ر ئه به له. ستاون شکاندن دژوه تکنه
و  وابوو، به که. ی جیاوازن) جۆر( ر به کن و تکناشکن سهش تکده
کی و  مه هه[ن فۆرمی که ڕیپده بیریاران باوه ندک له  ی هه یه شیوه
  بت به وا مرۆڤک ده بن، ئه هه  م فۆرمانه ر ئه گه ئه.  نیه] رز به
و  دیدی ئه  به. شکاو ش تکنه کی تکشکاو و مرۆڤکی دیکه بوویه هه

و   کانه تاکه  کو مرۆڤه کی مرۆڤیش وه مه ، فۆرمی هه انهبیریار
له   وره جۆری گه  ی به و شتانه م ئه به. چن کدی ده یه له

  . زۆرتره     یان که جیاوازییه   فۆرمدا  له   جیاوازن  وه کدییه یه 
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  Kappa شی کاپا به 

  له  ئمه) 70. ( کانه مه که یه  ته ره زانستی بنه  فه لسه فه -1
دا  ی لره و پرسیاره ئه. .  وه مان ڕوونکردۆته م خاه ئه  تاوه ره سه

ند  ک زانست یان چه یه  فه لسه ، ئایا فه یه پنت، ئه وه سه خۆی ده
  ه بزانین چۆن مامه  ک زانست بت پویسته ر یه گه ؟ ئه  جۆرکه

  ته ڕه نهب  زانین، که کاتکدا ده کات له کاندا ده ڵ ناکۆکییه گه  له
ند جۆرکیش بت ئایا  ر چه گه ئه.  کان ناکۆک نین مه که یه

و  ئه   وه شه م پرسیارانه رو ئه سه یه له  وانه کانی چین؟ له جۆره
کانی  ڵ بنچینه گه له   ه ند زانست مامه مان لبکرت، چه پرسیاره

دات  ک زانست بت، چی هانمانده ر یه گه ن؟   ئه که لماندندا ده سه
ند  ر چه گه بژرین؟  ئه ههديكه ک  زانستکی نه  م زانسته ئه

بوونی  له   و زانسته چین ؟  ئایا ئه  و جۆرانه جۆرکیش بن، ئه
موویان  بوونی هه  ر له گه ؟ ئه وه کۆته کان ده ره وهه موو جه هه
تی  بابه  کات به رک ده وهه بزانین چ جه  دژواره  وه کۆته نه

  ه ک زانست مامه بزانین چۆن یه  ها دژواره روه هه. ی که وه لکۆینه
  و زانسته ئایا ئه.  کات دا دهزجۆرک شتی جیاوا ند ڵ چه گه له
                  کات یان له کاندا ده ره وهه جه ڵ گه له  ه نیا مامه ته

 ------------------------------------------  

)ت حیکمه(واتای  ، که داناوه)  wisdom (م بۆ )  فه لسه فه(مکی  چه من   )70(  
کات زانینی  دا باسیده شه م به ریستۆ له ی ئه زانینه  و جۆره ئه. خشت به یش ده

.  کان پناسکراوه مه که یه  ته ڕه کو زانستی بنه شی، وه فه لسه فه.  فیه لسه فه
  )      رگ وه(
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                   لمنین کان نه سه ر ڕووداوه گه ؟ ئه وه کۆآیته کانیش ده ڕووداوه
م  ر دوو جۆر زانست بۆ ئه گه ئه. لمینن کان بسه ره وهه ناتوانین جه

؟  یه فه لسه بن، چ زانستکیان فه هه] کان ر وڕووداوه وهه جه[دووشته
لماندن دابنین زانستی  سه  کان به ره وهه ر زانستی جه گه ئه

وت  مانه کی ده م مادامه به.  فه لسه فه  بت به کان ده ڕووداوه
کان  ره وهه جه  ی له و زانسته وا ئه کان بناسین ئه مه که یه ته  ڕه بنه
دا  ی لره و زانسته ئه ها، روه هه.  یه فه لسه فه  وه کۆته ده
  له  ریکناکات، که خه  وه و هۆیانه خۆی به  ستمانه به مه

دوا هۆ  له )71(.ناوی فیزک باسمانکردوون ا به ندما که نوسراوه
  وه جون و کارکردنه  ندی به یوه و په  یه چاکه  ، که وه ته ناکۆ
م بۆ  که ری یه جونه. کان بۆ شته  میشه که ری یه و جونه  یه هه
  م جۆره بین، داخۆ ئه  گشتی دژواره به.  ن نیهکا گۆڕه نه  شته

. کات یان نا کاندا ده کییه سته هه  ره وهه جه ڵ گه له  ه مامه  زانسته
بت  ی ده که وه تی لکۆینه کات بابه دا نه گه لهیان  ه ر مامه گه ئه
  م ئاشکرایه به. کان ماتماتیکیه  کان و پکھاته رزه به  فۆرمه  به

بوونی   ڕ به ی باوه وانه ئه.  کان بوونیان نیه رزه به  فۆرمه
  لمنن بۆچی پکھاته ن ناتوانن بیسه که کانیش ده فۆرمه

م  ئه.  ن بوونیان نیه کان هه ی فۆرمه یه و شوه کان به ماتماتیکیه
  ته نوان بابه  نه خه کان ده ماتماتیکیه  پکھاته  بیریارانه

 ،نن م دایده بوونی سیه  به. وه کانه رزه هب فۆرمهکان و  کییه سته هه
م مرۆڤی  به. کانیش کییه سته هه  ته بابه و نه  کانه فۆرمه  نه  که

 سپ و رزی مرۆڤ و ئه نوان فۆرمی به م له سپی سیه م یان ئه سیه
---------------------------------------------------                        

. کات م باسی چوار جۆر هۆ ده شی دووه فیزیکدا، به رتووکی په  ستۆ لهری ئه) 71(
   )رگ وه. (دا باسمکردوون) 31(  راوزی ژماره په من له 
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ر ماتماتیک  گه ش ئه مه ی ئه گوره به .   نیه  وه سپه مرۆڤ و ئه  تاکه
؟  وه کۆنه چی ده کان له نرت ماتماتیک ناسه م دانه بوونی سیه  به
ی  و زانسته ئه.  کی نیه سته یان هه وه تی لکۆینه ومان بابهبگ
  چونکه  وه کان ناکۆته ماتماتیکیه  پکھاته ین له که ش باسیده ئمه
  ره وهه و ناتوانین جه  خۆیان نیه ربه بوونکی سه  و پکھاتانه ئه
  دابنین چونکه  یه وه تی لکۆینه و بابه کانیش به کییه سته هه

؟ بگومان  گشتی، زانستی ماتماتیک چیه به. شکن وکاتین هتکد
ی گۆڕان و  رچاوه کان سه سروشتیه  ته بابه.  زانستی سروشتی نیه

م جۆره  ئه  چونکه  لماندنیش نیه ی سه وه شیکردنه. جونی خۆیانن
ی  وه وابوو ئه که. دوت ده  وه تی لکۆینه چیه له   زانسته 

. دابکات تانه و بابه ڵ ئه گه له  ه مامه  یه هف لسه وه فه مینته ده
و  ڕین زانستی ئه گه دوییدا ده ی به  م زانسته داخۆ ئه

موو  نو هه توخمیان دانا و له ندک به  هه  ، که یه تانه ڕه بنه
خۆی   م زانسته ئه  ندیکیش بین پویسته هه  وانه له. ن شتکدا هه

موو زانستک و  هه. ماندوو بکات  وه کانه کییه مه هه  مکه چه  به
وابوو،  که. ستت وه کان ڕاده کییه مه هه  مکه ر چه سه ک له یه پناسه

موو  هه.  کبوونه کو بوون و یه کانی، وه مکه زانستی چه  م زانسته ئه
ر  گه ئه. تن ڕه کان بنه مکه دان و چه مکانه م چه نو ئه شتک له

م  ، ئه وه که الیه له. شکن هکانیش تکد موو شته نوبچن هه له
بن جۆری  وره ر جۆری گه گه ئه. دانانرن  وره جۆری گه به   مکانه چه

  وره م هیچ جۆرکی گه به. بت بچوک و جیاوازیشیان تدا ده
توانین بین  دابنرن ده  جۆرکی ساده  ر به گه ئه.  جیاوازی نیه
م  به. شنابت ابهزۆرتر د  وه له  ، که یه تریش هه جۆری ساده

م  له. ر جۆری بچوکتردا سه بن به شده کانی پشوتر دابه جۆره
ر  به له. ت ڕه بنه  بت به ده  وره ک گه دا جۆری بچوک نه ته حاه
شکت  دا تکده وره نو جۆری گه ی جۆری بچوک له وه ئه
رشتک به  هه. تی بت ڕه بنه  وره وت جۆری گه که رده ده
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  بت به رت ده نوبه ش له خۆی شتکی دیکهتکشکاندنی  
.  .                     تی ڕه بنه

 ژوور  بوونی شتک له ڕ به  کات باوه ئایا پویست ده -2
  ه ین مامه که دا باسیده ی لره و زانسته ین یان ئه بکه  وه کانه تاکه
  له  بجگه. رن ده به  ژماره  کان له کات؟ تاکه دا دهکان تاکه ڵ گه له

پشتر  م  له   به. ن و بچوک هه  وره کانیش جۆری گه تاکه
  وه م شتانه خۆی به  م زانسته ئه  مان بۆ کرد، که ئاماژه

له   فه لسه ی فه رانه وهه و جه گشتی، ناتوانین ئه به.  ماندووناکات
.  وه ینه کانیان جیابکه کییه سته هه  ته ابهب  له  وه کۆته بوونیان ده 

وت جۆریکی  مانه ده  ئمه  نت، که یه گه ده  وه یان ئه وه جیاکردنه
مان  ش کشه مه ئه.  وه ر بدۆزینه وهه جه  جیاوازتر له

  ته بابه ڕین له  گه دوای شتکدا ده به  کات چونکه بۆدروستده
بزانین چ   اوکات پویستهجیاوازبت و ه  وه کانه کی یه سته هه
و  ین ئه ڕ بکه بۆچی باوه. چت و ده کی له سته رکی هه وهه جه
موو  هه  ؟  بۆچی له  جیاوازه  وه سپه مرۆڤ و ئه  نیا له ته  ره وهه جه

  ته ی بابه د ژماره قه ها ناگونجت به روه بت؟ هه جیانه  وه شتکه
و  گریمان ئه. بت ههییمان  میشه ری هه وهه کان جه کییه سته هه
، چی  وه ستو جیاناکرته ئه ڕین له  گه دواییدا ده ی به ته ڕه بنه

کی  ستو بوونکی هزه ین؟ ئه که دینه و ناوزهست ئه کات به  وامانلده
  ته ڕه و بنه فۆرم باشتر به  وه م ڕووه له.  کی نیه و کرده  یه هه
ت بت  ڕه ر فۆرم بنه گه ئه. شکت م فۆرم تکده به.  نرت داده
وانا بۆ  ن ته شتکی کاتی و خاوه بت به ده  که ته ڕه وا  بنه ئه

پش [موو بیریارانی هه.  خۆیدا پارادۆکسه ش له مه ئه. تکشکاندن
  ته ڕه و بنه بوونی ئه  ڕیان به باوه] شمان که مه رده و سه  ئمه
ن   دان چۆ رهه ی سه گینا پرۆسه ، ئه بووه  ییه میشه هه
  ی ئمه ره وهه ت و جه ڕه و بنه ،   ئه وه مه رو ئه سه له! کات ستپده ده

کان؛  مووشته ی هه رچاوه ین، نابت سه که بوونی ده  ڕ به باوه
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تکدا  حاه له.  بت) شکن ی تکده وانه کان و ئه بووه میشه  هه(
تی  ڕه بت بنه میان ده که ین یه تیش بکه ڕه بۆ دوو جۆر بنه  ئاماژه
و كاتييهكان   تی شته ره میان بنه کان و دووه ییه میشه هه  شته

یی  میشه هه] م که کو یه وه[میشیان  ر دووه گه ئه. کان بت تکشکاوه
کی  یه رچاوه ی سه و شتانه چۆن ئه. بین مان گرفت ده بت، توشی هه

تی  ڕه ر بنه گه شکن؟ ئه کاتی و تکده بن به  یه ده ییان هه میشه هه
ی  لوه  بت، که تکی هه ڕه بنه  م کاتی بت پویسته دووه
م  به. بت ی هه تکی دیکه ڕه ش بنه ته ڕه و بنه رچووبت و ئه ده

گۆڕبت  نه  ته ڕه و بنه ر ئه گه ئه.   ره ده کۆتایی به له  که پرۆسه  جۆره
  شته[ ندییان به یوه کبوون بت په کو بوون و یه مکی، وه چه

  ن؟ هاوکات پویسته خۆ هه ربه بت، چۆن سه نه] وه کانه تیهکۆنکری
ر  گه ئه. بت کاندا هه ڵ شته گه ی له  ندییه یوه په  و جۆره ت ئه ره بنه
بت،  هه  وه شتانه] و ئه[  ندی به یوه په  تانه ڕه و بنه کک له ریه هه
. تچ رده کان ده ی شته د ژماره قه کان به ته ره ی بنه وا ژماره ئه

م  به. ندک کبوونیش بۆ هه مووشتک و یه بۆ هه  بوون باره
و  چۆن بزانین ئه. ر دابنرت وهه جه  موو شتک به هه  نادروسته
له   ژماره  ، که نت ڕاسته ر داده وهه جه  کبوون به ی یه بۆچوونه

ڕیزی   یخاته هنت و  ده رده ده  ستوه وه کبوون و ئه یه 
میان بۆ  ن وه م بۆچوونه نی ئه ی خاوه وانه ئه ؟  وه ریشه وهه جه
نن بیر  ت داده ڕه بنه  ی ه یان خاڵ به وانه ئه.  نیه  م پرسیاره ئه
.  هه  ر به و خایش سه  ره ڕووبه  ر به ه سه  ، که وه نه ناکه وه  له
م  بت، به یدا ده په  و شتی لوه  یه رچاوه رک سه وهه موو جه هه

  گرفتکی دیکه. شیش نابیت یدا نابت و دابه په  یچی لوهخاڵ ه
  مکه موو زانینک چه هه.  ره وهه تی زانینی جه چۆنیه  ت به باره سه
) و ئه(و  کی نیه مه مککی هه ریش چه وهه جه.  کانه کییه مه هه
چۆن بزانین .  یه خۆ و جیاوازی هه ربه بوونکی سه  ، که یه شته
کان  پکھاتووه  شته  له  ؟  ئایا بجگه ره وهه م جه که تی یه ڕه بنه
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موو شته  وا هه بت، ئه رنه گه ئه ؟  یه هه  چی دیکه
م  به. شکن تکده]  ستویان پدراوه ی ئه وه ر ئه به له[کان پکھاتوه

  دا دژواره ته م حاه له. فۆرمیش بت  پویسته  یه ی هه وه ئه
.  یان نیه  یه ی هه که  فۆرمهب  چۆن به  و شته بزانرت، ئه

.  وه جیاناکرته  و شته خانوودا، فۆرم له له  مووکاتک، بۆنموونه هه
کو  وه  جۆر و ژماره  به  تانه ڕه و بنه بزانین ئه  ها پویسته روه هه
وا  شت بن ئه) ک یه(موویان ر هه گه ئه. کن یان نا یه
     .  بن   کدی ده کو یه وه ] وه ته ڕه و بنه کان له رچووه ده[ مووشته هه
ک  گشتی، نه بوون به ڵ گه له  ه مامه  فه لسه کی فه مادامه -3
ک کاتدا  یه له   و زانسته بت ئه وا ده کات، ئه شکی بووندا ده به
ک  یه  چونکه( زانست نیه ک جۆریش له  یه. بت کی هه ند واتایه چه

و  خشت ئه به ک واتا ده هی بوون ی وه ر ئه به یان له)  جۆر بوون نیه
واتای زانستی  ش له  م زانسته واتای ئه.  ک جۆره ش یه زانسته

ر  هه. پشتر باسمانکردن  له  ، که نزیکه  وه ندروستیه پزیشکی و ته
یان  ک واتاکه یه ند شوه چه ش به  مکانه م چه کک له یه

  قۆ پزیشکین چونکه ی پزیشکک و چه ته چه ڕه.  وه لکدرایه
زانستی  میان له  و دووه که  ی زانینه پرۆسه له   شکه میان به که یه

مان  هه  ندروستیش به مکی ته چه.  یه پزیشکیدا سودی بۆ بین هه
کو  وه(شوازکی بوون  م جۆره موو شتک به هه. کاردت به  شوه
یان جونی   وه بوون یان گواستنه میشه ؛ شوازکی هه)تی خۆیه
کانیش  ناکۆکییه.  وه ڕنه گه کان بۆ بوون ده موو شته هه.   بوونه

        کو ، وه وه کانی نو بوونه مه که یه  جیاوازییه  له  پویسته
  وانی دیکه چون و ئه کبوون و زۆربوون، لکچون و لکنه یه
کبوون  بۆ بوون یان یه  ئاماژه  و شتانه ئه  گرنگیش نیه. یداببن په
. ین توانین ئاو گۆڕیان بکه چن ده کدیش نه یه  ر له گه ئه. ن بکه
  ونه که کان ده ناکۆکه  اليهنهرجۆرک له  هه.  بوونه  که ی یه وه ئه
نی ناکۆکیش  ک الیه یه.  وه زانسته  ک جۆر له ر ڕۆشنایی یه به
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  یه وانه له(خات رده تک ده سه خه له  ی دیکه که نه ریکردنی الیه ببه
تدا  ندک حاه هه  له  بگرن چونکه  م بۆچوونه له  خنه ندک ڕه هه
سکی  نوان که له  دا بۆ نموونه ریبوونه و ببه له  که ندییه یوه په

ش  وه ئه  پویسته). وت رناکه ئاشکرا ده  رو زۆرداردا به روه دادپه
،  نیه  و شته ی ئه) موو هه(  ریکردن نکۆی کردن له ببه  بزانین، که

.             ریکردنی جۆریکی بچوک بت ببه  م پویسته به
وی  یه ی په سه و که ئه(کو  ر، وه روه سکی دادپه کردنی که پناسه
موو  هه  سکی زۆردار له که  نت، که یه ناگه  وه ئه) کات یاساده
  له  که ریکردنی زۆرداره ببه.  وی یاسا ناکات یه په  وه که ڕوویه
ک  نه  وه که ن ڕوویه چه  له) دنی یاساویکر یه په(تی سه خه
  دات، که مان نیشانده وه ماتماتیکیش ئه.  یه وه کانه ڕووه) موو هه( له
کات  دا ده گه ی له ه ی ماتماتیک مامه وه ئه.  یه ک زانست هه یه

  وه منته ی ده وه کی و ئه سته موو شتکی هه هه  له  یه وه ڕوونکردنه
ها زانستی  روه هه. کات ندا باسده هه ڕه ک، دوو یان س یه له 
  بجگه له.    کات دا ده تانه م بابه ئه ڵ گه له  ه ندازیاریش مامه ئه
کانی  ته سه بوون و خه له   نیه  هیچ زانستکی دیکه  فه لسه فه

  ته بابه  کان له سروشتیه  زانسته.  وه بکۆته) کو خۆی وه(بوون
ماشا  ته) بوون(کو ، وه تانه و بابه و ئه وه کۆنه کان ده سروشتیه

.                    نرن داده کان جووه  ته بابه بهناکرن و
.                کان، تی شته سه خه  و سۆفست لهن ازدیالکتیک

  نیا بیریارکه سوف ته یله فه.  وه کۆنه ده) کو خۆی بوون وه(ک نه
ر  کانیش سه موو شته کی هه ادامهم. ڵ بووندا بکات گه له   ه مامه
کانی   مه که یه  کانیش بۆ جیاوازییه ن و ناکۆکییه) بوون(ک  یه به 

رکردووه و  سه شمان چاره که ، گرفته وه ڕنه گه ده  و بوونه نو ئه
  که[دات  ده رهه سه  ته م بابه ی ئه وه ک زانست بۆ لکۆینه یه
                                                                    ] یه فه لسه فه
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  ر  به له. هنن کارده کان یاساکانی بوون به زانا ماتماتیکیه -4
کان  کییه نده چه  ته بابه له   فه لسه م فه به.  وه کاته تاقیده

دا ) کو خۆی بوون وه(ر ڕۆشنایی به له  تانه و بابه و ئه  وه ناکۆته
و  ئه.  کو زانستی ماتماتیکه کانیش وه سروشتیه  زانسته. بینت ده

کو  بوون وه(تی  سه کو خه ک وه کان نه تی شته سه خه  له  زانستانه
  وه م زانستانه ی ئه وانه پچه  به  فه لسه فه.  وه کۆنه ده) خۆی
  کان به سروشتیه  وابوو، ماتماتیک و زانسته که. بوون  ڕوانته ده
                     .نرێ داده  فه لسه فه  شک له به
بوونی   ت به باره سه  بینرت، که کاندا ده نو شته تک له ڕه بنه -5
بت  و ده  ش پویسته ته ڕه و بنه ڕاستی بوونی ئه. دا ناچین ه هه به

ک  یه ک شت له  ناکرت یه  ، که یه وه ش ئه و ڕاستیه ئه. بناسرت
و  لماندن نیه سه پویستی به   و ڕاستیه ئه.  بت بت و نه کاتدا هه

ک  یه ر کشه سه ی له  وانه ئه.  نادات رهه سه  وه کی دیکه ڕاستیه له
گینا  ن، ئه کدی تبگه یه ک له  یه بت تاکو ڕاده ده  مشتومیانه

یه و  کی دیاریکراوی هه واتایه  مکک موو چه هه. مشتومر ڕوونادات
ند شتکیش  بۆ چه  ر ئاماژه گه ئه. کات ند شتک نا ۆ چهب  ئاماژه

تی  ستکی تایبه به ی بۆ مه که کارهنراوه بت واتای به بکات ده
و  ت ئه ده] مشتومدا له[ی سه وکه ئه. دا دیاریبکرت و مشتومه له

و  سپاندنی ئه چه  وا نکۆی له ، ئه و نیه  یه کات هه ی باسیده شته
. چت رده کراو ده دیارینه  که ئاکامدا دیاریکراوه  له کات و ده  شته
بوونی بت، )  و شته ئه( ستمان له به ر مه گه ئه.  حاه ش مه م کاره ئه
بدوین   و ڕاستیه له  وه وانه پچه  بتوانین به  حاه مه

مکک  ئاکامدا، چه له]. ین بکه  بووه هه  و شته ی ئه) بوون نه(باسی[
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و  سپنت، ئه بچه  و بوونه ی شتک بکات و ئهبۆ بوون  ئاماژه
.  پویستییه]  که بۆکراوه  ئاماژه  مک و شته نوان چه[ی ندییه یوه په
زرا  پویست دامه] کی یه مینه زه[ر  سه کیش له  ندییه یوه ر په هه
ی  واژه سته دوو ده    مه ر ئه به له      .  حاه مه    ی وه شاندنه وه هه

ر  گه ئه)  72. (دانانرن  ک کاتدا بۆ ڕاستی شتک یه له ستاو  دژوه
ڕاستتر بت،   و شته ی بوونی ئه وه ڕه تدانه  سپاندنی شتک له چه
،  ڕاستر نیه وه  ی له که ، گوته یه ت مرۆڤ هه ی ده سه و که وا ئه ئه
سپ  ین مرۆڤ ئه کاتک ده.  ت مرۆڤ نیه ده  سکی دیکه که   که
ی بین مرۆڤ  وه له  متر ڕاست نیه یان که  مان ڕاستره که گوته  نیه
  و گوته  واژه سته ڕاستی دهڕمان به  ر باوه گه ها ئه روه هه.  نیه
بت ڕاست  ده)  سپه مرۆڤ ئه(ی واژه  سته بت ده کان هه ستاوه دژوه
سپ و  ئه  مرۆڤه  ، که سه که  و تاکه دا ئه ته م حاه له. بت
  ویسته نه  گه به] باسمانکرد[ ی ته ڕه بنهم  ئه.  شه کهکانی دی ه ئاژه

ر پرسیارمان  گه ر حاڵ، ئه هه به. لمنرت و پویستیش ناکات بسه
ستاو  نی دژوه دوو الیه[بوونی  وه ی پکه باره هیراکلیدس له  له
ی  و ئاکامه ئه  یشته گه ده  بکردایه] ک شت ک کاتدا بۆ یه یه له

سپاندنی  زانی چه یده نه] هیراکلیدس[و  م ئه هب. کات ڕیپنه باوه
ی  که ر بۆچوونه گه ئه[گشتی، به. گات چ ئاکامک ده  ی به که بۆچوونه

  مان کات ڕاستیش نابت، چونکه وا هه ئه] ڕاست بت هیراکلیدس
 ش ڕاست وه ئه.  و ڕاستیش نیه  ڕاسته] و ی ئه گوره به[مووشتک  هه

_________________________________________  

  من له. کات ده  وه بۆ یاساکانی بیرکردنه  ئاماژه  جارکی دیکه ریستۆ ئه) 72(
   ) رگ وه. (دا باسمکردوون 41و  29راوزی  په
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کی  یه واژه سته زراندنی ده دامه.  موو شتک ڕاست نیه هه  ، که نیه
  . وه شنته وه ده هه ]هیراکلیدس[ڕاست بۆچوونی 

و  ، له ”کانه شته موو ری هه مرۆڤ پوه“ی پرۆتاگۆراس که هگوت -6
خشیت،  به ده  و واتایه ئه. باسمانکرد  وه ره سه چت له ده  بۆچوونه

  مه ر ئه گه ئه].  ڕاسته[و  یه وت هه رکه رشتک بۆ مرۆڤ ده هه  که
و   ، چاکه و نیه یه  مانکاتدا هه هه ک شت له وا یه ڕاست بت ئه

ی  رچاوه ت و سه ره ش بۆ بنه وه ڕانه گه.  ان و ناشرینه، جو خراپه
م  وت ئه که رده واده. دات کمان نیشانده یه چاره ڕگه  م بۆچوونه ئه

وه  کانی زانایانی سروشت ناسانه نوسینه  له  بۆچوونه
ک شتک  کو یه کان وه تاکه  ، که وه ڕه و باوه دابت یان له ریھه سه
یدا  په  وه بوونه - نه هیچ شتک له   مه ر ئه به له. نگنن ناسه هه

.  ڕکی گشتیه نو زانایانی سروشت ناساندا باوه ش له مه ئه. نابت
  خۆی به  ، کهیدانابت په  وه شتکی سپیه  نگی سپی له ڕهم  به
  نگه کو ڕه وابوو، شتک، وه که .بت واوی سپی بت یان سپی نه ته

. بت یدا نا بت په سپی یان سپی نه  هو ته ڕه بنه  له  که سسپیه
  من له.  ش دژوار نیه م بۆچوونه لماندنی ئه سه

بوون و   کانم له رچوونی شته ی ده کشه) فیزیک(مدا که نوسراوه
  بۆچوونه    خۆماندووکردن به  )  73.( کردووهباس  وه بوونیشه نه

و  کک له یه  ، چونکه زاناییهكهم  وه  م بیریارانه کانی ئه جیاوازه
ئاشکرا   ستکردندا به هه ش له مه ئه. بت ناڕاست بت ده  بۆچوونانه

خۆش یان بریندار  ستکردن نه ندامی هه ر ئه گه ئه. وت که رده ده
_______________________________________________

                )رگ وه.(م که شی یه رستۆ، به ی ئه) فیزیک(ڕتووکی په  بوانه) 73(
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خواردن بۆ تاکک شیرین و تاککی   ک جۆر له بووبت، تامی یه نه
بۆ تامی [ و تاکانه کک له شدا یه ته م حاه له. تاڵ نابت  دیکه 

مان بۆچوونیش بۆ  هه. نرت رکی دروست داده پوه  به]  که خواردنه
ش  کانی دیکه ته سله ، جوانی و ناشرینی و خه و خراپه  چاکه

ژر  به   نجه سک په که  چت، که ده  یه]  کایه[و ش له مه ئه.  دروسته
                 .    دوو بت به لدهک شت   هکات و ی چاوی خۆیدا ده

ی ڕاستی  بنچینه به  م جیھانه کانی ئه گۆڕاوه  شته  یه بھوده 
بۆ ناسینی   وه گۆڕه کی نه تایه ره سه ستپکردن له  ده. دابنرن

کان  ئاسمانیه  نه ، ته بۆنموونه.  کی پویسته یه مینه هڕاستی ز
ر  گه ئه.  وه مننه کوخۆیان ده وه  میشه ت و هه ردانایه سه گۆڕانیان به
  جوت له ده  مووشتکیش، که بت، شتک بجوت، هه جون هه

نو  بت له ده  که دا جووه لره. جوت ده  بۆ شتکی دیکه  وه شتکه
  و شته و ئه ره رچت و به ده  وه وه ئینجا له. دا بت که ره جونه

               .      ر به له. جوت بۆی ده  بوات، که
]  وه ی جونه باره له [ ک کاتدا یه ستاو له ی دژوه واژه سته ده  مه ئه
  ن، به که دهی بۆ شه کانمان بانگه یاره نه  سوفه یله ی فه یه و شوه به

]  مینه م زه رئه سه[ش م جیھانه کانی ئه ر شته گه ئه. ڕاست دانانرت
ڕووی   گۆڕاندابن، بۆچی له له   وه کییه نده ڕووی چه وام له رده به

کی  نده گشتی، گۆڕانی چه ؟ به وه وام نامننه رده به  وه تیه چۆنیه
ر  به له.  وه نامننهکو خۆیان  وه] کان ستوییه ئه[ نه و ته ڕپکراوه باوه
کی شتک  نده چه  ت به باره ی ناکۆک سه واژه سته ده  مه ئه
و  درژه ] تر سانتیمه[چوار   نه و ته توانین بین ئه ده. گونجت ده

  وه تی دیاریکراوه چۆنیه  ندی به یوه ر په وهه م جه به.  درژیش نیه
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  کات جۆرک له هی د که خۆشه نه  کاتک پزیشکک داوا له.  یه هه
م  کات؟ بۆچی ئه ده  که وی پزیشکه یه خواردن بخوات، بۆچی په

؟ ئایا هیچ گۆڕانک  چاکه  و خواردنه ئه ک ، نه خواردنه  جۆره
بخوات یان   خواردنه  و جۆره ئه  که خۆشه ر نه گه دات ئه رووده

  یهخوات و دنیا ده  که خواردنه  که خۆشه زانین نه ده  خوات؟ ئمه نه
بۆ   خواردنه  و جۆره ئه[ زانت، که و ڕاستیه ده ی ئه وه له
  سوفه یله فه[ر دیدو بۆچوونی  سه م له  به].  ی چاکه که خۆشیه نه
ش  و ڕاستیه ئه[ گۆڕاندایه موو شتک له کی هه مادامه] کانمان یاره نه

  که خواردنه  که خۆشه و پویست ناکات نه]  هاوکات ناڕاسته
کان  مووشته ر هه گه دات ئه چ ڕووده  که خۆشه و نه ۆ ئمه ب. بخوات

  سه و که موو کاتک ئه ؟ هه وه مننه کو خۆیان نه گۆڕاندابن و وه له
  جۆرکی دیکه  کان به و شته  ندروستی باشه ته ، که  خۆش نیه نه
کان  کییه سته هه  ته خودی بابه  هشتا پویسته . ون که رده الی ده له
بن و  دا نه م گۆڕانه ن له که ستکردنی جیاواز دروستده هه  نده رچه هه
وا شتک  گۆڕین، ئه نه  وشتانه ئه  ر ئمه گه ئه. ن که شداری تدانه به
و  ش بۆ ئه مه لماندنی ئه سه . وه منته کو خۆی ده وامی، وه رده به به

  یه هموو شتک ه هه که [دا و بۆچوونه ی ئه شه بانگه  ی له بیریارانه
بت  و ده و کارکی ئاسان نیه  ستوه  هۆش به  پشتیان به]  و نیه

کییان  ی هۆشه یی بناخه گه ببه. وه بت سته ده یان به گه به
ی  ڕگه  بهی  وانه رکردنی ئه سه چاره. وه شنته وه ده هه

ی  واژه سته ده.  یشتون ئاسانه گه  و بۆچوونه به  وه الساییکردنه
]  وه تکه سه خه  شتک له[ریکردنی ر ببه سه ستاو له وهناکۆک و دژ

کانمان دوو  گه ر ڕۆشنایی به به و له  وه م بۆچوونه له. ستت وه ڕاده
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ک  یه  ت به باره ک کاتدا سه یه ستاوی ڕاست له  ی دژوه واژه سته ده
  نه تی نوان دووالیه ها ناکۆکییه روه هه.  ت گونجاو نیه بابه

ر شتک سپی بت  گه ئه.  وه ک شتدا نادۆزرته یه ش له که ناکۆکه
  وه ئه  مه ئه.  شه ڕه و نه   سپیه نه   و شته بین ئه  ڕاست نیه

،  ڕاسته)  ش نیه ڕه(مکی چه.  سپی و سپیش نیه  نت، که یه گه ده
ڵ  گه هاوڕابوون له.  ناکۆکه) سپی بووندا(ڵ گه له )  سپی نیه(م به

دان،  ڕه و باوه وان له ئه.  کساگۆراسدا ڕاست نیه نه ئه هیراکلیدس و
گرک  ک کاتدا بۆ بارهه یه توانرت دوو باری ناکۆک له ده  که

شکی  موو شتک به کساگۆراس هه نه دیدی ئه به . دابنرن
ی  که ر شیرینیه ده قه مووشتک به هه.  یه دا هه شتکی دیکه له

                   .ناڕاستن  ت و نهڕاس کانیش نه  واژه سته ده.  تایشه

دوای  ماتماتیک و جمناستیک به  کان، بۆ نموونه موو زانسته هه -7
ر  هه. ڕن گه کانیاندا ده وه تی توژینه ت و هۆی بابه ڕه بنه
کو خۆی  ک بوون وه بوون، نه  شک له کان به زانسته ککیش له  یه
  وه کۆته کو خۆی ده بوون وه ی له  و زانسته ئه.  ته و بابه کات به ده

ی  شه و به ئه) تی چیه(وت  یانه کان ده زانسته.  یه جۆرکی دیکه
به   که تیه ندکیان چیه هه.  وه ی بدۆزنه که بوون بناسن و ڕاستیه

) هایپۆتیس( گریمانه ش به  وانی دیکه ستکردن و ئه ی هه ڕگه 
زانستی . لمنن اسهر ن وهه ش بوونی جه م ڕگانه ئه.  وه دۆزنه ده

له .  جیاوازه  وه ره مھنه رهه زانستی پراکتیکی و به سروشتی له 
  دایه که نو پرۆسه مھنان له رهه ردا یاسای به مھنه رهه زانستی به 

له .  ریشه هونه  م زانسته ها ئه روه هه. دا که مه رهه به ک له نه
  دایه که ره روستکهنو د له  که زانستی پراکتیکیدا گۆڕان و جونه 
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زانستی  ، له  وه مانه ی ئه وانه پچه  به.  که ک دروستکراوه نه
  کات، که تکدا ده بابه  جۆره ڵ گه له  ه سوف مامه یله سروشتیدا فه
زانستی   وت، که که رده ده  وه لره.  نویاندایه له  که یاسای گۆڕانه
و   جیاوازه  وه همھنان و پراکتیکی رهه زانستی به سروشتی له 

تی  چیه  کان له کی زانسته مادامه.  یی یه زانستکی بیردۆزه
وی  سوفی سروشتناسیش هه یله ، فه وه کۆنه کانیان ده ته بابه

   .وت پناسیبکات یه دات و ده ی ده که ته تی بابه ی چیه وه دۆزینه
] یکو خۆ وه[کو بوون بوون وه  ی له و زانسته بزانین ئه  پویسته

و چ   یه هه  وه زانستی سروشته  کی له ، چ جیاوازییه وه کۆته ده
یاسای   ، که یه و شتانه ر به زانستی سروشت سه.  زانستکه  جۆره

و  یی یه ؛ ماتماتیک بیردۆزه نو خۆیاندایه گۆڕان و جون له
و  وابوو، زانستک بۆ ئه که.  وه گۆڕن و جیانابنه کانیشی نه ته بابه
پشتر  له[چت نه  زانستانه  م جۆره له  یه هه  گۆڕه و نه  جیایهی  شته

] گۆڕه جیاواز و نه[  ته و بابه ر ئه گه ئه]. مان بۆ کردوون ئاماژه
تی  ڕه و یاساو بنه  یه وا بوونکی هه ، ئه وه جیھاندا بدۆزرته له
توانین س جۆر زانستی  ده  دا، ئمه لره.  گرنگترینهم و  که یه

) 74(زانستی سروشی، ماتماتیک وتیۆلۆجی: ین یی ڕیز بکه زهبیردۆ
-----------------------------------------------------                      

  که شه ردوو به هه.  ش پکھاتوه دووبه  له  کی یۆنانیه یه زاراوه تیۆلۆجی) 74(
تکی  ڕه بوونی بنه  له  که خشت، به ده  و زانسته واتای خواناسی یان ئه  وه پکه
دا  شه م به ریستۆ له ئه.  وه کۆته م بۆ جیھان ده که کو هۆی یه کی و زیندو، وه هۆشه
یش ) م که ی یه فه لسه فه( هنت و به کارده به  یه م زاراوه مجار ئه که بۆ یه
  زانسته  م جۆره ی متافیزیک بۆ ئه بیریاران زاراوه مۆ زۆر له  ئه. کات دیده ناوزه
  )رگ وه. (کاردت کان به الی زانا ئاینییه) یۆلۆجیت(نن و داده



 

241 

      

نو  چاکترن وله  کانی دیکه زانسته کان له بیردۆزییه  زانسته
ڵ  گه له  ه مامه  چونکه  چاکترینه] تیۆلۆجی[میان وانیشدا سیه ئه
تی  بابه کانیش به چاکی زانسته. کات ت ویاساده رزترین بابه به

مان لبکرت،  و پرسیاره شت ئه ده.  گردراوه  وه کانیانه وه ینهلکۆ
کی  مه کی هه ند یاسایه ؟ ماتماتیک چه کییه مه بوون ههئایا زانستی

ر  گه ئه.   وه بنه کاندا ساخده ته ر بابه سه تکا به  و به  یه هه
  زانستی  م و گرنگترین دابنرن،  که یه  بهکان  سروشتیه  ره وهه جه

  دیکه  رکی وهه جهر  گه ئه.   م که زانستی یه بت به  سروشتی ده
ش  ره وهه و جه بت و ئه هه  وه کانه سروشتیه ره  وهه ژوور جه  له
پشتر و جیاواز و  بت له ش ده م زانسته گۆڕ و جیاوازبت، ئه نه
  .کیش بت مه هه

  اتایانهو و کک له یه.  یه کی هه ند واتایه گشتی چه بوون به -8 
م  ی باسمانکردن خۆیان به و زانستانه ئه" . ڕووداو  به"  به  بوونه
  الرسازی له زانستی ته. ن ناکه ماندوو  وه ی بوونه نه الیه

          نادات دانیشتوانی نو  وه خ به کدا بایه دروستکردنی خانوویه

و چنین و پال ش له مان شوه هه به. رن یان نا وه خته به  خانووکه
       .ین ناده  نه الیه  مدروستکردن و خواردن دروستکردندا گوێ به

وه  بیر له.  مانه ی هه سته به و مه به  یشتنه گه  ی گرنگه وه ئه
ک  یه  له  سه و که ئه. وانیش زمانه بت به  مۆسیقازانک ده  وه ره بکه 

انی پشتر هیچ کامکی له  ، که یه ی هه ته سه و دوو خه کاتدا ئه
  شه وانه له.  بووه پشتر نه له  ، که یدابوونی شتکه په  مه ئه. بووه نه

. وانیش مۆسیقازان و زمانه  به  ک کاتدا بووه یه له   سه و که بین ئه
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كه  وه،  ناکۆنه  و ڕووداوانه له] باسمانکردن[ی  و زانستانه ئه
،  چووه دا نه ه هه به فالتون وابوو، ئه که. ن که کان باسیده سۆفسته

  ئاشکرایه) 75.( وه کۆنه بوو ده شتکی نه کان له  ت سۆفسته ده که 
  یه ی هه وه ین ئه ده  ئمه.  نیه" ڕووداو"ی  وه زانست بۆ لکۆینه

 بت یان زۆرجار هه  و پویسته یه  هه  میشه ؛ هه ند جۆرکه چه
      بت هه  هو پویستیش نی  نیه  میشه ندک شتیش هه هه.  یه هه
بوونیشی پویست   .نیه  میشه وابوو، ڕووداو هه که. دات م ڕووده به
تی  بابه زانستیش پویستی به . دات ده رهه وت سه ڕکه  و به  نیه
م  زانین ئه ها ده روه هه. ک ڕووداو و نه  ییه  میشه گۆڕ و هه نه
 گۆڕی تکی نه ڕه نرت یاساو بنه ڕووداو داده به   ی بوون، که نه الیه
 . موو شتک پویست نیه هه  شه مه رئه به له.  نیه

   مانیگـــر  A    چونکه      یه ههB ر به ویش  له و ئه  یه هه  C، یه هه 
   Cی  وانه موو ئه وا بوونی هه ئه  و بوونی پیویسته  وت نیه ڕکه به 
  ر  به ن   لهین ڕۆژگیرا ر     سبه گه ئه.  چن پیویسته رده ده  ووه مه له
  بوونی A ڕووبدات     و  A ر  به له B ر  بوونی به ویش له و ئهC و   

چوونی  ده. بن موویان هاوکات پویست ده میش پیویست بت، هه ئه
.     بت پویست بت ده  وه تکی پویسته ڕه بنه مووشتک له هه

ره جۆ  ستمان له به ک ڕووداو مه نه  ین بوون ڕاستیه دهکاتک 
دا  وه بیرکردنه له ] تی بیردا نوان بیرو بابه  له[ که ندییه یوه په 

   وه ی بیرکردنه وه ره کانی ده ته بابه ی له  و زانسته ئه. زرابت دامه
  
  

) رگ وه(    Plato. Sophist, 254 A    :فالتون ی ئه لۆگه م دایه ئه  بوانه) 75(
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و  موو ئه هه. کناکاتری خه  وه ڕاستیه  م جۆره دوت خۆی به ده
و  ئه. کی دیاریکراون ست و کۆتاییه به ن بۆ مه ی هه شتانه

  سته به کۆتایی و مه.  ش سروشتی یان دروستکراوه کۆتاییه
  ندی به یوه مانکاتدا په هه ش له مه ئه. کان ڕووداون دروستکراوه

نیش بژارد ی هه وه ر ئه به له.  یه هه]  وه که ره دروستکه[بژاردنی  هه
و   وه ندی نوان بیرکردنه یوه توانین په ده  نیه  وه ب بیرکردنه  به

  دانی شتک به رهه ها هۆکانی سه روه هه.  وه ڕووداو بدۆزینه
. توانت بیانناست نادیاربن و مرۆڤ نه  یه وانه وت له ڕکه
وت  کارکدا بۆ ڕکه  یان خراپ لهك ندک جار ئاکامکی چا هه
  وت، بۆیه تی ناکه ڕه ڕووداویش پش شتکی بنه.  وه ڕننه گه ده

ر ڕووداو یان  گه ئه. م یان پشتر دانانرت که هۆی یه  ڕووداو به
بت  یش ده) هۆش(ببینرت کو هۆ بۆ سروشت وت، وه ڕکه
  . م ڕووداوه پشتر بۆ ئه کی له هۆیه به
                                    
ش  وانی دیکه کین و ئه ن کرده ی هه و شتانه ندک له هه -9

  ش له وانی دیکه کی و ئه نده ندک چه هه. کین هزه
. کان نابت ب شته  جونیش به.  دان کانی دیکه کاتیگۆرییه

.  کانی بوونه ی کاتیگۆرییه گوره گۆڕت به  جوت یان ده ی ده وه ئه
. تش ب کاندا هاوبه نو کاتیگۆرییه له  هیچ شتکیش نیه

فۆرم و : سپن چه کانداده رشته سه  به  دووشوه کان به  کاتیگۆرییه
سپی (ک تیه رک چۆنیه وهه موو جه ش بۆ هه  وه ئه. ریکردن ببه
  و جون له) ووا واو یان ناته ته(ک کییه نده ، چه)ش وڕه

له .  دروسته) وخوار، سوک یان گران ره و ژوور یان به ره به(شوندا
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کانی بوون جون و  ر جۆره ده قه  به  ین، که گه ده ره و باوه ئاکامدا به 
  یان به  کییه بوونک هزه  موو جۆره کی هه مادامه. ن گۆڕانیش هه

  ی بووه کییه و هزه دا ئه من لره  یشتوه نجامی خۆی گه ئه
  وه ی خواره یه م شوه به  م ڕاستیه ئه. نم جون داده کی به  کرده به

  و جۆره بۆ خانوو دروستکردن به  سه ره درت؛ کاتک که نیشانده
وا  گونجن، ئه بۆ خانوو دروستکردن ده ن، که  خه رده خۆیانده

مان  هه به.  ی خانووسازییه ش پرۆسه مه و ئه  شتکمان دروستکردووه
کردن،  ، پیاسه وه کو فربوون، چاکبوونه کانی، وه ش پرۆسه شوه

ئامانج و   به  ک، که یه تنی میوهیش بازدان، پیربوون پگه
کی  جکردنی شتکی هزه جبه. جون  بن به ن ده گه ده  که کۆتاییه

یدا  په  وه کرده به   که جووه  نرت، که جون داده  ودا به له
ک  یه پارچه  ، که یه وه ئه) کو وه(ی واتای وشه  ستم له به مه. بت ده

  گۆڕانی به  و برۆنزه م هشتا ئه به ، ره یکه کی په هزه  برۆنز به
  برۆنز و به  بوون به].  که ره یکه په  به بووه  نه[و  هاتووه ردا نه سه

ک  ردووکیان یه ر هه گه ئه. کی دوو شتی جیاوازن شتکی هزه
ی  وه ناسینه. نرت جون داده  ش به که یان بۆبکرت، برۆنزه پیناسه

وانای  ته.  وه کاته مان بۆ روونده وازییهم جیا کان باشتر ئه ناکۆکییه
خۆشی و  گینا نه کدی نین، ئه کو یه وه  وه وتن و چاکبوونه خۆشکه نه

ناکرت   وه م نکۆی له به.  ک شت بوونایه یه  بوایه ده  وه چاکبوونه
وابوو،  که.  كهسهک  یه  وه بته وت و چاکده که خۆش ده ی نه وه ئه
نگ و  ، ڕه]دا که برۆنزه له [کی  ز و بوونی هزهی برۆن وه ر ئه به له
کیکردنی  کرده  وا به بینرت دووشتی جیاوازن ئه ی ده ته و بابه ئه

موو هزکیش  کارکردنی هه.  ه بتداپهيدکی جون هزه
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. ج ناکات کاری خۆی جبه  و هزه ندک جار ئه ؛ هه گۆڕاندایه له
.  دایه که دروستکردنی خانوه  بۆ خانوسازی له  سه ره کارکردنی که

وانای دروستبوونی  زۆرتر ته  وه بت، له واوده تهكه ش،  که خانوه
بوونی .   دایه که دروسکردنه  وانای دروستبوون له ته. نامنت

بت،  یداده په  وه که ی دروستکردنه پرۆسه  له] ش که خانوه[کی کرده
کردنی جون  پناسه ه ش ل بیریارانی دیکه.   جونه یه  و پرۆسه ئه

  ناتوانین به  ئمه. مان نایارنین م بۆچوونه ڵ ئه گه و گۆڕاندا له 
بیریارانیش  ندک له  هه.  وه ینه جون بکه  بیر له  جۆرکی دیکه

م هیچ  به. ن که دیده کسانی یان ناڕاست ناوزه جیاوازی و نایه  به
بۆ   وه دژکه  اری لهگۆڕانک. پویست ناکات گۆڕانکاری بن  مانه له

  ، که داوه ریھه ودا سه م بیریارانه له بۆچوونی ئه.  یه دژکی دیکه
کانیش  ناکۆکه  نه الیه.  کانه نادیاره  جۆره  ر به جون سه  گوایه
یان ) و ئه(کو ، وه و شتک نیه  ککیان نادیاره ریکردنن و یه ببه

کی  نی هزه نیا بۆ الیه ته ها جون به  روه هه. ک بت کاتیگۆرییه
ر  به له.  واوه کی ناته کو شتکی کرده ، به وه ڕته کی ناگه یان کرده

"  ناتوانین به  ، چونکه بزانین جون چیه  دژواره  مه ئه
و  وابوو، جون، به که. دابنین" کی کرده"یان" هز"، "ریکردن ببه
.  یه هه  کی، که دهکر  له  ، جۆرکه باسمانکردووه  ی ئمه یه شوه
  که جووه  شته  ، جون له ئاشکرایه.  یشتنی ئاسان نیه م تگه به

  ، که وه و هۆیه ن ئه الیه ، له  یه که جووه  جکردنی شته ، جبه دایه
  که جووه  شته  ش له که ره کی جونه جۆری کرده.  یجونت ده

]  یه که نه الیه[ردوو  شتنی ههی گه  که جونه   چونکه  وه جیاناکرته
. هۆ  یه ببت به وانای هه ته  ی هۆی جونه وه ئه.  ستک به مه  به
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]  که ره کو جونه وه[ که م جووه به.  رچاالکن جون و جونه
ک به  کو یه ردووکیان وه ش هه مه ئه.  وانای کارتکردنی نیه ته

  بۆ دوو یان له  وه که یه  چت له ده  و جونه نت و له ک جۆر داده یه 
وه  ره بۆ سه  وه خواره  له] ی هه[و ڕوات، یان ئه ک ده بۆ یه  وه دووه
بوونی . دت  وه بۆ خواره  وه ره سه مان هه له هه جوت  ده
  . ک بوونیان نیه رو جوو یه و جونه  جیاوازه  که نه ردووالیه هه
  ، که یه وه م، ئه که یه. ر بت ده کۆتایی به  رشتک له هه -10
                   .   وه منته دهوام  رده به م، دووه. نگ نابینرت ده کو ، وه وامه رده به

سروشت   ی به وه م، ئه چواره.  وه منته می ده که م، به  سیه
.  وردار نیهیان سن  وام نیه رده به  وه کرده  م به به  وامه رده به
   له    ر  ده به       کۆتایی  له               ]ماتماتیکدا له[   ها وه هه

  ربه ر جیا و سه ده کۆتایی به  له)  76]. (يهکانیشدا ژماره[زۆرکردنی
بت و  کی و زۆربوون نه نده ر چه ده کۆتایی به  ر له گه ئه. خۆ نیه

رشتک  هه  چونکه .شناکرت دابه  خۆ بت ربه رکی سه وهه جه
کی  نده و چه ر ژماره گه ئه.  کی و زۆربوونه نده شبکرت چه دابه
  هر ب ده کۆتایی به  مکی له بن، چۆن چه ر ده کۆتایی به له   بن، که نه

ڕووداو بت      ر  ده بهکۆتایی  رله گه بت؟ ئه وان ده ب ئه جیاوبه
ر  گه ئه.  ته ڕه رن بنه ده کۆتایی به ی له و شتانه ناتوانین بین بۆ ئه

کۆتایی  شتکی له  به  وه بته دهشکی  موو به کی بت هه کرده
  ر  ده کۆتایی به شکی له ند به ک شت له چه م یه به. ر  ده به

  
. وه ری باشترڕوونکردۆته ده کۆتایی به مکی له ڕتووکی فیزیکدا واتای چه په  ریستۆ له ئه) 76(

 بوانه  Aristotle. Physics, III. 4,5,7    )رگ وه(
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شی  به.  نیه  و شتکی دیکه  وایه ر هه وا هه شی هه به.  ت پکنایه
،  وه مینه م زه ر، له ده کۆتایی به له.  ریش جیاوازییه ده کۆتایی به له
وت   که رده واده. شیشی نیه شنابت و به دابه  کهشتک،  بت به  ده

م  به. ڕین کیدا بگه مه شتکی هه ی دوا ماندا به که وه توژینه 
  ین، که گه ده  و خاه ماندا به که  وه ر ڕۆشنایی ڕوونکردنه به له
ر  گه ئه.   کاندا نیه کییه سته هه  ته نو بابه ر له ده کۆتایی به له

کۆتایی  نکی له بت، ته  وه یه که ره ڕووبه نک به  ی ته پیناسه
یدا  نو بیردا په کاندا یان له کییه سته هه  ته نو بابه ر له ده به

موو  هه  چونکه  وه خۆش نادۆزرته ربه ی سه ها ژماره روه هه. ناکرت
کورتی،   به. ژمررن ده  ، که ستراوه به  وه و شتانه ک به یه ژماره

ند  چه  نکی لکدراو له ته.  و لیکدراو نیه ر ساده  ده کۆتایی به له
    نه الیه      پویسته.  پکدت    کی سنوردار  نده چه      شکی  به

. بت ر نه ده کۆتایی به کسان بن و هیچ کامیان له کانیش یه ناکۆکه
  هزتره ی به وه وا ئه متر بت، ئه که  وی دیکه نکیان له ر الیه گه ئه
ناگونجت . شکنت ی تکده که ناکۆکه  نه و الیه ره  ده کۆتایی به له
موو  هه ن له  ته. ربن ده کۆتایی به ش له که نه یهردوو ال هه
کی  یه وه ریش درژبوونه ده کۆتایی به و له وه  درژبۆته  وه نکه الیه

  له. ر دابنرت ده کۆتایی به ن به ر ته گه ئه  وه م ڕووه له.  بسنوره
نکی  ته. ر ده کۆتایی به شتکی له  بت به ده  وه موو الکانیه هه
  توخمه ، له  ش نیه ک شت و ساده ر  یه ده به کۆتایی له
کان  ساده  نه ته  ، له موو شتک بجگه هه. کانی دانابت تیه ڕه بنه

کۆتایی  له  م توخمانه کک له چۆن یه.  وه کرنه کانی شیده بۆ توخمه
ندک  کان هه موو شته ت، هه ی هیراکلیدس ده و جۆره و به  ره ده به
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و  مان پرسیار له چت؟ هه رده ده  ر، جیھانی لوهبن به ئاگ جار ده
) ک یه(تی بوون بۆ ڕه بنه  ین، که که ده  زانا سروشت ناسانه

  کو له کاندا، وه نوان ناکۆکیه گۆڕانکاری له  ، چونکه وه ڕننه گه ده
موو  هه(کان کییه سته هه  ته بابه. دات بۆ ساردی ڕووده  وه رمیه گه
کی  یه مین یان پارچه موو زه کو هه ، وه)شکی کانیان یان به شه به
بت  ر و ب جیاوازی ده ده کۆتایی به نکی له ته.  نو شوندان له

م  به. یی بت میشه ی هه که دات یان جونه جونی تدا ڕوونه
جوندابت و  له  میشه هه  نه و ته بۆچی ئه.  حاه میان مه دووه
و خوار بجوت؟  ره ک به و ژوور نه ره گرت؟ یان بۆچی به نه  ئۆقره

ی داگیریشی  و شونه چووبت، ئه کانی لکنه شه موو به ر هه گه ئه
) موو هه( بزانین، که  م، پویسته که یه. کدی ناچن یه ن له که ده
کانی باوه  شه م، به دووه.  کیان گرتووه کان تیایدا یه شه به  نکه ته

و  ئه.  دروست نیه  باوه  کان به شه نی بهدانا.  بن ده  باوه یان نه 
  بن به دا، ده ته م حاه کو ئاگر و ئاو، له ک شتن، وه ی یه شانه به
  ته سه خه  م جۆره م ئه به.  ش باوه شی دیکه و به باوه نه
ر  گه ئه. گرت ی ده که ناکۆکه  نه بوونی الیه  له  ڕگه  یه باوه نه
  ن و توخمه که ی داگیری ده و شونه بن ئه سادهو   باوه کان نه شه به
  یه شون باوه.  حاه ش مه مه ئه.  باوه نه بن به  کانیش ده تیه ڕه بنه

نکی  موو ته ر هه گه گشتی، ئه به. بت باوه  و جیھانیش پیویسته
ر وشونیش  ده کۆتایی به نک له بت، هیچ ته کی کشی هه سته هه

ین،  ربکه ده کۆتایی به نی له ته  ڕ به ر باوه گه ئه.  دیاریکراو نیه
.  وه ڕاست بجوته و ژوور یان ناوه ره به  نه و ته ئه  پویسته
ش  مه ئه. دات دا ڕووده که نه ی ته موو یان نیوه هه  ش له که جونه
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کرت؟ چۆن  شده ر دابه ده کۆتایی به نکی له چۆن ته. ناکرت
بۆ   وی دیکه و ئه  وه بۆ خواره  که  ره ده بهکۆتایی  له  نه شکی ته به
نکی  موو ته جوت؟ هه ڕاست ده و ناوه ره یان به  وه ره سه
هیچ   ن، که ش جۆریش شون هه شه.  نو شوندایه کی له سته هه

  کییه وی شونه ئه.  ردانین ده کۆتایی به نی له نو  ته کامیان له
کک  ر یه هه.  خوار دانراوه  یان لهژوور   له  ، واته نو شوندایه له
  وه کو درژبوونه ر، وه ده کۆتایی به له  . یه ش باوه م شونانه له

  ته سه و خه ئه.  ک جۆر شت نیه نو کاتدا، یه گۆڕان یان له
پشتر و  له  ندی به یوه دراوه په  م س شته ی به ره ده کۆتایی به له
و  یی ئه وره گه  به  سته کاریدا وابهگۆران  له.  یه هه  وه پاشتره له

کی  نده نو کاتیشدا چه له. دات جونکدا ڕووده ی له  نوانه
  .                                                         یه که گۆڕانکارییه

  م، ڕووداو، بۆنموونه که یه. کان س جۆرن گۆڕانکارییه -11
ش له  مه ئه. کی م، گۆڕانکی ناوه وهدو.  کات ده مۆسیقازانک پیاسه

نو  هۆ بۆ گۆڕانکاری له  بته دات و ده دا ڕووده که مووه شکی هه به
خۆشدا  ی چاوکی نه وه چاکبوونه ڵ گه له  بۆنموونه.  شدا که مووه هه
م، گۆڕانکاری  سیه.  ردا دت سه شیش گۆڕانی به موو له هه
  خۆرسکی شته  له  که هوانایی گۆڕانکاریی ته  تی، که ڕه بنه

  ش و  ڕووداو ، به.  ن ریش هه س جۆر جونه)  77. ( دایه که گۆڕاوه

  
ی گۆڕانکاری    هم س جۆر ئه ڕتووکی فیزیکدا باسی په ریستۆ پشتر له ئه) 77(    

    : بوانه . کردووه .Aristotle. Physics, v,1  )رگ وه(
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 نو   و له  تیه ڕه بنه  که نهر بۆ جو ندک جونه هه. تی ڕه بنه 
م  به. کات ستپده ده  که جونه  وه شکه به  دات یان له ڕوودهکاتدا

دات  یان تداڕووده که ی گۆڕانکارییه و شونانه فۆرم و شواز، ئه
رما ناجون؛  زانین و گه. ت ردا نایه سه خۆیان گۆڕانیان به

ڕووداو  گۆڕانکاری به .   رمکردندایه فربوون و گه  کان له جونه
نوان  نیا له ته  گۆرانکارییه  م جۆره ئه.  مووشتکدا نیه نو هه له

  م جۆره گۆڕانکاری به .  بت یداده کاندا په دژهناکۆک و   نه الیه
بۆ   وه ته بابه -نا  ، له تکی دیکه بابه بۆ  وه تکه بابه له : دات ڕووده

 -نا  تک و له بابه -بۆ نا  وه ته بابه  ، له تکی دیکه بابه -نا
    ، که یه و شته ت ئه بابه  ست له به مه.   (تک بۆ بابه  وه ته بابه

  کی گۆڕانکاری له م، مادامه به).  یه لمنراوی هه تکی سه سه خه
 -نا  دات، گۆڕانکاریش له کاندا ڕووده ناکۆک و دژه  نه نوان الیه

کانی نوانیان  ناکۆکی و دژه  کی دیکهت بابه -بۆ نا  وه تکه بابه
 گۆڕانکاری دانانرت و س جۆریان یان به م جۆره ئه. رناخات ده
.   یدا بوونه ت په بۆ بابه  وه ته بابه -نا  گۆڕانکاری له.  وه مننه ده
،  واوی شتکی نویه ته  به  که یدابووه په  ته کاتکدا بابه  له
. نرت واو داده ناته  شکیشدا به به  لهها و  ڕه  به  یدابوونه که په

تکشکاندنی .  ت تکشکاندنه بابه -بۆ نا  وه تکه بابه گۆڕانکاری له 
ندی  یوه واویش په و ناته  یه که ته واوی بابه ناوچوونی ته هاش له ڕه
،  یه کی هه ند واتایه بوون چه نه.  یه هه  وه شکه ناوچوونی به له  به
چ  بوون به  نه  گرنگ نیه. ت ردانایه سه گۆڕانی بهم ناجوت و  به

کیش یان  ت بۆ هزه نانه سپت، ته بچه  وه شتکه جۆره
چاک، به  -سپی و نا -بگومان نا. کان دابنرت ستاوه دژوه

بۆ مرۆڤکی پست سپی   ئاماژه  سپیه -نا  ته سه و خه رجک ئه مه 
بت گۆڕانی  نه  شته) و ئه( ر گه م ئه به. گۆڕت ڕووداو ده بکات، به
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  وه ش ئه م ڕاستیه ئه.  بوون ناگۆڕت وابوو، نه که. ت ردا نایه سه به
  ڕهنان به باوه. بت پکھنان جون نه  خات، که رده ده
ش  وه ئه  بوونه وه نه  ڕووداو له ک به یه دانی پکھاته رهه سه
  وه ونهبو نه واویش له  پکھنانی ته  لمنت، که سه ده
رگیز  هه] ر بجوت گه ئه[بوون نه  ، که ش ڕاسته وه ئه. کات ستپده ده

ر و  سه له. ب گرفت نین ش به  م ئاکامانه ئه. ستت ناوه
نو شوندا  موو شتک له پشتر گوتمان هه له  ئمه  وه شه مانه ئه
  تکشکاندنیش به.  نو شوندا نیه بوون له م نه جوت به ده

تجوکی دیکه الیه. ن دانانرنن جویان   نی ناکۆکی جو
    .              نانهنی ناکۆکی بۆ تکشکاندنیش پکھ الیه.  ستانه وه

جونکمان  موو  ناوی س جۆر گۆڕانکاریمان هناو هه  ئمه
پکھنان و   ندی به یوه ک په م  گۆڕانکارییه به. گۆڕانکاری دانا به

  گۆرانکارین له  مانه ئه. جون دانانرت  بت به هه  وه تکشکانه
  وه تکه بابه گۆڕانک  له . یان که ستاوه دژوه  ته بۆ بابه  وه تکه بابه

ک  ش ناکۆکن یان ناکۆکیه تانه م بابه ئه.  جونه  تکی دیکه بۆ بابه
ناکۆکی   جۆرک له ریکردنیش به  ببه.   یه نوانیانداهه له

ش  کو ڕووت، بدان یان ڕه ، وه] تیڤانه پۆزه[رێ ئه  و به نرت داده
                     .کرت د ده ناوزه

تی، شون،  ر، چۆنیه وهه جه  کان له کی کاتیگۆرییه مادامه -12
وا  کی پکھاتوون، ئه نده ندی و چه یوه کارتکردن و کارتکراو، په

. کی و شوندا نده تی و چه چۆنیه  گۆڕان له:  یه ڕانیش ههس گۆ
.  نی ناکۆکی نیه الیه  ت چونکه ردا نایه سه ر گۆڕانی به وهه جه
گونجت  ده.  ندیشدانیه یوه نو کاتیگۆری په ها گۆران له روه هه
ی  که نه ندیدار ڕاستی الیه یوه نکی په گۆڕانی الیه ڵ گه له
  بت به دا جون ده لره. گۆڕیت یان نه وه تهڵ بب ری پوچه رانبه به

ناتوانین   چونکه  بۆ جوویش نیه  وه ره جونه  گۆڕان له. ڕووداو
. گۆڕت جوت، پکھنان پکدت یان گۆڕان ده بین جونیش ده
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شت جون  م، ده که یه: کرت جون ده  باس له  وه دوو ڕووه  له
  نگی پستی له ڕه  جوت، چونکه مرۆڤ ده. بت که جووه  ته بابه
م و زۆری  که  دا، جون له ته م حاه له.  ش گۆڕاوه بۆ ڕه  وه سپیه
جون   چونکه  حاه ش مه مه ئه.  رما یان شون گۆڕینه ی گه پله
وه بۆ  جۆرکی گۆڕانه  ت له ندک بابه م، هه دووه.  ت نیه بابه

خۆش  سکی نه که  هنموون بۆ. گۆڕن ده  جۆرکی دیکه
موو  هه  گونجت چونکه ڕووداو ده ش به مه ئه.  وه بته چاکده

پکھنان و (  شتکی دیکه بۆ  وه شتکه  له  گۆڕانک جونه
  له  یان بۆ جۆرکه که م گۆڕانکارییه به  یه م جۆره تکشکانیش به

نکی  یهبۆ ال  ، جون گۆڕانه وه شه وانه پچه به. ستاو نی دژوه الیه
سکی  ردا دت، که سه تک گۆڕانی به بابه). ستاوی جیاواز دژوه
  گۆڕانی دیکه  وه وشه وت له که خۆشده ندروست نه ن ته خاوه
.  هاتووه ردا سه وتن گۆڕانی به خۆشکه نه  ئاشکرایه به. دات ڕووده

دا  لره.  بۆ شتکی دیکه  یه  وه شتکه  له  نویه  م گۆڕانه ئه
  وه بۆ چاکبوونه  وه وتنه خۆشکه نه  ش له وانه ی پچه کی دیکهگۆڕان
  ش جونه وه بیرچوونه.  ڕووداوه  م گونجاندنه م ئه به. گونجت ده

بۆ   مه ردا دت و ئه سه خۆی گۆڕانی به  که پرۆسه  چونکه
ر گۆڕاندابت و  سه  ر گۆڕان به گه ئه.  فربوونیش دروسته

که کۆتایی  ی جونه بت پرۆسه هه پکھنانی پکھنانیش
و  خۆی ئه  ، که پکھاتوه  وه شتکه  له  ی پکھاتوه وه ئه. ت پنایه
  له  پکھاتبت، که  شتکی دیکه بت له ویش ده و ئه پکھاتوه  شته

ر  ده کۆتایی به  ی پکھنان له پرۆسه  م جۆره به.  پشتر پکھاتوه
م پکھاتوو یان  که یه  ک به هپکھاتوی دا هیچ  لره. بت ده
وابوو، هیچ شتک  که. دانانرت  که ستپکردنی پرۆسه تای ده ره سه
نی  جوت الیه ی ده وه ئه. یدانابت، ناجوت یان ناگۆڕت په

ی پکدت  وه ئه.  ستانه یان وه  جونکی دیکه  ، که یه ناکۆکیشی هه
  نده ر چه هه[ وه کایه تهی د و شته ئه. شکت مان کاتدا تکده هه له
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یان  وه  کایه  دته  دا، که و کاته له]  وانای تکشکانی تدایه ته
.  ر تکشکاوبت پکھاتوو نیه گه ئه.  شتکی تکشکاو نیه  پکھاتوه

دا  که نو پرۆسه ی به  و شته اندا ئهۆڕی پکھنان و گ پرۆسه له 
  چیه  و شته ؟ ئه یهچ  ستوه و ئه ئه. ستوه نی ئه ڕوات خاوه ده

چ  ڕوو له  که خۆی؟ جونه  گرته ی پکھنان و گۆڕانکاری ده پرۆسه
. بت  بۆ شتکی دیکه  وه شتکه  جون له  کات؟ پویسته ده  دیکه

و گۆڕانکاریش  چۆن؟ جونی فربوون خودی فربوون نیه
ر  سه  کی جون به مادامه.  پکھناندا خودی پکھنان نیه له
ت، جون بۆ  یه ندی و کارتکردن و کارتکراودا نا یوه ر و په وهه جه

کک  ر یه هه  چونکه.  کی و شونه نده تی، چه چونیه
تی  چۆنیه  ست له به مه.  یه نی ناکۆکی هه الیه]  کاتیگۆریانه[م له
نو  ت جیاوازیش له نانه ته( ردایه وهه نو جه له  ، که نیه وه  ئه
 دات کار ده ڕگه ، که  یه تیه و چۆنیه ئه).  تیه نیهردا چۆ وهه جه
شتیکی . گرت رنه وه  که شتک بکرت یان کارکردنهر  سه له
و ئستا  پشتر جووه  له  یان شتکه  وانای جونی نیه جوو ته نه

ی  که جوت و هشتا جونه سروشت ده ناجوت یان به 
 یان به م جۆره کاندا ئه جووه نه  نو شته له.   داوه تداڕوونه

و  نی ناکۆکی جونه ستان الیه ڕاوه. نم ستان داده ڕاوه 
ک جۆر  نو یه ی له و شتانه ئه. جون  له  ریکردنی شتکه ببه
نین   وه ی پکه وانه ئه. ن هه  وه نو شوندا پکه ردان له وهه جه
ن  ده کده یه ه ی الکانیان ل و شتانه ئه. نو شونی جیاوازدان له

.  ی گۆرانکاری و جوندایه پرۆسه یش له " نوان."نوساون  وه پکه
ستی بگات  به مه دوا  ی به وه گۆڕانکاری و جوندا پش ئه شتک له 

وترت دوای  ده  وه به" کداهاتن دوای یه به. "ڕت په نواندا تده به
  ی هیچ شتکی له وه ب ئه وت به که ک ده تایه ره ستپکردن و سه ده

ک یان  یه که هک، یه.  نواندا بت  له  تاکه ره جۆری خۆی و سه
هیچ ] ش بزانین وه ئه  پویسته.[کدا دین دوای یه ک به خانوویه
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  نوان دووشته دانی شتکی جیاواتر له رهه ڕگرک بۆ سه
ک  یه  دوو دوای ژماره  ژماره  مه ر ئه به له.  دا نیه که وتوه دواکه به

. وت م ناکه که می مانگکیش دوای ڕۆژی یه وت، ڕۆژی دووه ناکه
ون  که کدی ده ر یه کتردا دن و به دوای یه ی به و شتانه ئه

  نه نوان الیه کان له ی گۆڕانکارییه وه ر ئه به له. لکاون وه پکه
کانیش  ستاوه دژوه  نه ن الیه ده کاندا ڕووده ستاوه ناکۆک و دژوه

  نه الیه  ر به سه  نواندایه ی له وه وابوو، ئه که.  ان نیهنوانی
و  وامیش له رده به. کان ستاوه دژوه  نه ک الیه ، نه کانه ناکۆکه
ر  به  وامن، که رده به  و شتانه ئه. لکاون وه پکه  ، که دایه شتانه

کبوون  کدان و یه نو یه ک یان له یه  بن به ون و ده که کدی ده یه
م  نو ئه له.  کبووندایه یه  وامی له رده به  وه م ڕووه له. ن که دهیدا په
ستپکردن بۆ  تا و خای ده ره سه  بت به ده" بوون"دا مکانه چه
  رج نیه وتنه مه دواکه ی به نو پرۆسه ی له وه ئه. وتن دواکه به
و  بت به وت ده که ری ده ی به وه ئه. وت بکه  رشتکی دیکه به

ی  و شتانه نوان ئه کبوونکی سروشتی له یه.  وتوه وای کهی د شته
  چونکه  نیه که  کو یه خاڵ وه. یدانابت ون په کدی ناکه ریه به
دوای  وانیش به کانن و ئه ون خاه که کدی ده ر یه ی به وانه ئه
کاندا  که ڵ یه گه  له  ، که یه کان نوانیشیان هه خاه. کدیدا دن یه

  . نابینرت
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  Lambdaشی المبدا به
  .کانه ره وهه کان و هۆی جه ته ره ی بنه وه دۆزینهستمان  به مه -1

ک  یه) موو هه(ر جیھان گه ئه.  مانه که وه تی توژینه ر بابه وهه جه
. ش م به که یه بت به  ده  ره وهه جه  ، که مووه و هه شکی ئه بت، به

م  هشتا له .ون که کتر ده کانیش دوای یه بووه گریمان هه
و  دوای ئه کی له نده تی و چه و چۆنیه  مه که ر یه وهه شدا جه ته حاه
ت و  سه کو خه بوون نین، به  مانه ئه. بن یداده په

.  وه کایه ردا دنه وهه نو جه له  کانن، که گۆڕانکارییه
. ن هه  مان شوه هه ڕک به -سپی و نا -کو نا کانی، وه ته سه خه
بت  شتک ده.   خۆیان نیه ربه بوونکی سه  تانه سه خه م ئه
ر  سه له ختیان کانیش جه درینه  سوفه یله فه.  سپی نیه  بت، که هه
. ڕاون ردا گه وهه ت و هۆی جه ڕه دوای بنه و به  کردوه  م خاه ئه
ر  وهه جه  کان به کییه مه هه  مکه مۆ چه کانی ئه سوفه یله فه

  مکانه م چه ی ئه تی ڕوونکراوه سه ش بۆ خه هم ئه. نن داده
ی  وانه پچه به[کان درینه  سوفه یله فه.  وه ڕته گه ده
ر  وهه جه  کانیان به کییه نده هه  ته بابه]  مۆوه کانی ئه سوفه یله فه

ردووکیاندا  هه  له  ، که)ستو ئه(ک ئاگر یان ئاو نه  ، بۆنموونه داناوه
.  کییه سته ری هه وهه ککیان جه یه:  یه ر هه هوه س جۆر جه.  یه هه
یان،  وانی دیکه یی و ئه میشه ندکیان هه هه  ره وهه جه  م جۆره ئه
  کییه سته هه  ره وهه تی جه ڕه بنه. شکن ڵ تکده ک و ئاژه کو ڕووه وه
.  یه گۆڕیش هه ری نه وهه جه. کانیش تاک یان زۆرن ییه میشه هه
  ره وهه جه  م جۆره دان ئه ڕه وباوه کان له سوفه یله فه ندک له  هه
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دوو جۆری  ندک به  هه. بت نیا هه ته توانت به  و ده خۆیه ربه سه
کان  ماتماتیکییه  کان و فۆرمه رزه به کییه  مه هه  نن؛ فۆرمه داده
م  دووجۆری ئه.  وه ره وهه جه  م جۆره ڕیزی ئه  نه خه ده

ر  به له] یی و کاتی میشه هه  کی  سته ری هه وهه جه[رانه وهه جه 
کانی  ی زانسته وه تی توژینه گۆڕان وجوندان بابه  ی له وه ئه

زانستکی  ر به سه] گۆڕ ری نه وهه جه[میش  سروشتن و جۆری سیه
ی گۆڕان  وه ر ئه به له. گۆڕت کی ده سته ری هه وهه جه.  یه دیکه

موو  هه  رج نیه هشتا مه  یه کان هه ستاوه دژوه  نه الیه  پویستی به
نی  نگی سپی الیه ڕه. ستاو گۆڕانکاری تدا ڕووبدات نکی دژوه الیه
نگی  ڕه  م گۆڕان له به[ نگ سپی نیه ده  نگ چونکه بۆ ده  ستاوه دژوه
  کانیشدا، که ناکۆکه  نه نو الیه له]. ر گه  وته نگ ناکه بۆ ده  وه سپیه

  نه و الیه ره بت تاکو به ک ههبت شت دات ده گۆران رووده
گۆڕان  کان له ناکۆکه  نه خودی الیه. ردابت سه گۆڕانی به  که ناکۆکه

   .                                                                    .رن ده به

  وه که نو یه  چنه گۆڕاندا ده کان له ناکۆکه  نه کی الیه مادامه -2
نو  وامی له رده به  بت به هه  کی دیکهشت  پویسته

  ..                         ستوه ش ئه وه ئه:  وه دا بمنته که گۆڕانکارییه
  تی و  بووندا، چۆنیه  گۆڕان له) 78: ( یه چوار جۆر گۆڕان هه 
  
   
  
ندکی و  تی و چه نیهچۆ کات؛ پشتر باسی س جۆر گۆڕان ده ریستۆ له ئه )78( 

نو بوونی  گۆڕان له.  دا ناوی چوار جۆر گۆڕانی هناوه لره. نو شوندا گۆڕان له
  )رگ وه( .نت گۆڕانی بوون داده  پکھنان و تکشکان به.  کاندا زیادکراوه شته
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 - و ئه(بوونی   ک له گۆڕانکارییه. نو شوندا کی و گۆڕان له نده چه
  پکھنان و ] کی دیاریکرادا نده بوونکی هه  یان له[دا)  شته

، گۆڕانکاری  مکردن و زۆرکردنه کی که نده گۆڕانکاری چه.  تکشکانه
  نو شوندا جگا گۆڕینه گۆڕانکاری له.  تی ئاوگۆر کردنه چۆنیه

ند  چه  تکی ناکۆک له بۆ حاه  وه تکه حاه  گۆڕان له  . یان جونه
دات  ڕووده ی گۆڕانی تدا ستوه و ئه ئه. دات ڕووده  وه که ڕوویه
می  کی و دووه می هزه که تی یه و حاه  ی تدایه که ته ردوو حاه هه

بت  ده  وه ش کرده بت به   هز سپی  شتک به  بۆنموونه.  کیه کرده
بۆ زۆربوون   وه مبوونه که له   که ش گۆڕانکارییه م جۆره به. سپی  به

و  ندک له ت ههش ئاکامدا، ده له. دات ڕووده  وه وانه پچه یان به
مووشتک  م هه یداببن، به وه په هیچه ڕووداو له  ن به  ی هه شتانه

ی  م بوونه کساگۆراس ئه نه ئه. چت رده ده  وه کییه بوونی هزه  له
ی ئیمپادۆکلیس و  وه ش له م بۆچوونه ئه.  ڕاستی داناوه) ک یه( به
  تۆمه ئه[ک یان  یه ه کان بۆ تکه شته  ، که دروستره ر  کسیمانده نه ئه

ڕووی  له   و شتانه موو ئه هه .  وه ڕنته گه دیموکریتس ده] یکان زۆره
. بوون  وه یان پکه وه دان و جیابوونه رهه پش سه  وه کییانه هزه
  بیریان له  سوفانه یله م فه ئه  نت، که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه
ی  و شتانه موو ئه هه.  وه هکان کردۆت تی بۆ شته ڕه کی بنه ستویه ئه
.  یه ستوی جیاوازیان هه م ئه ستون به نی ئه گۆڕن خاوه ده
         هل  یان جونه که هاتوون گۆرانه یین و پکنه میشه ی هه وانه ئه

و  نیهیان بۆ پکھینان  که ستوه ئه.  یه ستویان هه نوشوندا و ئه
گریت، ئایا له  مانده خه یهش  و پرسیاره دا ئه لره.  بۆشون گۆرینه
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بوون س جۆر  - دات؟ نه ده رهه پیکھنان سه  وه بوونکه - چ نه 
 - نه  توانین بین له ، ده کییه هزه  نده رچه شتک، هه.  یه واتای هه

م  به.  هز هیچه  به  بوونه م نه ئه. وه پکدت کییه کی هزه بوویه
ڕمان  باوه. رچوون ده  وه کی دیکهشت  ن له ی هه و شتانه موو ئه هه
.  وه ڕنته گه ک ده یه ه کان بۆ تکه شته  ، که نیه  و بۆچوونه به

بری  گینا چۆن له  ئه.  یه ستوی جیاوازیان هه کان ئه شته  چونکه
ن؟  بووندا هه ند جۆرک له ر چه ده کۆتایی به ک جۆر شتی له یه

ک  ستوش یه ر ئه گه هئ.  یه هه) هۆش(ک جۆر زانین یه ده  ئمه
وابوو،  که.  کی بوایه کرده  بوایه ده] کو هۆش وه[ویش وا ئه جۆربت ئه

  نه الیه ندییان به  یوه دوانیان په. ت و هۆکان س جۆرن ڕه بنه
ها  روه ، هه وشته ی ئه کو فۆرم یان پناسه ، وه یه هه  وه کانه ناکۆکه
. کانی بوون ته هس خه کک له یه له  وشته ریکردنی ئه ببه
  .  ستوه میش ئه سیه

گۆڕت  ی ده وه ئه. یدانابن ستو په بزانین فۆرم و ئه  پویسته -3
 ) 79. ( شتکی دیکه بت به ک دهبۆشت  وه ی شتکه ڕیگه  له  شتکه

،  یه که گۆرانهی نهرجوی  وه وڕه ستوش ڕه ئه    .هۆی گۆڕانهيهكهم 
ر  گه ئه.  یه] نوێ[گات فۆرمکی دهشی پی که ی گۆڕانکارییه وه ئه

    که نین پرۆسه ستان بۆ گۆڕانکاری دانه تایی یان وه ره خاکی سه

  
  
هیچ شتک له   ، که نیدسداهاوڕایه ڵ پارمه گه ریستۆ له دا ئه م خاه له )79(
 بۆ  وه بوونه  گۆڕان له(ش م بۆچوونه ئه.  بوون نیه و نه  وه کایه ته نایه  وه بوونه نه 

)رگ وه. (بت نه) گۆڕانکاری(ی ڕه وباوه ئه  یانده نیدسی گه پارمه) بوون  
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  کان له ره وهه موو جه بزانین هه  پویسته.  بت ر ده ده کۆتایی به له
و  موو ئه هه. یان هاوناون که رچاوه سه ڵ گه لهچن و  رده ده  وه شتکه
وت  ڕکه  به  خۆوه بن سروشتی دروستکراو یان له یداده ی په شتانه
.  یان جیاوازه رچاوه کان سه دروستکراوه  شته. ن ده ده رهه سه
).  ی مرۆڤه مرۆڤ زاده( کییه یان ناوه که رچاوه ی سروشتین سه وانه ئه
      وتیش له ڕکه  دروستکردن و  به دن له  وه خۆیانه  ی له وانه ئه

.  یه ر هه وهه س جۆر جه. ریبوون کانیان ببه سروشتیه  فاکتۆره
   کیه سته و هه یه ههکی  نده بوونکی هه ستویی، که  ری ئه وهه جه

و   کی ئۆرگانیکیان نیه ندییه یوه ن په ی هه و شتانه موو ئه هه( 
کان تیایاندا  گۆڕانه  ری سروشتی، که وهه جه). لکاون وه پکه
سوکرات و کالیاس  کو کانیش، وه سه که  ها، تاکه روه هه.  دات ڕووده
م  م و دووه که ری یه وهه ردوو جه هه  مان کات له هه  رن، که وهه جه

ب  کی به  نده تدا، شتکی هه ندک حاه هه له.  پکھاتون
کرت  تاکو خانو دروستنه. کان نابت لکاوه وه پکه  ره وهه جه

کو پکھینان و  نیا گۆڕانی، وه ته  ش به م فۆرمه ئه.  ی نیه که فۆرمه
ب  کان به بوونی فۆرمه بوون و نه. ت ردا نایه سه تکشکانی به

تکی  ب بابه ر فۆرم به گه ئه.  یه ستو شوازکی جیاوازییان هه ئه
. تکی سروشتی بت بابه  ر به بت سه ده  و فۆرمه بت، ئه تاک هه

ته  ی بابه د ژماره قه ت به ده  ، که فالتون ڕاست بۆی چووه ئه
ر  ئاگر، گۆشت یان سه  بۆنموونه.   یه کان فۆرم هه سروشتیه 

کو  وه(نیا ته به ) ر سه(نویاندا م له به. کان ستون بۆ شته ئه
.  واوه رکی ته وهه ستوی جه ئه)  تکی سروشتی یان ئۆرگانی بابه

ک  یه م هۆی پکھاته به. ون که کانیان ده هۆکان پش هۆکرده
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ندروستی چاک بت  ک تهمرۆڤ. تی یایه که ڵ هۆکرده گه هاوکات له 
رکی  فۆرمی ڕووبه.  یدایه گه له]  کو هۆکرده وه[ندروستی م ته هاوده

بزانین فۆرم پاش   پویسته.    مه دا هاوده که ڵ برۆنزه گه برۆنزی له 
  یه وانه له. یان نا  وه منته وام ده رده که به تاکه  ته تکشکانی بابه

بوونی   له[م ش تکشکت، به که تدا فۆرمه ندک حاه هه  له
شکی  به  که[هۆش. نو ناچت واوی له ته  روون به ده] مرۆڤدا

کی پویست بۆ بوونی  یه ، بناخه ئاشکرایه.  وه منته ده]  روونه ده
و تاک   ی مرۆڤه مرۆڤ زاده.  نیه] کان رزه به  فۆرمه[ئایدیاکان

.  یه م جۆره کانیشدا به تهزانس ها له  روه هه. بت یدا ده په  وه تاکه له
ندروستی  ته] ندروستی ک ئایدیای ته نه[زانستی پزیشکی 

  . .                                                              هنت پکده

کو  وه  وه کی دیکه جیاوازو الیه  وه که الیه کان له بووه هۆکان بۆ هه -4
کان و  ره وهه کانی،  جه ته ڕه توانین بپرسین هۆ و بنه ده. کن یه
م دانانی  به. چۆنن  کانی دیکه کان و کاتیگۆرییه ندییه یوه په
ر و  وهه دا جه و لره  ک پارادۆکسه کویه موویان وه هه
ئایا .  وه ڕنینه گه تی ده ڕه ک توخمی بنه کان بۆ یه ندییه یوه په

  ر نیه هوه جه  له  ؟ هیچ شتک بجگه شییان چیه توخمی هاوبه
تیش  ڕه توخمی بنه. گرت نو خۆیدا هه له] کان کاتیگۆرییه[موو  هه

  که خمه ر ته سه بوونیان له  وت، که که ده  و شتانه پش ئه
و   کان نیه ندییه یوه ریش توخمی په وهه جه. ستت وه ڕاده
. ر دانانرن وهه توخمی جه به   مان شوه، هه کانیش، به ندییه یوه په

؟  شییان چیه ین، توخمی هاوبه که ده  و پرسیاره ئه  وه نهدیسا
بن  دهبا ڵ  له گهئهلف . ن کانیان ناکه پکھاتوه  شته کان له توخمه
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  وه کانیه توخمه ک له  یه کو پکھاته ، وهئهلفبام  ، بهئهلفبابه 
کبوونیش توخم  کو بوون و یه کانی، وه مکه وابوو، چه که.  جیاوازه

هیچ .  وه دۆزرنه کاندا ده  نو پکھاته ش له مانه ئه  نین چونکه
  و توخمه ئه. کان دانانرت ندییه یوه ر یان په وهه جه توخمک به 

  ی شته ڕه وباوه ینه ئه گه ده  وه لره. ک شت بت بت یه ده
کو گوتمان  یان ، وه.  تیان نیه ڕه ک جۆر توخمی بنه کان یه جیاوازه

بگومان توخمی . ک شتن یه  وه کی دیکه وازو الیهجیا  وه که الیه له
  رمه تک گه ، بابه فۆرمدایه  کان له کییه سته هه  ته شی بابه هاوبه

. رمی گه له   یه که ته ریکردنی بابه دا ساردی ببه لره.  یان سارده
م  ئه. کیشن ستویین هزه ی ئه وه ر ئه به له  تانه م بابه ئه

ی  وه توخمی ئه بن به  رن و ده وهه جه] وست فۆرم و ئه[ دووانه
ته  بابه.  جیاوازه  وه کانیه توخمه ش له  که پکھاته. هنن پکیده

کانی  م توخمه به.  یه ک جۆر توخمیان هه کان یه کییه سته هه 
کان  ته ر بین بابه گه ئه.  بت جیاوازبن کان ده جیاوازه  ته بابه
،  ، بۆنموونه یه نوانیاندا هه ون لهو لکچ ک جۆر توخمیان نیه  یه
ستو و  کو فۆرم و ئه س جۆر توخمی، وه  ڕ به سک باوه که

نو جۆری  له  م توخمانه کک له ریه هه. کات ریکردن ده ببه
بن به سپی و  کاندا ده نگه نو ڕه له. ک نین کاندا جیاوازن و یه شته
و  شه  م توخمانه به وا، که ها ڕووناکی و تاریکی و هه روه هه. ش ره

  ریش له نیا هۆ نین و هۆی جوینه ته کان به  توخمه.    ڕۆژ پکدت
کان و هۆکان،  دا توخمه لره. کرت یدا ده کاندا په ی شته وه ره ده
هۆکانیش دووجۆرن؛ .   وه ینه که ردووکیان هۆن جیاده هه  نده رچه هه
ستان بت  هرشتکیش هۆی جون و و هه. کی ره کی و ده ناوه
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. دانی س توخم و چوار هۆ رهه سه  بته ش ده مه ئه.  ره وهه جه
بۆ . کاندا جیاوازن نو جۆری شته ر له کان و هۆی جونه توخمه

.  ر زانستی پزیشکیه ش هۆی جونه ندروستی و له خۆشی و ته نه
ی خانوو  سه ره ک و که ریش بۆ فۆرمی خانوویه هۆی جونه
ی هۆی  وه ر ئه به له.   الرسازییه ری ته هونه  که دروستکردنه

تکی سروشتی  کان بابه سروشتیه ته  ر بۆ بابه جونه
  ته ، بۆ بابه) ی مرۆڤه مرۆڤ زاده  بۆنموونه( یه دیکه
کی  الیه س و له  وه که الیه وا له ئه.  کانیش فۆرمه مھنراوه رهه به

له ) ر هۆی جونه(زانستی پزیشکی .  یه چوار هۆمان هه  وه دیکه
و  الرسازی فۆرمی خانوه  و ته  ندروستیه فۆرمی ته  وه که ڕوویه 

م  که یه] شدا س هۆیه[م ڵ  ئه گه له.  ی مرۆڤه مرۆڤیش زاده
  . جونت کان ده مووشته هه ، که  ره جونه

. خۆن ربه کان سه ره وهه کو جه ن، وه ی هه و شتانه ندک له هه -5
به   چونکه  یه ک جۆر هۆیان هه یه  کانی دیکه و شتهمو وابوو، هه که

شن یان هۆش و  روون و له هۆکانیش ده. ر و جون نابن وهه ب جه 
ک جۆر  بۆ یه  وه ڕانه ش بۆ گه کی دیکه یه ڕگه. زون ش و ئاره له
م دوو  م ئه به.  کیه کی و کرده ویش هزه ، ئه یه ت هه ڕه بنه
ر  سه  کو جیاوازیش به خۆیاندا جیاوازن، بهنو  ک له نه  ته ڕه بنه
کی و کاتکی  کاتکدا هزه ک شت له یه.  وه که نه  کاندا ساخده شته
ن  و س جۆر هۆیه ر به ش سه م دوو فاکتۆرانه ئه.  کیه دا کرده دیکه
ستودا و  ئه ڵ گه لهکگرتنی  فۆرم و یه. مان بۆکردن پشتر ئاماژه له

خۆشی بوونکی  تاریکی یان نه  هریکردنیش، بۆنموون ببه
جیاوازی نوان .  کییه هزه] نیا ته به[ستو ئه.  یه کییان هه کرده
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ش  مه گۆڕیت و ئه ستو ده ی جۆری ئه گوره کیش به  کی و کرده هزه
هۆی بوونی . هنت ر فۆرمدا ده سه خۆیدا گۆڕانکاری به ڵ گه له

. تی یه که ۆرمهوف ]ش بوونی له[ کانه ستوییه ئه  مرۆڤ توخمه
، خۆر و  وه شه مانه ر و ئه سه و له  کو باوکه کی، وه ره کی ده هۆیه

ش و فۆرم و  بوونی له  ندی به یوه په  م هۆیه ئه.  خۆرگیرانه
  پویسته.  بوونیدا له  کو هۆی گۆڕانه به.  نیه  وه ریکردنیه ببه
 هۆی. نرن کی داده مه هه  ندک هۆ به ش بزانین هه وه ئه

وابوو،  که.  کییه نده دیارو هه  میشه ک هه وخۆی گۆڕانکارییه ڕاسته
.  کی یان تاکه نده شتکی هه  یه ی هه وه ئه.  کی نیه مه کی هه هۆیه

،  کییه مه کی هه بۆ بوونی مرۆڤ راستیه  رچاوه کو سه مرۆڤ، وه
  بت به ده  ، که پیلوسه  یه ی هه وه ئه.  کی نیه مه م مرۆڤی هه به

خیلۆس، یان باوکی تۆ بۆ  کو ئه ی وه هۆ بۆ بوونی تاککی دیکه
موو  ریش هۆ بن بۆ هه رهه ر هۆکان بۆ بوونی جه گه ئه.   بوونت

ک جۆر هۆیان  کان یه جیاوازه  شتک هشتا ناکرت بین شته
کان و  ره وهه کان و جه نگه کان و ده نگه ره(ی  و شتانه هۆی ئه.  یه هه
و  ها ئه روه هه.  ک نین کو یه جۆری جیاوازن، وه  ر به سه) کی نده چه

کو  جۆردا به ک له  ک جۆریشن جیاوازن، نه یه  ر به ی سه شتانه
و   شوه. ناکات  وی دیکه کو تاک له ، وه و شتانه کک له ر یه هه
ردووکمان  م هه جیاوازن، به  وه ی منه وه ش و هۆی جونی تۆ له له

مان، ئایا توخم و  که ی پرسیاره وه دانهم بۆ وه. مرۆڤین
کن یان  کو یه تی وه ندی و چۆنیه یوه ر و په وهه کانی جه ته ڕه بنه

کو  تدا وه ندک حاه هه له   ی، که ڕه و باوه ئه  ینه گه جیاواز؟  ده
.   بنرن جیاواز ده  تیایدا به  ، که یه ش هه تی دیکه کن و حاه یه
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) ر ریکردن و هۆی جونه ستو و ببه فۆرم و ئه(ی هۆکان وه ر ئه به له
هۆ . جیاواز نابینرن  وا به شن، ئه موو شتکدا هاوبه بوونی هه  له

کان  مووشته هۆ بۆ هه  شت به دا، ده م بۆچوونه ریش، له وهه بۆ جه
مانی  هۆ بۆ نه  بته ده  م هۆیانه بوونی ئه نه  چونکه. دابنرت

  و شتانه واو بوونی ئه کی پو ته هها هۆی روه هه. کانیش شته
کی  ند هۆیه بۆ چه  توانین ئاماژه ده  وه کی دیکه الیه له. گرت ڕاده
نی  ی جوتک الیه و شتانه موو ئه هه  بۆنموونه. ین م بکه که یه

تی  ستوی خۆیه نی ئه ی خاوه وه و جۆرنین یان ئه ناکۆکیان تدایه
ی  تی و ژماره دا، باسی چیه رهل  ئمه. نرت م داده که هۆی یه به 

چۆن   وه کانمان کرد، ڕوونمانکرده کیه سته هه  ته هۆکان بۆ بابه
  . .                                                 کن و جیاوازیشن کو یه وه

می  دوو جۆری سروشتین و جۆری سیه.  ن ر هه وهه س جۆر جه -6
کو  ، وه ره وهه م جه ئه  پویسته  وه مه ی جۆری سیه باره له.  گۆڕه نه
ی  رچاوه کان سه ره وهه جه. بت یی هه میشه گۆر و هه نه
موو  ، هه وه مننه موویان تکبشکن و نه ر هه گه ئه. مووشتکن هه

. ناوبچت یدابت و له جون په  حاه م مه به. چت ناوده شتک له
. ناو ناچت ا نابت و لهید کات په. بووبت هه  میشه هه  پویسته

کو  جونیش، وه. پاشتریش نابت پشتر و له بت له ر کات نه گه ئه
ها  روه هه.  تی جونه سه جون یان خه  ؛ چونکه وامه رده کات، به

وامیش  رده ب شون نابت و جونی به وام به رده جونی به
وانای  ر هزک ته هگ جون ڕوونادات ئه].   ییه بازنه[دایه  خوله له

  رج نیه مه. ستت نه هه  و کاره بت و به جون و کارتکردنی هه
ڕهنان  باوه  له  ئمه. کاریبھینت بت به ی هه وانایه و ته شتک ئه
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ئایدیان   ندک به ی هه یه وشوه کان، به ییه میشه هه  ره وهه جه  به
نو  له  رانه وهه وجه ر ئه گه وت ئه ستناکه نت، هیچمان ده داده

ت دانانی  نانه ته. بت بیانجونت خۆیاندا هزک نه
  که ری کشه سه ی جونیان چاره رچاوه سه  ش به رکی دیکه وهه جه

ریش بت،  ر کارتکه گه ئه. کاریانتناکات  چونکه. ناکات
کی بت  ر شتک هزه هه.  کییه و هزه  یی نیه میشه ی هه که جونه

  وابوو، پویستیمان به که. دات ڕوونه  یه وانه و له  جاوهگون
ستوش  ئه  کی بت و له رکی کرده وهه جه  که یه رچاوه سه
.  کییه یی و کرده میشه هه  ره وهه و جه ، ئه وه م ڕووه له. ربت ده به

.  وه ته دۆزیوه مان بۆ نه و چاره پشه  مان له هشتا گرفتکی دیکه
  یه وانای کارتکردنی هه ته  ره ی کارتکه و شته این ئهد ڕه و باوه له

. ربت بت کارتکه وانای کارتکردنی هه ی ته وه ئه  رجیش نیه و مه
ڕاست بت   مه ر ئه گه ئه.  پشتره کی له نی هزه ، الیه مه ر ئه به له

  یان به[بت وانای بوونی ده مووشتک ته هه. هیچ شتکیش نابت
  وتوانی چیرۆکه شونکه. نیه  وه کرده و به]  یه کی هه هزه
  وه وه ناخی شه  دان جیھان له ڕه و باوه کان له ییه فسانه ئه
کان له  موو توخمه ن هه کانیش ده و سروشتناسه یدابووه  په

.  حاه مه  م دوو بۆچوونه ئاکامی ئه. کراو بوون تکه  تاوه ره سه 
وانای  ستو ته دات؟ ئه یکراو ڕوودهکی دیار ب هۆیه چۆن جون به 

کات و  ده  خته ر ته سه دارتاش کار له . خۆی بجونت  نیه
کی  ره رکی ده ب جونه به   ها تۆوی نرینه روه هه. یگۆڕت ده

کو  سوف، وه یله ندک فه ، هه مه ر ئه به له. خۆی ناجونت
یی  میشه کی هه بوونکی کرده  ڕیان به فالتون باوه لوسیپۆس و ئه
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تی جون  تی و چۆنیه چیه  سوفانه یله م فه م ئه به.  یه هه
  و جونه ئه  پویسته. جۆرا ناجوت  هیچ شتک له.  وه نه ڕوونناکه

سروشت، هز یان   که رچاوه سه. بت کی هه یه رچاوه سه
  بزانین چ جۆره  ها پویسته روه هه.  یه وه کارتکردنی بیرکردنه

ک گرنگهجون باسناکات رچاوه فالتون سه ؟ ئه نو  له .ی جو
کانی ئاسمان،  نه روون و ته کو ده ، وه جونه-ی خۆ وه ئه  دایه ره باوه

کی  کی و دواخستنی کرده پشخستنی هزه. ن که جون دروستده
کساگۆراس  نه ئه. دواوین م خاه  پشتر له له.  دروست نیه  میشه هه

  ، ئیپمادۆکلیس له)کی بوو و کرده بیر بۆ ئه(  شتر داناپ کی له کرده
ر  سه له ، لوسیپۆس ویستی و کینه خۆشهر  سه له یدا که بۆچوونه
،  یه مه ر ئه به له. کساگۆراسدا هاوڕابوون نه ئه ڵ گه لهجون 

بووندا  له  و و ئاژاوه یی شه میشه بوونی هه  ڕ به ناتوانین باوه
وا  یی بن ئه بووندا خوله کانیش له  نکارییهر گۆڕا گه ئه. ین بکه

نو  شتک له  یان پویسته  وه وام بمنته رده شتک به  پویسته
و تاكبت  بۆ تکشکان هه  وه یدابوونه په کاندا له گۆڕانکارییه

ر  به له  که جارک کارتکردنه. کارتکردنی جیاواز بنونت
م  به. ر گه  بخاته  ی دیکهر شتک سه له  و جارکی دیکه وه  خۆیه
  ی لوه که گۆڕانکارییه  ، که یه خاڵ هه) م که یه(دا یه م پرۆسه له
م  که یه. بت م هه که یه ڕمان به  باوه  باشتریش وایه. چت رده ده
میش هۆی  یی بۆ جون و دووه میشه کی هه هۆیه بت به  ده

چ پویست . وت که دهر ی جوندا ده شیوه ش له مه ئه. کان جیاوازییه
ڕین؟                                       بگه تی دیکه ڕه و بنه رچاوه سهدوای  کات به  ده
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 ین و بکه  یه هشم ک ری ئه سه چاره  ، توانیومانه وه م بۆچوونه له -7 
  لهجیھان   گوایه  ، که وه ینه ڵ بکه ش پوچه ڕانه و باوه ئه

  ، که یه شتک هه.  یدابووه په  وه هچهی یان له  وه که یه ه تکه 
کی  یه ش بیردۆزه مه ئه.  ییدا بووه جونکی بازنه  له  هشمی هه

بوو، ئاسمانی وا که.  زراوه کان دامه فاکتۆرهر  سه له و ڕووت نیه
ئاسمانی   له[ی  نانه م ته ها ئه روه هه.  یهی میشه م هه که یه
جوت، شتکی  ی ده وه ئه.  یه رکییان هه جونه] مدان که یه

،  وه ڕاسته ناوه  وته که دا ده یه م پرۆسه جونت، له ش ده دیکه
]   یه م پرۆسه ئه بۆ[رک ی جونه خاه و ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه
یی  میشه بوونکی هه بت و خۆی جونراو نه  بت، که ب هه ده
ی بۆ  تانه و بابه موو ئه هه. کیش بت و کرده ر وهه جه بت و هه
جون؛  ده  یه م شوه به  مانه وه زوومان یان بیرکردنه ئاره

 چونکه  تکن بابهندی  زوومه ئاره.م جونراونین رن به جونه 
،  ک چاکه ، نه شتکی چاکه] مان که زووه ی ئاره گوره به[  ته بابه و ئه
ستپکردن،  تا یان خای ده ره سه. ندین زوو مه ئاره ی وه رئه به له
  وه تی بیرکردنه بابه  ش به وه بیرکردنه.  ، زانینه وه م ڕووه له
تی  کان بابه ستاوه دژوه  نه الیه  کک له یه جوت و ده

  کییه و کرده  ی ساده ره وهه جه و دا، ئه یه م پرۆسه له.  یه وه بیرکردنه
) ک یه. ( ک نیه یه یی ژماره ساده.]  یه که وه رکردنهتی بی بابه[م که یه
ش خای )  چاکه( مان شوه هه  به.  ناپورت  ساده پورت و ده
 نو له م بت که یه شتک ر هه و  یه که ستپکردنی پرۆسه ده

  توانین بوونی دوا چاکه ده  ئمه.   ی خۆیدا باشترینه که جۆره
 ین کاتک ده. لمنین کانیشدا بسه هگۆڕ نه  نو شته ت له نانه ته
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کات؛ شتک  ن دیاریده الیه دوو  یه م گوته ؛ ئه"دا وه پناوی ئه  له"
.  جووه - ککیان نه ، یه نه الیه م دوو له.  یه  شتکی دیکه بۆ

ی  وه ئه. جونت ده کان شته کات و ویستی جون دروستده خۆشه
 نو ستان له وه کو جون و وه( یه جونیشی هه وانای نه جوت ته ده

خۆی   جۆرکی دیکه  به  جونراوه رکی نه م جونه به). شوندا
،  م جۆری گۆڕانکارییه که نو شوندا یه جون له. رناخات ده

م  که یه  ش له مه ئه. نو شوندا له  م جۆری جونه که ش یه خوله
م بوونکی  که ری یه ، جونه یهم پ به. بت یدا ده په  وه ره جونه

 .  ته ره م بنه که یه و  چاکه  ی پویسته، وه ر ئه به له و  یه پویستی هه
ش  و واتایه ئه.  پنراو نیه زۆرسه  بوونی پویست به  ستمان له به مه
و  ئه و  وه ناکرته  چاکه  و بیر له ب ئه به  بوونکه  خشت، که به ده

ئاسمان . رناخات و جیاوازتر خۆی ده  کی دیکه یه شوه  ش به بوونه
م  ژیانی ئه. ستن وه م ڕاده که تی یه ڕه ر بوونی بنه سه سروشت له و

وتنی  ستکه ده  ئمه بۆ  ، که ڕی خۆشیدایه وپه له  میشه هه ته ڕه بنه
ستکردندا،  دا، هه وه کردندا، بیرکردنه پیاسه  له  ئمه.  حاه مه

م  که تی یه ڕه کارکردنی بنه  ۆشی لهکانمان خ و یاده ئومد
 و بیر لهی خۆیدا  وه ناوه  له  وه وابوو، بیرکردنه که. گرین رده وه

  ، چونکه وه کاته خۆی ده  بیر له.  چاکترینه  ، کهوه هکات داده  ته بابه
 له.  یه دا هه وه تی بیرکردنه ڕۆکی بابه ڵ ناوه گه  ک بوونی له یه

. گرن کده یه  وه بیرکردنه و  وه تی بیرکردنه دا، بابه وه بیرکردنه 
،  مه رئه به له.  دایه که ته ستھنانی بابه ده وه  وه له چاالکی بیرکردنه

نی پیرۆزی  کو الیه ، به وانای فربوون نیه نیا ته زانین ته
بوونی خوا .  چاالکترین چاالکی هۆشه ، خۆشترین و یه وه بیرکردنه
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کی بیر ژیان بت،  ر بوونی کرده گه ئه.  ڕی خۆشیدایه په وله
 یی و میشه وا ژیان هه یدابووبت، ئه په  خواوه  ژیانیش له
و  ، چاکترینه یهی میشه ، هه رکی زیندووه وه نهخوا بوو.  چاکترینه
کو،  ی وه بیریارانه و ئه.  ودایه وامی ژیان له رده به ژیان و

رزترین جوانی  دان به ڕه و باوه کان له سپیۆسیپۆس و پیتاگۆراسییه
بوون  تادا هۆکان هه ره سه  له  بوون، چونکه تادا نه ره سه  له  و چاکه

  داوه ریان هه پاشدا سه ن و له هۆکرده  رزترین جوانی و چاکه به و
 له  بت، که یداده په  وه پشتره بوونکی له  تۆو له. داچوون ه هه  به

،  بۆنموونه . واوه ته و پو تۆو نیه شم بوونی که یه.  واوتره ته  که تۆوه 
بوونی   پشتر باسمان له له  .   بووه مرۆڤ هه  پش تۆوی نرینه

 شمان له ره وهه م جه ئه کرد و گۆڕ نه یی و میشه رکی هه وهه جه
 ، که وه شمان ڕوونکرده وه ئه.  وه کان جیاکرده کییه سته هه  ته بابه 
ش  ره وهه م جه ئه. شناکرت و دابه ره ده ستو به ئه  له  ره وهه م جه ئه 

کی  بوویه هه. ر گه  خاته دا ده باوه نو کاتکی نه گۆڕان له جون و
موو  هه.  نیه  باوه وانایی نه و ته نی هز خاوه  باوه کاتی و

  یشتینه گه]  ئمه[م به.  یه باوه یان نه  ستویی باوه نکی ئه ته
] ین که ی باسی ده ره وهه و جه ئه.[ نیه  باوه نهنی  ی ته ڕه باوه و ئه

 یش که هزه  نکی باوه ته  چونکه[ ش نیه نی باوه نی ته خاوه
م جونراو  که ری یه جونه  شمان باسکرد، که وه ئه].  و کاتیه باوه
و  نو شوندایه له] جیھاندا  له[جونک  موو هه. و ناگۆڕت نیه
  .دت] م که یه ری جونه[ش بوونیپا

رمان  وهه ند جه ین، چه خۆمان بکه  له  پرسیاره و ئه  پویسته -8 
بت  ر نه وهه ک جه ر یه گه رک؟ ئه وهه جه  نده ک یان چه ؟ یه یه هه
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ر  سه  له ش ها بیروڕای بیریارانی دیکه روه ؟ هه نده یان چه ژماره
م  تی خۆی به یبهتا ی ئایدیا به بیردۆزه. ین که باسده  یه م کشه ئه

ش ئایدیاکان  م بیریارانه ندک له هه.  کردووه ماندوو نه  وه یه کشه
یان گریمان   یه باوه نه  ژماره شدان ڕه و باوه نن و له داده ه ژمار  به
ر  به له .  هلماندو سه یان نه که وان بۆچوونه ئه.  یه هه  ژماره 10

ر یان  وهه جه  ، که وه ینه که ی پشو ڕوونیده که ڕۆشنایی باسه
م  به. ڕووداو ناجوت  خۆیدا یان به نو له  نه م  که تی یه ڕه بنه

موو  هه. بووندا  یی له میشه دانی جونی هه رهه بۆ سه  هۆیه
میش  که ری یه جونه  .رکه جونه  جونراوک پویستی به

ری  جونه  هیی پویستی ب میشه ها جونی هه روه هه . جونراونیه
شوندا  نو ند جۆرک جون له جیھاندا چه  له  .یه یی هه میشه هه
یین  میشه کان هه ستره ی ئه وه سوڕانه ، جون و بۆنموونه( یه هه

رتووکی  په م له م خاه ه،  ئ ییه یان بازنه که وه سوڕانه  چونکه
  یستی بهپیو  م جونانه جۆرک له ر هه)  80(.) باسکردووه افیزیکد

کان سروشتکی  ستره ئه.  یه گۆڕ هه نه یی و میشه رکی هه وهه جه
. ر ههو جه  له  جۆرکه  سروشته و ئه . یه ییان هه میشه هه

ی  وه ئه. وت که ده  که و پش جونه یهی میشه ش هه که ره جونه
. ربت وهه خۆی جه  وت پویسته که ر ده وهه پش بوونی جه

 ر وهه کان جه ستره ی ئه وه ی جون و سوڕانه د ژماره قه هوابوو، ب که
 و گۆڕن نه یی و میشه سروشت هه  ش به رانه وهه م جه ئه. یه هه
  پش  پاش و        کان ستره جونی ئه.  ستویشیان نیه نی ئه ته

  
Aristotle. Physics, Vlll,8-9  )80( وانهریستۆ ی ئه ڕتووکه م په ئه  ب:  
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پش   رانه وهه جه و کک له دا یه ته م حاه له. نو که ده
نا  په یه م کشه رکردنی ئه سه چاره بۆ. دت  کانی دیکه ره وهه جه

ناوی زانستی  ین به به کان ده ماتماتیکیه  زانسته  کک له بۆ یه
کی  سته رکی هه وهه جه ڵ گه  له  ه مامه  ناسی چونکه ستره ئه
کو  ، وه کانی دیکه ماتماتیکیه  نستهزا. کات ییدا ده میشه هه

  به.  وه ر ناکۆنه وهه بوونی جه  ندازیاری له ئه ژمریاری و
 .یه ند جۆرک جونیان هه کان چه ستره زاناکانیش ئه یبۆچوون
.  کان زۆرتره ستره ی ئه ژماره  کانیان له ی جۆری جونه ژماره
 . وه کان بدۆزینه ی جۆری جونه ین ژماره ده وده دا هه لره

  جونی                دابوو  ڕه باوه     و له            ئودۆکسۆس

 ر سه  م خوالنه کک له یه) 81. ( دایه خولهنو س  خۆر و مانگ له
درژی هی   م، به دووه.  کانه ستاوه ق وه چه  ستره ئه  به

پانی  به  وه خواره  میش له سیه.  کانه ڕاستی بورجه ناوه
ڕاستی  هی ناوه  وته که جونی مانگ ده .  کانه بورجه
م  کک له ر یه هه  کانیش له ستره ی ئه ڕگه. کان بورجه
 م و که کو یه میان، وه م و دووه که یه:  یه ی هه دا چواخوله تانه حاه
 کان، که ستره می ئه ی سیه خوله.  ی پشوه که می س خوله دووه

. بت کان ده بورجه و  یه ری خۆی هه وه ته ککیان ریه هه 
 ر ری هه وه ته. جوت م ده ڕاستی سیه و هی ناوه ره میش به چواره

   ڤینۆس و  له    م بجگه سیه    ی کانی خوله ستره ئه  کک له یه

---------------------------------------------------------------  
 Eudoxusناس ستێره وئهکی ماتماتیک  زانایه) ز.پ 355 -408( ئودۆکسۆس و) 81(

  )رگ وه. ( فالتون خوندکاربووه الی ئه
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 و له) 82. ( ڵ ئیۆدۆکسۆس هاوڕایه گه  کالیپۆس له.  عوتارد جیاوازه
مانگ و  خۆر و بۆ  ی دیکه جۆر خوله دوو  شدابوو پویسته ڕه باوه
دانانی . ابنرتک زیاتر د یه کیش خوله یه ستره بۆ ئه ر هه

ها،  روه هه. کانمان پبناسنت بت دیارده ده  وه کان پکه خوله
 کان بکات و ناوبراوه  رپچی خوله بت به ش هه خوله  پویسته

 و ی، ئه که کورتیه  به.  وه ڕنته شونی پشوی بگه بۆ  که ستره ئه
نرن  پویست داده  یان به وه سوڕانه بۆ کان ستره ی ئه خوالنه

 بیست و  وانی دیکه ئه شت و ری و ساتورن هه بۆ موشته: ن مانه ئه
ی پشو  که ستره ئه کانی دوو رپچی خوله ی به خوالنه و ئه. پنج
ی  و خوالنه کان و ئه ستره ئه ی خوله موو هه.  شن ن شه که ده
ی زۆرتر بۆ  خوله ر دوو گه ئه. نجاوپنجن ن په که ده یچیانرپ به

خۆمان . چلونۆ  بت به یان ده نرن ژماره نگ دانهما خۆر و
ش  مه د ئه قه به و  دروسته  یه م ژماره ی ئه ڕه باوه و ئه  نینه یه گه ده
ش بۆ  ئاکامه م لماندنی ڕاستی ئه سه.  یه ن ههگۆڕما ری نه وهه جه

 نو جونیان له کان ستره ر ئه گه ئه. هین زایان جده شاره
گۆڕان   له کانیش دووره  ره وهه موو جه هه بت و شوندا نه

ژوور   له  بوونکی دیکه  ی خۆیان، هیچ جۆره دواپله  یشتبتنه گه
کان  ره وهه ی جه وابوو، ژماره که. یدا ناکرت په  وه مانه ئه
  و ی ئه رگه به              ئاکامه، م  به  یشتن گه       . زانرت ده

  
  

می پش  ی چواره ده سه له  هناسکی یۆنانی ستره ئه  Callipus )82 ( کالیپۆس
  )رگ وه( . زاییندا ژیاوه
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.  دان کارکی ئاسانه وه سوڕانه جون و  ی له ئاسمانیانه  نه ته
  خاته ده  که دا جونه که پناوی جونراوه ریک له موو جونه هه
پناوی  لههیچ جونک .  یه که تی جونراوه سه جونیش خه. ر گه

پناوی  ر جون له گه ئه.  هکان ستره بۆ ئه و  نیه جوندا
  دا دته پناوی جونکی دیکه میش له جوندابت، جونی دووه

ی، هیچ  وه ئه ر به له.  ئاکامدا بکۆتاییه  له  یه م پرۆسه ئه.  وه پشه
ی کۆتایی یان دوا قۆناخ  نیه بووندا  کی بکۆتایی له یه پرۆسه

  وه کانی ئاسمانه پیرۆزه  نه ی ته وه سوڕانه  ندی به یوه جون په
ند ئاسمانک،  ر چه گه ئه.  یه ک ئاسمان هه یه  ئاشکرایه.   یه هه
ک  یه  نده رچه کانیان هه ره بت، جونه ند مرۆڤک، هه کو چه وه

  ژماره  رشتکیش به هه. بن زۆر ده  ژماره  بت به جۆر فۆرمیان هه
 مان بۆ ک جۆر پناسه م یه به.  یه ی هه] ر ماته[ستو بت ئه رزۆ
  ، که موو تاککه هه ی مرۆڤ بۆ پناسه  بۆنموونه.  یه موویان هه هه
کو  کان، وه مرۆڤه  تاکک له ر مانکاتدا هه هه  له.  یه جۆره و به ر سه

 و  ره ده ستو به ئه  ڕۆک له ناوه. تی شی خۆیه نی له سوکرات، خاوه
 ، به جونراوه خۆی نه  م، که که ری یه جونه.  کییه شتکی کرده

و   میشه وابوو، جونراویش هه که.  ک بوونه ش یه پناسه و  ژماره 
ک  یه  ین، که گه ده  ڕه باوه و به  وه و لره ک شته وامی یه رده به  به

ت  رهبا کانیان سه وونهچباپیرانمان بۆ  وه کۆنه  له. بت ئاسمان هه
یان  ئمه و بۆ دا باسکردووه فسانه شوازی ئه  کان له ره وهه جه  به

  سروشتیش به و  خوا داناوه  کانیان به ره وهه جه.  جھشتوه
رگرتن خواکان  سود لوه ندی و وه رژه به بۆ. رکی پیرۆز وه بوونه

.  اوهریان پد و ئاژه ی مرۆڤ دا دواجار شوه ریته نه م بۆچوون و له
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نت  خوا داده  کان به ره وهه جه  م، که که م بۆچوونی یه به
.                       کارمان هناوه بهی پشینان و  هگوت  به  و بووه وه ته وام ماوه رده به

ند  شتکی پیرۆز توشی چه  به  دا وه ڵ دانانی بیرکردنه گه له -9
 بوونی مرۆڤدا  له  وه بیرکردنه  نده رچه هه. بین هگرفتک د

 وتو خه یمشکک.  وه ی بدۆزینه هۆکه  پویسته  یه پیرۆزترین دیارده
 و  وه ر بیریش بکاته گه ئه نرت؟ رزدا داده کی به یه چ پله  له

  یه وه بیرکردنه و ی داگیربکات ئه هک وه کی بیرکردنه ره هزکی ده
. وانایی ته  له  دا جۆرکه ته م حاه له  که وه رکردنهبی.   باشترین نیه

دا چ  ته م دوو حاه نو ئه  له.     دایه وه بیرکردنه های بوون له  به
 و ئه  یه وه ؟ گرنگ ئه یه کاندا هه وه نوان بیرکردنه ک له جیاوازیه

ی  و شتانه کات ئه ئایا پویست ده.  وه کاته بیرده  سه که
وابوو،  که. بناسرن؟ بگومان  وه بیرکردنه  به  وهکرا ڕپنه باوه

  وه ته نرخترین بابه به پیرۆزترین و  خۆی به  وه بیرکردنه
  و ره به] دا بوونه  م جۆره له[گۆڕانکاری.  گۆڕه نه  کات، که ماندووده

کی  هۆیه  وه ر بیرکردنه گه ئه)  83( .و جونه چوون نیه  وه پشه 
  م بوونه ئهوا  وانایی بت ئه دا ته م بوونه له بت و کی هه ره ده

  ین، که گه ده  ڕه باوه و به]  وه م بۆچوونه له[میش، دووه. کات ماندووده
    چونکه .  ی شتکی پیرۆزه که ته و بابه  نیه پیرۆز     وه بیرکردنه

  
---------------------------------------------------------------  

بوونی   ، که دا هاوڕایه م خاه له فالتونی مامۆستاییدا ڵ ئه گه  ستۆ لهری ئه) 83( 
دا  بوونه  م ئه ر سه  ر گۆڕان به گه ئه.  ره ده گۆڕان به  واوکۆ له رز و پو ته به

 پویستی به و  یان چاکترین نیه  کۆ نیهواو ته پو  ، که وه گرته ده  وه پنین ئه بسه
   )رگ وه( .بگات  ی چاکه رین پلهرزت به  تاکو به  گۆڕانه 
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 .زانینن و  وه نی بیرکردنه خاووه ناسن ی خراپترین شت ده وانه ئه
ن  ندک شت هه هه( وه ینه دوور خه  یه م کشه ی خۆمان له وه ئه بۆ

  به  وه ی بیرکردنه خودی پرۆسه) پویست ناکات بیانبینین
  وه ی بیرکردنه رۆزهپی  ته بابه و وابوو، ئه که. چاکترین دانانین

  وه ی بیرکدنه وه بیرکردنه.  یه وه وت بیگات خودی بیرکردنه یه ده
 ستکردن، بۆچوون و ههرچۆنک بت زانین،  هه.   یه وه بیرکردنه بۆ

تی  بابه و  وه ر بیرکردنه گه ئه.  یه تی خۆیان هه هۆش بابه
  چاکه زانینکدا  چ جۆره  شتی جیاوازبن، له دوو  وه بیرکردنه

دا  وه تی بیرکردنه ندک حاه هه  ؟ له وه تی بیرکردنه بابه  بت به ده
کاندا  ره مھنه رهه بهزانسته  له  . یه وه تی بیرکردنه زانین بابه

 ڕۆک و ناسرت ناوه ی ده وه ئه)  وه ستو ڕووتبکرنه ئه  ر له گه ئه(
    وه کانه ته بابه  ی  باره له     کانیش  بیردۆزییه  زانسته.  ره وهه جه

کاندا  ره ده ستو به ئه  له  ته ی بابه وه بیرکردنه  له. ن ده زانینمان ده
. یدا نامنت که ته بابه و  وه نوان بیرکردنه  جیاوازی له

م  وه  پنت پویسته سه دا خۆی ده لره  پرسیارکی دیکه
 ند ی چه اتهپکھ  وه تی بیرکردنه بابه ، ئایا یه وه ئه  وه بدرته
  وه شکه به  وا هزر یان بیر له بت ئه پکھاته ر گه یان نا؟ ئه  شتکه
ستو  ئه  ی له بوانه و هه موو ئه م هه به. گۆڕت ده  شکی دیکه بۆ به
  له ڕوو  نده رچه ی مرۆڤ، هه وه بیرکردنه. ناکرنش  رن دابه ده به

ی  بوونی چاکه  لهندک جاریش  کات هه کان ده پکھاتوه  ته بابه
ن  مه ته  بارودۆخه  له  یه م چاکه ئه.  ئاگابووه  یی به میشه رز و هه به

کو  ، وه] رزه به  چاکه[م ئه  تاوه ره سه  له.  جیاوازه وه  چاکانه  کورته
                                                     .  وه تی بیرکردنه بابه  به  بیر بووه
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.  یه رز هه ی به جیھاندا چاکه  وت بزانین چۆن له همان ده -10
کانی  شه نو به یان له  یه و خۆی هه شتکی جیاوازه  اکهچ

.  ردووکیانه ربازی هه کی سه یه کو پکھاته بگومان، وه.  جیھاندایه
  م زۆرتر له ، به یه شدا هه رکرده سه کان و له شه به  له  چاکه
]  وه کانه ربازه ی سه وانه پچه  به[ رکرده سه  چونکه . میاندایه دووه
ک  ، ڕووه بووندا، ماسی، بانده کانیش له شته موو هه . خۆیه ربه سه

 وا  م شتانه ئه.  جیاوازن وه  کدییه یه لههاوکات  ڕیزکراون و
م  به. بت کدا نه یه ڵ گه لهکیان  ندییه یوه هیچ په  نراون، که دانه
  م شته موو ئه هه.  شتکی دیارو ناسراوه وان ککیش له یه ر هه

ندامانی خزانک  ئه.  وه ته قکدا کۆکراونه وری چه ده  له  جیاوازانه
ڵ  و ئاژه دا کۆیله ه م کۆمه له. ستراون به  وه که رۆکی خزانه سه  به

تی  چۆنیه  ندی به یوه په  مه ئه.  متره کردنیان که چاکه جیاوازن و
کانی  کان بۆ توخمه شته  کک له یه ر هه.  هی هه  وه کانه شته
  که گشتیه  چاکه  یشتن به موویان بۆ گه هه .وه کرته شیده
  بیریارانه و کانی ئه ی بۆچوونه چه وپ  پویسته. ن که شداریده به

ستنیشان  کانیان ده گرفته دا نایارن و ڵ ئمه گه له  ببینین، که
ی  ک یان پکھاته یه سته ده  هکان ب شته  بیریارانه و ئه. ین بکه
.  بۆچوونکی دروست نیه ش مه ئه. نن کان داده ناکۆکه  نه الیه
  ئمه. ن کان دیاریناکه ناکۆکه  نه تی الیه ڕه بنه و  رچاوه وان سه ئه

ی  چاوهر سه  ئمه بۆ.  مان کردووه م گرفته ری ئه سه چاره
  له کک بوو ستو یه وان ئه ئه بۆ.  ه] ر ماته[ستو کان ئه ناکۆکییه

هیچ   کرت، که رده سه چاره  وه ش به مه ئه. کان ناکۆکه  نه الیه
شدا  ڕه و باوه ها له روه هه.  وه ستو نادۆزرته نکی ناکۆک بۆ ئه الیه
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 ککه یه  خراپه  چونکه  کدا نیه یه ژماره  نیا له ته  خراپه  بوون، که
  خراپه و  چاکه  م بیریارانه ندک له هه .کان ناکۆکه  توخمه دوو  له
  مووشتکدا چاکه نو هه م له به. کان دانانن تی شته ڕه بنه  به
ن  هشتا باسیناکه. نن ت داده ڕه بنه  به  ندکیان چاکه هه.  یه هه

ر یان فۆرم  کۆتایی، جونه  ، به ته ڕه بنه  وه که چی ڕوویه له  چاکه
ی  که ش بۆچوونه ادۆکیسانهپار  و کشه کیک له نرت؟ یه داده

ویستی  خۆشه.  یه چاکه  ویستی به انانی خۆشهد ئیپمادۆکلیس له
 ره به ل . یه وانای ڕاکشانی هه ته  بۆ جون چونکه  ته ڕه بنه
زانین  ده  ستویی بت ئمه بت ئه ش ده که ه شکی تکه ی به وه ئه
الی   نگاریش، که ره ها ناگونجت به روه هه. جیاوازن  شته م دوو ئه
     .   شکاو بت ، هزکی تکنه یه ی خراپه رچاوه سه  م بیریاره ئه
ستی  به مه  وه بیرکردنه. نت ت داده ڕه بنه  به  کساگۆراس چاکه نه هئ

  وت به یه زانستی پزیشکی ده. نت داده کاندا جونی شته خۆی له
نی ناکۆکی  الیه  هڕ ب ر باوه گه ئه  پارادۆکیشه. ندروستی بگات ته

دون نازانن چۆن  کان ده ر ناکۆکییه سه ی له وانه ئه. ین که نه  چاکه
  میشه هه کان بۆ شته  ندک له بۆچی هه. کاریان بھنن به
 یان ال م پرسیاره می ئه شکن؟ وه تکده  وانی دیکه ئه و  وه مننه ده
 هنن و رده ده  وه بوونه نه  بوون له  م بیریارانه ندکیش له هه.  نیه
ک  نا بۆ یه بن په نه  ی توشی کشه وه ئه ش بۆ وانی دیکه ئه
.                     .                      ن به ده  رچاوه سه

م  سیان وه ؟ که ؟ هۆی پکھنان چیه یه بۆچی پکھنان هه
کک  بت یه ده  وه ڕنه گه ده  رچاوه سه ی بۆ دوو وانه ئه.  وه نه ناده
 موو ن هه ی ده وانه ئه. رزتر دابنن به  وی دیکه له  رچاوانه سه و له
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بوونی   کان له پمان بن چۆن فۆرمه  پویسته  کانه شتک فۆرمه
 و ، له وه ی ئمه وانه پچه ندکیان، به هه. شدارن بهمووشتکدا  هه
نکی  هیچ الیه.  یه ناکۆکی ههنی  فی الیه لسه زانینی فه ندا ڕه باوه

نی  الیه  به ر کان سه ناکۆکه  نه الیه.  ت نیه ڕه بنه ناکۆک بۆ
نی ناکۆکی  زانین الیه شت نه ده.  ستودایه نو ئه  له  کین، که هزه

  وه وت بیدۆزینه مانه ده  ئمه ی ته ڕه و بنه م ئه زانین بت، به
بن  کان هه کیه سته هه  ته یا بابهن ر ته گه ئه.   نی ناکۆکی نیه الیه
. کانیش نابن ئاسمانیه نه ته پکھنان و ڕیزکردن و ت و ڕه بنه
  به ڕ ر باوه گه ئه. ت ڕه تی بنه ڕه بنه  بت به تک ده ڕه موو بنه هه

هۆ   هشتا نابن به  مانه ین ئه بکه ژماره کان و رزه به  بوونی فۆرمه
، چۆن  وه شه مه رو ئه سه  هل. جونیان کان و بوونی شته بۆ

چت؟  رده ده  وه وامه رده به-شتکی نا  وامی له رده به و  وه درژبوونه
شتکی . وامی رده هۆ بۆ به  ریش نابته جنه کو فۆرم و ، وه ژماره

بوونکی گونجاوی   ر چونکه و جونه رچاوه سه  ناکۆکیش نابت به
وانای جونی  ی پاش ته که ونهها ج روه هه]. چت ناوده له[و  یه هه
م جیھان  به. یی نابت میشه جیھانی هه  مه رئه به له. وت که ده
کان  بیریاره.  وه تبدرنه ڕه  م بۆچوونانه ئه  پویسته.  یی یه میشه هه

نی  ش یان فۆرم خاوه روون، له کان، ده چۆن ژماره  کردوه باسیاننه
ند  نن وچه داده  رچاوه سه به  ی ژماره وانه ئه. کبوونن یه
ری جیھان  وهه هنن جه رده ده  وه یه رچاوه م سه رک له وهه جه
ر  سه رتی به م کاریگه که ری یه وهه جه  نن، که ک داده یه زنجیره به

.  یه تک هه ڕه ند بنه چه ڕیان به بت وهاوکات باوه نه  وه مه دووه
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ندی چاک  وایی چه رمانه فه(.نابرت ڕوه خراپی به جیھان به م به
  ). 84!)(بت وامان هه رمانه ک فه بایه  نیه

_______________________________________  

.      ڕتووکی ئیلیادایه په  له  کی هۆمیرۆسی شاعیری یۆنانیه یه گوته  مه ئه) 84(  
)رگ وه(    Iliad. 11- 204     بوانه 
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   MU شی مو به
ڕتووکی فیزیکدا  په  له. کیمان کرد سته ری هه وهه باسی جه  ئمه -1

شمان  ره وهه م جه چاالکی ئه ستویی و نی ئه الیه
  ڕانه مان گه که وه توژینه  ست له به ئستا مه) 85.( وه ڕوونکردۆته

ری  وهه وت بزانین جه مانه ده. ر وهه جه  له  دوای جۆرکی دیکه  به
  یه هه  وه کانه کیه سته هه  ره وهه ژوور جه  یی له یشهم هه گۆڕ و نه

ین  ده وده ش هه سته به م مه ئه ؟ بۆ بت چیه ر هه گه ئه.  یان نیه
. مان بۆکردووه ئاماژه  ین، که باسبکه  بیریارانه و بۆچوونی ئه

 ڕان و گه  کانیاندا هاوڕابین پویست به ڵ بۆچوونه گه  ر له گه ئه
ت بوونی   باره جۆر بۆچوون سه گشتی دوو به. اکاتخۆماندووکردن ن

  و بۆچوونانه کک له یه:  یه یی هه میشه و هه گۆڕ ری نه وهه جه
ر  وهه جه  به ..هتد و ه و  ژماره کو کانی، وه ماتماتیکیه  ته بابه
  فۆرمه[بۆ ئایدیاکان  ئاماژه  ی دیکه که بۆچوونه. نن داده
  م دووجۆره بیریاران ئه  ندک له هه. کات ده] کان رزه به  کییه مه هه
و  ندک له هه. نن داده  ڕۆک به ناوه  به  وانی دیکه و ئه جیاواز  به

ئایدیاکان  له ڕ ئاوه نن و داده ر وهه جه  به  ش ژماره بیریارانه
 )86.( وه نه ناده
و  وت بزانین ئه و نامانه  وه کۆینه تی ماتماتیکی ده له بابه  ئمه
  م ین بوونی ئه که ی باسیده وه ئه. ر وهه ئایدیان یان جه  تانه بهبا
  

Aristotle. Physics, i )85 (ریستۆ ی ئه ڕتووکه م په ئه  بروانه:   
کات  گۆڕ باسیده ری نه وهه ر جه سه ریستۆ له ی ئه مشتومه وتن و که م ڕنه ئه )86(
  نده رچه هه.  فالتوندایه ئه کانی پیتاگۆراس و وتوانی فرگه نوان شونکه  له
،  می دیالکتیکدا پاش ئایدیاکان داناوه ی دووه خانه  فالتون ماتماتیکی له ئه
  )                   رگ وه.  ( وه ڕنته ناگه  ژماره تی بوون بۆ ڕه کو پیتاگۆراس بنه م وه به
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م  ئه ڵ گه لهکردن  ه ن؟ پاش مامه ئایا چۆن هه.  یه تانه بابه
.                      وه کۆینه بوونی ئایدیاکان ده  دا له یه شهک
 یان له کییه سته هه هوا بوون بت، ئه تی ماتماتیکی هه ر بابه گه ئه

بت،  نه  جۆره م دوو ر به گه ئه.  جیاوازه  وه کانه کییه سته هه  ته بابه 
وابوو،  که.  یان بوونی شتکی جیاوازتره  وا نیه ئه

کۆتی ماتماتیکی  لماندنی بوونی بابه ر سه سه  مان له که وه ینهل
.                      یه و بوونه تی ئه چۆنیهر  سه له کو ، به نیه

کاندا  کیه سته هه  ته نو بابه کان له ماتماتیکیه  ته بابه  حاه مه -2
 ق له ڕهنی  ته ی دوو خاه و ئه بۆ  وه ڕته گه م ده که هۆی یه. بن

نو   ش له کانی دیکه ته سه و خه میش، هز دووه. ک شوندا نابن یه 
م  ی ئه گوره  ئاشکرایه به. نین جیا کاندان و کییه سته هه  ته بابه

ش بکرت  رشتک دابه هه. ش ناکرت نک دابه هیچ ته  بۆچوونه
ریش هی تدابت وهیش خای  بت، ڕووبه ری هه بت ڕووبه ده
وا  کانیدا ئه شه ر به سه  کرت به ش نه ر خاڵ دابه گه ئه. بت هه

  ته ر بابه گه بت ئه چ ده.  شناکرت نیش دابه و ته ر ڕووبه
 ڵ گه له.  یه مان ئاکامی هه بن؟ هه م جۆره کان به کییه سته هه

بن  ش ده ش دابه وانی دیکه کییدا ئه سته تکی هه شکردنی بابه دابه
بوونیان   تانه م بابه ئه  حاه مه.  دروسته ر هه  وه شه وانه پچه به و

کانی  نه کییدا ته سته قی هه نکی ڕه ڵ ته گه  ر له گه ئه. بتزجیاوا
و  ر بت ڕووبه خایش ده و ه و ر بن بۆ ڕووبه جیا هه  تریش به
مانیش  ر ئه گه ئه. بن واندا هه ڵ ئه گه  ی جیا له خای دیکه ه و

  ئمه. بن بت هه ش ده خای دیکه و ه و ر ا ڕووبهو بن ئه هه
. ون که نکی پکھاتو ده جیاکان پش بوونی ته  شه زانین به ده
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  بت، پویسته هه  وه کییه سته نکی هه پش ته  نک له ر ته گه ئه
کان  ستاوه وه  ته ری بابه پش ڕووبه  یه هه جیا  ی به ره و ڕووبه ئه
  له .ن هه پشتر خای جیای له و ه و ر ، ڕووبهوابوو که. وت بکه

  پکھاته  ی به وه ئه  مه ئه ر به له. ن هه  وانیشدا هی دیکه پش ئه
پش   ن له ک ته کۆمه.  ب واتایه ڵ و نرت شتکی پوچه داده
ر پش  س جۆر ڕووبه.   وه کایه دنه  وه کانه کییه سته هه  نه ته

  ته ب بابه  ن و به ده ده رهه کی سه سته ری هه ڕووبه
پنج جۆر  چوارجۆر ه و. ن کان هه ماتماتیکیه کان و کییه سته هه

 ڵ گه له  ه ئایا زانستی ماتماتیک مامه  . وه دۆزرنه خایش ده
 نه خای ته و ه و ر ڕووبه  ڕ له کات؟ بگومان، ئاوه کامیاندا ده

کاندا  پشتره له  دوای شته زانست به  .  وه کان ناداته ستاوه وه 
ک  موو کۆمه هه ڵ گه له.  ش دروسته ژماره بۆ هم ئه. ڕت گه ده

  شتک له موو هه ها بۆ روه هه.  یه ی جیا هه که ک یه خادا کۆمه
ی جیا  دا شتکی دیکه وه بیرکردنه ستکردن و هه  وتدا له داکه
چۆن . پش  کان دنه ماتماتیکیه  ژماره و جۆری زۆر بۆ یه هه
  ته بابه ڵ گه له؟  وه ینه ی پشومان بده که پرسیاره می وه
ناسی  ستره ئه  کرن، که یداده ش په تانه بابه و کاندا ئه کییه سته هه
گونجت ئاسمان  چۆن ده. ن که دا ده گه لهی  ه ندازیاری مامه ئه و

 ڵ گه لهن ون بوونکی جیایاج ی ده وانه موو ئه کان یان هه شه و به
نگیش،  ده ها بۆ بینین و روه بت؟ هه کیدا هه سته ئاسمانی هه

 دروست بت بۆ  م بۆچوونه ر ئه گه بت؟ ئه نگی جیا هه ده بینین و
 کی و سته تی هه کان بابه ه ئاژه کان و کییه سته هه  ته موو بابه هه
ی ماتماتیکی  ندک بیردۆزه هه. ن پشتر هه له ی جیاتر و ئاژه
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وابوو،  که. نن یه گه ده  رانه وهه جه  م جۆره ودیو ئه ن خۆیان به هه
و  خاڵ نیه و ه و ر ڕووبه  ، که یه نواندا هه له  رکی دیکه وهه جه
وا  بت ئه دروست نه  مه ر ئه گه ئه.  دراوه گرنه  وه شونه کات و  به

  ته ابهب  جیاو دوور له  به  پشتریش، که کانی له ره وهه بوونی جه
 ین گه ئاکامکی نادروست ده  به .حاه ن مه هه  وه کانه کییه سته هه
کان بوونی جیاوازی  ماتماتیکیه  ته شدابین بابه ڕه باوه  و ر له گه ئه

  ون، که بکه  نانه ته و بت پش ئه بن ده ر هه گه ئه.  یه خۆیان هه
نکی  ته. ون که کان ده نه ڕاستیدا پاش ته  م له به. شوندان نو له

کو  م، وه به. وت که ده  که شوندا پش پکھاته نو واو له ناته
  پاش بوونه  ره ده ژیان به  ی له وه ئه.  پشتره ر له وهه جه

شی  ؟ له کبوونه تکی ماتماتیکی یه چۆن بابه.  کان دت زیندووه
یان   کبوونه یه  روونی تدایه و ده ی زیندوه وه ئه ر به له  ئمه
 بوون و گینا زۆر ده ئه.  یه یان هه ته سه م خه روون ئه کانی ده شه به

و  کییه نده چه  ، که تک چیه کبوونی بابه ئایا هۆی یه. شکان تکده
ون  که رده باشتر ده  م پرسیارانه می ئه بت؟ وه شیش ده دابه
ی ند هه ڕه. بن یداده په  تانه م بابه ین چۆن ئه ر تبگه گه ئه
  وه میان قویه سیه میان پانی و دووه درژی و  میان له که یه
 و  پاشتره پکھناندا له  ی له وه ر دروست بت ئه گه ئه. بت یداده په
. وت که و ه ده ر ن پش ڕووبه وا ته پشتر، ئه ریش له وهه جه  به
رو  چۆن ڕووبه .زیندوو واو و شتکی ته  بت به ده  وه شه م ڕووه له

ئه به ه که زیندوو ده  مه بدا  وه وانای بیرکردنه ته  له  بن؟ شت
  وه ندک ڕووه هه  له  ر چونکه وهه جه  له  جۆرکه] ش له[ن ته.  نیه
کو فۆرم یان  ر؟ ه ، وه وهه جه  بت به چۆن ه ده.  واوه ته پو
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  دانیهست رده به  هیچ شتکمان له. تر دابنر وهه جه  به  ش نیه له
ستویی  رکی ئه وهه جه  مانه ر ئه گه ئه. ه و خاڵ پکھاتبت  له

کان،  ماتماتیکیه  ته گریمان بابه. بوو یداده په  شتیان لوه  بوونایه
پشتر پش  مککی له موو چه م هه به. پشترن مک له کو چه وه

ی خۆی ربه سه  به  سته بووندا وابه  وتن له پشکه. وت بوون ناکه
کردنی  پناسه  بوونی له  ، که پشتره مککیش له چه.  وه جۆری بوونه

 له مک و چه  به[ وتنه پشکه  شوه م دوو ئه. شتکدا پویست بت
 ب بهیان سپی  کو جوو کانی، وه ته سه خه. نین واز هاوته] بووندا 

. پشترن کردندا له پناسه  چی له که] پاشترن له[ر نابن وهه جه
 م له به. وت که ده) نگ مرۆڤی سپی ڕه(دا پش  پناسه  له) پیس(
  وه بوونی شتکی کۆنکرتیه  به  میشه و هه پشتر نیه بووندا له 

وت  که رده دا ده لره). نگ مرۆڤی سپی ڕه  بۆنموونه(،  ستراوه به
بوونکی ]  وه تکی سپیه بابه  له[ڕووتکراوه) سپی(مکی  چه
 پاشتر له) کو مرۆڤ وه(ریشی سه  ته ی خراوه وه ئه و پشتری نیه له
  .                                                                     نیه

نین  پشتر له کان هماتماتیکی  ته بابه  وه ڕوونمانکرده  ئمه -3
  ته بووندا پش بابه  ک له دا نه وه بیرکردنه  مک له کو چه نیا، وه ته
کی  مادامه. وان نابن ب ئه  ها به روه هه. ون که کان ده کییه تهس هه
بن  ر هه گه ئه .بن نه  کاندا نین پویسته کییه سته هه  ته نو بابه له
. خۆ ربه ک جیاوازو سه بت نه تیان هه بت بوونکی تایبه وا ده ئه

ن کا ماتماتیکیه  واژه  سته ده.  یه کی هه ند واتایه بوون چه  چونکه
  ندییان به یوه په  مه ر ئه به له .ن که کان ده نه و ته بۆ ژماره  ئاماژه

  واژه سته لک ده گه.  یه هه  وه کانه کییه سته هه]  ته بابه[ نه ته
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نت  یه ناگه  وه ش ئه مه ئه. ننر نکی جوو داده ت ته باره سه
موو  هه.  هی هه]  وه که نه پشت ته  له[ نه ته و شتکی جووی جیا له

ی  باره  کان له جووه  ته ت بابه باره کان سه زانستیه  واژه سته ده
ر، ه یان خاڵ،  نک، ڕووبه کو ته ، وه یه وه کانه جووه  ته بابه
.                         .                   شنابن دابه بن و شده دابه

ش جیاو جیا  ت، کهب هه  شتانه و بوونی ئه  ڕمان به باوه  دروسته
بیین   ها دروسته روه هه).  یه زانین جون هه ده  بۆنموونه(نین 
. ن که زانایانی ماتماتیک باسیده  و  یه تی ماتماتیکیش هه بابه

ش  که ته بابه و  یه ی خۆیان هه وه تی توژینه کان بابه زانسته
  ستی لهندرو زانستی ته.  کراوه وت ڕوویتنه ڕکه  خۆڕا یان به له

تی سپی  توانین بابه ده رچی گه ، ئه نیه  وه کانه سپیه  ته ی بابه باره
  نده رچه هه.  یه هه  وه ندروستیه ته  ندی به یوه په  ، که وه بدۆزینه

  م زانسته م ئه به  کییه سته ندازیاری هه ی ئه وه تی توژینه بابه
تکی  کو بابه هکات، و دا ده که ته ڵ بابه گه له  ه کاتک مامه

 ندی به یوه په  هاوکات زانستکیش نیه .ماشای ناکات کی ته سته هه
  .  بت نه  وه کانه کیه سته هه  ته بابه 

 و کان نر زیندووه  ته بابه.  یه تکیان هه سه خه ند کان چه ته بابه
. کان نین زیندووه  ته ب بابه  به  مینه و  م نرینه من، به

کو درژی  شیان، وه تی دیکه تی تایبه سه کان خه ته بابهها  روه هه
کاندا  ته پناسکردنی بابه  کان له زانسته.  یه هه ر یان ڕووبه

ش  مه ئه .ن که پشتردا ده له مککی ئاسان و چه ڵ گه له  ه مامه
  خۆی له زانستک. دانی زانینکی دروست رهه هۆی سه  بته ده
زۆرتر دروستی   نده وه ئه  وه ورخاتهشون دو کانی نو نه ته
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بت کاتک  دروستریش ده  زانینه و ئه. بت قامگیرده ی سه که زانینه
  وه ستته ببه  وه جونیشه  ر خۆی به گه ئه. بت جون داده  له

 و  ترینه ساده  مدا بکات، که که جونی یه ڵ گه له  ه مامه  پویسته
کان  نگه زانستی هاوسازی ده یشمان بۆمان بۆچوون هه.   هاوشیرازه

بینین  کان و نگه نیا ده کانیان ته وه تی توژینه بابه.  یه بینین هه و
 کان و نگه ت بۆ ده سه خه  بن به ده  ، که شه ژماره ، ه و نیه
نیا  ته و  وه ینه کان رووتبکه ته سه خه  کان له ته ر بابه گه ئه .ینینب
وی  ر زه سه هک له  وایه  وه کو ئه وه  وه ینهکان بکۆ ته سه خه  له

.                      ک پیه یه  م هه بن درژی ئه بکشین و
جیھانی   له ی که ته بابه  وت، که که ودا پشده له  بیردۆزه

و  ک بوونه کو یه مرۆڤ، وه . وه بکۆته لی و وه ڕووتبکاتهکی  سته هه
،  وه کۆته ده  تانه بابه و کی ژمریاریش له زانایه ش نابت؛ دابه
 و  چاکه.  ستوویی ئه کی و ؛ کرده یه فۆرمی هه بوون دوو. ن هه  که

  وه  وه کرده  ندی به یوه میان په که یه(شتی جیاوازن جوانی دوو
).  وه دۆزرته کانیشدا ده ستاوه وه  شته نو میان له و دووه  یه هه
  نیه  وه و جوانییه  چاکه  ندی به یوه ن ماتماتیک په ی ده وانه ئه
دا  م دووشته ئه ڵ گه له  ه ی خۆی مامه راده به  م زانسته ئه .ن ه هه
  زانسته  ، که دایه وه بانه الیی ووڕیزدانان و ها  جوانی له. کات ده

شونکی   له  ئمه.  وه کۆنه ک لیان ده یه کان تاکو ڕاده ماتماتیکیه
                    .  وه ینه که دریژی ڕوونده  به  م خاه دا ئه کهدی
 پشتر و له ن و کانی ماتماتیک هه ته بابه  باسمانکرد، که  ئمه -4
  تاوه ره سه  وت له مه دهت بوونی ئایدیاش،  باره سه. پاشتریشن له
  وه ژماره  ی به وه ب ئه به  وه ی ئایدیا بکۆمه بیردۆزه  له
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ئاکامی   ی ئایدیا له وتوانی بیردۆزه شونکه.  وه ستمه بیبه
دیدی   به.[یشتن گه  ڕه م باوه ی هراکلیدس به که بۆچوونه

کی  گۆڕانکارییه  کان له کییه سته هه  ته بابه] هیراکلیدس
یی  میشه و هه گۆڕ تیکی نه بابه  زانین پویستی به ییدان و میشه هه
.                   حاله گۆڕاندان مه  ی له تانه ابهب و زانینی ئه.  یه هه

کی  یه زراندنی پناسه وی دامه هم بیریار بوو ه که سوکرات یه
سوفه                 یله نو فه له. دا کان وشتیه ڕه ها بۆ بهکی  مه هه

.  رمای کردوه سه و رما ی گه کاندا دیمۆکریتس پناسه سروشتناسه
ت،  رفه کو ده کانی، وه می پرسیاره ویاندا وه ههکان  پیتاگۆراسییه

.                      وه نه ؟ بده ربوون چیه هاوسه ری و روه دادپه
م  به.  وه سته به  وه ژماره  شیان به مکانه م چه پناسکردنی ئه

و  ئه. ڕۆک دروست بوو کی سوکرات بۆ ناسینی ناوه ودانه هه
  له چونکه  وه ڕۆک بدۆزته ی سیلۆجیزم ناوه ڕیگه  یویست به ده

ودا  می ئه رده سه  له.  مه که نگاوی یه ڕۆک هه ناوه سیلۆجیزمدا 
کانی پ  ناکۆکه  نه وتبوو تاکو الیه که پشنه  نده وه دیالکتیک ئه

 م سوکرات به.   ڕۆشنایی جۆرک زانست ر به  بخرنه بناسرت و
م  ئه. کییمان بدات مه ی هه پناسه ن وئیندکش  لماندن به توانی سه
. کان دانی زانسته رهه سه بۆ  بنچینه  بوون به  وته ستکه دوو ده

 کانیان به کییه مه هه  مکه و چه پناسه یریارانی پاش سوکراتب
.                     یان کردد ئایدیا ناوزه  بوونکی جیاواز داناو به 

  همک چه ر ده قه به  یشتن، که ش گه ئاکامه و به  م بیریارانه ئه
کانی   کییه سته هه  ته بۆ بابه  هۆوه  له.  یه کان ئایدیا هه کییه مه هه
  ، کهدانا یانر جۆرک فۆرمک هه بۆ. یشتن ی فۆرم گه بیرۆکه  به
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شتک فۆرمکی  موو ر هه رابنه به.  خۆیه ربه و سه  جیایه
  م فۆرمانه لماندنی بوونی ئه سه کان بۆ گه به.  یی دانراوه میشه هه

 و ندک له کانی هه کییه پشه ندی نوان ئاکام و یوه په. ڕوون نین
توانین  دهش  کانی دیکه گه ر به سه له. ناگونجن  وه پکه  گانه به

  ڕیان به باوه  و بیریارانه ئه  لمنین، که ش بسه شتانه و بوونی ئه
کان،  فۆرمی  ی زانسته ورهگ به) 87( . فۆرماکانیان نیه بوونی

 ر سه له. ن هه  وه کۆنه کان لیانده ی زانسته تانه و بابه موو ئه هه
  یه کاندا هه نوان شته  ش له تکی هاوبه سه ی خه و بۆچوونه ئه

پاش   گوایه  ی، که ڕه باوه و یان ئه  یه ش هه وه تدانه فۆرمی ڕه
بت فۆرمی  ، ده وه منته دهنالما ی  که شتک بیره تکشکانی

ئایدیای   ، گوایه وه مانه ئه رو سه  له. بت تکشکانیش هه
 خۆ ربه یان جۆرکی سه  سته و هیچ ده  یه کانیش هه ندییه یوه په
  له)[م سی سیه که(وت بوونی یانه ده  و بیریارانه ندک له هه.  نیه

گشتی  به .  لمنن بسه] کی مرۆڤدا مه فۆرمی هه س و که  نوان تاکه
   . وه شننه وه ده ئایدیاکان  هه  ڕهنان به ی باوه کان بنچینه گه به

________________________________________  

____________________  
ی  گوره به.  وتوانی کراوه فالتون و شونکه ی ئه ئاراسته  یه خنه م ڕه ئه )87(  

  کی له مه دان فۆرمکی هه م جیھانه ی له و شتانه موو ئه ی ئایدیا بۆ هه بیردۆزه
نوانیاندا  کی له ندی هۆیه یوه ی بۆ په فالتون ئاماژه ئه.  یه رزدا هه جیھانی به

نو  له( لره  ئمه. تی یه که کییه مه هه  ی فۆرمه هۆکرده  یه هه  ی لره وه ئه.  کردووه
بوونی  ڕی به  فالتون باوه ئه م به.  وه دۆزینه و ناشرینیش ده خراپه)دا م جیھانه ئه

یان  هۆکه و هاوکات  رزدا نیه جیھانی به  و ناشرین له  کی خراپه مه فۆرمی هه
  )رگ وه. (لمنت ناسه
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ندیش پش بوونی  یوه په پش جوت و  ژماره  گانه م به ئهر  سه له
ی بیردۆزی ئایدیا  گوره ها به روه هه.  وت که خۆ ده ربه سه جیا و
ن  ش هه لک شتی دیکه کان فۆرمی گه ره وهه جه فۆرمی  له  بجگه
شتک  موو و هه  کان نیه ره وهه جه نیا بۆ مک ته چه  چونکه

  ، که یه ش هه شتانه و و زانستی ئه  یه هه] گشتی[مککی چه
. ن ده ده رهه سه  م جۆره ئاکام به زار هه. نین ر وهه جه
نو  ی زۆر شت له وه ر ئه به له[ئایدیا  وت و پویستیشه که رده ده

ش  شداریبوونه م به ئه. ر بت وهه جه  ر به سه]  وه کاته خۆیدا کۆده
  ر بین شتک جوتیشه گه ، ئه بۆنموونه. ( و پویسته  ڕووداو نیه

وابوو،  که.)  ییه میشه جوت هه  یش بت چونکه میشه بت هه ده
جیھانی   و له  م جیھانه کانیش له ره وهه جه .رن وهه کان جه فۆرمه

بت  رن ده وهه جه ک جۆر یه  ر به ی سه شتانه و ئه. ن رزدا هه به
 و موو ئه هه یدوو بار  بۆچی ژماره. بت ک جۆر فۆرمیشیان هه یه

خودی   م له به. نتکناشک شکن و تکده  بت، که  جوتانه  شته
موو  ر هه گه ئه ؟بت نه  جۆره و سدا به که  دوو یان دوو تاکه  ژماره

نرت  ک ناویان لده وا یه بت ئه ک جۆر فۆرمیان نه یه  م شتانه ئه
 چت، کالیاس و ده وه ش له مه ئه. ک شتن ناولنان یه  یان به

کانیان  جیاوازییه ن ومرۆڤ دابنر  ی کالیاس به که خته ته  ره یکه په
  کرت له ایا دهین، ئ که خۆمان ده ش له پرسیاره و ئه. کرن نه چاو ڕه

؟  وه و ئایدیاکان بدۆزینه  ندی نوان پناسه یوه په  وه ی دیکه ڕگه
 له و  ری نیه نیا ڕووبه یی ته کی بازنه یه ، شوه بۆنموونه

  ر به سه  نانه م الیه ئه .ون که رده کانی تریش ده نه پناسکردندا الیه 
ی  که ره رووبهق،  چه ن؟ ئایا بۆ که شکی پناسکردنی بازنه چ به
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کان یان  ته سه موو خه ههموویانن؟  هه  به ر یان سه  وه ڕنه گه ده
ی  وه ڵ یان ئه ئاژه  رک ئایدیان، بۆنموونه وهه کانی جه توخمه
] ی که پناسه[ر سه  خرته ر ده کو ڕووبه ی وه مکه چه و ئه.  دووپایه
  ۆرهگری ج هه و  وره کو جۆرکی گه ش وه مه ئه.  ئایدیایه
.                                                                  خات رده کانی خۆی ده بچوکه

  لهکان  فۆرمه مین  زهر  سه له ئایابکرت،   گرنگه  پرسیاره و ئه -5
تکشکانیاندا  کاندا یان پکھنان و کییه سته هه  ته ی بابه وه مانه
کان  کییه سته هه  ته جونی بابه ن؟ ئایدیاکان که شداری ده به
  ته ی بابه باره ن زانین له هتیمان ناد ت یارمه نانه ته. ن رناخه ده
 شک نین له به  چونکه(ین یدا بکه په  وه کانیشه کییه سته هه-نا

کان  بوونی تاکه  بن له شکیش نه ر به گه ئه).  شتانه و بوونی ئه 
شتکی  موو بۆ هه  سپی هۆیهنگی  کو ڕه بن بۆیان، وه بت هۆ ده

م  به.  کراوه دا تکه شته و ی ئه کانی دیکه نه ڵ الیه گه له سپی و
دواییدا  له کساگۆراس و نه ئهمجار  که یه  ، که م بۆچوونه ئه

 کات و ممان دهئاسانی ناکا  به  کردووه ی بۆ شه ئیۆدۆکس بانگه
ی  جۆره و به ن، ی هه شتانه و ئه .لبگرینی  خنه توانین ڕه ده

  وه کانه فۆرمه  له ،ن که باسیده  یه م بیردۆزه ئه وتوانی شونکه
  ته بابه[ازیش بۆشو  کان به فۆرمه ر گه ئه .رناچن ده
چۆن .  و میتافۆرکی شیعرییه اتابو یندابن] نکا کییه نده هه
ب  یان پکدت به  یه چن؟ شتک هه ئایدیاکان ده  کان له شته
کو سوکرات  تاککی، وه. بت  شتکی دیکه] کۆپی[رگیراوی ی وه وه ئه
.  وه کایه یش بت، دته میشه ر هه گه ئه  سکه بت که بت یان نه هه
.  وه دۆزرنه ک تاک ده ند شوازکیش بۆ یه حاڵ، چه ر هه به
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.  یه کو مرۆڤ هه شتکی، وه ک زۆرتر بۆ ئایدیایه  وابوو، له که
و   ، دووپایه ه ین، مرۆڤ ئاژه ده] رۆڤبۆ پناسکردنی م[ ئمه

شواز بۆ خۆیان   بن به ها، ئایدیاکان ده روه هه.  هاوکات مرۆڤیشه
.  یه جۆری بچوکی هه  وره جۆرکی گه. کانیش کییه سته هه  ته بابه و
 و و ئه ر وهه جه  حاه مه. رگیراویش شواز و وه  بت به ک شت ده یه

چۆن .  وه کدی جیابکرنه یه  رن له وهه جه  به ر ی سه شتانه
 و     جیان   شتانه     و له] مووشتکن ری هه وهه جه  که[ئایدیاکان

  دا ئایدیاکان به) فیدۆ(لۆگی دایه  ؟ له یه خۆیان هه ربه بوونکی سه
 بن و کانیش هه ر فۆرمه گه ئه) 88.(یدابوون دانراون په هۆی بوون و
ندک  هه. ن یداناکه کان په بت بیانجونت شته هزک نه

ب   به  وه کایه دنه) ک یه کو خانو یان مستیله وه(شت
 لک شتی دیکه گه. بووبت فۆرمیان هه] پشتر له[ی وه ئه

 .ن که دهیدایان  کان په ک فۆرمه هۆ نه  چونکه  وه کایه دنه 

 ین،  که ده  و بیریارانه کانی ئه دا باسی ئاکامی بۆچوونه لیره -6 
می  که رکی جیاو هۆی یه وهه جه  دان ژماره ڕه باوه و له  که
شی  که ڕۆکه ناوه وتدابت و داکه  له  ر ژماره گه ئه.  کانیشه شته
 .بت بت هه م ده دووه م و که ناویدا یه وا له بت، ئه ژماره
کانیش )  که یه(ش بۆ مه ئه .جۆری خۆیانن  به ر کانیش سه بووه هه

. نناکر راورد و به جیاوازه  وه وی دیکه ک له یه)  که یه.( دروسته
  دن و  کدی  یه  دوای  له   وخۆ موویان ڕاسته هه   توانین بین ده

 ----------------------------------------------------------------------------  
فالتون    ی ئه م بۆچوونه م بۆ ئه د ائاماژه) 58( راوزی ژماره په  پشتر له له )88( 

)                رگر وه(    Plato. Phaedo, 100D :  ها بوانه روه هه.  کردووه   
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 . ژماره بۆ]  بیریاره[ندک ش بۆچوونی هه مه ن؛ ئهکر راورد ده به
ها  روه هه. نین جیاواز وه کدییه یه لهکان )  که یه(کاندا نو ژماره له
. راورد بکرن کان  به)  که یه( هندک ل هه کرت ده توانین بین ده
دوای   یه م ژماره که دوو یه  ژماره  بۆنموونه. نناکر  وانی دیکه ئه
ش دوای  یکهدکانی  ژماره  م جۆره ک دت و سش دوای دوو به یه

 دوو. نکر راورد ده دا به م ژمارانه ک له یه) که یه(ر هه. س دن
کانی  که یه ڵ گه لهم  به .نکر راورد ده دوو به  ژماره ی نو که یه

  .نراورد ناکر سدا به  ژماره

دوو،   ژماره(دت ک، دوو دوای یه ؛ وه خونرته ده  جۆره م به  ژماره
  یه ککی دیکه یه(س  ژماره). ککی پشودا ڵ یه گه له  که یه  ژماره

 به[کانیش ژماره. ن م جۆره ش به کانی دیکه ، ژماره)دووداڵ  گه له
  ته نو بابه ؛ بوونکی جیاوازن یان له]ن هه جۆر ودو 

 و ندکیان به شدا بابین هه جۆره م دوو له. کاندان کییه سته هه
  ژماره  نهزام شوا له  بجگه .جیاوازن  وانی دیکه ئه ن و هه  جۆره
ک  یه  ژماره  ن، که ڕه باوه و نی ئه ی خاوه بیریارانه و ئه.  نیه
  ش ژماره کانی دیکه و ژماره  شتکه موو ری هه وهه جه ت و ڕه بنه
  م جۆرانه کک له یه  یان به ، بوونی ژماره بۆیان زیادکراوه کن و یه

کان )  که یه(جیاوازی نوان  ڕیان به ی باوه وانه م ئه به.  باسکردوه
  به  چونکه  ش دیاره مه هۆی ئه.  شیان جیاوازه که بۆچوونه  یه هه

ندک  هه بۆ.  وه کان ناکرته بوونی ژماره  له ر بیرجۆرکی جیاوازت
ی پش و  جۆره و ئه: ن هه  که ژماره  جۆره ردوو بیریاران هه  له

میان  دووه].  رزه کی به مه فۆرمی هه[یه  ئایدیا و  یه پاشی هه
  وه کانیشه کییه سته هه  ته بابهئایدیاو   ، له ماتماتیکییهی  ژماره
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  ته ڕه کو بنه کان، وه ماتماتیکییه  ک ژمارهند بۆ هه.  جیاوازه
. جیاوازن  وه کانیشه کییه سته هه  ته بابه  لهن و  کان هه مه که یه

کانی  بنچینه. دا هاوڕان م بیریارانه ئه ڵ گه لهکان  پیتاگۆراسیه
ی )  که یه(شدان ڕه باوه و له نن وزر مه داده  ر ژماره سه جیھانیش له

 ن بت نی ته خاوهک  یه ژمارهر  گه ئه. نو شوندا نن له کان ته ژماره
  بۆ.  یان النیه یارهم پرس می ئه وان وه ؟ ئهتبهددروست  چۆن
  ژماره  له ن و کو ئایدیا هه کان، وه ندک بیریار ژماره هه

  نه و ته ر ڕووبه بوونی ه و.  وه کانیش جیانابنه ماتماتیکیه
  ، که م بوونانه ندک، جۆرک له هه بۆ.  یه م جۆره کانیش به قه ڕه

ندک بیریار  هه. جیاوازن  وه ئایدیاکانیانه  تی ماتماتیکن له بابه
موو  دان هه ڕه و باوه له  یه بیریاریش هه. دانانت  ژماره  ئایدیا به

کیش  یه)  که یه(موو دوو هه شنابت و نو شوندا دابه نک له ته
ی  وانه ئه موو تکا، هه به .دوو پکناهنن  جوت کران ژماره

 و له کان پیتاگۆراسییه  له  نین، بجگه ت داده ڕه بنه  کبوون به یه
  وه لره. ک پکھاتون یه که ند یه چه  کان له ژماره  دان، که ڕه باوه
موو  هه. کرته باسد  جۆر بوونی ژماره ند چه  وت به که رده ده
  .متر که  وانی دیکه زۆرتر، ئه ندک ن، هه کردن نایه  کانیش له ۆرهج

.  وه کۆینه کان ده)  که یه(راوردکردنی به  له  تاوه ره سه  له -7 
کانی  که یه. کرن راورد نه کدیا به یه ڵ گه لهکان  که کرت  یه ده

 و ئه  م جۆره به. نسدا دانانر  کانی ژماره که یه ڵ گه لهدوو   ژماره
 دا دیکه وانی ئه ڵ گه له  تیه هڕ نهی ب ژماره  به ر ی سه یه که یه
راورد  به ربن و ده جیاوازی به  کان له که ر یه گه ئه. نراورد ناکر به

ئایا .  ژماره  بن به ک ئایدیاکان ده ، نه مانه نیا ئه وا ته بکرن، ئه
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  جۆرهچ   کانی دیکه رزه به  فۆرمه ڵ و ئاژه ئایدیای مرۆڤ و
ڵ  ئاژه مرۆڤ و بۆ.  یه ک هه ئایدیایهشتک  موو کن؟ بۆ هه یه ژماره
 جیاوازی  له کان و لکچوه  م ژماره به]. جیاوازن  که[  یه هه ئایدیا

بن  نه  ئایدیاکانیش ژماره ر گه ئه. زۆرن کان ب کۆتاین و ره ده به
  ؟ ژماره ی ئایدیاکان چیه رچاوه سه. لمنرت وا بوونیشیان ناسه ئه
  ژماره  به شکانی تی شته ڕه بنه دات و ده رهه سه  وه ه) ک یه(  له

.  وه کانه پش یان پشت ژماره  ئایدیاکانیش ناخرنه. نرت داده
  کان به کراوبن، ژماره راورد نه کان به ی ژماره که ر یه گه ئه

ی  که یهی ماتماتیکی  ژماره. ن توخمکی ماتماتیکی دانانر
وانین بیین نات.  یه ری هه ده جیاوازی به  کچویان له یه له

دوو یان جوت پاش   دا ژماره ته م حاه له.  یهش ئایدیای که ژماره
کدی  چوار پاش یه س و  مان شوه هه  به ت و ک نایه یه  ژماره
ک  یه  له  وه دووی ئایدیایی پکه  کانی ژماره که یه  چونکه. ون ناکه

ش  وی دیکه ئه پشتر و ک له یه که ر یه گه ئه .ن ده ده رهه کاتدا سه
            . وت که دووش ده  پش ژماره  یه که یه و پاشتر بت ئه له

ش  ککی دیکه یه  ژماره و  مه که کی ئایدیایی یه یه کی ژماره مادامه
  ها ژماره روه هه .وت که و ده پاش ئه  بت، که کاندا ده شته نو له

کان  مارهپش ژ یکان) که یه( وت که پاش دوو ده  س، که
و  دوودایه  س له  دانی ژماره رهه م پش سه ی سیه که یه(ون که ده

 وه باس له  بیریارانه و ئه). چواردا  پنجیش له  س دایه  چوار له
ک، پاش  یه)  که یه( حاه مه. راوردناکرن کان به که یه  ن، که ناکه 

پاشتر  له  به  کهکی دی یه دانه پشتر و کی له یه که یه  ک به یه  ژماره
. م بن که ک، یه یه  ژماره ردووکییان دوای هاوکات هه دابنرت و
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م به  م و سیه ک دووه ک نه یه  م و ژماره که ی یه که وان، یه ئه
.                                                          . نن پشتر داده له 

)  که یه( گرنگ نیه. چن کدی نه یه کان له)  که یه( حاه ها، مه روه هه
ک  یه. ژمردرن ر ده سه خستنه  به  کان جیاوازبن یان نا، ژماره

چوار، دوو   ویش به س، ئه  بت به دوو ده  ر ژماره سه  تهخر ده
وان،  دیدی ئه  به. شکی چوار به  س به شکی س و به  بت به ده

.  ککیان نادیاره یه  ، که دوو پکھاتوه  ی دوو ژماره  چوار له  ژماره
ی دوو  دیکهی  دوو ژماره دووی ئایدیاییدا  ڵ ژماره گه وابوو، له که
  بت به دووی ئایدیی ده  بت ژماره ڕاست نه  مه ر ئه گه ئه. ن هه
،  کی تدایه یه  جۆر ژماره دووش دوو  ژماره. چوار  شک له به
ی  که توخمه  م بۆچوونه ی ئه گوره دا، به لره.  یهککیان ئایدیای یه

  کی ژماره یه)  که یه( کی نادیار، چونکه یه) دوو( نابت به  دیکه
کو دوو  کانی وه ئایدیاییه  ژماره ڵ گه لهچۆن . هنت چوار پکده

 پشتر و ی له که چوار یه؟  یه هی دوو یان س ه یان سدا ژماره
  ها ڕاست نیه روه هه. یین فسانه ئه  م بۆچوونانه ؟ ئه تدایه پاشتری

س   ژماره  مانه پاش ئه و  یه ممان هه دووه م و که ت، یهبوتر
 چن و دی نهک یه  کان له)  که یه(ر گه ئه .دات ده رهه سهئایدیایی 

کانیش )  که یه(دانانی وه پکه. بین ده مان ناکام جیاوازبن توشی هه
،  ده  ژماره. ناکات  که ری گرفته سه ی جیاوازدا چاره ژماره نو له

ی پنجیش  ژماره دوو  هاوکات له . یه ی هه)  که یه( ، ده بۆنموونه
پنجیش  دوو  له و  نیه  ی ئایدیایی ژماره ده  م ژماره به.  پکھاتوه
ن  دانه  ده  ژماره  به  کانی، که)  که یه(وابوو، که.  هاتوه پکنه

  ژمارهبن  نه ر جیاواز گه ئه. جیاوازن کدی ناچن و یه له
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  کانی نو ژماره پنجه  م ژماره به .رناچن کانیش جیاواز ده  پنجه
)  ده(نو له  پنجکی دیکه  ر جیاوازیش بن ژماره گه ئه. جیاوازن  ده

،  وه شه وانه پچه  به.  ش ئاکامکی نادروسته مه ئه .دا نابت
؟  دایهی ت و پنجانه ک ئه یه)  ده( ژماره  پویسته بپرسین چ جۆره

دوو یان س   چۆن ژماره.  نیه  ده  له  ک بجگه یه ده  هیچ ژماره
دوو جۆر   یان به که وه ؟ جیاکردنه وه کرنه کانیان جیاده)  که یه( له
بۆ پکھنانی   که)  که یه(مدا که جۆری یه  گونجت؛ گریمان له ده

مرۆڤی (پکھنانی  شداری له به) سپی(کو چۆن ، وه یه که ژماره
  که ، پکھاته وه کریته ئاسانی جیاده  و به ، جیاوازه کردووه) سپیدا

میشدا،  جۆری دووه له.  وه کرته شیده) سپی(و) مرۆڤ(بۆ
نی  الیه  بت به دهککیان  یه  دات، که ودا ڕووده له  که وه جیاکردنه
  جیاوازه  وه ه ئاژه  مرۆڤ له  بۆنموونه. دا شتکی دیکه له جیاواز
کانی  شته به  وه ستنه به  ندک شت به هه.  یه دووپای هه  چونکه
  مانه م هیچ له به. ک یه  به  ت بووه حاه بوون و ، تکه وه دیکه
ۆڤ مر دوو.  دوو یان سیان پکھناوه  ، که کانی نیه که یه  ر به سه

،  کرت گرنگ نیه شنه ر بوونیشیان دابه گه ئه. ک یه  نابن به  وه پکه
ردووکیان  م، هاوکات هه به. تش ناکر دابه  یه خامان هه  نکهچو

م  چت له نه بیر  شمان له و خاه ئها ب. نرن جوت داده  به  وه پکه
 پاشترمان بۆ پشتر و له  ین، که گه ش ده وونهو بۆچ به  وه ئاکامه
دووی نو   ژماره.  یه هه  کانی دیکه یان ژماره  یه دوو هه  ژماره
  ، چونکه پشتره شت له هه  دووی نو ژماره  ژماره  چوار له  رهژما

شتی  هه  نو ژماره چواریش له  کان ژماره دووه  ژماره. تی یه پکھاته
ی دوو ئایدیایی بت  م ژماره که ر یه گه ئه. هنن ئایدیاییدا پکده
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. بن ئایدیایی ده] شتیش و هه نو چوار[ی کانی دیکه دووه  ژماره
کانی نو )  که یه.(پت سه شدا ده ) که یه(ر سه ن بۆچوون بهما هه
موویان  هه  یه م شوه به هنن و واریش پکدهی دوو چ م ژماره که یه
] شتیش و هه کو چوار وه[کانی پکھاتووه  ژماره ئایدیایی و  بن به ده
نو خۆیاندا  له  ی ئایدیاکانی دیکه ئایدیایانه و بن به ده
.  ه تکه  بن به ده  یه ی ئایدیایان هه شتانه و  ئه موو هه. گرن ده هه
 بت به ده  ئایدیایه و بت، ئه ڵ هه ئاژه ر ئایدیامان بۆ گه ئه

کان )  که یه( حاه گشتی مه به  . کانی دیکه ه ی ئایدیای ئاژه ه تکه 
ست  به مه.  کارکی نادروسته  مه ئه و  وه جیابکرنهکدی  یه له
 له. دا ر بیرۆکه سه پاندنی بۆچوونکه به زۆر سه  ش به مه له

کسان  ش یه ژماره. وازنینکان جیا)  که یه(کییدا نده چه تی و ۆنیهچ 
 و یه ووتکراوهڕکانیان )  که یه(ی  وانه تی ئه تایبه کسانن، به یهیان نا

و بچوکتر  تر وره گه  وی  دیکه ک له یه ر ژماره گه ئه.  شتکی دیارنیه
. کن کو یه وه  نت، که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه.  کسانتیه هبت ی نه

  ی ژماره ڕه باوه و ئه  نته یه مانگه ش ده وونهم بۆچ نادروستی ئه
م  کسانن به یه  نده رچه ی ئایدیایی، هه ده  کانی نو ژماره دووه

 یاوازبن؟ ی ج ڕه باوه و ئه  نته یه مانگه ک ده چ هۆیه. جیاوازن
 کیش له یه که دوو پکبھنن، یه  ژماره  وه پکه)  که یه(دوو ر گه ئه

ی سی ئایدیایی  ژماره  کیش له یه دانه دووی ئایدیی و  ژماره 
.  ی جیاوازی تدایه)  که یه( مه ئه. نن یه گه مان ئاکاممان ده هه به

وت؟  که س ده  پش یان پاش ژماره  یه م پکھاته ئایا ئه
نو  کان له که یه  کک له یه  پشتر بت، چونکه وت له که رده ده

بۆچوونی   له.  دوودایه  نو ژماره وی دیش له و ئه سدایه ژماره
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کسان بن،  کسان یان نایه ک یه ی یه دوو ژماره  گرنگ نیه شدا ئمه
،  خراپه و  چاکه  بۆنموونه. دوو  ژماره  بن به ده  وه کۆمانکردنه  که

)  که یه(ت دوو نانه دان ته ڕه و باوه کیش لهند هه. سپ ئه مرۆڤ و
.                     دوو پکناهنن  ژماره

م  له. بت تر نه وره دوو گه  ژماره  لهسی ئایدیایی   ناکرت ژماره
م  ئه.  یه دووش هه  سدا ژماره له  ین، که گه ده  خاه و به  وه ڕاستیه
ش  مه ئه.  وه دووی ئایدیایی جیاناکرته  ژماره  له  دووه  ژماره

 بت و مان هه م ژماره م و دووه که کاتکدا یه  ناگونجت له
ی  وانه دا، ئه لره.  ژماره  ت ئایدیاکانیش نابن به نانه ته

  که کشه ن دروست بۆ که کان ده)  که یه(ی جیاوازی نوان شه بانگه
ی  کاته و بین ئه  وابوو، پویسته که.  ته یبهتا] فۆرم[ئایدیا. چوون
  ی پشو، چونکه ژماره ر سه  ینه ژمرن هیچ ناخه کان ده ژماره
. نین  که ش یان یه به تردا وره نو فۆرمکی گه له کان فۆرمه
  .      یان نادروسته که م ئاکامه ، به دروسته  م بیریانه ی ئه بیرۆکه

  کان له که یه.  وه بدۆزینه  یان ژماره  که هی) جیاوازی( پویسته –8 
م  وت ئه که رده ده. بت جیاوازبن تیدا ده چۆنیه کی و نده چه

کی جیاوازییان  نده کان چه م ژماره به. نادروست بت  بۆچوونه
جیاوابن،   وه کییه نده ڕووی چه  کانیش له)  که یه(ر گه ئه.  یه هه

)  که یه(کدی د یه قه به  نده رچه هه .بت جیاوازده  وه ژماره  له  ژماره
تر یان  وره گه  وه کانی پشه)  که یه(ئایا. گرتبت شیان هه
واتا   له  م پرسیارانه چن؟ ئه ودهن یان له  وه مننه ده. بچوکترن

وان هیچ  ئه. کییدا جیاوازنین نده چه  کان له که یه. رن ده به
پاش ] کان ته سه خه[تی چۆنیه.  گرتوه نه تکیان هه سه خه
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گرنگ  . درواوه نه)  که یه( تی به ک چۆنیه یه. تو که کی ده نده هچ
اک هیچ ی ت که یه. تاک یان جوتیش بت  یه که و یه ئه  نیه
.  وه ته و کۆکراوه کی ڕووته کییه نده جوتیش چه.  تکی نیه سه خه
  تاوه ره سه  له  بت پویسته نه  یه م شوه به  که ر کشه گه ئه

یاواز ج  کان به)  که یه(هۆی دانانی بکرت و ی بۆ ئاماژه
  کرت؟ ئاشکرایه ک ده جیاوازییه  ئایا باسی چ جۆره. دیاریبکرت

 نت و جیاواز داده  کانیش به)  که یه( ژماره  دانانی ئایدیاکان به
ندک بیریاری  هه. جیاوازیش دایانبنین  هاوکات ناتوانین به

وان  ئه.  مومژاوییه ته  وه ی ژماره باره کانیان له ن بۆچوونه هه  دیکه
  وه ژماره ئایدیاش به و  وه نه بوونی ئایدیا ناکه  له بیر
و  له.  یه کان هه ماتماتیکیه  ته بابه  ڕیان به نیا باوه ته . وه ستنه نابه
تی  ڕه بنه و  کانه شته موو تی هه ڕه بنه  دان ژماره ڕه باوه
،  یه کمان هه یه  بین ژماره  یره م سه به.  ه) ک یه(یش کان ژماره
کاندا  دووه  نو ژماره و دوو له مه که کاندا یه که یه  نو ژماره له  که
م  له.  سکان نیه  می ژماره که س یه  م ژماره که یان یه  م نیه که یه

ابت کاندا ن ماتماتیکیه  ژماره ڵ گه لهکردن  ه دا و مامه بۆچوونه
)  که یه( له  یه م ژماره ئه  چونکه. تت دابنر ڕه بنه  به) 1( ژماره

نو  ی دوو له م ژماره که دا یه لره و  جیاوازه  وه کانی دیکه
ی  که بیرۆکه  م بیریارانه بۆچوونی ئه. ت ڕه بنه  بت به دهکاندا  دووه
ن س ی دوو یا م ژماره که بت یه ده  لمنت، که سه فالتون ده ئه
ند  چه  ش به مه ئه. جیاواز بن  وه کدیشه یه بوونیان له بن و هه

. پشتر باسمانکردن له  نت، که یه گه ئاکامکی نادروستمان ده
  گینا ژماره دروست بت ئه  ، پویسته م بۆچوونانه کک له م یه به
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بۆچوونی [میش بۆچوونی سیه. نابت  شتکی جیاکراوه
  گوایه.  بارتره له ی پشو نا وو بۆچوونهم د له] زینۆکراتیس

 دوو  به  م بۆچوونه دا، ئه لره. ک شتن کان یه فۆرمه کان و ژماره
 و  گشتی نیه  نده وه ی ماتماتیکی ئه ژماره:  دا ڕۆیشتوه ه هه

ڕووی  ڕووبه  ئایدیایه  ی ژماره ڕه باوه و ر ئه سه  له  پویستیشه
کان توشی گرفتی  پیتاگۆراسییه بۆچوونی.  وه کانی ببته ئاکامه

ش  موکورتی ببه که  ش له م بۆچوونه م ئه به. کات مترمان ده که
ی  کو شتک بوونکی جیاکراوه ، وه ژماره  له  وه بیرکردنه.  نیه
  حاه مه  وه کی دیکه الیه له. کات ری زۆرگرفت ده سه بت چاره نه
  باس له  دروست نیه .ی ماتماتیکی پکھاتبن ژماره  لهکان  نه ته
ی  ها ژماره روه هه. بت ش نه دابه  ین، که نکی نو شون بکه ته
  شته  به  وان ژماره ئه و  یه کانی ڕووتکراوه)  که یه(ندازیاری ئه

رکی  وهه جه  ر ژماره گه ئه.  وه ستنه به ده  وه کانه کۆنکریتیه
نکردوون ی باسما وانه جۆرک له  به  خۆ بت پیویسته ربه سه
  به  دت، که  وه کانه بچوکه و  وره گه  شه به  له)  که یه(ئایا. بت هه
ی  که جیا یه  به  شانه به و کک له یه ر نرن؟ یان هه کسان داده یه

نو  کان له مدا، هیچ شتک توخمه تی دووه حاه ؟ له یه خۆی هه
ی  وه ئه. رناچن ده کانیش جیاواز که یه ناگرت و خۆیدا هه

.  شتکی دیکه  له  شکه ک و بچوکیش به یه له  شکه به  یه وره گه
 بۆ خۆ.  ککیان تاکه س چین؟ یه  کانی نو ژماره که ئایا یه

  نه خه کی ئایدیایی ده یه بیریاران ژماره  م گرفته له  وه دوورخستنه
  کهتوانین بیین،  چۆن ده.  وه کانه تاکه  ڕاستی ژماره ی ناوه خانه
ها  وه ؟ هه جیاوازه)  که یه( ؟ چۆن له بچوکیشه و  وره دوو گه  ارهژم
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و  تکشکانی ئه به و  پشتره دوودا له  ژماره  له)  که یه(زانین ده
 .بت هیدیای ئایدیا هبت ئا وابوو، ده که. چت ناوده له هدوو  ژماره

دا ی په  وه مه پش ئایدیای دووه له پشتر بت و ش له ئایدیایه و ئه
کی  دوویه ژماره   ی له وه له؟ دنیاین  هاتوه  کووه  م له به. بووبت

  ژماره. بت یدا ده په  دوو جوتی لوه  ، ژماره هاتوه نه  وه یارهناد
  ی ژماره باوه تی نه سه خه  ئاشکرایه.  یه باوه ان نهی  باوه
 و ئه.  هنی جوتیش تاک و  باوه ی نه ژماره  لمنرت، چونکه ناسه

) ک یه(ری ژماره  سه  خستنه  به. پکدن جوت یان تاکن ی ژمارانه
ی  ژماره کاتک دوو. کی تاک پکدت یه کی جوت ژماره یه ژماره بۆ

ر  گه ئه. چت رده کی جوت ده یه ک ژماره یه ر سه  ینه خه تاکیش ده
ش  ژماره و] تک بت ئایدیای بابه[تک بت بابه  به ر ئایدیا سه

تکی  بت ئایدیای بابه ش ده باوه ی نه ایدیا بت، ژمارهئ
. ش ناگونجت مه ئه. تکی جیاواز بت کی یان بابه سته هه
ک  یه چ ڕاده تاکو.  یه باوه  ، گریمان ژماره وه کی دیکه الیه له

ی  گوره به. ین باسیبکه و  وه ی بدۆزینه که سنووره  ؟ پویسته یه باوه
ش  مه ئه. ن تاکو ده  وه که یه کان له ن ژمارهندک بیریارا هه

ئایدیا   ڕیان به باوه  ، که یه هه  وانه باری بۆ ئه ئاکامکی ناله
کمان  یه چ ژماره ، س بۆ ئایدیای مرۆڤه  ین ژمارهر ب گه ئه.  یه هه
  کانن له ئایدیای شته  کان، که ؟ ژماره یه سپ هه ئایدیای ئه بۆ
م  کک بت له سپ یه ئایدیای ئه  پویسته .ن تاکو ده  وه که یه

کان  ه ی جۆری ئاژه ژماره  له  م ژمارانه هاوکات ئه. دا ژمارانه
  زانین، که ده تس بۆ ئایدیای مرۆڤ دابنر  ر ژماره گه ئه. مترن که
 و ین به گه وا ده ئه . یه شدا هه کانی دیکه نو ژماره له  یه م ژماره ئه
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ئایدیاکانی مرۆڤیش   و پویسته یه باوه نه س  ی ژماره ڕه باوه
و   دایه وره شی گه نو به شی بچوک له بابین به. بن باوه نه
ر  گه دا ئه ته م حاه له. چن کدی ده یه ک له یه کانی ژماره که یه

س   کی ژماره مادامه[وا سپ دابنین ئه ئایدیای ئه چوار بۆ  ژماره
] س دانرا  ژماره  به  که[یدیای مرۆڤئا] چوار  ژماره  له  شکه به
 ده  ش، گوایه م بۆچوونه ئه. سپ ئایدیای ئه  شک له به  بت به ده

وت  که رده واده . یره شتکی سه  زیاتر نیه  ده  له و  یه مان هه ژماره 
  ئمه؟  چیه  مه هۆی ئه. بت فۆرمیان نه  ده  کانی ژوور ژماره ژماره
ها  روه هه. ین کان ناکه بوونی شته کو هۆ بۆ وه کان، بۆ فۆرمه  ئاماژه

خودی  تر له قینه ڕاسته  بۆ ده  وه که یه کان له ژماره  ، ئمه بواتاشه
  ده  م ژماره ، به یان نیه رچاوه کان سه ژماره. دابنین  ده  ژماره
شیان  یه و بیردۆزه ئه م بیریارانه ئه.  یه ی هه رچاوه سه
واو  کی ته یه زنجیره  بۆ ده  وه که یه  کان له ژماره  ، که زراندووه دامه
 ، تاک و کو بۆشایی، ڕژه ش وه کانی دیکه ته سه خه. هنن پکده

کانی جون،  مکه چه.  وه ستنه به ده  وه م ژمارانه بوونی ئه  هتد به
.  وه ڕننه گه ده  تکی دیکه ڕه ند بنه بۆ چه  و خراپه  ستان، چاکه وه
  ر ژماره گه ، ئه چونکه. نن تاک داده  ک به یه  ژماره  یه مه هئ ر به له

کانی نو  نه موو ته تاک؟ هه  بوو به چۆن پنج ده  س تاک بوایه
 ند هه م ڕه که ؛ یه وه م ژمارانه نو ئه  ته کان خزنراونه شته شون و

ی  م شتانه ئه.  م جۆره ند به هه م ڕه کراو، دووه شنه و هی دابه
کان  پکھاتوه  موو ژماره هه بۆ. زۆرتر نابت  ده  یان له ارهژم

 مکه چه ی فۆرم و وه ئه ر به له.  یه  هه پشتر له یک یه ژماره
  ، که) که یه( ، چونکه پشتره ش له پشترن ژماره کانیش له کییه مه هه 
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و   که ستوی ژماره یان ئه  سه ره که به بت ده  یه شکی ژماره به
ی  گۆشه  ستاو له ی وه گۆشه  وه م ڕووه له. فۆرم  به بت ده ش رهژما

کی  ڕوویه  له.  یه ی هه پناسه و  دیاریکراوه  چونکه  پشتره تیژ له
. وت که پشی ده ستاو و ی وه گۆشه  له  شکه ی تیژ به گۆشه  وه دیکه
.  پشتره و توخم له] ی پکھنان سه ره که[ستو کو ئه ی تیژ، وه گۆشه

) ک یه(چۆن. نرت پشتر داده کو فۆرم له ستاویش، وه ی وه ۆشهگ
م  به. شناکرت دابه  یه م ژماره ئه  ؟ چونکه تایه ره خای سه

  نو کات و له تیش له ڕه کی و توخمی بنه نده هه کی و مه مکی هه چه
خای   به) ک یه(وابوو، چۆن که. شناکرن پکھنانیشدا دابه

 و وستا ی وه ی تیژ پش گۆشه باسمانکرد، گۆشه تا دابنین؟ ره سه
 ش به م گۆشانه ئه .وت که ی تیژ ده ستاویش پش گۆشه ی وه گۆشه

  ژماره  ی به وه ئه ر به له  م گۆشانه کک له یه ر هه. ن) ک یه( ژماره 
. ره ده به واتا ئاکامکی له  مه ئه. تا ره خای سه  بت به ده  که یه

  وی دیکه فۆرم و ئه  تایه ره خای سه م دوو کک له یه  چونکه
)  که یه(ر ههک کۆ دابنین  کبوون نه یه  به  ر ژماره گه ئه.  ستوه ئه
کی  بوویه هه  به تو ناب نرت کی بۆ داده ک بوونکی هزه یه

دا  م بیریارانه کانی ئه بۆچوونه  موکورتی له که. کی کرده
ی ماتماتیکی و  ڕوانگه  یان له که وه ی توژینه بۆ شوه  وه ڕته گه ده

ی  ڕوانگه  له . وه کانه گشتیه همک پناسکردنی چه
کو خاڵ  و وه م داناوه که تی یه ڕه بنه  یان به)  که یه( وه ماتماتیکییه

ی  وان، پکھاته دیدی ئه  کانیش، به شته.  ماشایانکردوه ته
  هبت ب ده  که ، یه وه م بۆچوونه له. شن بچوکترین به

. تو که دوو ده  پش ژماره و  ژماره بۆ] ی پکھنان سه ره که[ستو ئه
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  دوای ژماره  که وا یه دابنرت، ئه) موو هه( دووش به  ر ژماره گه ئه
ی  ڕوانگه  له.  فۆرمه کبوون و یه) موو هه( وت چونکه که دوو ده

ۆ بار ب  یان به)کبوون یه(،  وه کانیشه گشتیه  مکه پناسکردنی چه
] تکی سه خه[شکی به  بت به ده  وه م ڕووه له و  داناوه  ژماره
ک جۆر  یه  به ر سه  تانه سه م خه زانین ئه م ده به.  ژماره
کی  یه ر ژماره گه ئه. نرن لک شت داده بۆ گه گر نین و بارهه

  ژماره تایی بت و ره خای سه  نو شوندا نیه له ئایدیایی، که 
  ژماره  له  وه م ڕووه له)  که یه(وا شبکرت، ئه دابه)  که یه(ک دووش نه

)  که یه(  لهکی ئایدیایش زۆرتر  یه ژماره. چت کی ئایدیایی ده یه
دوو   ک پش ژماره یه که موو یه وابوو، هه که. چت دوو ده  ک له نه

پکھنانی  و  وه نه ده تده ڕه  م ڕاستیه ن ئه اک م بیریاره به. دت
ر  گه ین، ئه که ده  پرسیاره و دواجار ئه. ن خه دوو پش ده  مارهژ

چی   بن له ) کبوون یه(کو دوو یان س کانی، وه ئایدیاییه  ژماره
  پکدن؟  

و  ئایا ئه. کتردا دن دوای یه به نوساون و نه  وه کان پکه ژماره -9 
ای کدا دن دو دوای یه  دوو یان سدا به  ژماره  ی له کانه یه

ندک  دانانی هه  مان گرفت له ون؟ هه که کی ئایدیایش ده یه ژماره
و  ر کو ه، ڕووبه کان، وه کاندا پاش ژماره تاقمی شته و  سته ده
 به  شتانه  م جۆره ندک بیریار ئه هه. گرت مان ده خه ن یه ته

 ه درژ و  بۆنموونه .نن داده) بچوک و  روه گه(کان جیاوازه  فۆرمه 
. نک یان ته  نکیش قوه ته و  سکه ته ر پان و ، ڕووبه رتهکو

یان جیاواز  م شتانه ی بوونی ئه رچاوه کانیش سه بیریاره
.                 ناجۆره ر و ده به واتا  له  که باسکردنه  ، که باسکردووه
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کانی نو جۆرکی  بچوکه  جۆره  ندی به یوه په  گرفتکی دیکه
 ی باسی شتک به کاته و تی ئه تایبه  به . یه هه  وه وره گه

نو بوونی  ی له گشتیه و نازانین ئه. کرت کی گشتی ده یه شوه 
ر  گه ئه.  یان شتکی دیکه  ه کی ئاژه مه ئایدیای هه  دایه ئاژه
  که گرفته. توشی گرفت نابین  وه کرته جیانه  بوونه و له  که گشته
  ک له یه  کو ژماره ، وه که تهگش  دات، که ده رهه ودا سه له

شکی  و هاوکات به  وه جیابکرته  بوونه و له  وه کانی دیکه ژماره
خودی   له  مککه ک چه یه مکی ژماره ئایا چه. خۆ دابنرت ربه سه
ی  باره قه ندک بیریار ؟ هه یه دا یان بوونکی جیاوازتری هه که شته
ند بیریارکی  چه. هنن پکده  سانه ره که  م جۆره شون له نو

وت،  که رده دا خاڵ ده لره(نن داده  یه سه ره که و ش خاڵ به دیکه
) ربوونزۆ(ستوش ئه  له و) وبچت کو له بت، به ک نه یه ژماره  که
ی  سه ره ر که گه ئه. نین  ش ب کشه م بۆچوونانه ئه. هنن رده ده
 ر ڕووبه زی نوان ه وجیاوا ک بت یه کان ژماره واره قهتی  ڕه بنه
  وانه کک له ریه تکدا بۆ هه حاه له. چت ناوده کان له قه ڕه  نه و ته
تیان دابنرت هشتا  ڕه ی بنه سه ره که  جیا به کک به یه  ژماره
کتر  دوای یه  سانه ره م که ئه  چونکهر ناکرت  سه چاره  که کشه
هی  ر وابوو، ڕووبه هک. ن ده ده رهه جیا سه  ون یان به که ده

؟  و زۆریشه  که یه  چۆن ژماره. ه  یان نابت به  تدانیه
بۆچوونی .  وه ته داوه یان نه م پرسیاره می ئه کان وه بیریاره

و ) ک یه(بۆ  تی ژماره ڕه بنه  چت، که ده  و بۆچوونه له  مانه ئه
  ک له یه مارهژ  بۆچوونانه و کک له یه.  وه ڕننه گه جوتی نادیار ده

نو زۆربوونی   له  ش کی و بۆچوونکی دیکه مه ونی ههنو زۆربو
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مان  توشی هه  که ردوو بۆچوونه هه. هنت رده کی ده نده چه
 ک بت یه  ک ژماره یه)  که یه(ر ر هه گه ئه . ن که گرفتمان ده

  خودی ژماره)  که یه(ی وه ؟ دنیاین له داوه ریان هه سه  وه چیه له
  وه ه) زۆربوون(ک و یه خودی ژماره  بت له وابوو، ده که.  ک نیه هی

زۆربوون )  که یه( حاه مه. بت زۆربوون نه  شک له هاتبت، یان به
شکی زۆربوون توشی  به  رهنانی له ده .شنابت دابه  بت، چونکه

زۆرتر   وه بت له کان ده شه به  کک له یه ر هه. کات مان ده کشه
. زۆربوون و)  که یه( کانیش نابن به توخمه. کرت شنه دابه
م  گری ئه هه. ترناچ ده  وه زۆربوونه  ک له یه)  که یه( تاکه

ش  ی دیکه ژماره  که هشرکردنی ک سه پش چاره  بۆچوونه
بن  کان ده کراوه شنه دابه  بچوکه  شه زۆربوونی به. هنت رده ده
دا بزانین  یه م بیردۆزه شنایی ئهڕۆ ر به ، له پویسته.  ژماره به

وت زۆربوون  که رده ده  تاوه ره سه  له.  یه باوه یان نه  باوه  ژماره
. بن هه  کی باوه یه)  که یه(ند کدا چه یه ژماره  له بت و باوه

  چ جۆره وابوو، که. جیاوازبت  باوه زۆربوونی نه  زۆربوونیش له
بوونی خاڵ   له  مان شوه هه هتوانین ب ؟ ده یه زۆربوونک هه

ک  یه  له  واره قه  چونکه.  یه واره تی قه ڕه ی بنه سه ره که  بپرسین، که
کانی  ی خاه رچاوه سه  م بیریارانه ئه  پویسته. ت خاڵ پکنایه

  وه خودی خاه و)  وه درژبوونه( دنیاین له. ن مان بۆ دیاریبکه دیکه
م  ئه .شنابت کو زۆربوون دابه ، وه وه درژبوونه .بوون یدانه په

 ی نو شون له واره قه و  ژماره  لمنت، که یسه ده  یه وه ڕوونکردنه
م  ئهر  سه له کان وتنی بۆچوونی بیریاره که ڕنه.  وه کدی جیانابنه یه 

  ته ی بابه وانه ئه. ممان رده به  گرفتی زۆرتری خستۆته  یه کشه
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ڵ  گه  له  وه نه که کان جیاده کییه سته هه  ته بابه  کان له ماتماتیکه
ی  ی ژماره بیرۆکه  وازیان له .بن ده  کاندا توشی کشه فۆرمهبوونی 

ک شت  یه  کان به ژماره کان و ی فۆرمه وانه ئه . ئایدیایی هناوه
  ژماره ب فۆرم و کان به ماتماتیکیه  نن نازانن چۆن ژماره داده

جیا   کان به دان فۆرمه ڕه باوه و کیش لهند هه. ن کان هه ئایدیاییه
کانیش بوونکی جیاوازتریان  ماتماتیکیه  ژماره ن و ژماره و ن هه
 ڕاست و  م س شته کک له یه ر خات هه رده ده  وه ئهش  مه ئه.  یه هه

 وت و که رده یاندا ده که باسه  ش له م ناکۆکییه ئه. ناڕاستیش بت
  وه ناڕاستانه  م بۆچوونه ناتوانین له  مهئ.  یان ناڕاسته که بیروکه

پیکارمۆس  ئه. نین یه ئاکامکی ڕاست بگه  خۆمان به
  ) 89).(وت که رده ی ده که ربینیا ناڕاستیه ڵ ده گه له(ت، ده
ی  ئاکامانه و کان ئه پرسیارهش،  ژمارهت بوونی  باره سه

ی  وانه ئه.  یه هه ی زۆرتر وه ڕوونکردنه  یشتن پویستیان به پیانگه
ی  وانه ئه. ن گه مان تده که بۆچوونه  ماندا هاوڕان باشتر له گه له

.                 وه نه نزیک بکه  ئمه  وت خۆیان له هاوڕانین نایانه
 هۆ کان و مه که یه  ته ڕه بنه  ی له بیریارانه و چوونی ئهۆی ب باره  له

  له  کییان کردووه سته هه ری وهه کان  دواون یان باسی جه و توخمه
  شک نیه و به  مان بۆکردووه ناوی فیزیک ئاماژه ماندا به که نوسراوه

  رکی جیاواز وهه جه ی باس له  وانه بۆچوونی ئه.  یه وه م توژینه له

--------------------------------------------------------------------  
Epicharmus اعیرکی یۆنانیهش)  پش زانیین مردووه 440(     پیکارمۆس ئه) 89(

  وانه و له  ری نوسیوه نجا شانۆگه ی په نزیکه.  یه) سیسیلی(ری کۆمیدیای و داهنه
)                                        رگ وه.( وه ته مۆ ماونه یان تاکو ئه دانه 35   
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.  وه ینه که ووندهڕن  که ده  وه کانه کیه سته هه  ته ژوور بابه  له
. نین کان داده ئایدیا و ژماره  به  ره وهه جه و ندک بیریار ئه هه

بوونی  ت بۆ ڕه بنه  بت به ده  ره وهه جه م تی ئه ڕه بنه یاساو
  ی به وانه ئه.  وه ینه باشتر ڕوونبکه  م بۆچوونه ئه  پویسته. کان شته
  م پویسته ین، به که دون، دوایی باسیانده ده  ژماره  نیا له ته

  چین، که  و بۆچوونه کانی ئه گرفته و  وه ی بیرکردنه بزانین شوه
  م بیریارانه بۆچوونی ئه. نت داده  رچاوه سه  ئایدیاکان به
  به و وه نه که کان جیاده کییه نده هه  ته بوونی بابه  ئایدیاکان له
مان  بۆچوونهم  گونجاندنی ئه نه. نن کی دایانده مه بوونکی هه

کی  مه هه  ر به وهه هۆی دانانی جه.  وه پشتر ڕوونکردۆته
  ته بابه. کان کییه سته هه  ته بابه ی له وه بۆ جیاکردنه  وه ڕته گه ده
کوخۆیان  وامدان و وه رده جونی به گۆڕان و  کان له کییه سته هه

 له سوکرات.  جیاوازه  وه تانه م بابه ر له وهه جه.  وه نامننه
ی  م بۆچوونه ی ئه کان بناخه مکه ودانیا بۆ پناسکردنی چه هه 

  ته بابه  کان له ره وهه جه  ودا، که م ڕاستگۆ بوو له به. زراند دامه
 وت، که که رده ودا ده ش له مه ئه.  وه کان ڕووتناکرنه کییه نده هه

ی  وه هجیاکردن. ت کان زانین پکنایه کییه مه هه  مکه ب چه  به 
  ئایدیا    ی بیردۆزه   ڵ گه له  وه کانه کییه نده هه  ته بابه  ر له وهه جه
  ژوور   ریان له وهه بوونی جه و بیریارانی پاش ئه) ).90دا ریھه سه

____________________________________  
کانی  نوان بۆچوونه له گرنگ کی و ره کی سه ریستۆ جیاوازییه دا ئه لره) 90(

فالتون  ئه. کات کی باسده مه مکی هه ت بوونی چه باره فالتون سه کرات و ئهسو
 کان کییه مه هه  مکه چه  ، بوونکی ئۆنتۆلۆجی به وه ی سوکراته وانه پچه به
  )             رگ وه. (ن رزدا داینا جیھانی به  له) رز فۆرمی به( خشی و به به
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و  پویست دانا و له به   وه کانه کی و کاتیه سته هه  ته بابه
  ته و بابه  کییانه مه هه  ره وهه م جه دابوون ئه ڕه باوه
ش  مه ئه. چن کدی ده یه له] جیاوازن  نده رچه هه[کان کییه نده هه

  .    بۆکردوه    مان ئاماژه  پشتریش  له  کات، که ده مان  توشی کشه
  وه تاشه ره هس  له  ین، که که ده  گرفته و دا باس له لره -10 

 و بۆچوونی ئه  ندی به یوه په  م گرفته ئه.  مان بۆکردووه ئاماژه
هاوڕاش  ر بوونی ئایدیاکان هاوڕان و سه له  یه هه  وه بیریارانه

ین  کان بکه ره وهه جیایی جه خۆیی و ربه سه  ڕ به ر باوه گه ئه. نین
  .  نامنت ت وچ دهون ڕین له گه دهدواییدا به ی ره وهه جه و وا ئه ئه
ر   هگ ئه؟  تیان چیه ڕه جیاوازیش بن بنه خۆ و ربه ر سه گه ئه
  بووه ی هه بن ژماره) کی مه هه(ک نه) تاک(کان ره وهه جه

  کان به کان بت، توخمه ی توخه د ژماره قه  کانیش به قینه ڕاسته
و   ره وهه گوتن جه ی نو بگهگریمان .  وه مننه زانراوی ده نه

  دا پویسته لره.  ره وهه جه و توخمی ئه  بن به دهکانیشی  هتوخم
 کی بن و مه هه  م بگانه ر ئه گه ئه. بت هه  ک بگه و یه) با(ک یه
 وا جیاوازبت، ئه  بگانه و کک له یه ر بت، هه ک فۆرمیان نه یه
نی  کان خاوه ر بگه گه ئه. نرن خۆ داده ربه سه جیا و  به  شته ر هه
  یان  ندتیه تمه م تایبه کانیشیان ئه شه به ندی خۆیان بن و تمه بهتای
هیچ   توخمک زۆرتر نابن چونکه  له) لف ئه(ک یه بت له  هه

، هیچ  وه شه مه ی ئه وانه پچه به.  ند جۆرک نیه چه ک به  یه بگه
ش نا ناسرن  و توخمانه کان نابن و ئه توخمه له   شتک بجگه

 .هنن کان زانین پکده کییه مه مکه هه چه. کی نین مه هه  چونکه
کدا  بوویه کردنی هه پناسه  له لمنرت و سه ده  که ڕاستیه  مه ئه
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  یه م س گۆشه کانی ئه ناتوانین بین گۆشه  ئمه. وت که رده ده
موو س  کانی هه ستاون تاکو گۆشه ی وه گۆشه د دوو قه به

  ناتوانین له .بن نه ستاو وه ی گۆشه د دوو قه ک به یه گۆشه
موو مرۆڤک  ر هه گه ئه  ه کردنی مرۆڤدا بین مرۆڤ ئاژه پناسه
 ره وهه وا جه کی بن ئه مه کان هه ته ڕه ر بنه گه ئه  . بت نهڵ  ئاژه

  ر نیه وهه ی جه وه کین یان ئه مه هه  تانه ڕه م بنه کانیش له پکھاتوه 
ت  ڕه بنه و  نیه ر وهه کی جه مه هه. وت که ر ده وهه پش بوونی جه
وت،  که ده  شته و کی و پش ئه مه شتکی هه  بت به یان توخم ده

  به  بووین چونکه  م کشانه توشی ئه  ئمه. پکدت  توخمه و له  که
هاوکات  کان پکھاتوون و توخمه  ئایدیاکان له  م بیریارانه دیدی ئه

مان فۆرمیان  هه  ن، که ش هه هرکی جیاوازی دیک وهه جه  جۆره
ر  گه واین ئهد)  بگه(بوونیر  سه له ی جۆره و م به به.  یه هه

ی ئایدیاییدا ) با(و) لف ئه(ڵ گه له) با(و) لف ئه(کو  کانی، وه بگه
 و ئه. واونابت ته بت و رده ده کۆتایی به  یان له وا ژماره زۆربن، ئه
بت  کانیش ده توخمه و  کییه مه موو زانینک هه هه  ش، که بۆچوونه

مان  وره بن توشی گرفتی گه نه رکی جیاواز هه جه کی بن و مه هه
ی  زانین دوو شوه.  ڕاسته  م بۆچوونه ئه  وه که الیه م له به. کات ده
ستو  کو ئه نین، وهکی زا ی هزه شوه. کی کرده کی و هزه:  یه هه
دا  ته سه م دوو خه ئه ڵ گه لهش  ه مامه و  نادیاره کی و مه هه
  ته بابه ڵ گه له  ه مامه و  کیش دیاره ی کرده شوه. کات ده

وخۆ  بینینی ڕاسته. کات دا ده ته بابه) و ئه(کو کاندا وه زانراوه
 نگکی بینراو ڕه  موو جۆره هه  گات چونکه کی پده مه نگی هه ڕه
کان  وانه همانز  ک، که) لف ئه(موو گشتی یان هه به  نگه ڕه
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کان  ته ڕه کی بنه مادامه.  کییه مه کی هه)لف ئه(هاوکات ن که باسیده
. کی بت مه بت هه ده چت رده ده  وه وانه ی له وه کین ئه مه هه
ناتوانین  و  خۆ و جیای نیه ربه وابوو، هیچ شتک بوونکی سه که

 انین لهوت ز که رده دا ده لره. ین ر بکه وهه بوونی جه  به ڕ باوه
  .بت کی نه مه هه  وه ی دیکه که ڕووه  له و کی بت مه هه  وه که ڕوویه 
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          Nu شی نو به 

. کات شده به  گوتراوه  وه ره وهه جه  م جۆره ی ئه باره  ی له وه ئه -1
کو  نو سروشت وه کان له مه که هی  ته ڕه کان بنه سوفه یله وو فهم هه
. نن کدیدا داده ڵ یه گه ناکۆک له  کانیش به گۆڕه هن  ره وهه جه

وا  وت ئه م ناکه که تی یه ڕه کی هیچ شتک پش بنه مادامه
نگی سپی  ، گریمان ڕه بۆنموونه.  نیه م شتکی جیا که تی یه ڕه بنه
نگی  کو ڕه ، به شتکی سپی نیه  ته ڕه م بنه ، ئه مه که تی یه ڕه بنه

.  تکی سپیدایه نو بابه نگی سپی له ت ڕهمانکا هه.  سپی ڕووته
موو  هه. وت که نگی سپی ده پش ڕه  که سپیه  ته دا بوونی بابه لره
و ] تکن بابه[ک بوویه هه  ربه سه  یه نی ناکۆکیان هه ی الیه وانه ئه
توانین  وابوو، ده که.  وه خۆ نادۆزرنه ربه و سه نیا ته  به

م  که تی یه ره و بنه ر نیه وهه اکۆک جهنکی ن لمنین هیچ الیه بیسه
.  یه ی هه بوونکی دیکه و  جیاوازه  وه کانه ناکۆکه  نه الیه له
 بۆ. نن ناکۆک دادهالیهنى جۆرک  به ستو ئهکان  سوفه یله فه
  کبوون  یه  وانی دیکه ئهبۆ  کسانی و نایه  ندکیان زۆربوون هه
جوتکی   کان له م ژماره که گری بۆچوونی یه هه بۆ.  کسانی یه یه

 میشدا له بۆچوونی دووه  له و بچوک و  وره کو گه ، وه وه کسانه نایه
 ک به یه  ژماره  که ردوو بۆچوونه م هه به. چن رده ده  وه زۆربوونه 
  دایه ڕه باوه و ی له سوفه یله و فه ت ئه نانه ته. نن ت داده ڕه بنه 

 شکسانی و نایه کانه تیه ڕه بنه  توخمه یکسان نایه و ک یه  ژماره
  جیاوازییه و له. کات ک شت ده کو یه ڵ جوت وه گه له  ه مامه  جوته

م  ها بوونی ئه روه هه.  یه هه  ژماره  و به  فۆرمدا نیه  له  نادوت، که
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.  وه کمان بۆ ڕوونناکاته یه  ژماره و بچوک و  وره کو گه ی، وه نانه الیه
.  ستویه ئه) دوو(فۆرم و) ک یه( کان ژماره سوفه یله فه  ندک له ههبۆ 
 زۆر له م و کو که کانی وه مکه چه  ندکیش باشتره دیدی هه  به

  وره کانی گه مکه چه  کاربھنرت، چونکه بچوک به و  وره ی گه جگه 
م  کارهنانی ئه رحاڵ به هه به. نرن ش داده واره بچوک بۆ قه و

توشی   وه وانه پچه به دا دروستناکات و هک کشه  گۆران له  مکانه چه
 و  مکی زده کارهنانی چه ڕاستیدا به  له. کات گرفتی زۆرترمان ده

وانی دیکه له  جیاوازتره و  رایه ته کی تاک و یه هشکورتی ک  .
کبوون و  اوی یهست دژوه  دی بهوی ئه ندک بیریار جیاوازی و هه
 موو ر هه گه ئه. نن داده  وهستا و دژوه به بوونندکی دیش زۆر هه

تاکو زۆربوون  ،کبوونیش یه کان پکھاتبن و ناکۆکه  نه الیه شتک له
کسانی  ها نایه روه بت، هه نی ناکۆکی نه الیه ،دات نه رهه سه
وا  ڵ لکچوندا ناکۆک بن ئه گه جیاوازی له کسانیدا و ڵ یه گه له

ستاو  دژوه  ن بهزۆربوو کبوون و ی یه بیریارانه و بۆچوونی ئه
م  نت، ئه یه ناگه  وه ش ئه مه ئه.  موویان دروستتره هه  نت له داده

کبوون شتکی  یه  یه وانه له. تنهب ش موکورتی ببه که  له  بۆچوونه
.                     ستت وه ڕاده انهر زۆربوون دژ رانبه به  م بت، که که
 و  ره ک پوه یه  ژماره  ، که یه وه وت ئه که رده دا ده ی لره وه ئه
 له و  نه رازوودا نیو ته ته  له. پنرت سه کاندا ده ته ر بابه سه به

دا  کانی دیکه شته  و له  نگدا بگه ده  یان پ و، له  نجه دا په واره قه 
 له: دا ی دیکهکان ته موو حاه هه  له  مان شوه هه به.  نگه سه

 هند کییدا چه نده چه  و له  که تیه چۆنیه هند تیدا چه چۆنیه 
 میاندا به دووه  له جۆردا و  میاندا له که یه  له.  که کییه نده چه
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ری  وهه ک جه یه  چت، خودی ژماره ڕی تده. شنابت ست دابه هه 
وابوو،  که.  ری زۆربوونه ک پوه یه  ژماره  بت، چونکه کان نه شته
ک  یه ر ناپورت و پوه  ت، چونکهنر دانه  ژماره  به) ک یه(شت ده

ر  سه ر به پوه  .ستپکردن خای ده  بن به ردووکیان ده ر هه و پوه
پورن  ی ده شتانه و ئه. نرت ک داده کو یه کاندا، وه موو تاکه هه
نی پوا. بن ده مرۆڤ سپ و ش ئه که ره سپ یان مرۆڤ بن پوه ئه
ش  که ی پوانه و ژماره  کانه ره وه خوا پوانی زینده مرۆڤ و سپ و ئه
 تی ژماردنی مرۆڤ و حاه  له. کان ره وه ی زینده ژماره  بت به ده

  کدی، چونکه ریه سه  ناخرنه  م شتانه کردن، ئه پیاسه سپی و
،  ش نادروسته و بۆچوونه ئه. تی ی خۆیه ژماره  به ر یان سه رجۆره هه
پکھاتوو   جوتیش به ک شت و یه  کان به کسانه نایه  نه الیه  هک
  نانه م الیه موو ئه هه. نت و بچوکی نادیار داده  وره نی گه الیه له

 و  وره ، گه وه شه مه رو ئه سه له. کان نین ری شته وهه جه ڕووداون و
 و  یه هه  وه کانه ته بابه  ندییان به یوه بچوکی یان لکچون په

که ندی یه یوه په. یین ژهڕته ی ده و کاتیگۆریانه له  کر  سه  خر
  ڕووداویشه و  کی ڕیزکراوه نده چه تی و و پاش چۆنیه ر وهه جه
ب  به یی و ڕووتکراوه  بچوکی به و  وره گه.  وه کییه نده چه ر سه به

. ویش ناچنن له ن و پکنایه ترو بچوکترنین و  وره تی گه بابه
  یه هه  وه تیه چۆنیه کی و نده چه  ندییان به یوه بچوکی پهو   وره گه
 وت، که رده ن ده ته  تر یان بچوکتر به وره شتک گه. کاندا شته  له

. تبردا  سه گۆرانیان به] کانی ته سه خه[شی که تیه چۆنیهکه 
خودی . ڕوات ی پکھاتن وتکشکاندا ده نو پرۆسه ریش به وهه جه
رکیش  وهه ستوی جه ها ئه روه هه. ی تدا ڕووناداتندی گۆڕان یوه په
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.  کیش نیه کرده کی و نی هزه ندی الیه یوه م په ، به کییه هزه
  بخرنه ت دابنرن و ڕه بنه  به  م کاتیگۆرییانه وابوو، ناکرت ئه که

  چاوبکرت، که ش ڕه خاه و ت ئهب ده.  وه ره وهه پش بوونی جه
ی  شته و بۆ ئه] ت سه خه[بار  ت نابت به ڕه توخمک یان بنه

ردووکییان  هه زۆر م و که . ستاوه ڕاوه  ته ڕه م بنه ر ئه سه له
پانی  تی ه و سه خه کورتی درژی و ن و ژماره]تی سه خه[باری

کدا  یه  ژماره  دواجار، چۆن له.    رن تی ڕووبه سه سکیش خه ته و
 م و که  بت، که ک هه یه رهژما  ن؟ پویسته زۆری هه می و که

 دوو زۆر بت و  ر ژماره گه ئه. هابن ش زۆرکی ڕه کی دیکه یه ژماره
تر بت، چۆن  وره زاریش گه هه  ده  یان له  ده  ژماره  م، له کیش که یه
م  ردوو ئه دا، هه ؟ لره ن بچوکی هه و  وره کاندا گه ژماره  له
م  به.  ژماره بار بۆ  بن بهبت ب یان هیچ کامیان ده  تانه سه خه
  .بار  بت به ککیان ده یه  م بیریارانه ی بۆچوونی ئه گوره به

  ن له یی هه میشه ی هه وشتانه وت بزانین، ئه مانه ده -2 
وا  کان پکھاتبن، ئه توخمه ر له گه ئه. کان پکھاتون یان نا توخمه

ش بۆ  پکھاته.  یه هبت، پکھات ی توخمی هه وه ئه.  یه ستویان هه ئه
 و ئه وابوو، که.  بت یدابوو په  وه وانه له و  وه ڕیته گه کانی  ده توخمه
  یدابوونیش له په.  یدا بووه په  یه وشوه به  ییه میشه هه  شته
شتکی   بت به ت یان نهبب وانه  لهکیش  هزه.  یه وه کییه هزه
یی بت یان نا،  میشه هه  گرنگ نیه  یه ستوی هه ی ئه وه ئه. کی کرده
کی  یه ی بۆ ماوه وه ئه  م جۆره به. وبچتن له بت و نه  یه وانه له

  شته  م جۆره وابوو، ئه که. شکت بت تکده نیش هه درژخایه
کی  ، ڕاستیه وه مه ی ئه وانه پچه مان، به که کشه.  یی نیه میشه هه
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بت  ، ده وه چوونهم بۆ یی، له میشه رکی هه وهه ، جه گۆڕه نه
. هاتبت خمکیش پکنه هیچ ته  له بت و کی هه بوونکی کرده

  م جۆره کانی ئه توخمه  کبوون به یه کسانی و ندک بیریار نایه هه
و  ی ئه چاره نیا ڕگه ته  وان توانیویانه ئه. نن داده  ره وهه جه

کسانیدا  مکی نایه ڵ چه گه له  ، که وه بدۆزنه  گرفتانه
م باس  به. نن توخم داده  ندی به یوه په  بۆنموونه .ن ده ده رهه هس
م  ک؛ ماتماتیکی یان ئایدیای له یه ژماره  ن چ جۆره ناکه  وه له

کانی  ، بیریاره یه ک هه ند هۆیه گومان چهب. پکھاتون  توخمانه
.  یه شوازکی کۆنی هه  که م بۆچوونه یاندبت، به گه  م ئاکامه به
ک جۆر  ن یه ی هه جیاوازانه  و شته موو ئه دان هه ڕه باوه و وان له هئ

ی  که بت گوته ، یان ده ویش خودی بوونه بوونن، ئه
) لمنرت ، ناسه نیه  ی که شتانه و رگیز، بوونی ئه هه(پیتاگۆراس

  ی نیه وه زانی بوونی ئه پویستیان ده وان به ئه.  وه نه تبده ڕه
بت  کان زۆر و جیاوازبن ده ر بوونی شته گه ئه  لمنن چونکه بیسه

بوون  نه  ی باس له وه پش ئه. ش بن شتکی دیکه ی بوون و پکھاته
  ؟ یه کبوونکیان هه یه  کان چ جۆره شته  پرسین، که ین ده بکه

، تی ر، چۆنیه وهه جه  یه وانه له ؛ یه کی هه ند واتایه چه) بوون(
کبوون  ئایا یه. بت  نی دیکهکا کی یان کاتیگۆرییه نده چه
  حاه ، یان مه یره ؟ سه کانه ره وهه تی جه سه کان یان خه ره وهه جه
ئایا  . جیاوازانه  م شته هۆ بۆ ئه  ک سروشتی تاک ببت به یه

ی  وه ئه ر به بوونک پکھاتوون؟ له نه بوون و  چ جۆره  کان له شته
بت  ده  مان شوه هه بهبوونیش  ، نه یه کی هه ند واتایه بوون چه

مرۆڤ،   بوون به نه  ست له به مه. ک بت ند واتایه نی چه خاوه
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 بت ڕاست نه شتک ڕک و].  مرۆڤه  که[، یه شته و بوون به نه
ر س پ  گه ئه.  نیه] نرت ڕاست داده ڕک و  به[ی)  جۆره و به(وا ئه

دا  لره.  هنی)  نده وه ئه( ، که یه وه ست ئه به بت مه درژ نه
بوون   چ جۆره  پنت، ئایا له سه خۆی ده  جارکی دیکه  که پرسیاره

ڵ بووندا  گه بوون له نه  ، که کان پکھاتون؟ دروسته بوونک شته و نه
ڵ  گه له)    91.(خات ریده ناڕاستیش ده  هنن و به کان پکده شته

پوت،  ندازیارک درژی هک ده ئه.  یه ڕاستیدا ناڕاستیش هه
  که درژییه  خشت، که به ده  و واتایه ش ئه مه ، ئه ک پ نیه یه  که
ک  یه کشه  له  که ندازیاره ئه  م دروست نیه به.  ک پ نیه یه
ناڕاست   به  وه م رووه بوونیش، له نه . ناڕاسته  ، کهتدونه

بۆ  کاتی تکشکانیشدا  له چن و رده ده  کانی لوه شته  دانانرت، که
ی  د ژماره قه واتایه یان به بوون فره کی نه مادامه.  وه هنڕ گه و ده ئه

کیش  هزه ها واتای ناڕاستی و روه ، هه یه کان واتای هه کاتیگۆرییه
ی  رچاوه سه  بت به ده] کی هزه[مدا واتای دووه  له  .خشت به ده
هشتا   بت، که یداده په  وه یه رچاوه سه و مرۆڤ له. یدابوون په
 و نگی سپی له ڕه.  مرۆڤه  وه کییه ڕووی هزه  له مرۆڤ و  به  بووه نه
.  رهنانی سپی تدایه وانای ده ته  بت، که دروستده  وه نگه ڕه
  . کۆ دروسته کان، تاک و بووه موو هه هه ش بۆ مه ئه

  
  
کات،  ده  یه م کشه فالتون بھنت، باسی ئه ناوی ئهی  وه ب ئه ریستۆ به ئه) 91( 

  ,Plato .Sophist بوانه.  ی بۆ کردووه لۆگی سۆفستدا ئاماژه دایه  فالتون له ئه که 
   237 A .  )وه رگ(  
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، ئایا چۆن  یه وه ئه  وه م بدرته وه  گرنگه  ی بۆ ئمه پرسیاره و ئه
کو  یدابوون، وه ی په شتانه و ؟ ئه ر زۆره وهه کو جه بوون، وه

  وه کۆینهب  وه نیا له ناکرت ته. کان زۆرن نه ته وه  کان و ژماره
کی و  نده چه ڕ له  و ئاوه ک شت نیه یه ر وهه جه بۆ بوون چۆن

و بچوکی  وره  بوونی جوتکی نادیار، گه.  وه درته تی نه چۆنیه
  ، جیاواز نیه  شوه کو دوو شتی سپی و له ، وه بوونه و هۆی ئه

ر  گه ئه. ن ژماره و)  که یه(ش که هجوت  کانی ژماره شه به  چونکه
یانتوانی هۆی  ، ده م بیریارانه ئه  وه ته بکردایه  م خاه بیریان له

.  وه ر بدۆزنه وهه کانی نو جه زۆره  نه دانی الیه رهه سه
 ستاو بۆ نکی دژوه بۆ دانانی الیه  یان هۆیه که رلشواندنه سه

  داوه ریانھه سه یدابوون و هی پ شتانه و موو ئه هه. کبوون یه بوون و
کبووندا  یه بوون وڵ  گه لهن، که وکسان دانرا نایه ندی و یوه په  به

ند  ، باسی چه م بیریارانه ئه  بوایه ده. ستاویش نین دژوه ناکۆک و
یان  خاه و وان باسی ئه م ئه به.  ندیشیان بکردایه یوه نی په الیه

ک  ، نه یه ک هه یه)  که یه(ند  هکدا چ یه ڵ ژماره گه چۆن له کردووه
  هن الیهم  ئه[شدا، وه ڵ ئه گه له. ن کسان هه کی نایهن ند الیه چۆن چه

 ژماردن، درژ و م بۆ که بچوک، زۆر و و  وره کو گه ، وه] کسانانه نایه
باسی . هنن کارده ق به نی ڕه ته باریک بۆ ه، پانی و کورت بۆ

  م جۆره هۆی بوونی ئه. ن که ش ده ندی دیکه یوه جۆری په
  رچاوه سه  مانه کک له یه ر بۆ هه  ؟ پویسته چیه  ندییانه یوه په

یان  خنه دا ڕه ی لره بیریارانه و ئه. ی بناسین که کییه هزه
کان هیزی  ره وهه جه  کک له یه ر دابوون هه ڕه باوه و له گرین لده

.  ندی دانراوه یوه په  به  زهه و ئه.  بوون نیه  که خودی هزه و  تدایه
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ڕووی   ، له و بوونه ئه.  کییه تی شتک هزه چۆنیه  بۆنموونه
کو  به.  شیان نیه وه تدانه کبوون و ڕه یه بوون و  وه کییه هزه

  کو باسمانکرد، باشتره وه. کانی بوون زۆره  شوازه  له  شوازکه
ند  ک چۆن چه ن، نهکان زۆر بووه چۆن هه  ، که وه بکۆرته  وه له
موو  کو هه کان، وه بووه چۆن هه.  یه کاتیگۆریمان هه ر و وهه جه

 شواز و  وانی دیکه ئه رن و وهه ندکیان جه زۆریشن، هه
ر گرفتی  وهه جه  له  کاندا، بجگه نو کاتیگۆرییه له. ندین یوه په

 تی و چۆنیه. گرت مان ده خه زۆربوون یهر  سه له باسکردن
کان  ته بابه  لهکانیش زۆرن و  ته بابه  کی زۆرن چونکه نده چه

تکدا  حاه له. ر نین وهه ب جه  کان به کاتیگۆرییه.  وه ڕووتناکرنه
ین، ر زۆربوونی بدو سه گونجت له ین ده که ده شته) و ئه(بۆ  ئاماژه
 و ئه.  یه تکی گشتیشی هه سه هاوکات خه  شته) و ئه( چونکه
ن  ده ده رهه سه  م فاکتورانه ی ئه وه ونکردنهی پاش ڕو گرفته

رک  وهه ند جه ر چه وهه ک جه ی یه جیگه  چۆن له  ، که ودایه له
بن بۆچوونی  کدی نه کو یه کی وه نده چه و  شته) و ئه(ر گه ئه. ن هه
نت  یه ڕایناگه کات و کی ده نده بۆ زۆری چه  ئاماژه  م بیریارانه ئه

تی  چیه کی و نده ر چه گه ئه ؟کان زۆرن بووه بۆچی هه چۆن و
ر  گه ئه. ن تیمان بۆ بکه جیاوازبن ناتوانن باسی زۆری چیه

وا توشی ناکامی  ک شت بن ئه یه دابت ڕه باوه و ککیش له یه
لمنت؟  بیسه  یه چ شتک هه  وه بوونی ژماره  ت به باره سه. بت ده
نن، ئایدیاکان  دایده  مارهژ  به و  ایدیاکانهئ ڕیان به ی باوه وانه ئه
.  دروسته  م بۆچوونه گریمان ئه. کان بوونی شته هۆ بۆ  ن به که ده

ی  ژماره  ڕیان به باوه  ئایدیاکان نیه  ڕیان به ی باوه وانه بۆچی ئه
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لمنن و  بسه  م ژمارانه وت بوونی ئه یانه ده و  یه ماتماتیکی هه
یان  ڕه م باوه وان به ئه یان؟ ی بواکه ر ڕگه سه  نه بخه  ئمه
موو  ؟ هه یه کان چ ڕۆکیان هه لمنن ژماره بیسه  یانتوانیوه نه

کاندا  کییه سته هه  ته ر بابه سه  کانیش به ژمریارییه  بیردۆزه
.                                                               . پنرن سه ده
 و به  یه بوونی ئایدیاکان هه  به ڕیان ی باوه بیریارانه و ئه -3
وانی  له نن و داده) ک یه( ک به ئایدیایه ر نین، هه ش دایانده ژماره 

  تی بوونی ژماره ن چۆنیه ده وده هه.  وه نه که جیادهی  دیکه
ت  نانه و ته کجاری نیه یان یه م بۆچوونه لماندنی ئه سه.  ن باسبکه

لک  کان گه پیتاگۆراسییه. سترت و پشتی پنابه ویش نیه پته
  شته .وه ڕانده کان گه کییه سته هه  ته بابه یان بۆ تی ژماره سه خه

  تی ژماره سه خه  بۆچی؟ چونکه. دانا  ژماره  کانیان به قینه ڕاسته
دا  لک شتی دیکه گه کاندا و ئاسمانیه  نه ته ی مۆسیقا و نو پله له
ی ماتماتیکی  بوونی ژماره  هڕیان ب نیا باوه ی ته وانه ئه.  یه هه
  به  گوایه ربن و ده  یه م شوه یان به که ناتوانن بیرۆکه  یه هه

 به .هیچ زانستک نین  ر به سه  م ژمارانه وان ئه بۆچوونی ئه
  ته بابه کان بن و زانسته  جۆرک له  به ر بت سه ده  بیروڕای  ئمه 

خۆبن  ربه ر سه گه ئه.  خۆیان نیه ربه کان بوونکی سه ماتماتیکیه
  ته بابه[کاندا ستوییه ئه  نه ته نو کانیان له ته سله خه
 له  خنه ڕه  وه م ڕووه له.  وه نادۆزرنه] کاندا کییه سته هه

  ته بابه  ودا، که م له به. کان ناگرین پیتاگۆراسییه 
ی  هشتان و ین ئه ها ده روه نن، هه داده  ژماره  کان به کییه سته هه

،  نیه گرانییان تدا سوکی و  پکھاتوون، که  وانه گرانن له سوک و
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  ، کهن که ت ده بابه  تر لهوت باسی جۆریکی جیاواز که رده هد
  ته بابه  له[ ی ژماره بیریارانه و ئه]. ب کی نه سته هه[بینرێ و نه
خۆی  ربه بوونی سه  ڕیان به باوه  وه نه که جیاده] کان کییه سته هه

 لماوی ماتماتیکی به مای سه وت بنه یانه ده  چونکه  یه هه  ژماره
وان  دیدی ئه  به. پنین کاندا بسه کییه سته هه ه ت ر بابه سه 

. وونیر هۆی خۆشی ده  بنه ده کان ڕاستن و ماتماتیکیه  واژه سته ده
ئاکامکی   گاته ده  دا ناڕکه مه ڵ ئه گه ی له و بۆچوونه ، ئه ئاشکرایه

م  به که کشه  ڕواننه ده  وه م بۆچوونه ی له وانه ئه. ستاو ژوهد
شدا  ڵ ئمه گه ی له وانه ئه. بن دا زاڵ ده که گرفته ر سه ش به یه شوه

بۆچی   ، که وه ته یان دۆزیوه یه کشهو  ئهی  چاره هاوڕان ڕگه
کانیان  ته سه خه و کان نین کییه سته هه  ته بابه  به ر کان سه ژماره

  دان، که ره باوه و  ندک له هه.  وه ناکرنهش جیا تانه بابه و له
ریش  و ڕووبه ر دی ڕووبه ه حه دی ه و ی خاڵ حه وه ئه ر به له
بوونکی   مکانه م چه ئه  پویسته  هق نکی ڕه دی ته حه

  بۆچوونه م دروستی ئه  دا له لره. بت یان هه قینه ڕاسته
شتک  موو هه نین و ر وهه کان جه زۆره  هن الیه . وه هکۆن ده

وابوو،  که. رنجونیش سنووردا کردن و ت پیاسه نانه ته.  یه باوه
ئاکامکی   مه م ئه به.  ره وهه و جه یه)  شته و ئه( شتکی باوه

  بوونه  به ر کان سه ره وهه دروست بت جه  مه ر ئه گه ئه.  نادروسته
 یان بۆ لماندنیه سهم  ئه  چونکه. بن کان ده کییه سته هه کی و نده هه

بۆچی بوونکی  بت ر وانه گه ئه.  کانه کییه سته هه  بوونی شته
م  ڵ ئه گه بوونمان له بت؟ هاوڕانه خۆیان هه ربه سه جیاواز و
  ته بابه کان و بوونی ژماره  دات زۆرتر له دا هانمانده بیریارانه
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 ر سه بوونیان له  که ، لمنین و بیسه وه کان بکۆینه ماتماتیکیه
کانی نو شون  واره قه بت ش نه ژماره  چونکه  ستاوه وه کدی ڕانه یه
ش بوونی ژیانکی  وارانه م قه بوونی ئه ت نه نانه یان تهن  هه
  دیارده.  وه نه ڵ ناکه کان پوچه کییه سته هه  نه کی یان ته ۆشهه

  سروشت زنجیره  ، کهن خه رده ده  ڕاستیه و کانیش ئه سروشتیه
بوونی   ران به ڕکه باوه.  خراپ نیه داستانکی تراجیدیایی

و  ر ژماره سه له  واره وان قه ئه. بوون  م گرفته ئایدیاکان توشی ئه
قی  ڕه س و  ر ژماره سه ر له دوو، ڕووبه  ر ژماره سه ه لهستو،  ئه
وه  نی دیکهکا ژماره  نن یان له چوار بونیاد ده  ر ژماره سه له
چ شوازکی بوونیان کان ئایدیان؟  واره ئایا قه .هنن ریانده ده
؟  یه هه  وه کانه ر بوونی شته سه کیان به رتیه ؟ چ کاریگه یه هه
کیان  رتیه کان هیچ کاریگه ماتماتیکیه  ته کو بابه وانیش، وه ئه
  . ستاوه وه کان ڕانه واره ر بوونی قه سه ش له ت بیردۆزه نانه ته.  نیه
.  وه کایه  بۆچوونی نوێ بھنینه ر زانستی ماتماتیک بگۆڕین و گه مه
  به و  وه ینه ک قوت بکه یه بیرۆکه  وه خۆمانه  له  م دژواریش نیه به
 یان له که ، بۆچوونه م بیریارانه ئه. ین ند ئاکامکیش بگه چه

 ڕیان به ی باوه وانه ئه.  ئایدیا نادروسته  کان به دانانی ژماره 
ی  و ژماره) کان فۆرمه(ی ئایدیی  ، ژماره یه هه  دووجۆر ژماره 

م  ئه.  لماندوه سه ی ماتماتیکیان نه تی ژماره چیه ماتماتیکی بوون و
کییدا  سته ی هه ژماره کان و ۆرمهنوان ف یان له یه ژماره  جۆره
 هوا ل بچوک بن ئه و  وره گه ژمارانه  م جۆره ئه ر گه ئه.  داناوه

 ش به واره قه  م بیریارانه ها، ئه روه هه. چن ی ئایدیایی ده ژماره 
ردوو  تی هه ڕه کبوونیش  بنه ر یه گه ئه. نن اده بچوک د و  وره گه 



 

323 

      

 ش توخمکی هاوبه  کبوون به توانین یه بت ده  که جۆره
ک  یه  ، هاوکات، بزانین چۆن ژماره پویسته. نوانیاندا دابنین له
ک  یه  نیا له ک ته یه  وانیش ژماره دیدی ئه  به.  شه زۆرانه  شته و ئه
کداو  یه ڵ گه له ن و پوچه  م بۆچوونانه ئه. جووتی نادیار پکدت و
) سیمۆند(ی  که درژه  ش چیرۆکه مه ئه. ون کاندا ڕکناکه ره گه ئه

 و وه یگته ک ده یه ی کۆیله چیرۆکه و ئه. هنت بیر ده  مان به
  بچوک، به و  وره ، گه م توخمانه ئه)  92(.خشت ک نابه اتایههیچ و

کان  ژماره.  یان نیه وانای پکھنانی ژماره ته  زۆر دانراون چونکه
  ییه میشه ی هه شته و ناگونجت ئه.    چن رده ده  وه جوته ک و  یه  له
 ک یه  دان ژماره ڕه باوه و له کان پیتاگۆراسیه. پکھاتوو دابنرت به

بۆ    ئاماژه  ووه ن چۆنه له باسیناکه  ش، که که پکھاتنه .پکھاتوه
 خۆی له  ن، که که ده  باوه کی نه تایه ره کو سه ش، وه نزیکترین به

کی باسی پکھنانی جیھان  م، مادامه به.  پکھاتوه  شتکی باوه 
  له هی خۆیدای جگه  هنن، له کارده به  زمانکی زانستانه ن و که ده

ی  وه ئه ر به له.  وه ت سروشت بکۆینه باره بیروڕاکانیان سه
دا  لره  گۆڕه جیھانکی نه ت و ره ر بنه سه مان له که وه توژینه

 .   ین باسیان ناکه

    .ن که ی   تاک ده پکھنانی ژماره  نکۆی له  م بیریارانه ئه -4
  جوت ڕوون و    ی  هپکھنانی ژمار ر سه یان له که زانن باسه ده وا

__________________________________  

. هودمرپ ز  468ىله ساشاعیرکی یۆنانی ی شاری سوسسیمۆند  )92(
)   رگ وه(. هنوسيو گۆرانیۆ بی  هۆنراوه  
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  نه ی الیه ڕیگه  ی جوت له ندکیان ژماره هه.  ئاشکرایه
  کسانانه نایه  نه م الیه ئه زرنن و مه داده  وه کانه کسانه نایه
  نه کسانکردنی الیه یه م پش به به. ن خه کسان ڕکده یه

. بن کاندا هه نو ژماره بت له ده  نانه م الیه کان ئه کسانه نایه
وا ناتوانین  بووبتن ئه کسانی هه یه  به  تاوه ره سه  ر له گه ئه
وت،  ناکه  وه هیچ شتک پش بوونی ئه. کسان دایانبنین نایه به
 باسی ]  م بیریارانه ئه[وت که رده دا ده لره.  بووه هه  میشه هه  که

  ، که یه ش هه گرفتکی دیکه.  کردوه کانیان نه پکھنانی ژماره
  ته ڕه کان و بنه ندی توخمه یوه ویش په ربکرت ئه سه چاره  پویسته

 تانه ڕه نهم ب داخۆ خودی ئه. و جوانییدا ڵ چاکه گه له  کانه مه که یه
یدا  په  وه تانه ڕه م بنه تر لهپاش  و جوانی له  ن یان چاکه چاکه
ندک  ڵ هه گه یی له فسانه ڕی ئه وتوانی بیروباوه شونکه .بوون

 جوانی له و  چاکه  ودا هاوڕان، که مان له که مه رده بیریاری سه
م  ئه . داوه ریانھه کردنی سروشتدا سه شه ی گه ڵ پرۆسه گه پاشتر له 

 به ک یه  ژمارهی  وانه له  خنه ڕه  له  یه وه خۆ دروخستنه  ڕه باوه
نادات،  ر هه ودا سه له  که م گرفته به. نن م داده که تی یه ڕه بنه 

دیدی   به. م دابنرت که تی یه ڕه توخم یان بنه  ک به یه  ژماره  که
 تاوه ره سه  ی له ته سته و ده کانیش ئه درینه  شاعیره

و،  ک شه نه  ه) زوس( وتوه موو شتک که پش هه و  قامگیربووه سه
داری  تمه سته کان باسی ده شاعیره) 93.(ریا ئاسمان یان ده

   ی و    بیریارانه ئه.     گۆڕاندایه  له ن،     که       که جیھانک ده

  
زوس )93(  Zeus )رگ وه.( زنترین خوای یۆنانیه مه   
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 پشت به و]  ییشه انهسف ئه فی و لسه فه[ ه تکهنیان کا بۆچوونه
) 95(ک جوسیه مه و )94(کو فیرسیدس ستن، وه نابه  فسانه ئه 

 ئیمپادۆکلیس و .نن م داده که تی یه ڕه بنه  ون بهچاکترین بو
میان  که یه. نرن م بیریارانه داده ڕیزی ئه کساگۆراسیش له  نه ئه

ندک  هه. م دانا که تی یه ڕه بنه به  میان هۆشی ویستی و دووه خۆشه
 ڕۆکی ناوه  یه گۆڕ هه نه تکی ڕه بنه   ڕیان به ی باوه و  بیریارانه له
  یان به ته ڕه و بنه و ئه کبوونه بۆچوونیاندا یه ش له  ته ڕه و بنه ئه

  ؛ چ جۆره یه م شوه به  که دا گرفته لره.   داناوه  چاکه
تکی  ڕه بنه  یره سه  وه که الیه رین؟ لهبژ ک هه یه وه ڕوونکردنه

 یی و خۆبژو بت میشه م و هه که یه  ته ڕه و بنه و ئه بت م هه که یه
یی و  میشه بت چۆن هه تک چاک نه ڕه ر بنه گه ئه. بت و چاک نه
.  هاوکات چاکیشه  ته ڕه و بنه بین ئه  وابوو، دروسته ؟ که خۆبژوه

ک شت  ر یه گه ئه. ک شت بت بت یه ده  ته ره و بنه ها ئه روه هه
ش  مه ئه. ک بت یه توخمک یان توخمی ژماره  بت پویسته نه

  م گرفته ی خۆیان له وه ندک بیریار بۆ ئه هه.  حاه نادروست و مه
  یان و توخمه و ئه م داناوه که تی یه ره بنه توخمیان به   وه نه دوورخه

---------------------------------------------------  

می پش  ی پنجه ده سه  فیرسیدسی سیرۆس له   Pherecydes of Syros )94(  
 ڕی به باوه  یه بیریارانه و له.  مامۆستای پیتاگۆراس بووه و  زاینیدا ژیاوه

 چت و رده ده  یه الشه و کاتی مردندا گیانی مرۆڤ له  له  ، گوایه بووه گۆڕین هه الشه 
 و کک له یه  ریستۆ به ئه.  وه ه کی نوی مرۆڤ یان ئاژه یه الشهنو   چته ده

ی  نهفسا ئه فی و لسه ڕی فه بیروباوه  نت، که ی داده بیریارانه
  )رگ وه.( کردوه تکه

  .وت ڕی ئایینی  کۆنی ئران بکه وترت شون باوه ده  سه که و جوس به مه) 95(
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یان  م کاره ر ئه گه ئه.  وه ستۆته به  وه ی ماتماتیکییه ژماره  به
  کی زۆر له یه ژماره و  چاکه  بوو به ک ده یه) که یه(ر هه  کردبایه نه

دابنرن   ژماره  کانیش به کاتکدا فۆرمه له. دا ده ریانھه سه  چاکه
  سک بیر له مان کهگری.  چاکه  بت به ده  فۆرمانه و کک له یه ر هه

دا  لره.  وه کاته زووی خۆی ده ئاره  به  ی چاکه]فۆرم[ئایدیا
  نابن به] ن ی ئایدیای شتکی دیکه وه ئه ر به له[ئایدیاکان

 و موو ئه ریش بن هه وهه جه  به ر سهر ئایدیاکان  گه ئه. ر وهه جه
کان  ستره ئه کان و ه کو ئاژه ن، وه م ئایدیایه به ر ی سه شتانه

 موو ین، هه گه ش ده خاه و ، به نهام ناکامیی پاش ئه.  چاکه  بن به ده
نرن  ناکۆک داده  کسانی به نایه کو زۆربوون و ی، وه و شتانه ئه

کبوون  یه  به  چاکه  بیریارانه و کک له یه  مه ئه ر به له.  خراپه
  پکھنان پویستی به  وه رئه به دا له ته م حاه له  دانانت چونکه

ندک  هه. شتکی خراپ  بت به زۆربوون ده  کانه ناکۆکه  نه یهال
  ئاکامه و ، به وه لره. نن خراپ داده  کسانی به بیریار نایه

  تدایه  خراپه  شکی له به) ک یه( له  شتک بجگه موو ین، هه گه ده
 بۆ  یه مینه زه  ها خراپه روه هه.  زۆرتر خراپه  ژماره  ش له واره قه و

و  له ز حه .کات ی دهتکشکانی خۆ  شداری له به  و  چاکه
کک  یه  ی چونکه که هۆی تکشکاندنه  بت به ده  کات، که ده شته
 ی له جۆره و به.  یه ی دیکه ری الکه کان ڕوخنه ناکۆکه  نه الیه له

  بۆنموونه(کی بت نی هزه ستو الیه ر ئه گه پشتر باسمانکرد ئه 
ش  وا خراپه ئه)  یه وانای سوتاندنی هه ته  ، که دایه وه بوونی ئاگر له

و  ئاکامی ئه  م بۆچوونانه ئه. کی کی هزه یه چاکه  بت به ده
  نه یان الیه وه ڕنته گه توخم ده ت بۆ ڕه بنه  ، که یه ڕه باوهوبیر
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 و ت ڕه بنه  ن به که کبوون ده یه .نن ت داده ڕه بنه  کان به ناکۆکه
                     .نن داده  ته ڕه بنه و کان به کان یان فۆرمه ژماره

کدی  یه  م له که تی یه ڕه بنه و  چاکه  حاه مهکی  مادامه -5
دا  یارانهبیرم  بۆچوونی ئه  ک له موکورتیه که  جۆره،  وه هنجیابکر

ڵ  گه کانی جیھان له ته ڕه راوردی بنه ر به گه ئه. پش دته
شتکی   ین، که کهب  یه بناخه و ر ئه سه کان له که ڕوه کان و ه ئاژه

دات،  ده رهه سه  وه واوه تکی نادیارو ناته ڕه بنه  واوتر له پو ته
  م بۆچوونه ی ئه شه ی بانگه بیریاره و ئه. بت ئاۆزترده  که کشه
کانی  ته ڕه بنه بۆ  که راوردکردنه بت به کات ناچارده ده

. بت ت نهکبوون ڕاس ی یه و ئاکامه ئه  بگاته ش بکات و قینه ڕاسته
 کاندا جۆر که ڕوه کان و ه نو ئاژه له  وه م بۆچوونه ی ئه وانه پچه به
  به بت مرۆڤ ده.  رچوه ده  وه واوه تکی پو ته ڕه بنه  له  ، که یه هه
پشتری  تۆویش بوونکی له و  بوونی مرۆڤکی دیکه ت بۆ ره بنه
.  وه سترنه ببه  وه کانه ماتماتیکیه  ته بابه  شون به  یره سه . نیه

و  و ئه  یه هه  وه یان تاکه کی نده تی هه بابه  ندی به یوه شون په
تی ماتماتیکی  بابه.  وه کرنه نو شوندا جیاده لهش  تانه بابه
  له شوندا دابنرن ونو  له ناگونجت.  وه نو شوندا نادۆزرنه له

 موو دان هه ڕه باوه و ی له بیریارانه و ئه .بن هیچ شونکیشدا نه
بن،  یداده په  وه کانیانه توخمه  کانیش له ت ژماره نانه شتک ته

تیایاندا   ، که کانیان بکرداته جیاوازه  ستنیشانی ڕگه ده  بوایه ده
ده رهه سه  وه وی دیکه ک لهشت چۆن  وه ته ڕوونیانبکردایه دات و

 که یدابوونه ئایا په .تب ادهید په  وه مییه که تی یه ڕه بنه  له  ژماره
  کرا شتکی تکه ناکرت، که  ندک شت تکه ؟ هه کردنه تکه به 
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بۆی   م بیریارانه ی ئه یه شوه و وابوو، به که. کات یداده جیاوازتر په
 ئایا به.  ک خۆرسککی جیاوازی نیه یه  چن ژماره ده

نوێ کان، شتکی  بگه نوسانی وه کو پکه نوسان، وه وه پکه 
نو شوندابن  کان له نوساوه وه پکه  بت توخمه دا ده لرهپکدت؟ 

کانی  بت بیرۆکه دا ده ته م حاه له]. بنوسن  وه تاکو پکه[
. بن توانن هه خۆ ده ربه سه کدی و ب یه  زۆربوون به کبوون و یه

ڵ  هگ کبوون له یان یه ڵ زۆربووندا گه له  که یه  بت به ده  ژماره
خۆیدا  نو له  ندک پکھاته ، هه وه مه رو ئه سه له. کسانیدا هنای

.  گرتوه هایاننه  وانی دیکه و ئه گرتوه کانی هه تیه ڕه بنه  توخمه
  ی پکدن توخمه شتانه و ئه؟  که یه پکھاته  چ جۆره  ئایا ژماره

توخمی   ئایا ژماره. گرن ده نو خۆیاندا هه کانیان له تیه ڕه بنه
شیش  دابه و  وه کبوون جیاناکرته یه  م هیچ شتک له ؟ به یه هه

کک  ی البردنی یه ڕگه  به  دانی ژماره رهه ئایا سه. ناکرت
 یه شتک هه  پویستی به  م گۆڕانکارییه ؟ ئه کانه ناکۆکه  نه الیه له
 و بۆ ئه.  وه دا بمنته که ی گۆڕانه نو پرۆسه وامی له رده به  به

 .کسان ناکۆکن نایه کبوون و زۆربوون یان یه کبوون و یه  رانهبیریا
. دابت ریھه دا سه م ناکۆکییه نو ئه له  وت ژماره که رده واده
دا  که گۆڕانکارییه  وامی له رده به  به  یه هه  وابوو، شتکی دیکه که
 کاندا ناکۆکه  نه موو الیه ڵ تکشکانی هه گه بۆچی له.  وه منته ده
  گرنگ نیه.  نیه یان ال م پرسیاره می ئه نو ناچت؟ وه له  ارهژم

نی  الیه .بت یان نا دا هه که ه تکه  نو پکھاته نی ناکۆک له الیه
ی  جۆره و به[نگاری هر به. شکنت تکده  که ناکۆک پکھاته

موو  هۆی ڕوخاندنی هه  بته ده] کات ئیمپادۆکلیس باسیده
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هۆ بۆ   بن به دهکان    چۆن ژماره  وه ته کراوه ننهڕوو .ک یه ه تکه
بوونی   بۆنموونه(ن کو شتکی باوه ئایا وه. بوون کان و ره وهه جه

 موو ی بۆ هه بوو یوریتۆس ژماره مه ر ئه به ؟ له)دا واره نو قه خاڵ له
م  ئه بۆ .دانا  کانی دیکه ره وه یندهز سپ و کو مرۆڤ، ئه شتک، وه

کان  ندک بیریاریش ژماره هه. کارهنا وی به هش چ سته به مه
ئایا . نن دا داده و چوارگۆشه  کو س گۆشه کانی، وه ڵ شوه گه له

ھاتون پک  و ڕژه  ژماره  ی له وه ر ئه به ، له کانی دیکه شته مرۆڤ و
کرت  دا چۆن ده ته حاهم  ؟ له]هارمۆنین[هاوئاوازن

  ژماره  رم به گه شیرین و کو سپی و یشیان، وهکانن ته سه خه
ی  رچاوه سه  به و  نیه ر وهه جه  ژماره  وابوو، ئاشکرایه دابنرن؟ که

  و ژماره ره وهه جه  ڕژه. ریش دانانرت وهه ی جه ڕژه فۆرم و
م  ش یان ئسک له ری له وهه جه.  یه که ره وهه جه] ستوی ئه[ سه ره که

. شی خاک به اگر و دووشی ئ س به،  ژماره  بت به ده  وه ڕووه
خاک  کانی ئاگر و شه به  ، بۆنموونه ی شتکه ژماره  میشه ، هه ژماره

  ندی به یوه په و ییه ر ڕژه وهه م جه به. کان)  که یه(ی یان ژماره
تکی  بابه  که کراوه تکه  گرنگ نیه . یه هه  وه که کراوه تکه
 تی بۆ بهتای  شتی یان بهگ  وابوو، به ، که ژماره. بت ستویش نه ئه

                     . ستو نیه یان ئهر  کان هۆ، بکه بوونی شته
 کان به شته  شهبکرت، بۆچی با و پرسیاره ئه  پویسته -6
ی تاک بۆ  ک یان ژماره یه  ژماره. دابنرن  ی ژماره پکھاته 

خۆی زیاد  د قه نگوین س جار به ر هه گه بونیادنان دابنریت؟ ئه
ر  گه ، ئه وه وانه پچه به. رناچت ی خۆش ده که بکرت تامه
بوون  ی تکه ها ڕژه روه هه.  ندروستی باشه ته ڕوونتربت بۆ
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ڵ دوو  گه له ئهلفشی  س به .یه زۆرکردنی ژماره و  نیه  ژماره
.  یه نیا هه لداندا فاکتۆرکی تهڵ  گه له .نيه س جار دوو  باش به

. بپورت) 4( ژماره به 7x5x4و) 1( ژماره بت به ده 3x2x1 ئاکامی
  ی ئاویش له و ژماره 7x3x5x2ئاکامی   وابوو، له ی ئاگر، که ژماره

3x2 ت،  کاندا هه شته موو هه  له  ر ژماره گه ئه . بوه یدا نه په  وهب
 به ر ش سه ک ژماره یه کدی بن و کو یه کان وه شته  وا پویسته ئه

؟  کانه شتههۆی بوونی   ژمارهئایا . ش بت وی دیکه ئه شتک و 
مانگ  ی خۆر و وه ن؟ یان نازانین؟ سوڕانه هه  ر ژماره به کان له شته

ۆچی ناتوانین ب.  یه یان هه کان ژماره ره وه موو زینده جونی هه و
دابنن؟   کسان یان دووانه ، شاقوڵ، یه چوارگۆشه  به  م ژمارانه ئه

  شته  پکھاتوه  ژماره  شتک له موو کی هه مادامه.  نیهک  هیچ هۆیه
  وابوو، شته که. بت یان هه مان ژماره بت هه کانیش ده جیاوازه
م چۆن  به. نچ کدی ده یه مانگیش له کو خۆر و کانی، وه جیاوازه
وت  ک حه یه ن، پله وت پیتی بزون هه ن؟ حههۆ دابن  کان به ژماره

وت  حه  ، له وته یان حه کان ژماره ستره ئه  ه ، کۆمه یه داوی هه
 ینگ کانی جه مانه وت، قاره که ڵ دانی ده ندک ئاژه سایدا هه
   دایه که بوونی ژماره  له  مه ئایا هۆی ئه ) 96.(وت بوون تبیس حه

-----------------------------------------                                  
موسومانانی شیعی ئیسماعیلی  الی ) 7( بۆگرنگی ژماره  م ئاماژه که دهز حه) 96(

بۆ   وه لییه عه( وت ئیمام له حه ڕ به باوه  موسومانانه  م جۆره ک له یه سته ده. م بکه
. نن پیرۆز داده وت به  حه  که ن و ژماره ده) لسادیق ر ئه عفه ئیسماعیلی کوڕی جه

وت  ن، حه ده  بۆنموونه.  یه لک شتی دیکه ی گهر پوه  یه م ژماره ئه  گوایه
هتد ...غ رگای دۆزه وت ده وت توژی ئاسمان و حه وت ئۆقیانوس و حه ر و حه کیشوه

                      )   رگ وه. ( یه هه



 

331 

      

بوو  ی هه روازه وت ده حه] تبیس[ی وه ئه ر به کان له مانه یان قاره
 وت حه  ژماره  وتن بۆیه کان حه ستره وت بوون یان ئه وانیش حه ئه
ی  ژماره.  میان دروسته تی دووه ؟ بگومان حاه یه هه
ندیک  ت هه نانه ن، ته دوانزه) ورچی باکور(کانی ستره ئه
 پی و کانی ئکس و ندک پیته هه. ژمرین ی زۆرتریش ده ستره ئه

 ی س داون وه ئه ر به له  مانه ئه. نن س داو داده  به زیتا
زار  هه  که ،ن تناگه  م بیریارانه ئه. نرت یان بۆداده) س( ژماره

. بت ک همای هه یه  یه  وانه پیتی جی له . یه هه  م جۆره پیتی به
 د دوو قه به  بزونانه نه  پیته  و س جووته کک له یه ر ر هه گه ئه

  ، که وه ڕته بگه  وه ئه بۆش  مه هۆی ئه بتبزون  یتی نهتاکی پ
تیایدا   یه هه  و پیتانه کک له ر یه بۆ هه  نیا س جگه ته

ر  به وا له دابنرت، ئه  وه ) سی(پش پیتی له   و  وه  بخونرته
  ر به ک له نه.   یه بزون  هه نیا   س جووت پیتی نه ته      یه مه ئه

  س زۆرترن و جووته  کان له داوه. ن هه داو س ی وه ئه
کو زانا  وه  م بیریارانه ئه.  زۆرتر نیهس  یان له کان ژماره بزونه نه

ر لکچونکی بچوک  به له.  وه نه که کان بیرده درینه  رییه هۆمه
ندکیان  هه. کان نابینن وره گه  جیاوازییه اکاند نوان شته له

 ڕاست ژماره ن ژکانی ناوه ، ده وه هننه ی زۆرمان بۆ ده نموونه
  ڤده کان حه ییه فسانه ئه  کانی نو هۆنراوه نۆن یان دره شت و هه 

  وه ڕاسته  له  که شه به. ژنی دوو  ر ژماره ده قه به و  یه یان هه بگه
و  لفا کانی ئه دووری نوان پیته.  ییه شت بگه هه  وه په چه  له نۆ و

 ی ژماره و  رزی شمشاه به ی نزم و د دووری نوان نۆته قه ئۆمیگا به
ش  راوردکردنه م به ئه.  می ئاسمانه د سسته قه ش به م نۆته ئه
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  م جیھانه کانی نو ئه کاتیه  نو شته له  چونکه  کارکی دژوار نیه
هۆی   به  م هشتا ناتوانین ژماره به.  وه دۆزرته شدا ده یه باوه

ش  م بیریارانه ی بۆچوونی ئه گوره به. دابنینکان  بوونی شته
کسان  یهڕاست  تاک و دابنین و  تی ژماره سه خه  به  بت چاکه ده
ی  کان ژماره ژه ، که بۆنموونه. ین ڵ جوانیدا ڕیزبکه گه هزیش له و

 ندییه له یوه په  م جۆره یاندا، ئه که بیردۆزه ، له یه خۆیان هه
 موو هه  له و  وته ڕکه  مه م ئه به. بینن ده شدا کانی دیکه بووه هه 

یان   ر پانه ، ڕووبه ه ڕاسته . یه کی بووندا لکچون هه کاتیگۆرییه
  ی ئایدیایی نابت به ها ژماره روه هه.  نگه سپی ڕه و  یه تاک ژماره

 کانی ئایدیایی و کسانه یه  ژماره  چونکه(کانی مۆسیقا دیارده هۆ بۆ
م  نی ئهکا ئاکامه  مانه ئه. )جیاوازن  وه کدییه یه  لهکانیان  که یه

ڵ  گه له. ین ش بگه ئاکامی دیکه  بهتوانین  ده ن و یه بیردۆزه
 ینو ناتوان ینب ی ئایدیاییدا توشی گرفت ده پکھنانی ژماره

 ]ش یه م بیردۆزه ئه[ی  گوره به. ستبكهینمکیان پدرو سیسته
.  وه کان جیاناکرنه کییه سته هه  ته ابهب  کان له ماتماتیکیه  ته بابه
   .م نین كهتی یه ڕه وابوو، بنه که
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