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Warm Up



؟فةلسةفةى كؤمةاليةتى ضية*
Who is social philosophy ?

؟ضيةفةلسةفة*

What is philosophy 

 What is existence in philosophyبوون لة فةلسةفةدا ضية ؟  



(Social Philosophy)فةلسةفةى كؤمةاليةتى 

زمانةواني ثرس و طرفت و كيشة و  شرؤظةكردنى..بريكردنةوةيةكي سيستماتيكيثرؤسةيةكى ضري
داخوازيةكاني مرؤظة، هةميشة وةك فلتةريك هزرو تيطةيشتنى مرؤظ لةمةر دوروبةرى كيشةكان  

.ضردةكاتةوة لة قاليب ضةمكي تايبةتدا دياندةريَذيتةوة



We have two academic  levels of philosophy 
and are divided into two main areas

ك ئةو ئاستةية باآلو طشتيةية كة لةم بوارة فةلسةفة وة: .Macro Philosophyماكرؤ فةلسةفة •
تيؤرين كايةيةكي دوور يا لة دةرةوةى كيشة و طرفتةكان رؤذانة بايةخ بةوطرفت و بابةتانة دةدات كة زياتر

.رىئةم ضةمك و بابةتانة دامالراون لة كؤنتيكسيت كؤمةلطا و دوروبة(.  دةستنيشانكراون) ئةبسرتاكن

ة ئةو ئاستة فةلسةفيية كة راستةوخؤ ثةيوةنديدارة بة ثرس Micro Philosophyمايكرؤ فةلسةفة•
ة ئةو  مايكرؤ فةلسةف: رؤذانةيةكاني مرؤظ كار لةسةر ئةو بابةتانة دةكات كةهاوبةستة بة مرؤظ و كؤمةلةوة

كست و سةردةم اليةنة ثراكتيكيةى فةلسةفةية كة لةثال ئيتيك و فةلسةفةى سياسي داية بايةخ بة كؤنتي
.دةدات



What is difference between
macro and micro in the field of
philosophy

بوارةليكؤلينةوكانوذيانواقعىلةسةركارفراوانضوارضيَوةيةكىلةMacroماكروجؤريكبةنيوانيانسةرةكيجياوازى•
.دةدؤزيتةوةخؤيئةركطةراييتيؤريانةترفراوانرتوجؤريَكدةكاتجؤرةكانجؤراودةربرينةرةفتاروابستمؤلؤذياوجياجياكاني

دةداتةوةرةنطثراكماتيزملةجؤريككارةكانىزؤربةىديارةثيَوةبةشيجبوكرتوضوارضيَوةيةكيMicroمايكرؤبةالم•
سةرةكيشيكيبةوةكتويذينةوةكانوكرداريةكاندةربرينةبةدةذيتيَيداكؤمةلطارياليزمةىجؤرةئةمدةكريَتثيوةهةسيت

.دةكاتلةسةركارليَكيدةزانيخؤيئةركيلة

جؤراوزانستةلةدةداتةوةرةنطسيكتةرةئةملةثؤلينكردنيثراكماتيزمتيؤرياريزمكؤمةاليةتيةفةلسةفةلةهةريةك•
(سؤسيولوذيمايكرؤوسيؤسيولؤذيماكرؤ)ثيدةكةينهةستئةوةداجؤرةكان



Social philosophy has different meaning

مرؤظ))كؤمةاليةتىرةفتاربةسةبارةتدةكاتفةلسةيفثرسطةلييلةليكؤلينةوةكؤمةاليةتىفةلسةفةى•
ئاكارىرةفتارولةتيطةيشنتبؤكةليَكؤينةوةتةوةرىدةكاتةجياوازبابةتىضةندينكؤمةاليةتىفةلسةفةىبؤية.((

كؤمةاليةتييداذيانيلةمرؤظتاكيجياوازةكانياليةنةلةبريكردنةوةواتة.هةيةخؤيطرنطيكؤمةلوتاك
.
ليَتويذةرانكليليدةبيتةكؤمةاليةتىرةفتاريكةدةوروذينيتكؤمةاليةتيةكانثرسةكيشةودةربارةىثرسيارضةندي•

كؤمةلناسي،،درووناسيوةكزانستةكانىلةكؤمةاليةتىفةلسةفةىبابةتةكانىبؤيوهةر.دواداضوونبة
نيشاندةستكؤمةاليةتىجياوازفةلسةفةىواتايدوولريةداثيويستةروونىبةرضاووزياتربؤ.نزيكةئةنثرؤبؤلوذيا،

-:بكةين



Social philosophy different

واتة تويَذينةوة  لة بنةماو بنةرةتةكان و  . ئاماذةية بة فةلسةفةى زانستة كؤمةاليةتيةكان : يةكةم
.تيؤرةكان  ريطا زانستى و ميتؤدةكان رةخنةي كؤمةاليةتي لةو زانستة مرؤييانة

بةواتا  ليكؤلينةوة لة بةهاو نؤرمةكان بة خويندنةوةيةكي شيكارى و هةلسةنطاندني دياردة :  دووةم
.كؤمةاليةتي و بةها رةوشتيةكان



Elements of philosophy

Ontologie

epistemologyexistence

Metaphysical



What is Ontologie and cosmologie

ئةوروويلة«بوون»ليَكؤلينةوةيفةلسةفةىباسةكانىلةباسيكة«بوون»زانسيت:ذيائؤنتؤلؤ•
مرؤظبوونىثرسيمرؤظبوونىحةقيقةتىبنةوانىوبنجضووتةئؤنتؤلذيازانستىهةيةتىبوونةى

دةكاتئاراستةثرسيارانةئةمدروستكراوةكانبوونةوةرانحةقيقةتى
؟.مرؤظ»بوونى»حةقيقةتي•
ان؟ناديارةكميتافيزيكيةسروشتةبةدةوردراوةبؤشايةىئةووطةردوونثةيدابوونىحةقيقةتى•
؟ئاينيةكانوالهوتيباسةكرؤكيلةمرؤظضارةنووسي•
اسايئةملةسةرسريضكؤنسيثتةئةوديتطةروونسيستةمىيانطةردوونماناييبةكؤمسؤلؤذيا•

.(رؤذشةو)طةروونىياساييمانطورؤذببوني.زالةدوونياداسةربةكةدةكاتطشتيانة



Research methodology in 
social philosophy

كؤمةاليةتيفةلسةفةىوايةثييانهةنديك(descriptive)واتة-كيشةكانودياردةباسكردنميتؤدي-1
nonثيَوانةيةناسيفةتيكي normativeبرياروبيئةوةى،دةكاتكؤمةاليةتىثرؤسةىلةباستةنهاواتةهةيةز

.كاردةكاتوةسفكاريةميتؤدةئةمثيَيبةبريمةندةئةومنوونةى(فؤكؤميشيا)بكاتبؤهةلسةنطاندنى
كة ئةمة لة فرانكفؤرتيةكان بةزةقي دةردةكةويت ئةمة  normativeميتؤدي شرؤظة رةخنةيي ثيوانةيي نؤرماتيظ -2

ثيوانةيي  -خالي جةوهةرى كة جياوازي فةلسةفةي كؤمةاليةتي و كؤمةلناسي دةست نيشان دةكات شرؤظةى رةخنةيي
.واتة هةلسةنطاندن، برياردان، رةخنة

.شرؤظةى رةخنةيي ويثوانكارى كة الي هابرمارس بةرضاو دةكةويت: هةماهةنطي نيوان هةردوو ميتؤدةكة -3



Social philosophy logic 
لؤجيكي فةلسةفةى كؤمةاليةتى

مامتاتيك،بايولوجيفيزيك،:وةكزانينةمةبةستمانكةتيؤريزانستى•
سياسةتئاكار،:وةكدةداتكرداربةبايةخكةثراكتيكيزانستى•
شيعروةكدينيتبةرهةمبةخشسودجوانشتىكةهينانبةرهةمزانستى•

ؤيداخلةخؤيلؤذيككةواتة(مرؤظةبرييهزرو)بيدةبستيتثشتبدةهينيتبةكارىزانستيكهةموو•
نيةسةربةخؤزانستيكي

؟ضيبيتدةبيكةواتة•



سةر ئةفالتوون سةبارةت بة هزرى كؤمةاليةتى ضةند بناخةيةك ئاماذة ثيَدةكات جيهانة فراوانةكةى لة
دامةزراندووة

جيهاني فيزيكيلة هةموو شتيَك دوو رةنطي سةر مةشق و دةستبةكاربووة هةر لة زانينةوة تاوةكو Dualismus: يةكةم•
.دةوروبةر

ئةم بؤ ساخكردنةوةى ئةم جؤرة بووضونة لة بارةى زانني و ثرؤسةى فيَربوون و شت زانني ثةروةردة ، جيهاني ئيمة بة ثيَى•
ضووك و ئةو زانينةى ئيستا كة مرؤظ لةم جيهانة هةيةتى بة شيكي ب. تيؤرة سيبةرى و السيكردنةوةى جيهانيكي ذيرةكيية

.هةنديكي لة زانينيكي راستةقينةية، كة نةفةسي مرؤظ ثيش ئةوةى بيتة ناو لةشةوة هةيبووة

طةوهةرى  ذيانة و مةبةسيت سةرةكي ثرؤسةى سياسية و ئةو ثةيوةستة و شريازةيةية،  Justiceداد و داددثةروةرى   :  دووةم
كة ساخي و توندوتؤلي كؤمةلطا راطري دةكات، دةبيتة مايةى ئةوةى وةك ئؤرطان ثيكهاتةيةك رؤل و دةورى سةرةكى خؤي لة 

.ذياني ئةنداميدا راطري بكات



Afflation has a theory that nature and society mingle

ذير  -1•
توورةبوون-2•
زاوزي-3•
ةستؤبةرامبةر بةم سىَ تواناية دةبيت دةولةت لةم سى تاقم ثيَك بيت ضونكة بةم ثيية سىَ جؤرة ئةركي كةوتؤتة ئ•
.بةريوةبردنى كاروبارى كؤمةلطا و دةولةت ئةمة بةرامبةر بة فاكتةرى هيزي ذير لة لةشي مرؤظدا-•
يزي  داكوكي كردن بةرطري ثاراستين دةولةت و كؤمةلطا بة ثيكهاتة جؤربةجؤرةكانييةوة ئةم اليةنة بةرامبةر بة ه-•

.تورةبووني مرؤظ
ة  بةرهةم هينان ئةطةر زاوزى كردن سةرضاوةى بةرهةمهيناني مرؤظ بي ئةوا دةولةت بة هؤي ضني و تويذةكان دياريكراو•

ابني  واتة ضيين سييةم بةندةو كؤيلة ثياوان ثيداويسيت ذساني رؤذانةى ئةندامانى كؤمةلطا كاربةدةستان دةولةت د
.دةكات



لؤجيكي وةرطرتن لة رووي زماني دةرووني 
فةلسةفيةوة



تيؤري زانني
اليم سؤسيؤلؤذياي زانني لة سةدةي بيستةم وةك ضةمك لة اليةن بريمةندي نةمسايي ظلهيلم جريوز•

كرد ئةم توندوتؤل( سؤسيؤلؤذيايي) بةكارهاتووة كة ثةيوةندي نيوان فةلسةفةو  زانستى كؤمةاليةتى 
:ضةمكة بووتة مايةى وروذاندنى ضةندين كيشةو لة ضوارضيوةى ثرسياردا لةوانة

سةرضاوةى زانني ؟•
سروشتى زانني ؟•
رؤلي زانني لة ذياني رؤذانةى مرؤظ و كؤمةلطا ؟•
ضؤن ئةو شتانةمان زانيوة كة ئيستا دةيزانني ؟•



ثرؤسةى زانني
:زانني وةك ثرؤسةيةك لة ئةجنامي ليكؤلينةوة لة سىَ اليةن ثيكهاتووة •
Subjectئةو خودة ؟ ئةو كةسة كة شت دةزانيت : يةكةم•

 objectئةو شتةى دةزانريَت ثةى ثيدةبريت:دووةم•

.كردةوة، ضاالكي، ثرؤسةى زانينةكة خؤي : سيَيةم•



Knowledgeذيانةوةفةلسةفةىروانطةىلةمعرفة
)تاكةكةسيةدياردةيةكيبليَنيناتواننيهةرطيزبةالمتاكةكةسيةسيمايةكىجيئةطةر•

phenomenon of individual)سةردةطريتوةريمةعريفةىئةوتاكةكةسضونكة
وةريمةعريفةئةوبؤيةكؤمةاليةتيةكانسيستةمةلةئةنداميكةكؤمةاليةتية،بةسيستةميكي

كةزيندةكيةكانكردةوضاالكيريطايلة،بوونةوةيةكؤمةاليةتيبةثرؤسةىريطةىلةدةرطريت
:بكةينثيناسةىشًيوةيةبةمدةتوانني

اني  بريتية لة كؤي ئةم هةموو داهينان و شارةزايي و ثسثؤريةى نةوة يةك لة دواي يةكةكاني ئةندام•
نى\كؤمةلطا سةرجةم ئةو ضاالكية كؤمةاليةتية جؤراوجؤرانةى بةدةستيان دةهينيت بؤ بةريوةبر

.ضيانى رؤذانةى خؤيان
ك  معريفة دياردة هةموو كؤمةل بونيكي خةلك بةرهةم دةهينيت معريفةش لةطةل هةموو كؤمةل بوني•

(.كؤمةلطاش بريتية لة كؤمةل بوونيكي طةورةي خةلك) داية 



(ذياي معريفةسؤسيولؤ) خاوةنى تيؤري سيستةمةكاني معريفة لة بوارى ( شثينري)فةيلةسويف ئةملاني •
:ضةندينة سيفات و تايبةمتةندي معريفةى دياري كردووة  لةوانة•
معريفة هةميشة وةك  زانيارى خؤي نيشان دةدات دةربارة ياخود: معريفةسروشتى سيمبولي -1•

.سةبارةت بةشيك ياخود كةسيك  ياخود بابةتيك
لةوةشدا توانايي راستى بوون هيَزي معريفة واتة وةرطرتنى ناوةرؤك وةك : بوون راسيت -2•

.حةقيقةتيك زؤر جار قسةكردن لةسةرى
ة ناوةرؤكي معريفةكراوة بة زانيارى بة ضوار ضيوةى بة هةموو بوارةكاني ذيان ب: سوودي طشيت -3•

(.ئايني، ياسا،سياسةت، ئابورى) طشتى بؤ منةةنة 
هزر عقل تريوانني بريكرنةوة ديدطا ....  نامادي معنوى-4•
كةى لة بؤ منوونة كاتيك يةكيك معريفة بالو دةكاتةوة مانايي ئةوة نية معريفة: لة دةست نةضوون-5•

.دةستت ضووة بطرة بة بالو كردنةوةى معريفةكةى فراوانرت و دةولةمةنرت دةبيت
ةت معريفة بةهايي خؤي هةية  هةلطري معريفة خاوةن جؤريكة لة سةرو: معريفة ثاداشت بةخشة-6•

.و ساماني معنوي
طري معريفة سروشتيكي طةرؤكي هةية هةرطيز لة شوينيك و الي كةسيكي جي: طةرؤكي معريفة-7•

.نابيت نامينيتةوة



هاوكيشةى ئال و طؤري هزري فةلسةيف

لؤجيك

ذيانمعرفة



معرفةدةروونزانيئاماجنةكاني•
سةثرؤليَكؤلينةوةىريَطةىلةمرؤظ،بايلوذيومةعريفيثيَكهاتةىلةتيَطةيشنت-1•

بريكرنةوةوكردندركئاطاييوهةست)وةكو,فسيؤلؤذيةكانبنةماوذيريييةكان
.ذيرىهيلكارىبريهاتنةوة

ئةودنىطةيانئةجنامبةميكانيزميولؤذيكىوبابةتيانةكردنةوىشيكردنىثيَشكةش-2•
وةكر،طرياوةتةبةضوارضيَوةيةدالةمكةتويَذينةوةميتؤدانةىئةوبنةمايلةسةرثرؤسانة،

.موونئةزتاقيكردنةوةوحالةتليَكؤلينةوةىومةيدانيليَكؤلينةوةىوضاوديَرىوتيَبينى
.دةكاتةوةروونئةجنامدراورةفتاريكةياسايانةىوطرميانةبةوطةيشنتمةبةست

ةرىئةطوة،(مةعريفيةكان)ذيرييةكانكردارةكاركردنيضوارضيَوةىلةكردنثيَشبينى-3•
ؤبثيَيبوونرازيلةطةلدياريكراوبارودؤخيلةتاكةكاندالةدياردانةلةمهةنديَكروودانى
ضارةسةركردنىثرؤسةىوريَكسخنتلةنوىَسرتاتيجىبةكارهيَنانىماوةىلةمنوونة

.كراوةكانخةزنتؤماركراوةكانزانيارية
بارودؤخةكانىلةوكاركردنيانذيرييةكان،كردارةلةسةربرياردانوكردنكؤنرتؤل-4•

.اسياسيدئابورىوكؤمةاليةتىودةروونىئاستةكانىهةموولةسةررؤذانةذيانىدواتري



جؤرةكاني معريفة
• سةرةكي و بنةرةتية مرؤظ دةكات بة بوونةوةريَكي كؤمةاليةتى ( طشتى-عام)معريفةي رةمةكي -1

لةاليةنى يةكةمني دةزطاي كؤمةاليةتيةوة كة خيَزانة بة مرؤظ دةبةخشرىَ، ئةطةر ضي دةزطاي تريش 
.بةشداريدةكةن لةم ثرؤسةية وةكو خزمايةتى دؤستايةتى قوتاخبانةى، دةزطاي ئايينى

• -ناوةرؤكي ئةو معريفةية بريتية لة ئاراستةكردنى فكر بةرةو ضؤنيةتى قسةكردن رةفتار هةلسةكةوت
. و هةلويَستى تاكةكاني تاكؤمةلطا

• لة بنةرةتدا ئةو معريفةية كة برياردةدات ض جؤرة كةسايةتييةك ثيَويست بؤ كؤمةلطا بؤ سيستةمة 
.كؤمةاليةتييةكةي

• .ضونكة كةسايةتى تاكةكان كة ثاريَزطارى سيستةمة كؤمةاليةتيةكة دةكةن



• معريفةى ئايينى-2
• عةقيدةية بنةماكاني خؤيي بسةسةر خةلكدا دةضةسثيَين -ئةم معريفةية خاوةن سيستةميَكى فيكرى

بة ريَطةى ملكةضكردنى كولتورةكةيانةوة ئةمةش واتة خؤخزاندنة ناو ناخ و دةرووني  تاكةكانةوة  
بةمةشةوة باالدةستى خؤي لة كؤمةلطادا وةدةسديَنى

• سروشت و ناوةرؤكي ئةم معريفةية بريتية لة كاركردنة سةر اليةنى دةرووني و سؤزدارى تاكةكان 
بةمةبةستى ناضاركردنيان بة جيبةجيكردنى ثيداويستةكانى ئةو شيَوازة ذيانةى كة ئايني لةطةل  

.كولتورةكة لةسةرى ريَكةوتوون
• ئةم جؤرة معريفةية ئةطةرضي لة دةزطا كؤمةاليةتيةكاني تريش وةردةطرييَت بةالم دةزطاي ئايينى 

.خاوةني ئةم معريفةية ئةم دةزطاية دةوريكي باال دةبيين لة كونرتؤلي كؤمةاليةتى
• معريفةى فةلسةيف-3

• معريفةيةكي طشتطري و هةمةاليةنةية دةسكةوت و ئةزموونةكاني ذيان و راستيةكاني معريفةي زانستى 
. بةكارديَنى بؤ طةيشنت بة دةرةجنامي طشتطري دةربارةى دياردة و رووداوةكان ذيان بة طشتى

بةجياوازي لةطةل معريفةى زانستى ( كلي)معريفةى فةلسةيف معريفةيةكة  دةربرتةى هةمةاليةنى 
.كةبةسةر بوار و ثسثؤري جؤراوجؤر دابةشكراوة



• ة هةروةها معريفةى فةلسةيف بةوة لة معريفةى زانسيت جيادةبيَتةوة كة معريفةيةكي فكرية تةئةموليي
نةك ئةزموونطةرايي و تاقيكردنةوة، بؤيةش معريفةيةكة نة بؤ هةمووان بةلكو معريفةيةكي تةنيا بؤ 

، ضونكة ئةم معريفةية ثيويسيت بة توانايي هزرى شياو رؤضوون بؤ ناو قوالي و بنةضة و ( خنبة)ئيلت 
.ريشالةكاني بابةتةكانةوة هةية

• هةرضةندة معريفةى فةلسةيف لةم رؤذطارةدا بووة بة ناوةرؤكي بابةتيكي زانسيت بةالم وةكو زانستيش 
جياوازى تايبةمتةندي خؤي ض لة بابةتةكاني تر  ض لة ميتؤدةكاني تر ثاراستووة

• ئةم معريفةية ئةطةرضي جياية لة معريفةكاني دي بوارى تايبةت بةخؤي هةن بةالم توخم رةطةزةكاني 
معريفةي فةلسةيف لةناو هةموو جؤرةكاني تري معريفة هةن بة جؤرةكي دي هةموو جؤرةكاني معريفة  

.رةط و ريشال و بنةماي فةلسةفةبوونيان تيداية
• هةر بؤية هةموو رووداوةكان وةكو ثرؤسة دياردة جؤراو جؤرةكان بنةماي فةلسةفيان تيَداية

كةوتة ذياني كؤمةاليةتى بة كؤي ثيكهاتة كؤمةاليةتيةكاني مادي معنوي بنضينةى فةلسةفةى خؤي  
.هةية، ضونكة كؤمةلطاو ذيان كؤمةاليةتى لةخؤوة سةريان هةلنةداوة

سةبارةت بة كؤمةلطاي كوردي معريفةى فةلسةفةي تيداية لةناو هزرى كؤمةاليةتيدا قةتيس ماوة هيشتا 
.وةك بواريكي معريفةى سةربةخؤؤ خؤي نةسةملاندووة



• معريفةى زانستى

• جؤريَكي تايبةتى معريفةية راستى و دروستى ئةم معريفةية بة ئةزموون تاقيكردنةوة لةسةر ئةرزى واقيع 
سةمليندراوة

• معريفةى زانستى كةرةستةو خواستى ثيداويسيت زؤري هةية بؤيةش بؤ هةموو تاكةكاني كؤمةلطا فةراهةم 
منوونةى معريفةي  ( دةزطاي زانستى، ئةكادميي، زانكؤ، ثةميانطا، قوتاخبانة)نابيت بةلكو دةزطاي تايبةت 

دةزطاي زانستني ،خاوةني ئةم معريفةية دةيبةخشيَتة بةو كةسانةى تواناي دابينكردنى ئةو كةرستةو 
.ثيداويستية زانستةكانيان هةية

• معريفةى زانستى معريفةيةكي ماددية، ضونكة دةربارةى ئةو دياردةو بابةت و كةلو ثةالنة كة بوونيان هةية 
.بةردةستة و هةست ثيَكراون يان رةنطدانةويان هةية لةسةر ئةرزي واقيع

• ئةم معريفية ئةبسرتاكانة خؤي دةنويين بةالي لة راسيت بةدةر نية لة مةرجةكاني واقعي كؤمةاليةتى سةربةخؤ 
معريفةي زانستى ريَذةية بةرادةى ثيشكةوتووي ئةو معريفةية كاروبارى كؤمةاليةتى خؤي تيدةئاليين 

• ئةم معريفةية توند طريدراوة بةرةوشي كؤمةاليةتى سيستةمةكةوة ثةيوةندي بةهيز نيوان زانست و ثيشةسازى 
حكومةت بةهؤكارى سياسي هةلدةسوريين كةواتة هؤكارى كومةاليةتي هةميشة كاريطةرى هةية لةسةر  

.معريفةى زانستى لةهةركؤمةلطايةك



ئةركي معريفة
• ئةركةكاني معريفة

• بةطشتى معريفة دوو جؤر ئةركي هةية لة كؤمةلطادا
• ئةركي طشتى، ئةوةش ئةركة سةرةكي و كؤمةاليةتى ئةطةر سةرنج بدين لة بةريوةبردنى ذياني -1

كؤمةاليةتى هيض كونج و اليةنيَكي ذياني ئيمة شك نابةين معريفةى تيدا نةبيَت ياخود بة معريفةوة  
.بةريوةنةجيت

• ئةركي تايبةت ئةوةش بريتية لةو ئةركةى راستةوخؤ بةندة بة معريفة خؤيةوة ئةويش بةخشيين -2
زانيارى و مةعريفة بة ئةنداماني كؤمةل، نتوةرؤكي ئةركي دووةم بريتية لة ثيَداني دةورو دةسةالت بة  

. تاكةكان



تريوانينكي فه لسه فيانه بؤ خود
ةلدةمينيتةوةتيؤرةئةمثيشةنطوةك(كؤمةاليةتىنيزاميومرؤظسروشتى)لة(كؤليهؤرتونجارلس)تيؤري•

خوديلةئاوينةوينةىوةكبةلكو(كؤمةلطابةرهةمي)وةكنةكدةكاتتاكتيطةيشنتباسيئةمريكاكولتورى
ةمئبةلكوبسةثينريتمرؤظوسروشتدةرةوةىلةكؤمةاليةتىريكخستنىناتوانرىكةوايةثيضارلس(كؤمةلطا

ديناميكىبؤثةروةردةييتويَذينةوةيةكي1902سالي.سةرهةلدةداتخؤيةوةخوديوسروشتلةريكخسنتجؤرة
ريكخستنىمرؤظسروشتىكةوايةثييئةونووسيةوةكؤمةاليةتىريكخستنىومرؤظسروشيتلةسةركؤمةلطا

ثةيوةندىثرؤسةىدةربارةىكالسيكيةكاريكيبةلكو.سورهيتةرسةرمؤرالتيزيكىلةزياترنكؤمةاليةتى
.دةكاتدروستىخؤيزاتيكةشتهةمانوةككؤمةاليةتى

اكتضوارضيوةىلةكؤمةاليةتيةكاننيزامةهةمووجؤريكبةبرياردانناوةندىلةخؤيةتىخوديسروشتىتاكطةرايي•
مؤيداينةبطرةبسةثينريتدابةسةركؤمةاليةتىريكخستنيكيهيجناتوانرىخوديةسروشتةئةودةسورينةوة

كيبزاوتيجؤرةهيجبةرهةميرنطدانةوةىدةكاتخؤيبينايخؤيدةبيتكؤمةاليةتيةكانثرؤسةتيكرايئاراستةى
بةةرةطةزةكانيةوهةمووبةكؤمةاليةتيةكانثرؤسةبؤيةدةكات،ئاوينةىخؤيخؤرسكةىلةوجطةنيةكؤمةاليةتي

دةكريتهةذماركؤمةالييةذينطةئةمكاريطةرىكارةكتةرىسةرةكيفاكتةرىدروستكةروتيدةثةريتخودزاتي
ثيكياندةستكؤمةلطاوكولتورىبابةتةهةمووكؤمةاليةتيةكانةتومخةطشتبرياردانيطرنطيناوةنديكيسةرةجنام

.خؤيةزاتيكيكةهةيةتاككةراياينخؤرسكيسروشتيكي



Language acquisition

بةدةستهيَناني زمان

ثيَيهةروةها.زمانبةدةستهيَنانيدةوتريَثيَيدايكزمانيياخودبنةضةييزمانيفيَربووني•
.طةشةدةروونيزمانةوانيدةروونيدةوتريَت

نی تێگەيشتدرككردن وۆمروَظ توانا بةدةستدةهيَينَ ببةدةستهيَناني زمان ئةو ثرِوَسةيةية كة تيَيدا •

.communicateبةرهةمهيَنان وبةكارهيَناني وشة و رِستةكان بوَ  طةياندن زمان، هەروەها بۆ
زمانيبةدةستهيَنانيكةوا,دةكاتيةكةمزمانيبةدةستهيَنانيبوَئاماذةبةزوَريزمانبةدةستهيَناني•

.ساوابوَمندالَيدةخويَنيَت(دايك)بنةضةيي



(دةكاتطةورةشومندالَ)لةطةلَمامةلَةكةوا,دووةمزمانيبةدةستهيَنانيلةجياكراوةتةوةئةمة•
.ترزمانيَكيبةدةستهيَنانيبوَ

ئاخاوتنبوَخةلَكفيَربوونيلةضوَنيَيتكةوازماندةروونزانيلةداويَكةتةنهازمانبةدةستهيَناني•
.دةكوَلَيَتةوةتيايدايةكةهزرييةكانيثرِوَسةو
كةبووينلةدايكزانيارييةكةوةبةئيَمةيانفيَربووين؟باوكمانةوةودايكلةئاخاوتنئيَمةئايا•

.وةرطرينمانززووئةوةيبوَميَشكمانةلة
.nurtureدروستبوونبةرامبةرnatureسروشتةوةلةثرساريَكةئةمة,لةرِاستيدابوَية•



Nature Nurture                               
• Noam Chomsky

 pre-wiredباوةرِي واية كة ئيَمة ثيَشوةختة ثيَكهاتةيةكي دةمار •
كة يارمةتيمان دةدات بوَ ئةوةي زانياري , لة ميَشكمان هةية

atavismبة ئةتاظيزم , ثيَشكةوتوومان هةبيَت دةربارةي زمان
. ناسراوة

بةكاريدةهيَننوئاخاوتنلةرِيَكضةشنيَكيبةدوايمندالَةكان•
بةكارهيَنانيوةكوتازة(نطق)ئاخاوتنيَكيئةوةيبوَياساوةك

زمانيلة"وو"ةوات”ed“بةووشةيةكهةمووكةرِابردووفرماني
.ديَكوَتاييیكورد

•Chomsky(سويضةوة)بةبوينلةدايكئيَمةكةوابووباوةرِي
لةميَشكمان

English: SVO
Turkish: SOV

• Michael Tamasello

باوةرِي واية كة مندالَةكان  زمان بةدةست دةهيَنن يةكةم جار  •
و ثيَش هةموو شتيَك لةرِيَي تيَطةيشتين ئةوةي كة ضوَن  

.ئةواني تر زمان بةكار دةهيَنن

• B. F. Skinner:

"  هةلَسوكةوتطةري“تويَذينةوةي سكينةر لةذيَر ناوي •
“Behaviorism”  َكة لةوانةية ئاشنا بيَت لةطةل

لةرِيَي دايك وباوك و خوشك  بةكارهيَناني دةروونزاني
.  وبراكانيانةوة لة دةوروبةري خوَيان



ض  زانيارييةكي زمان ثيَويستة بيزانني بوَ بةكارهيَناني زمان؟. 

Implicit  شتيَك دةكةي بةالَم ئاطات لة هةموو رِيَساكان نيية( جيَبةجيَ)زانياري ئةوةي ضوَن ئةدا.

.زانيين ثرِوَسةكاني ميكانيزم لة جيَبةجيَكردني ئةو شتة :Explicit



.  كام لةو ثروَسة  فكريانة بةكارديَت لة زماني ئاسايي
.طفتوطوَيةك, خويندنةوةي كتيَبيَك, (ضرةحما)ئيَمةضوَن تيَدةكةين لة وانةوتنةوةيةك•

Cognitive processes: 

Perception,

memory, 

thinking,

learning



بیروبۆچوونی هەندێک لە الیەنگرانی زمانەوانی دەروونی

:Vandersڤندريس  

ی و کردەی قسەکردن الکاريگەرييەکی هەڵچوونی لەسەرە هەموو رووداوێکی قسەکردن -
.دێنێتڤندريس بريتييە لە دەربڕينێکی تايبەت، کە هەڵچوونێکی دياريکراو بەرهەم



:Watsonواتسۆن  •

واتسۆن بڕوای بە غەريزە و دياردە رەفتارييەکان نييە، هەروەها تايبەتمەندی يە 
داڵ وا لە رێگای راهێنان دەتوانين منبۆماوەييەکانيش رەت دەکاتەوە و جەخت دەکاتەوە، کە 

کييە و ئەقڵ ، واتسۆن وای بۆ دەچێت رەفتاری مرۆڤ ديناميلێبکەيين بە پێی پێوست بێت
پێشنيار دەکات ا بابەتێک نييە بۆ دەروونناسی، چونکە تێبينی دەربارەی ئەقڵ خودييە، بۆيە و

بەپێی . كريتلێکۆڵينەوە لە رەفتاری دەرەکييە و پەيوەندييە لە نێوان وروژێنەر و کاردانەوە ب
ی زمان وەسفی رەفتارێکی دەرەوەيە و بريتيە لە کۆمەڵێک کاردانەوەئەم بۆ چوونە، 

.  مەرجدار



:Pavlovپاڤلۆڤ •

، ووەوەاڵمدانەوەی کاريگەری دەرەکی پێکهاتوە يا کاردانەوەو کار زمان الی پاڤلۆڤ لە•
لە بە شێوەيەک شێوەيەکی گونجاوی هەبێت لە رووی کۆمەاڵيەتتيەوە، ئەم بە زۆری

خانە و دروست و جێگير دەبێت کە، لە رێگای دايک و باوک و قوتابپاداشتەوە رێگای
رستە تاکەکانی کۆمەڵگا، جا بەم شێوەيە منداڵ فێری زمان دەبێت  و ژمارەيەکی زۆر لە

.تۆماردەکات، کاتێک دەکەوێتە ژێر کاريگەری دەرەکی

خواردنەکە پاڤلۆڤ سەگێکی هێنا سەرەتا برسی کرد ئينجا خواردنی دەخستە بەردەم هەرکە•
ا ی دەدی ليکی دەهاتە خوارەوە، دوای ئەمە لەگەڵ خواردن هێنانەکە زەنگێکی لێ دەدا ت
ی وای لێ هات دەنگی زەنگ و خواردنەکە لە مێشکيدا لێک بەستراون، جا هەر کە دەنگ

ەم بيبستايە ليکی دەهاتە خوارەوە، ل( بێ خواردن بينين يا بۆنکردن)زەنگەکەی 
کە لە روانگەيەوە، واتا بريتييە لەو بارەی، کە قسەکەی تێدا دەکرێ و لەو کاردانەوەی

.  گوێگر بەدی دێت





:ئەم کارە دەبێت لە دوو روانگەوە سەير بکرێت(  ريچاردس)بە باوەری •

. ئەو شتانەی مرۆڤ دەيانبينێت لەکاتی قسەکردن: دەوروبەری فيزيکی1.

. ئەو شتانانەی کە مرۆڤ هەستی پێ دەکات و لە مێشکی دايە:  دەوروبەی دەروونی2.



 Skinner:سکينەر•

، هەر بۆيە يەوەرەفتار دەتوانرێت وەسف بکرێت و بخرێتە ژێر تێبينيسکينەر پێی وابوو 
انستی بەستنی دەبينين رێچکەی رەفتاری وەسفی گرتۆتە بەر و پێی وايە کاری توێژينەوەی ز

رۆڤ بوونەوەری زيندووی م: پەيوەندی يە لە نێوان بارودۆخ وروژێنەر و کاردانەوە، دەڵێت
.  بريتييە لە ئامێر وەک هەر ئامێرێکی تر

ەوە بکات  بە سکينەر لە رێگای تيۆری مەرجی پراکتيکی کاريگەر توانی سەگێک فێری ئ
هەموو .پليکانە بێتەخوارەوە يان منداڵێک فێری سەما بکات يان سواری پايسکل بێت

.ئەوانەش لە رێگای وروژێنەری پارچە ئێسکێک يان شيرينييەک ئەنجام دەدرێت



Chomsky:چۆمسکی •

ێکی توانست، مرۆڤ کە لەدايک دەبێت پرۆسەيەکی ئەقڵی ئاڵۆزەزمان لە روانگەی  چۆمسکی 
رکی ، ئەزمانی سنوورداری هەيە و يارمەتی دەدات بۆ وەرگرتنی هەر زمانێک لە کۆمەڵگايەکەيدا

خۆی زمان الی چۆمسکی توانای ئاخێوەرە لە زمانێکی دياريکراو، کە لە رستە و دەربڕينی نوێ
ەی کە دەبينيتەوە والی کەس  بەکار نەهاتووە، وەيا خۆی گوێی لێنەبووە، يەکێکە لەو زمانەوان

ی سەربەخۆی زمانەوانی دەروونی زياتر چەسپاند و بوو بە خاوەن کەرەستەی زانستی و کردە
.کارەکی ئەويش لەرێگای تێوری بەرهەمهێنان وگوێزانەوە

دنەوی چۆمسکی پێی وايە تيۆری فێربوون بە وروژێنەر و کاردانەوە گونجاو نييە بۆ روونکر
.توانای قسەکەر بۆ بەکارهێنانی زمان

ڵی منداڵ ئەقچۆمسکی لەاليەنی دەروونی پەيوەست بە کردەی وەرگرتنی زمان الی منداڵ پێی وايە 
ێيە ئامادەباشی پێکدێت لە تايبەتمەندی بۆماوەيی، کە توانای ئەوەی پێدەدات فێری زمان بێت، بەم پ

ە گوێی ئەوەی تيادادەبێت پێکهاتەی رێزمانی زمانەکەی بنيات بنێت لە رێگای ئەو قسانەی، ک
تەواو بنيات ، واتە منداڵ لە توانايدايە رستەیلێدەبێت بە شێوەيەکی داهێنەرانە نەک السايی کردنەوە

.بنێت کە پێشتر گوێی لێ نەبووە



Jean Piagetپياجە •

وانێتە زمانی هەيە و لە چوارچێوەی پێکهاتەييەوە دەرپێکهاتەيی بۆ زمان پياجە تێروانێنێکی 
ی بۆ منداڵ و رۆڵی لە درکپێکردن و بيرکردنەوە دەخاتە روو، پياجە رووبەرێکی فراوان

ت و گەشەی بير سەرەتا روودەداپەيوەندی نێوان زمان و بير تەرخانکردووە، پێ ی وايە 
غی کار ، گەشەی ئەقڵی و رێگاکانی نواندنی شت لە قۆنادواتر گەشەی زمانی بەدواوە دێت

Action  دەبێت دواتر وێنەImage  و ئينجا زمانLanguage.



L. S. Vygotskyڤيگۆتسکی •

نەبێت هەيە، ئەو وشەيەی کە واتایپەيوەندييەکی بەهێز لە نێوان زمان و بيردا پێی وايە 
ان ئەوا تەنها دەنگێکی بە تاڵە وە بە وشە هەژمار ناکرێت، واتای ووشە الی گشتاندن ي

.هەيەچەمکە، چەمک و گشتاندن، زياتر لە هەموو ئەرکەکانی بير زياتر تايبەتمەندييان

ووی ، کە رفۆرم. ڤيگۆتسکی جياوازی لە نێوان دوو ئاستی جياوازی قسەکردن دەکات
ەوە ، کە الی منداڵ ووشە بەيەکەوەی دەبەستێت، کە رووی ناوەوەيەتیواتادەرەوەيەتی و 

.دواتر دوو ووشە يان زياتر بەيەکەوە دەبەستێتەوە ئينجا رستە دروست دەکات



W. L. Sternشترن •

خوليای )اتەوە تيۆريەکەی شترن تايبەتمەندييەکی ئەقاڵنی هەيە و سێ جۆرە خوليايی جيادەک
خوليای مەبەست مرۆڤ لە ئاژەڵ ، (شێواز، خوليای کۆمەاڵيەتی، خوليای مەبەست

اريکراو، ، شترن پی وايە مەبەست ئاراستەکردنە بۆ ناوەرۆک يان واتايەکی ديجيادەکاتەوە
ێی وايە هەروەها پێی وايە منداڵ لە تەمەنی دووساڵيدا بە ئاگايە لە بەکارهێنانی هێماکان و پ

ن لە تێگەيشتئەم هەنگاوەی منداڵ بە واتای ووشە پرۆسەيەکی بيرکردنەوەيە، کەواتە 
.پەيوەندی نێوان هێما و واتا جياوازە لەگەڵ بەکارهێنانی ئاسايی زمان
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