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فەیلەسووفە موسڵمانەكانفەیلەسووفە موسڵمانەكان

پ. د. حەمید عەزیزپ. د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب()زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

پێشەكییەكی ناچاریی!پێشەكییەكی ناچاریی!
11 - كاتێــك مــرۆڤ قســە لــەو پاوانــەی مێــژووی  - كاتێــك مــرۆڤ قســە لــەو پاوانــەی مێــژووی 
فەلســەفە دەكات كــە هەندێــك جــار بــە فەلســەفەی فەلســەفە دەكات كــە هەندێــك جــار بــە فەلســەفەی 
ــت،  ــە بەردەس ــك دێت ــرێ، بابەتێ ــامی ناودەب ــت، ئیس ــە بەردەس ــك دێت ــرێ، بابەتێ ــامی ناودەب ئیس
ــد  ــەی كێشــەیان لەســەرە و چەن ــاو و ناوەرۆكەك ــد ن ــەی كێشــەیان لەســەرە و چەن ــاو و ناوەرۆكەك ن
ــە ســووك و ئاســانی  ــن وا ب ــە ســووك و ئاســانی پرســیارێك دەورووژێن ــن وا ب پرســیارێك دەورووژێن

نــە وەاڵم دەدرێنــەوە، نــە بەالیەكــدا دەخرێــن!!نــە وەاڵم دەدرێنــەوە، نــە بەالیەكــدا دەخرێــن!!
ــە،  ــەوە هەی ــە ناوەكەی ــدی ب ــدەی پێوەن ــە، - ئەوەن ــەوە هەی ــە ناوەكەی ــدی ب ــدەی پێوەن - ئەوەن
هەندێــك  بگــرە  عەرەبــە،  نووســەری  هەندێــك هەرچــی  بگــرە  عەرەبــە،  نووســەری  هەرچــی 
عــەرەب  فەلســەفەی  بــە  ڕۆژهەاڵتناســانیش  عــەرەب لــە  فەلســەفەی  بــە  ڕۆژهەاڵتناســانیش  لــە 
دەزانــن  هەموویــان  ئەگەرچــی  دەبــەن،  دەزانــن نــاوی  هەموویــان  ئەگەرچــی  دەبــەن،  نــاوی 
ــان و  ــە زم ــان ب ــە یەكێكی ــووفانە تاك ــەو فەیلەس ــان و ل ــە زم ــان ب ــە یەكێكی ــووفانە تاك ــەو فەیلەس ل
ــە  ــەو ناونان ــان ل ــوون! بیانووی ــەرەب نەب ــەز ع ــە ڕەگ ــەو ناونان ــان ل ــوون! بیانووی ــەرەب نەب ــەز ع ڕەگ
ئەوەیــە گوایــە هەموویــان بــە زمانــی عەرەبــی ئەوەیــە گوایــە هەموویــان بــە زمانــی عەرەبــی 
ژیانیــان  عەرەبــدا  نیشــتمانی  لــە  ژیانیــان نووســیویانە!  عەرەبــدا  نیشــتمانی  لــە  نووســیویانە! 
بەســەر بــردووە، ئــەو ڕەگــەزەش كــە گشــتیانی بەســەر بــردووە، ئــەو ڕەگــەزەش كــە گشــتیانی 
پێكــەوە كۆكردووەتــەوە ڕەگــەزی عــەرەب بــووە پێكــەوە كۆكردووەتــەوە ڕەگــەزی عــەرەب بــووە 
و  كەســەكان  بــە  نێونەتەوەیــی  و و خەســڵەتێكی  كەســەكان  بــە  نێونەتەوەیــی  و خەســڵەتێكی 

بەخشــیوە! بەخشــیوە!بابەتەكــە  بابەتەكــە 
- ئاراســتەكەی دیكــە كــە عــەرەب نیــن، بــە - ئاراســتەكەی دیكــە كــە عــەرەب نیــن، بــە 
ئیســامی  فەلســەفەی  بــە  بابەتەكــە  ئیســامی ناچاریــی  فەلســەفەی  بــە  بابەتەكــە  ناچاریــی 
ــایە  ــە س ــەو فەلســەفەیە ل ــە ئ ــەن، چونك ــاو دەب ــایە ن ــە س ــەو فەلســەفەیە ل ــە ئ ــەن، چونك ــاو دەب ن
و ســێبەری ئایینــی ئیســامدا خەتوخاڵــی داوە و ســێبەری ئایینــی ئیســامدا خەتوخاڵــی داوە 
ــە ورووژاون و  ــانەش ك ــەو كێش ــتووە، ئ ــە ورووژاون و و پێگەیش ــانەش ك ــەو كێش ــتووە، ئ و پێگەیش
ــووە،  ــە هــۆی ئایینەكــەوە ب ــێ كــراوە ب ــووە، قســەیان ل ــە هــۆی ئایینەكــەوە ب ــێ كــراوە ب قســەیان ل
ئەوجــا هەمــوو فەیلەســووفەكانیش موســڵمان بوون ئەوجــا هەمــوو فەیلەســووفەكانیش موســڵمان بوون 
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لێــرەوە  ئایینەكــە كــۆی كردوونەتــەوە. هــەر  لێــرەوە و  ئایینەكــە كــۆی كردوونەتــەوە. هــەر  و 
ــاوی بابەتەكــە نەهێنــرێ و  ــەوە نییــە كــە ن ــاوی بابەتەكــە نەهێنــرێ و الری ل ــەوە نییــە كــە ن الری ل

بگوتــرێ فەیلەســووفە موســڵمانەكان.بگوتــرێ فەیلەســووفە موســڵمانەكان.
ــەرە  ــی نووس ــر بۆچوون ــێیەم پت ــتەی س ــەرە - ئاراس ــی نووس ــر بۆچوون ــێیەم پت ــتەی س - ئاراس
لــە پرۆفیســۆر  لــە پرۆفیســۆر ئەكادیمییــە ڕۆژئاواییەكانــە كــە  ئەكادیمییــە ڕۆژئاواییەكانــە كــە 
ــی فەڕەنســاییەوە دەســتی  ــۆر ئیرنســت ڕینان ــی فەڕەنســاییەوە دەســتی دوكت ــۆر ئیرنســت ڕینان دوكت
ئــەوەی  لەســەر  ئــەوان ســوورن  كــردووە.  ئــەوەی پــێ  لەســەر  ئــەوان ســوورن  كــردووە.  پــێ 
شــتێك نییــە پێــی بگوتــرێ فەلســەفەی ئیســامی شــتێك نییــە پێــی بگوتــرێ فەلســەفەی ئیســامی 
- عەرەبــی، چونكــە وەك ڕوخســار و نــاوەرۆک - عەرەبــی، چونكــە وەك ڕوخســار و نــاوەرۆک 
ــەرەب و  ــەر ع ــڕی بەس ــەوالوە، ف ــەی ب ــە زمانەک ــەرەب و ل ــەر ع ــڕی بەس ــەوالوە، ف ــەی ب ــە زمانەک ل
ئیســامەوە نەبــووە و نییــە، بەڵگەیــان ئەوەیــە ئیســامەوە نەبــووە و نییــە، بەڵگەیــان ئەوەیــە 
ئــەم  لــە ڕەگــەزی ســامییە و  ئــەم گوایــە: عــەرەب  لــە ڕەگــەزی ســامییە و  گوایــە: عــەرەب 
ڕەگــەزە توانایــی داهێنانــی شــتی ژیریــی - دانایــی ڕەگــەزە توانایــی داهێنانــی شــتی ژیریــی - دانایــی 
نییــە، ئــەوەی هەیــە خوازراوێكــی دەرەكــی ڕووت و نییــە، ئــەوەی هەیــە خوازراوێكــی دەرەكــی ڕووت و 
ــز و  ــت و پێ ــە بڕشــت و پی ــچ ب ــووە و هی ــی ب ــز و پەت ــت و پێ ــە بڕشــت و پی ــچ ب ــووە و هی ــی ب پەت
داهێنانێكــی تێــدا بــەدی ناكــرێ، ئــەو بابەتــە لــەوە داهێنانێكــی تێــدا بــەدی ناكــرێ، ئــەو بابەتــە لــەوە 
ــە )ئەرســتۆ،  ــە كــە فەلســەفەی یۆنان ــەوالوە نیی ــە )ئەرســتۆ، ب ــە كــە فەلســەفەی یۆنان ــەوالوە نیی ب
ئەفاتــوون، ئەفلۆتیــن( بــە زمــان و پیتــی عەرەبــی ئەفاتــوون، ئەفلۆتیــن( بــە زمــان و پیتــی عەرەبــی 
لــەو  ڕینــان  ســەیرتر  لــەوەش  لــەو نووســراونەتەوە.  ڕینــان  ســەیرتر  لــەوەش  نووســراونەتەوە. 
ــە  ــەو فەلســەفە نووســینە ب ــە ئ ــووە ك ــاوەڕەدا ب ــە ب ــەو فەلســەفە نووســینە ب ــە ئ ــووە ك ــاوەڕەدا ب ب
زمانــی عەرەبــی )لەالیــەن فارســەكانەوە - بــە زمانــی عەرەبــی )لەالیــەن فارســەكانەوە - بــە 
بەربــەرەوە( كاردانــەوە بووە دژی هەســت و نەســتی بەربــەرەوە( كاردانــەوە بووە دژی هەســت و نەســتی 
عەرەبچیەتــی و دەســەاڵتی بــە زۆر ســەپێنراوی ئەو عەرەبچیەتــی و دەســەاڵتی بــە زۆر ســەپێنراوی ئەو 
گەلەســامییە و زمانــی عەرەبــی بەســەر نەتەوەكانی گەلەســامییە و زمانــی عەرەبــی بەســەر نەتەوەكانی 
دیكــەدا، گوایــە ئــەو ڕكابــەری كردنــەی عەرەبــەكان دیكــەدا، گوایــە ئــەو ڕكابــەری كردنــەی عەرەبــەكان 
لــە ســەمەرقەند و بوخــارا و مەراكیــش و قورتەبــە لــە ســەمەرقەند و بوخــارا و مەراكیــش و قورتەبــە 
ســەری هەڵــداوە و باڵوبووەتــەوە. )إرنســت رینــان: ســەری هەڵــداوە و باڵوبووەتــەوە. )إرنســت رینــان: 
ابــن رشــد و الرشــدیة، ت: عــادل زعیتــر، القاهــرة - ابــن رشــد و الرشــدیة، ت: عــادل زعیتــر، القاهــرة - 

ــخ، صص9292(.(. ــدون تأری ــخ، ب ــدون تأری ب
22 - ئــەو قســەیەی پرۆفیســۆر دوكتــۆر ڕینــان  - ئــەو قســەیەی پرۆفیســۆر دوكتــۆر ڕینــان 
ڕكابــەری  فەلســەفەكە  گوایــە  كــە  ڕكابــەری كردوویەتــی،  فەلســەفەكە  گوایــە  كــە  كردوویەتــی، 
كردنــی دەســەاڵت و هەژموونــی عــەرەب بــووە، بــە كردنــی دەســەاڵت و هەژموونــی عــەرەب بــووە، بــە 
ــە  ــەو زمان ــی عەرەبیــش نووســراوە، چونكــە ئ ــە زمان ــەو زمان ــی عەرەبیــش نووســراوە، چونكــە ئ زمان
بووەتــە زمانــی زانســت و ئاییــن، بــە تایبەتــی بووەتــە زمانــی زانســت و ئاییــن، بــە تایبەتــی 

ڕكابــەری كردنەكــە بــە بەڵگــەی مێژوویــی و ژیــری ڕكابــەری كردنەكــە بــە بەڵگــەی مێژوویــی و ژیــری 
پشتڕاســت ناكرێتــەوە:پشتڕاســت ناكرێتــەوە:

یــەك:یــەك: ڕاســتە زمانــی عەرەبــی جگــە لــە الیەنــی  ڕاســتە زمانــی عەرەبــی جگــە لــە الیەنــی 
ئایینەكــەوە، ئامــرازی كولتــووری و لــە یەكتــری ئایینەكــەوە، ئامــرازی كولتــووری و لــە یەكتــری 
ــی  ــە جیاوازەكان ــی میللەت ــتنی ڕووناكبیران ــی تێگەیش ــە جیاوازەكان ــی میللەت ــتنی ڕووناكبیران تێگەیش
جیهانــی ئیســام بــووە، ئەگــەر غەزالــی و بوعەلــی جیهانــی ئیســام بــووە، ئەگــەر غەزالــی و بوعەلــی 
ــەو  ــی ئ ــە فارســی بیاننووســیبایە، زاناكان ــەو ســینا ب ــی ئ ــە فارســی بیاننووســیبایە، زاناكان ســینا ب
ســەردەمە كــە ســەرجەم لــە مزگــەوت بــە عەرەبــی ســەردەمە كــە ســەرجەم لــە مزگــەوت بــە عەرەبــی 
خویندوویانە، لێیان تێنەدەگەیشــتن و نەدەناســران، خویندوویانە، لێیان تێنەدەگەیشــتن و نەدەناســران، 
ئەوانیــش لــەو ســەردەمەدا، پێناچــێ بەپێــی گیانــی ئەوانیــش لــەو ســەردەمەدا، پێناچــێ بەپێــی گیانــی 
ســەردەمەكە و پەرەســەندنی مێژوویــی كولتــوور و ســەردەمەكە و پەرەســەندنی مێژوویــی كولتــوور و 
هەبووبــێ،  نەتەوایەتیــان  هەســتی  هەبووبــێ، شارســتانی،  نەتەوایەتیــان  هەســتی  شارســتانی، 
و  دەســتبەكار  ئایدیۆلۆجــی  ئەوكاتــە  و ئــەوەی  دەســتبەكار  ئایدیۆلۆجــی  ئەوكاتــە  ئــەوەی 
ســەرخانی كۆمەڵــگا بــووە، تەنیــا هــەر ئایینــە ســەرخانی كۆمەڵــگا بــووە، تەنیــا هــەر ئایینــە 
زمــان عەرەبییەكــە بــووە و ئەوانیــش بەنیــازی زمــان عەرەبییەكــە بــووە و ئەوانیــش بەنیــازی 
بەشــدارییەیان  ئــەو  ئایینەكــە،  بەشــدارییەیان خزمەتكردنــی  ئــەو  ئایینەكــە،  خزمەتكردنــی 

ــردووە. ــردووە.ك ك
دوو:دوو: ئەگــەر عــەرەب ســامییە و ئــەو ڕەگــەزە  ئەگــەر عــەرەب ســامییە و ئــەو ڕەگــەزە 
فەلســەفەكە  دەبــێ  نەبــێ،  داهێنانــی  فەلســەفەكە توانایــی  دەبــێ  نەبــێ،  داهێنانــی  توانایــی 
نووســیویانە  ئەوانــەی  چونكــە  هەبــێ،  نووســیویانە بوونــی  ئەوانــەی  چونكــە  هەبــێ،  بوونــی 

غەزالیغەزالی
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عــەرەب نەبــوون: فــارس، بەربــەر، ســریان بــوون، عــەرەب نەبــوون: فــارس، بەربــەر، ســریان بــوون، 
ئەمانــەش ســامی نیــن و دەبــێ داهێنەربــن.ئەمانــەش ســامی نیــن و دەبــێ داهێنەربــن.

ــەوە  ــاوەڕ ب ــا ب ــر و دان ــی ژی ــچ مرۆڤێك ــەوە  هی ــاوەڕ ب ــا ب ــر و دان ــی ژی ــچ مرۆڤێك ســێ:ســێ: هی
دەســەاڵتی  لەناوبردنــی  بــۆ  فەلســەفە  دەســەاڵتی نــاكات  لەناوبردنــی  بــۆ  فەلســەفە  نــاكات 
نەتەوەیــەك و الوازكردنــی ئایینێــك بەكاربهێنــرێ، نەتەوەیــەك و الوازكردنــی ئایینێــك بەكاربهێنــرێ، 
دانــان  ئەركــی  لەخۆیــدا  فەلســەفە  دانــان چونكــە  ئەركــی  لەخۆیــدا  فەلســەفە  چونكــە 
و  هەیــە  شارســتانی  و  كولتــوور  داهێنانــی  و و  هەیــە  شارســتانی  و  كولتــوور  داهێنانــی  و 
گرتوویەتییــە ئەســتۆ و چووەتــە ژێــر باریــەوە. گرتوویەتییــە ئەســتۆ و چووەتــە ژێــر باریــەوە. 
تــا ژیــان مابــێ، مرۆڤــی كولتــوور دۆســت شــانازی تــا ژیــان مابــێ، مرۆڤــی كولتــوور دۆســت شــانازی 
ــان فەلســەفەیان  ــی یۆن ــە میللەت ــەوەوە دەكات ك ــان فەلســەفەیان ب ــی یۆن ــە میللەت ــەوەوە دەكات ك ب
داهێنــاوە و كولتووریــان پــێ بنیــاد نــاوە. ئــەو داهێنــاوە و كولتووریــان پــێ بنیــاد نــاوە. ئــەو 
قســەیەش هــەر ڕاســت نییــە كــە گوایــە فارســەكان قســەیەش هــەر ڕاســت نییــە كــە گوایــە فارســەكان 
بڵێــن:  عــەرەب  بــە  ویســتبیان  كارەیــان  بڵێــن: بــەو  عــەرەب  بــە  ویســتبیان  كارەیــان  بــەو 
ــان  ــچ كولتوورێكت ــوە هی ــاكەن ئێ ــوون تەماش ــان فەرم ــچ كولتوورێكت ــوە هی ــاكەن ئێ ــوون تەماش فەرم
نییــە و ئێمــە داهێنــەری كولتووریــن و كولتــوور و نییــە و ئێمــە داهێنــەری كولتووریــن و كولتــوور و 

هەیــە. دێرینمــان  هەیــە.شارســتانیەتێكی  دێرینمــان  شارســتانیەتێكی 
عــەرەب كولتــووری نەبــووە، بابەتێكــی ســەیر عــەرەب كولتــووری نەبــووە، بابەتێكــی ســەیر 
ــام  ــی ئیس ــش هاتن ــە پێ ــە، چونك ــام و سەرنجڕاكێش ــی ئیس ــش هاتن ــە پێ ــە، چونك و سەرنجڕاكێش
)شانشــینی  عــەرەب  دوورگــەی  نیمچــە  )شانشــینی لــە  عــەرەب  دوورگــەی  نیمچــە  لــە 
ئێســتای بنەماڵــەی ئــال ســعوود( هــەردوو ئایینــە ئێســتای بنەماڵــەی ئــال ســعوود( هــەردوو ئایینــە 
ســەرەكییەكە جوولەكــە و مەســیحی هەبــوون و ســەرەكییەكە جوولەكــە و مەســیحی هەبــوون و 
دەســتبەكار بــوون، شــاری یەثــروب )مەدینــەی دەســتبەكار بــوون، شــاری یەثــروب )مەدینــەی 
ئێســتا( و چەند ناوچەیەكی تر بەدەیان و ســەدان، ئێســتا( و چەند ناوچەیەكی تر بەدەیان و ســەدان، 
بگــرە پتــر ماڵــە جوولەكــە و مەســیحی تێیانــدا بگــرە پتــر ماڵــە جوولەكــە و مەســیحی تێیانــدا 
ئایینییــە،  تایەفــە  ئــەو دوو  بــوون.  ئایینییــە، نیشــتەجێ  تایەفــە  ئــەو دوو  بــوون.  نیشــتەجێ 

مێــژوو شــایەتییان بــۆ دەدات كــە داهێنــەرن.مێــژوو شــایەتییان بــۆ دەدات كــە داهێنــەرن.
ــووە  ــەك دەركەوت ــە ناوچەی ــام ل ــی ئیس ــووە - ئایین ــەك دەركەوت ــە ناوچەی ــام ل ــی ئیس - ئایین
کــە لــە دەریــای ســوورەوە نزیــك بــووە و بــە کــە لــە دەریــای ســوورەوە نزیــك بــووە و بــە 
ــە  ــدی ب ــی پێوەن ــازاڕ و بازرگان ــگای ب ــدان ڕێ ــە چەن ــدی ب ــی پێوەن ــازاڕ و بازرگان ــگای ب ــدان ڕێ چەن
ئیســرائیل و ســوریای ئێســتاوە هەبــووە. ئــەو دوو ئیســرائیل و ســوریای ئێســتاوە هەبــووە. ئــەو دوو 
دەڤــەرەش ئۆرشــەالیم و بێــت لەحــم مەڵبەنــدی دەڤــەرەش ئۆرشــەالیم و بێــت لەحــم مەڵبەنــدی 
و  مووســا  ئایینەكــەی  هــەردوو  و ســەرهەڵدانی  مووســا  ئایینەكــەی  هــەردوو  ســەرهەڵدانی 
ــوود  ــوە س ــەرەب نەیتوانی ــۆن ع ــر چ ــان! ئیت ــوود عیس ــوە س ــەرەب نەیتوانی ــۆن ع ــر چ ــان! ئیت عیس
لــەو ڕەوشــە هەمەڕەنگــە بــە پیتوپێــزە وەربگــرێ، لــەو ڕەوشــە هەمەڕەنگــە بــە پیتوپێــزە وەربگــرێ، 

پێــش ئیســام و دوای باڵوبوونــەوەی ئایینەكــە لــە پێــش ئیســام و دوای باڵوبوونــەوەی ئایینەكــە لــە 
ــە  ــە ل ــە بابەتێك ــەرەب، ئەم ــەی ع ــە دەرەوەی دوورگ ــە ل ــە بابەتێك ــەرەب، ئەم ــەی ع دەرەوەی دوورگ
ــە  ــەم نووســینە دەچێت ــتی ئ ــوەی مەبەس ــە چوارچێ ــەم نووســینە دەچێت ــتی ئ ــوەی مەبەس چوارچێ

دەرەوە!.دەرەوە!.
پشــتگوێ  لێــرەدا  پرســیارە  ئــەو  ناكــرێ  پشــتگوێ -  لێــرەدا  پرســیارە  ئــەو  ناكــرێ   -
ــا  ــە ئەوروپ ــتدا ل ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ــرێ، ل ــا بخ ــە ئەوروپ ــتدا ل ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ــرێ، ل بخ
فەلســەفەیەك تەمەنــی هــەزار ســاڵ بــووە بــە فەلســەفەیەك تەمەنــی هــەزار ســاڵ بــووە بــە 
زمانــی التینــی نووســراوە و تۆماركــراوە، نوێنــەری زمانــی التینــی نووســراوە و تۆماركــراوە، نوێنــەری 
میللەتانــی ئەوســای ئەوروپــا كــە مەســیحی بــوون میللەتانــی ئەوســای ئەوروپــا كــە مەســیحی بــوون 
بەشــدارییان لــە نووســین و داهێنانەكەیــدا كــردووە، بەشــدارییان لــە نووســین و داهێنانەكەیــدا كــردووە، 
ــی  ــچ نەتەوەیەك ــاوی هی ــەفەیە ن ــەو فەلس ــەاڵم ئ ــی ب ــچ نەتەوەیەك ــاوی هی ــەفەیە ن ــەو فەلس ــەاڵم ئ ب
لێــرەدا  دەبــێ  بــۆ  نەســەپێنراوە،  لێــرەدا بەســەردا  دەبــێ  بــۆ  نەســەپێنراوە،  بەســەردا 
كۆششــی فەرهادانــە و جوامێرانــەی گشــت میللەتــە كۆششــی فەرهادانــە و جوامێرانــەی گشــت میللەتــە 
هــەر  تەنیــا  و  بخــرێ  پشــتگوێ  هــەر موســڵمانەكان  تەنیــا  و  بخــرێ  پشــتگوێ  موســڵمانەكان 
شــانی عــەرەب ئــارداوی بكــرێ و ببــێ بــە خاوەنــی شــانی عــەرەب ئــارداوی بكــرێ و ببــێ بــە خاوەنــی 

كولتــوور و شارســتانی و داهێنــان؟!كولتــوور و شارســتانی و داهێنــان؟!
33 - ناوەرۆكــی فەلســەفەكەش كەمتــر كێشــە  - ناوەرۆكــی فەلســەفەكەش كەمتــر كێشــە 
ئامێــز نییــە! ئــەوەی بــە وەحــی بــۆ عــەرەب هاتووە ئامێــز نییــە! ئــەوەی بــە وەحــی بــۆ عــەرەب هاتووە 
هــەر چۆنێــك  ئیتــر  ئیســام،  ئایینــی  هــەر چۆنێــك بەنــاوی  ئیتــر  ئیســام،  ئایینــی  بەنــاوی 
پێشــوازی لــێ كرابــێ، وای لــە موســڵمانان كــردووە پێشــوازی لــێ كرابــێ، وای لــە موســڵمانان كــردووە 
ژیرییــان بخەنــەكار بــۆ تێگەیشــتنی ناوەرۆكەكــەی ژیرییــان بخەنــەكار بــۆ تێگەیشــتنی ناوەرۆكەكــەی 
و قووڵبوونــەوە تێیــدا، ئــەو بابەتانــەی بەنــاوی و قووڵبوونــەوە تێیــدا، ئــەو بابەتانــەی بەنــاوی 
ــدە  ــر )عەقی ــراون و دوات ــن ناوب ــدە ڕاســتییەكانی ئایی ــر )عەقی ــراون و دوات ــن ناوب ڕاســتییەكانی ئایی
لــێ پێــك هاتــووە،  ئایینەكانــی  لــێ پێــك هاتــووە، و شــەریعەتی(  ئایینەكانــی  و شــەریعەتی( 
كەرەســتە و هانــدەری ســەرەكی ئــەو بیــر لــێ كەرەســتە و هانــدەری ســەرەكی ئــەو بیــر لــێ 
كردنەوانــە بــوون، چونكــە ئاســان نەبــووە خەڵــك كردنەوانــە بــوون، چونكــە ئاســان نەبــووە خەڵــك 
لێیــان تــێ بگــەن، بــۆ ئەو تێگەیشــتنە هــەوڵ دراوە لێیــان تــێ بگــەن، بــۆ ئەو تێگەیشــتنە هــەوڵ دراوە 
ســوود لــە تاقیكردنــەوەی میللەتانــی تــر وەربگــرن ســوود لــە تاقیكردنــەوەی میللەتانــی تــر وەربگــرن 
بــە تایبەتــی فــارس و یۆنــان )فەلســەفەی یۆنــان( بــە تایبەتــی فــارس و یۆنــان )فەلســەفەی یۆنــان( 

ــوون: ــەرئاو كەوت ــتە س ــرەوە دوو ئاراس ــوون:لێ ــەرئاو كەوت ــتە س ــرەوە دوو ئاراس لێ
ــە  ــەڵ باوەڕەك ــەفەكە لەگ ــاوە فەلس ــە  كۆش ــەڵ باوەڕەك ــەفەكە لەگ ــاوە فەلس ــەك: كۆش ــەك:ی ی
بەرانبــەر بــە یەكتــری لەنێــو دووتــای یــەك تــەرازوو بەرانبــەر بــە یەكتــری لەنێــو دووتــای یــەك تــەرازوو 
دابنــێ و وای بۆچــووە كــە فەلســەفە ئــەو ئامــرازە دابنــێ و وای بۆچــووە كــە فەلســەفە ئــەو ئامــرازە 
ڕێگایەیــە كــە پشــت بــە لۆجیــك و ژیــر دەبەســتێ ڕێگایەیــە كــە پشــت بــە لۆجیــك و ژیــر دەبەســتێ 
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و گەیشــتنە ڕاســتی )هەقیقــەت( دەســتەبەر دەبێ، و گەیشــتنە ڕاســتی )هەقیقــەت( دەســتەبەر دەبێ، 
ــای  ــەر بنەم ــن لەس ــی ئایی ــێ باوەڕەكان ــە دەب ــای بۆی ــەر بنەم ــن لەس ــی ئایی ــێ باوەڕەكان ــە دەب بۆی
فەلســەفە لێــك بدرێنــەوە )موعتەزیلــە لــە زانســتی فەلســەفە لێــك بدرێنــەوە )موعتەزیلــە لــە زانســتی 

كــەالم - ئیبــن ڕوشــد لــە فەلســەفە(كــەالم - ئیبــن ڕوشــد لــە فەلســەفە(
پشــتی  ئەوەتــا  یــان  پێچەوانــەوە،  بــە  پشــتی   ئەوەتــا  یــان  پێچەوانــەوە،  بــە  دوو:دوو: 
پشــت  بــۆ  )بــەاڵم  فەلســەفە  پشــت كردووەتــە  بــۆ  )بــەاڵم  فەلســەفە  كردووەتــە 
بــۆ  پەنــای  بــاوەڕ،  بنەماكانــی  بــۆ ڕاســتكردنەوەی  پەنــای  بــاوەڕ،  بنەماكانــی  ڕاســتكردنەوەی 
ــە  ــردووە ب ــەفەی ك ــان فەلس ــردووە(، ی ــك ب ــە لۆجی ــردووە ب ــەفەی ك ــان فەلس ــردووە(، ی ــك ب لۆجی
ئامــرازی خزمەتكردنــی ئایینەكــە و هەوڵــی داوە ئامــرازی خزمەتكردنــی ئایینەكــە و هەوڵــی داوە 
ــن كاڵ  ــوان فەلســەفە و ئایی ــاوازی نێ ــن كاڵ كێشــە و جی ــوان فەلســەفە و ئایی ــاوازی نێ كێشــە و جی
ســەر  فەیلەســووفانی  بەگــژ  غەزالــی  ســەر بكاتــەوە،  فەیلەســووفانی  بەگــژ  غەزالــی  بكاتــەوە، 
بــە ئەرســتۆدا چووەتــەوە، كەچــی پەنــای بــۆ بــە ئەرســتۆدا چووەتــەوە، كەچــی پەنــای بــۆ 
لۆجیكــی ئەرســتۆ بــردووە. هــەردوو هەڵوێســتەكە لۆجیكــی ئەرســتۆ بــردووە. هــەردوو هەڵوێســتەكە 
الیەنــی ئــارێ و نارێیــان تێــدا بــەدی دەكــرێ. بــە الیەنــی ئــارێ و نارێیــان تێــدا بــەدی دەكــرێ. بــە 
ــتی  ــن )سروش ــی ئایی ــرێ بابەت ــك ناك ــچ جۆرێ ــتی هی ــن )سروش ــی ئایی ــرێ بابەت ــك ناك ــچ جۆرێ هی
ــن( لەگــەڵ  ــر بەری ــن( لەگــەڵ ســەروو سروشــتی لۆجیــك و ژی ــر بەری ســەروو سروشــتی لۆجیــك و ژی
ــە  ــت ب ــە و پش ــی مرۆڤ ــە داهێنانێك ــەفە، ك ــە فەلس ــت ب ــە و پش ــی مرۆڤ ــە داهێنانێك ــەفە، ك فەلس
لۆجیــك و ژیــر دەبەســتێ و ســەرگەرمی كێشــەكانی لۆجیــك و ژیــر دەبەســتێ و ســەرگەرمی كێشــەكانی 
ــی دوای  ــی ژیان ــە و خەم ــی ڕۆژانەی ــاری ژیان ــی دوای كاروب ــی ژیان ــە و خەم ــی ڕۆژانەی ــاری ژیان كاروب
مردنــی نییــە، بــە یەكــەوە لــە یــەك ســەبەتەدا مردنــی نییــە، بــە یەكــەوە لــە یــەك ســەبەتەدا 
كــۆ بكرێنــەوە، بــە هیــچ بنەمایــەك نــە پاســاو كــۆ بكرێنــەوە، بــە هیــچ بنەمایــەك نــە پاســاو 
دەدرێتــەوە، نــە پاكانــەی بــۆ دەكــرێ!. ئەمــە نابــێ دەدرێتــەوە، نــە پاكانــەی بــۆ دەكــرێ!. ئەمــە نابــێ 
وا لێــك بدرێتــەوە كــە هێرشــە ناڕەواكــەی غەزالــی وا لێــك بدرێتــەوە كــە هێرشــە ناڕەواكــەی غەزالــی 

دروســت و پەســندە!دروســت و پەســندە!
لــە  بــەو هێرشــە ســتەمكارانەی  لــە  - غەزالــی  بــەو هێرشــە ســتەمكارانەی  44 - غەزالــی 
)تهافــت الفاســفة(دا كردوویەتــی و فەلســەفەی )تهافــت الفاســفة(دا كردوویەتــی و فەلســەفەی 
گازندە كردووە، بگرە قســەی ســارد و ســووكی پێ گازندە كردووە، بگرە قســەی ســارد و ســووكی پێ 
كــردووە، گوایە ویســتوویەتی هەڵــە و ناكۆكییەكانی كــردووە، گوایە ویســتوویەتی هەڵــە و ناكۆكییەكانی 
بــۆ  دەربخــات  فەلســەفە  مەبەســتی  و  بــۆ ئەنجــام  دەربخــات  فەلســەفە  مەبەســتی  و  ئەنجــام 
ئــەوەی خەڵــك لێــی دوور بكەونــەوە، پەالماردانــی ئــەوەی خەڵــك لێــی دوور بكەونــەوە، پەالماردانــی 
بــێ بەزەییانــەی فەیلەســووفان و گومڕاكردنیــان و بــێ بەزەییانــەی فەیلەســووفان و گومڕاكردنیــان و 
تۆمەتــی نابەجــێ خســتنە پارســەنگیانەوە، گوایــە تۆمەتــی نابەجــێ خســتنە پارســەنگیانەوە، گوایــە 
بــۆ ئــەوە بــووە كــەس باوەڕیــان بــێ نــەكات و بــە بــۆ ئــەوە بــووە كــەس باوەڕیــان بــێ نــەكات و بــە 

ــن! ــرە نەدرێ ــان تەف ــد و بۆچوونەكانی ــن!جیهاندی ــرە نەدرێ ــان تەف ــد و بۆچوونەكانی جیهاندی

غەزالــی - ســەیرە - پێــی لەســەر ئــەوەدا گرتــووە غەزالــی - ســەیرە - پێــی لەســەر ئــەوەدا گرتــووە 
ــتی و  ــە ڕاس ــگات ب ــی ب ــرۆڤ ناتوان ــری م ــە ژی ــتی و ك ــە ڕاس ــگات ب ــی ب ــرۆڤ ناتوان ــری م ــە ژی ك
ــۆ پشــت  ــەرێ! باشــە! ت ــەت( ب ــە )هەقیق ــەی ب ــۆ پشــت پ ــەرێ! باشــە! ت ــەت( ب ــە )هەقیق ــەی ب پ
ــر  ــی ژی ــەوەی بڵێ ــۆ ئ ــتی ب ــك دەبەس ــە چ هێزێ ــر ب ــی ژی ــەوەی بڵێ ــۆ ئ ــتی ب ــك دەبەس ــە چ هێزێ ب
ــر  ــۆی، ئیت ــر خ ــەر ژی ــان ه ــتە! بێگوم ــێ توانس ــر ب ــۆی، ئیت ــر خ ــەر ژی ــان ه ــتە! بێگوم ــێ توانس ب
ــۆ  ــراز ب ــە ئام ــكات ب ــر ب ــرۆڤ ژی ــرێ م ــا دەك ــۆ ئای ــراز ب ــە ئام ــكات ب ــر ب ــرۆڤ ژی ــرێ م ــا دەك ئای
تەشــەر و تانــە دان لــە ژیــر و گومــان كــردن تەشــەر و تانــە دان لــە ژیــر و گومــان كــردن 
غەزالــی  بۆچوونەكانــی  تواناییەكانــی؟!  غەزالــی لــە  بۆچوونەكانــی  تواناییەكانــی؟!  لــە 
ــە  ــە )قســەكانی خــۆی( كــە كردوویەتــی ســەرجەم ل )قســەكانی خــۆی( كــە كردوویەتــی ســەرجەم ل
تایبەتــی  بــە  خواســتوونیەتییەوە،  تایبەتــی فەلســەفەوە  بــە  خواســتوونیەتییەوە،  فەلســەفەوە 
ــە  ــن( ك ــیحی ئایی ــقی مەس ــای دیمەش ــە )یوحەن ــە ل ــن( ك ــیحی ئایی ــقی مەس ــای دیمەش ــە )یوحەن ل
لــە زمانــە ڕۆژئاواییەكانــدا بــە جــۆن فلیپۆنــس لــە زمانــە ڕۆژئاواییەكانــدا بــە جــۆن فلیپۆنــس 
ناودەبــرێ! وەری گرتــوون، ئیبــن عەرەبــی و چەنــد ناودەبــرێ! وەری گرتــوون، ئیبــن عەرەبــی و چەنــد 
ــی  ــارەن. غەزال ــەم بڕی ــر شــایەتی ئ ــی نووســەرێكی ت ــارەن. غەزال ــەم بڕی ــر شــایەتی ئ نووســەرێكی ت
لــە دوا قۆناغــی گەشــتەكەیدا گوتوویەتی: ســرووش لــە دوا قۆناغــی گەشــتەكەیدا گوتوویەتی: ســرووش 
و ئیلهامــی تەســەووف و ســۆفێتی دوا ڕێــگا و و ئیلهامــی تەســەووف و ســۆفێتی دوا ڕێــگا و 
ــگای گەیشــتنە بەڕاســتی و ڕاســتەقینە!!  ــە ڕێ ــگای گەیشــتنە بەڕاســتی و ڕاســتەقینە!! تاك ــە ڕێ تاك
ئــەم قســە بڕیــارە كــە بــە هیــچ بنەمایــەك پشــت ئــەم قســە بڕیــارە كــە بــە هیــچ بنەمایــەك پشــت 
ڕاســت ناكرێتــەوە، شایســتەی ئــەوە نییــە وەاڵم ڕاســت ناكرێتــەوە، شایســتەی ئــەوە نییــە وەاڵم 

بدرێتــەوە!!بدرێتــەوە!!
فەیلەســووفە  لــە  گلەییــەی  ئــەو  غەزالــی  فەیلەســووفە -  لــە  گلەییــەی  ئــەو  غەزالــی   -
پیــادەڕەوەكان هەیــە )الیەنگرانــی ئەرســتۆ( كــە لــە پیــادەڕەوەكان هەیــە )الیەنگرانــی ئەرســتۆ( كــە لــە 
بەڵگــە و تاووتوكردنەكانیانــدا شــەرعیان پشــتگوێ بەڵگــە و تاووتوكردنەكانیانــدا شــەرعیان پشــتگوێ 
خســتووە و پەنایــان بردووەتــە بــەر ژیــر! ئایــا ئەمــە خســتووە و پەنایــان بردووەتــە بــەر ژیــر! ئایــا ئەمــە 
گازندەیــە، یــان ستایشــی ئــەو فەیلەســووفە دانایانەیە گازندەیــە، یــان ستایشــی ئــەو فەیلەســووفە دانایانەیە 
كــە ئەمەیــان كــردووە؟ غەزالی خۆی پەنــای بردووەتە كــە ئەمەیــان كــردووە؟ غەزالی خۆی پەنــای بردووەتە 
و  بەڵگەشــەرعییەكان  هەڵبژاردنــی  بــۆ  ژیــر  و بــەر  بەڵگەشــەرعییەكان  هەڵبژاردنــی  بــۆ  ژیــر  بــەر 

فەیلەســووفەكان. فەیلەســووفەكان.بەگژداچوونــەوەی  بەگژداچوونــەوەی 
- فەلســەفە خــۆی ڕێبازێكــی ژیرەكــی پەیــڕەو - فەلســەفە خــۆی ڕێبازێكــی ژیرەكــی پەیــڕەو 
دەكات كــە پشــت ئەســتوور بە وردبوونــەوەی ژیرەكی دەكات كــە پشــت ئەســتوور بە وردبوونــەوەی ژیرەكی 
بــۆ تاووتوكردنــی بابەتــی توێژینــەوە، مەبەستیشــی بــۆ تاووتوكردنــی بابەتــی توێژینــەوە، مەبەستیشــی 
گەیشــتنە بــە ڕاســتی و ڕاســتەقینە لــە چوارچێــوەی گەیشــتنە بــە ڕاســتی و ڕاســتەقینە لــە چوارچێــوەی 
بڕكردنی لۆجیك و ژیردا. زانســتی كەالم و فەلســەفە بڕكردنی لۆجیك و ژیردا. زانســتی كەالم و فەلســەفە 
هــەر لــە ســەرەتای دەســپێكی پەیدابوونیــان بــە هــەر لــە ســەرەتای دەســپێكی پەیدابوونیــان بــە 
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بەپێــی  و  ســنوورداركراون  ئایینەكــە  بەپێــی شــەریعەتی  و  ســنوورداركراون  ئایینەكــە  شــەریعەتی 
)عەقیــدە(  بــاوەڕ  ســەرتاپاگیرییەكەی  )عەقیــدە( ڕەهەنــدە  بــاوەڕ  ســەرتاپاگیرییەكەی  ڕەهەنــدە 
بــۆ  نەخشــەڕێگایەكی  )حوكمەكانــی(  و  بڕیــار  بــۆ و  نەخشــەڕێگایەكی  )حوكمەكانــی(  و  بڕیــار  و 
چاالكییەكەیانــی  تەواوەتــی  بــە  چاالكییەكەیانــی ڕەنگڕێژكــردوون  تەواوەتــی  بــە  ڕەنگڕێژكــردوون 

تەنگەبــەر و بەرتەســك كردووەتــەوە.تەنگەبــەر و بەرتەســك كردووەتــەوە.
دێ:  بەبیــردا  لێــرەدا  پرســیارەی  ئــەو   - دێ:   بەبیــردا  لێــرەدا  پرســیارەی  ئــەو   -  55
ــی  ــەر زمان ــە س ــی وەرگێڕدراوەت ــەفەی یۆنان ــی فەلس ــەر زمان ــە س ــی وەرگێڕدراوەت ــەفەی یۆنان فەلس
عەرەبــی و ســوودی لــێ وەرگیــراوە و بەكارهاتــووە، عەرەبــی و ســوودی لــێ وەرگیــراوە و بەكارهاتــووە، 
ــی و ئایینــی  ــەو كولتــوورەی یۆنان ــراوە ئ ــا توان ــی و ئایینــی ئای ــەو كولتــوورەی یۆنان ــراوە ئ ــا توان ئای
ئــەوەی  بەبــێ  بگونجێنرێــن  پێكــەوە  ئــەوەی ئیســام  بەبــێ  بگونجێنرێــن  پێكــەوە  ئیســام 
باوەڕەكانــی  هزرییەکــە،  نەگــۆڕاوە  باوەڕەكانــی ســنووری  هزرییەکــە،  نەگــۆڕاوە  ســنووری 

ببەزێنــرێ؟! ببەزێنــرێ؟!ئایینەكــە  ئایینەكــە 
- هیچ گومان لەوەدا نییە كە فەلســەفەی ئیســامی - هیچ گومان لەوەدا نییە كە فەلســەفەی ئیســامی 
لەالیــەن فەلســەفەی یۆنانییــەوە كاری تێكــراوە و لەالیــەن فەلســەفەی یۆنانییــەوە كاری تێكــراوە و 
ئایینــی ئیســامیش لــە ڕەهەنــدی باوەڕەكەیــەوە ئایینــی ئیســامیش لــە ڕەهەنــدی باوەڕەكەیــەوە 
تاڕادەیــەك لەگــەڵ بابەتــی میتافیزیكــی ئەرســتۆ تاڕادەیــەك لەگــەڵ بابەتــی میتافیزیكــی ئەرســتۆ 
ــە  ــەوە و ل ــەدا دێت ــك كێش ــە هەندێ ــوون ل ــە و ئەفات ــەوە و ل ــەدا دێت ــك كێش ــە هەندێ ــوون ل و ئەفات
هەندێــك كێشــە و بابەتــی تــردا جیــاواز و ناكۆكــە.هەندێــك كێشــە و بابەتــی تــردا جیــاواز و ناكۆكــە.
بــە  موســڵمانەكان  فەیلەســووفە  بۆچوونــی  بــە -  موســڵمانەكان  فەیلەســووفە  بۆچوونــی   -
زانایانــی زانســتی كەالمــەوەش بۆ نموونــە دەربارەی زانایانــی زانســتی كەالمــەوەش بۆ نموونــە دەربارەی 
یۆنانییــەكان  بۆچوونــی  لــە  بــوون،  یۆنانییــەكان كێشــەی  بۆچوونــی  لــە  بــوون،  كێشــەی 
دەربــارەی ئــەو كێشــەیە خــۆی جیاوازبــووە، چونكە دەربــارەی ئــەو كێشــەیە خــۆی جیاوازبــووە، چونكە 
ــە سروشــتی  ــدی ب ــە تایبەتمەن ــە سروشــتی شــەریعەتی ئایینەك ــدی ب ــە تایبەتمەن شــەریعەتی ئایینەك
بۆچوونەكــە بەخشــیوە، جگــە لــەوەی مەبەســت و بۆچوونەكــە بەخشــیوە، جگــە لــەوەی مەبەســت و 
ــاواز  ــری جی ــەڕی لەیەكت ــەردوو ال ئەوپ ــی ه ــاواز ئامانج ــری جی ــەڕی لەیەكت ــەردوو ال ئەوپ ــی ه ئامانج
بــوون، ئەمــەش ڕەوشــێكی سروشــتی ئاســاییە، بــوون، ئەمــەش ڕەوشــێكی سروشــتی ئاســاییە، 
چونكــە هەلومەرجــی لــە ئــارادا بــووی هــەردوو چونكــە هەلومەرجــی لــە ئــارادا بــووی هــەردوو 
ناوچەكــە، یۆنــان و جیهانــی ئیســام لــە ڕەهەنــدی ناوچەكــە، یۆنــان و جیهانــی ئیســام لــە ڕەهەنــدی 
هــزری و ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و مێژووییــەوە لــە هــزری و ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و مێژووییــەوە لــە 

ــووە. ــاواز ب ــری جی ــووە.یەكت ــاواز ب ــری جی یەكت
ڕاســتییەك هەیــە و دەرفەتــی كومانگــردن نــادات: ڕاســتییەك هەیــە و دەرفەتــی كومانگــردن نــادات: 
گشــت زانایانــی كــەالم و فەیلەســووفەكان باوەڕیــان گشــت زانایانــی كــەالم و فەیلەســووفەكان باوەڕیــان 
بــە بوونــی ڕەب هەبــووە! هەریەكــە لــەالی خۆیــەوە بــە بوونــی ڕەب هەبــووە! هەریەكــە لــەالی خۆیــەوە 
بــە شــێوازی تایبەتــی لــەو بابەتــە قــووڵ بوونەتەوە بــە شــێوازی تایبەتــی لــەو بابەتــە قــووڵ بوونەتەوە 

ــەو چاالكییــەدا بەهێــز و  ــان كــردووە و ل ــەو چاالكییــەدا بەهێــز و و تاووتوی ــان كــردووە و ل و تاووتوی
ــوون،  ــتوور ب ــت ئەس ــر پش ــك و ژی ــی لۆجی ــوون، توانای ــتوور ب ــت ئەس ــر پش ــك و ژی ــی لۆجی توانای
پشــت ئەســتوورییەك لــە چوارچێــوە گشــتییەكەدا پشــت ئەســتوورییەك لــە چوارچێــوە گشــتییەكەدا 
لــە بــاوەڕ بــوون بــە یەكتــای داهێنــەری گــەردوون لــە بــاوەڕ بــوون بــە یەكتــای داهێنــەری گــەردوون 
نێوانیــان  جیــاوازی  بــەاڵم  دەرەوە،  نێوانیــان نەچوونەتــە  جیــاوازی  بــەاڵم  دەرەوە،  نەچوونەتــە 
ســاغ  ســەرئاوكەوتووە،  وردەكارییەكانــدا  ســاغ لــە  ســەرئاوكەوتووە،  وردەكارییەكانــدا  لــە 
كردنــەوەی كۆنیــی و بــێ ســەرەتایی گــەردوون كردنــەوەی كۆنیــی و بــێ ســەرەتایی گــەردوون 
ــز  ــەی هەرگی ــان پێچەوانەك ــی، ی ــی نەهاتن ــز و كۆتای ــەی هەرگی ــان پێچەوانەك ــی، ی ــی نەهاتن و كۆتای
ئــەو ئەنجامــەی لــێ ناكەوێتــەوە و الری لــە بوونــی ئــەو ئەنجامــەی لــێ ناكەوێتــەوە و الری لــە بوونــی 

ــێ! ــەی هەب ــێ!داهێنەرەك ــەی هەب داهێنەرەك
ڕەب  بوونــی  دەربــارەی  جیاوازییــەك  هیــچ  ڕەب -  بوونــی  دەربــارەی  جیاوازییــەك  هیــچ   -
زانایانــی  لەنێــوان  و  فەیلەســووفەكان  زانایانــی لەنێــوان  لەنێــوان  و  فەیلەســووفەكان  لەنێــوان 
سروشــتی  لــە  جیاوازییەكــە  نەبــووە،  سروشــتی كەالمــدا  لــە  جیاوازییەكــە  نەبــووە،  كەالمــدا 
ژیرییانــە  بەڵگــە  ئــەو  هێنانــەوەی  و  ژیرییانــە داڕشــتن  بەڵگــە  ئــەو  هێنانــەوەی  و  داڕشــتن 
ــە  ــەو بوون ــۆ ســاغكردنەوەی ئ ــەوە كــە ب ــە كەوتووەت ــەو بوون ــۆ ســاغكردنەوەی ئ ــەوە كــە ب كەوتووەت
هێناویانەتــەوە. بــۆ نموونــە ئــەو ڕەخنەیــەی ئیبــن هێناویانەتــەوە. بــۆ نموونــە ئــەو ڕەخنەیــەی ئیبــن 
ڕوشــد لــە بەڵگەكــەی بووعەلــی ســینای گرتــووە كە ڕوشــد لــە بەڵگەكــەی بووعەلــی ســینای گرتــووە كە 
ــە دوو جــۆرەوە: ــوون دەكات ب ــە دوو جــۆرەوە:شــەیخی ڕەئیــس ب ــوون دەكات ب شــەیخی ڕەئیــس ب

- شیاوەكی بوون.- شیاوەكی بوون.
- ناچاریی بوون.- ناچاریی بوون.

بــوون،  بــۆ  هیچــەوە  لــە  بــوون، گۆڕینــی شــیاوەكی  بــۆ  هیچــەوە  لــە  گۆڕینــی شــیاوەكی 
پێویســتی بــە بوونــی بوونەوەرێــك هەیــە كــە ئــەو پێویســتی بــە بوونــی بوونەوەرێــك هەیــە كــە ئــەو 
گۆڕانــە بــكات و خــۆی بوونــەوەری ناچارییــە و گۆڕانــە بــكات و خــۆی بوونــەوەری ناچارییــە و 
بوونــەوەر و هــۆكاری یەكــەم و بنەمــای بنەماكانــە، بوونــەوەر و هــۆكاری یەكــەم و بنەمــای بنەماكانــە، 
بەڵگەكــەی  ڕوشــد  ئیبــن  وردەكارییەكــەدا  بەڵگەكــەی لــە  ڕوشــد  ئیبــن  وردەكارییەكــەدا  لــە 

پەســند نەكــردووە.پەســند نەكــردووە.
66 - پێوەنــدی نێــوان ســرووش )وەحــی( و ژیــر،  - پێوەنــدی نێــوان ســرووش )وەحــی( و ژیــر، 
ــاوەڕ و  ــەك و ب ــوان ژیرولۆجیــك لەالی ــدی نێ ــاوەڕ و پێوەن ــەك و ب ــوان ژیرولۆجیــك لەالی ــدی نێ پێوەن
بــڕوا )عەقیــدە و ئیمــان( لەالیەکــی تــر، لــە دوای بــڕوا )عەقیــدە و ئیمــان( لەالیەکــی تــر، لــە دوای 
كێشــەی كــۆن و نوێــی جیهــان، ئــەو بابەتــە بــووە كێشــەی كــۆن و نوێــی جیهــان، ئــەو بابەتــە بــووە 
كــە پڕیشــكی بەرداوەتــە پاوانــی كولتــووری ئاییــن كــە پڕیشــكی بەرداوەتــە پاوانــی كولتــووری ئاییــن 

و بــاوەڕ!!و بــاوەڕ!!
یەکایــی  پرســیارئامێزە،  کێشــە  ئــەو  یەکایــی چــۆن  پرســیارئامێزە،  کێشــە  ئــەو  چــۆن 
کراوەتەوە؟ ئایا فەلســەفەی ســەدەکانی ناوەڕاســت کراوەتەوە؟ ئایا فەلســەفەی ســەدەکانی ناوەڕاســت 
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تایبەتــی  بــە  ئیســام  فەلســەفەی  و  تایبەتــی بەگشــتی  بــە  ئیســام  فەلســەفەی  و  بەگشــتی 
توانیویانــە شــكۆمەندانە لــەو كێشــەیە ســەرفراز توانیویانــە شــكۆمەندانە لــەو كێشــەیە ســەرفراز 
بــن؟! ئایــا چــۆن لــە سروشــتی ژیــر تێگەیشــتوون؟ بــن؟! ئایــا چــۆن لــە سروشــتی ژیــر تێگەیشــتوون؟ 

ــوە؟ ــر ڕەوا بینی ــە ژی ــان ب ــوە؟چ ڕۆڵێكی ــر ڕەوا بینی ــە ژی ــان ب چ ڕۆڵێكی
ــی،  ــە تایبەت ــك ب ــتی و لۆجی ــەفە بەگش ــی، - فەلس ــە تایبەت ــك ب ــتی و لۆجی ــەفە بەگش - فەلس
ــە، پشــت  ــان - پەیڕەوێكــی ژیرەكیی ــە، پشــت پراكتیزەكردنی ــان - پەیڕەوێكــی ژیرەكیی پراكتیزەكردنی
بــە وردبوونــەوەری ژیرەكــی دەبەســتێ و مەبەســتی بــە وردبوونــەوەری ژیرەكــی دەبەســتێ و مەبەســتی 
ــەاڵم  ــتەقینە، ب ــەدا گەیشــتنە بەڕاســتی و ڕاس ــەاڵم لەم ــتەقینە، ب ــەدا گەیشــتنە بەڕاســتی و ڕاس لەم
بگــرە  ڕاســتییەك،  ڕاســتەقینە؟  و  ڕاســتی  بگــرە كام  ڕاســتییەك،  ڕاســتەقینە؟  و  ڕاســتی  كام 
بەشــێك بــێ شانبەشــی ئامانجــی ژیانــی ڕۆژانــەی بەشــێك بــێ شانبەشــی ئامانجــی ژیانــی ڕۆژانــەی 

ــان و سروشــتەدا. ــەم جیه ــێ ل ــرۆڤ ب ــان و سروشــتەدا.م ــەم جیه ــێ ل ــرۆڤ ب م
ــای بردووەتــە  ــە ســەرەتادا پەن ــای بردووەتــە زانســتی كــەالم ل ــە ســەرەتادا پەن زانســتی كــەالم ل
بــەر ژیــر و لۆجیــك، بــە تایبەتــی ڕابەرانــی ڕێبــازی بــەر ژیــر و لۆجیــك، بــە تایبەتــی ڕابەرانــی ڕێبــازی 
موعتەزیلــە بــۆ پاســاودان و پشتڕاســت كردنــەوەی موعتەزیلــە بــۆ پاســاودان و پشتڕاســت كردنــەوەی 
بنەمــا بنەڕەتییەكانــی بــڕوا و بــاوەڕ و لێكدانــەوە و بنەمــا بنەڕەتییەكانــی بــڕوا و بــاوەڕ و لێكدانــەوە و 
شــرۆڤەكردنی ئــەو بابەتــە شــاردراوانە )شــرۆڤەكردنی ئــەو بابەتــە شــاردراوانە )باطــنباطــن( كــە ( كــە 
لــە ســەرچاوە و بنەماكانــی ئایینــدا سەرنجڕاكێشــن. لــە ســەرچاوە و بنەماكانــی ئایینــدا سەرنجڕاكێشــن. 
ســەرەڕای ئــەو ئایەتانــەی كــە بــە )محكمــات ســەرەڕای ئــەو ئایەتانــەی كــە بــە )محكمــات 
ومتشــابهات( ناســراون و پێویســتیان بــە لێكدانــەوە ومتشــابهات( ناســراون و پێویســتیان بــە لێكدانــەوە 

و ڕوونكردنــەوە هەبــووە!و ڕوونكردنــەوە هەبــووە!
- لــە فەلســەفەی ئیســامیدا باســی چەنــد جــۆر - لــە فەلســەفەی ئیســامیدا باســی چەنــد جــۆر 
ژیــر كــراوە. گرنگترینیــان ژیــری كاریگــەرە كــە ژیــر كــراوە. گرنگترینیــان ژیــری كاریگــەرە كــە 
پەیامبــەران لێــوەی )پەیامبــەران لێــوەی )فیــضفیــض و ئیلهــام( وەردەگــرن.  و ئیلهــام( وەردەگــرن. 
ئــەوەی پێوەنــدی بــە مرۆڤــەوە هەیــە قســە لــە دوو ئــەوەی پێوەنــدی بــە مرۆڤــەوە هەیــە قســە لــە دوو 
جــۆر ژیــر كــراوە، جــۆری ســێیەمی خراوەتــە ســەر:جــۆر ژیــر كــراوە، جــۆری ســێیەمی خراوەتــە ســەر:

- ژیری هێزەكی )كارلێكراو( )المنفعل(.- ژیری هێزەكی )كارلێكراو( )المنفعل(.
- ژیری كردەكی )كارلێكەر(. )الفعال(.- ژیری كردەكی )كارلێكەر(. )الفعال(.

- ژیری جیابووەوەی تاك )المنفعل الفردي(.- ژیری جیابووەوەی تاك )المنفعل الفردي(.
ژیــری هێزەكــی تەنیــا هەر توانایییە بۆ پێشــوازی ژیــری هێزەكــی تەنیــا هەر توانایییە بۆ پێشــوازی 
كردنــی وێنــەی شــمەك و پــەی پــێ بردنــی، بــەاڵم كردنــی وێنــەی شــمەك و پــەی پــێ بردنــی، بــەاڵم 
نابــێ خــۆی هیــچ وێنەیەكــی تێدابــێ، چونكــە ئــەو نابــێ خــۆی هیــچ وێنەیەكــی تێدابــێ، چونكــە ئــەو 
وێنەیــە لەگــەڵ وێنــە هــاوردەكان تێكــەاڵو دەبــێ و وێنەیــە لەگــەڵ وێنــە هــاوردەكان تێكــەاڵو دەبــێ و 
دەبێتــە مایــەی شــێواندن و چەواشــەكردنی چاالكــی دەبێتــە مایــەی شــێواندن و چەواشــەكردنی چاالكــی 
پرۆســەی پــەی پــێ بردنەكــە. ژیــری كردەكــی پرۆســەی پــەی پــێ بردنەكــە. ژیــری كردەكــی 

وێناكــراوە.  تێیــدا  بابــەت  و  بابەتییــە  وێناكــراوە. ژیــری  تێیــدا  بابــەت  و  بابەتییــە  ژیــری 
ــا  ــە، تەنی ــی تاك ــری مرۆڤ ــە ژی ــێیەم ك ــۆری س ــا ج ــە، تەنی ــی تاك ــری مرۆڤ ــە ژی ــێیەم ك ــۆری س ج
هــەر پــەی بــە شــمەكی گــۆڕاو دەبــات، بۆیــە وەك هــەر پــەی بــە شــمەكی گــۆڕاو دەبــات، بۆیــە وەك 
ــە  ــێ و ب ــاو دەچ ــی دەروون لەن ــت تواناییەكان ــە گش ــێ و ب ــاو دەچ ــی دەروون لەن ــت تواناییەكان گش
مــردن نامێنــێ. پشــت ئەســتوور بــەو پێناســە مــردن نامێنــێ. پشــت ئەســتوور بــەو پێناســە 
دابەشــكردنە، دوو جــۆرە ئــەرك - ڕۆڵ بــە ژیــر دابەشــكردنە، دوو جــۆرە ئــەرك - ڕۆڵ بــە ژیــر 
بەخشــراوە، ئەمــەش لــەو بڕیارە سەرســوڕهێنەرەوە بەخشــراوە، ئەمــەش لــەو بڕیارە سەرســوڕهێنەرەوە 
كەوتووەتــەوە كــە گوایــە: بــاوەڕ )ئیمــان( بریتییــە كەوتووەتــەوە كــە گوایــە: بــاوەڕ )ئیمــان( بریتییــە 
لــە ملكەچبوونــی ژیــر بــۆ بڕیــار و بنەماكانــی لــە ملكەچبوونــی ژیــر بــۆ بڕیــار و بنەماكانــی 
ــاوەڕ  ــەی ب ــە دوا بەڵگ ــی(، چونك ــرووش )وەح ــاوەڕ س ــەی ب ــە دوا بەڵگ ــی(، چونك ــرووش )وەح س
ــی  ــا پەیام ــان( تەنی ــدە و ئیم ــان )عەقی ــی و بڕواهێن ــا پەیام ــان( تەنی ــدە و ئیم ــان )عەقی و بڕواهێن
پێغەمبەرایەتییــە، نــەك هێــز و توانایــی ســەلمێنەی پێغەمبەرایەتییــە، نــەك هێــز و توانایــی ســەلمێنەی 
بڕیــارەوە  لــەو  كێشــەی  ئــەو  ژیرەكــی.  و  بڕیــارەوە ژیــر  لــەو  كێشــەی  ئــەو  ژیرەكــی.  و  ژیــر 
ســەرئاو دەكــەوێ ئەوەیــە: پەیامــی پەیامبــەران ســەرئاو دەكــەوێ ئەوەیــە: پەیامــی پەیامبــەران 
ــزە( ئەویــش خــۆی  ــە )موعجی ــزە( ئەویــش خــۆی پشــت ئەســتوورە ب ــە )موعجی پشــت ئەســتوورە ب
ڕووداوێكــە سەرووسروشــتی و سروشــت و توانایــی ڕووداوێكــە سەرووسروشــتی و سروشــت و توانایــی 
ژیــر دەبەزێنــێ! ئیتــر چــۆن ژیــر بــاوەڕی پــێ ژیــر دەبەزێنــێ! ئیتــر چــۆن ژیــر بــاوەڕی پــێ 

ــێ!؟ ــێ!؟بهێن بهێن
ــرازی،  ــی ئام ــر و لۆجیك ــا ژی ــان ئەوەت ــرازی،  ی ــی ئام ــر و لۆجیك ــا ژی ــان ئەوەت ــەك: ی ــەك:ی ی
ــڕوا و  ــی ب ــردن و تێكدان ــۆ الوازك ــن ب ــك دەب ــڕوا و چەكێ ــی ب ــردن و تێكدان ــۆ الوازك ــن ب ــك دەب چەكێ

ــاوەڕ! ــاوەڕ!ب ب
دوو:دوو: یــان پاڵپشــت دەبــن بــۆ قایــم و پتەوكــردن،  یــان پاڵپشــت دەبــن بــۆ قایــم و پتەوكــردن، 

بگــرە جێگیركردنــی بــڕوا و بــاوەڕ.بگــرە جێگیركردنــی بــڕوا و بــاوەڕ.
ئــەو دوو ئاراســتەیە بــە ئاشــكرا لــە زانســتی ئــەو دوو ئاراســتەیە بــە ئاشــكرا لــە زانســتی 
كــەالم و الی فەیلەســووفە موســڵمانەكان بــەدی كــەالم و الی فەیلەســووفە موســڵمانەكان بــەدی 
دەكــرێ. لــەوێ قســە لــە بابەتــی پێكــەوە هەڵكردن دەكــرێ. لــەوێ قســە لــە بابەتــی پێكــەوە هەڵكردن 

ــراوە. ــن ك ــەفە و ئایی ــی فەلس ــراوە.و گونجان ــن ك ــەفە و ئایی ــی فەلس و گونجان
لــە  جــۆرە  بــەو  ژیــر  ڕۆڵــی  دابەشــكردنی  لــە -  جــۆرە  بــەو  ژیــر  ڕۆڵــی  دابەشــكردنی   -
بڕیارێكــی هەڕەمەكــی پێشــوەخت ڕەنــگ بۆڕێــژاو و بڕیارێكــی هەڕەمەكــی پێشــوەخت ڕەنــگ بۆڕێــژاو و 
بــۆ مەبەســتێكی دیاریكــراو بــەوالوە نییــە! ژیــر بــە بــۆ مەبەســتێكی دیاریكــراو بــەوالوە نییــە! ژیــر بــە 
هــەر جۆرێــك هەڵبســەنگێنرێ لــە ئامــرازی زانیــن، هــەر جۆرێــك هەڵبســەنگێنرێ لــە ئامــرازی زانیــن، 
ــاردان  ــە و بڕی ــردن و ڕەخن ــیكردنەوە و تاووتوك ــاردان ش ــە و بڕی ــردن و ڕەخن ــیكردنەوە و تاووتوك ش
بــەوالوە نییــە! گریمانــەی پێوەنــدی نێــوان ژیــر و بــەوالوە نییــە! گریمانــەی پێوەنــدی نێــوان ژیــر و 
ــی  ــی بوون ــدا ڕەوایەت ــە خۆی ــە ل ــان گریمانەیەك ــی ئیم ــی بوون ــدا ڕەوایەت ــە خۆی ــە ل ــان گریمانەیەك ئیم
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الوازە، چونكــە هەردووكیــان دوو بابەتــی ســەر بــە الوازە، چونكــە هەردووكیــان دوو بابەتــی ســەر بــە 
دوو كایــە و لــە یەكتــری جیــاوازن. ئاییــن بابەتێكــی دوو كایــە و لــە یەكتــری جیــاوازن. ئاییــن بابەتێكــی 
سەرووسروشــتی ترانســندێنتالییە، ڕووی گوفتــار سەرووسروشــتی ترانســندێنتالییە، ڕووی گوفتــار 
دەكاتــە هەســت و نەســت و ناخــی دەروون و ناكرێ دەكاتــە هەســت و نەســت و ناخــی دەروون و ناكرێ 
ــاو و  ــارێ پاس ــارێ ن ــر ئ ــی ژی ــچ بنەمایەك ــە هی ــاو و ب ــارێ پاس ــارێ ن ــر ئ ــی ژی ــچ بنەمایەك ــە هی ب
پشتڕاســت بكرێتــەوە. لێــرەدا دوو ڕێتێچــوون دێنــە پشتڕاســت بكرێتــەوە. لێــرەدا دوو ڕێتێچــوون دێنــە 
بــەردەم كــە هیچیــان بــەالی زانایانــی ئایینــەوە بــەردەم كــە هیچیــان بــەالی زانایانــی ئایینــەوە 

پەســند نیــن:پەســند نیــن:
دەســتبەرداری  ئایینەكــە  ئەوەتــا  یــان  دەســتبەرداری   ئایینەكــە  ئەوەتــا  یــان  یــەك:یــەك: 
سروشــتە موعجیزەئاســای سەرووسروشــتییەكەی سروشــتە موعجیزەئاســای سەرووسروشــتییەكەی 
ــێ و  ــۆی دابماڵێن ــەی لەبەرخ ــێ و كااڵ پیرۆزەك ــێ و بب ــۆی دابماڵێن ــەی لەبەرخ ــێ و كااڵ پیرۆزەك بب
ببــێ بــە دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتــی ژیانــی ڕۆژانــە، ببــێ بــە دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتــی ژیانــی ڕۆژانــە، 
بــە ژیــر و لۆجیــك بنەمــا  بــە ژیــر و لۆجیــك بنەمــا ئــەوكات دەتوانــرێ  ئــەوكات دەتوانــرێ 

بنەڕەتییەكانــی تاووتــو بكرێــن.بنەڕەتییەكانــی تاووتــو بكرێــن.
دوو:دوو: یــان ئەوەتــا دان بــەوەدا بنــێ كــە بنەماكانــی  یــان ئەوەتــا دان بــەوەدا بنــێ كــە بنەماكانــی 
و  هەیــە  تایبەتیــان  سروشــتێكی  بــڕوا  و  و بــاوەڕ  هەیــە  تایبەتیــان  سروشــتێكی  بــڕوا  و  بــاوەڕ 
ناكــرێ بــە هیــچ باروالیەكــدا پەنــا بــۆ ژیــر و لۆجیــك ناكــرێ بــە هیــچ باروالیەكــدا پەنــا بــۆ ژیــر و لۆجیــك 

ببــردرێ.ببــردرێ.
ــچ  ــك، هی ــر و لۆجی ــەر ژی ــە ب ــە پەنابردن ــچ  - ب ــك، هی ــر و لۆجی ــەر ژی ــە ب ــە پەنابردن 77 - ب
دڵــی  بــە  کــە  ناكەوێتــەوە  ئەنجامێــك  دڵــی كاتێــك  بــە  کــە  ناكەوێتــەوە  ئەنجامێــك  كاتێــك 
زانایانــی ئاییــن بێــت و بەالیانــەوە پەســند بــێ. ئەو زانایانــی ئاییــن بێــت و بەالیانــەوە پەســند بــێ. ئەو 
ــووفەكانی  ــەفە و فەیلەس ــی، فەلس ــەی غەزال ــووفەكانی خااڵن ــەفە و فەیلەس ــی، فەلس ــەی غەزال خااڵن
پــێ گومــڕا كــردوون، ئەنجامــی پشــت بەســتن پــێ گومــڕا كــردوون، ئەنجامــی پشــت بەســتن 
ــی ڕەب  ــە زانین ــەر ل ــك، ه ــر و لۆجی ــە ژی ــووە ب ــی ڕەب ب ــە زانین ــەر ل ــك، ه ــر و لۆجی ــە ژی ــووە ب ب
ــی  ــۆن و نوێ ــی، ك ــی و هەمەك ــارەی هەندەك ــی دەرب ــۆن و نوێ ــی، ك ــی و هەمەك ــارەی هەندەك دەرب
و هەتــا هەتایــی دنیــا، نەمریــی لــەش و گیــان و هەتــا هەتایــی دنیــا، نەمریــی لــەش و گیــان 
تاوەكــوو دەگاتــە بابەتــی كێشــە لەســەر خواســتی تاوەكــوو دەگاتــە بابەتــی كێشــە لەســەر خواســتی 
ــر و  ــە )جەب ــدا ب ــە عەرەبی ــە ل ــرۆڤ ك ــازادی م ــر و ئ ــە )جەب ــدا ب ــە عەرەبی ــە ل ــرۆڤ ك ــازادی م ئ

ئیختیــار( ناودەبــرێ.ئیختیــار( ناودەبــرێ.
ــەت هــەن پێویســتیان  ــك ئای ــدا هەندێ ــە قورئان ــەت هــەن پێویســتیان ل ــك ئای ــدا هەندێ ــە قورئان ل
بــە ڕوونكردنــەوە، لێكدانــەوە و شــرۆڤەكردن هەیــە بــە ڕوونكردنــەوە، لێكدانــەوە و شــرۆڤەكردن هەیــە 

كــە لــە عەرەبیــدا بــە )تەئویــل( ناودەبــرێ.كــە لــە عەرەبیــدا بــە )تەئویــل( ناودەبــرێ.
لــە هەندێــك ئایەتــدا هەمــوو شــتێك لــە چــارەی لــە هەندێــك ئایەتــدا هەمــوو شــتێك لــە چــارەی 
ــرۆڤ  ــەدا م ــی دیك ــە هەندێك ــراوە، ل ــرۆڤ نووس ــرۆڤ م ــەدا م ــی دیك ــە هەندێك ــراوە، ل ــرۆڤ نووس م

ئــازادە! ئەمــە چــۆن لێــك دەدرێتــەوە؟ ڕاســتە لــەو ئــازادە! ئەمــە چــۆن لێــك دەدرێتــەوە؟ ڕاســتە لــەو 
ئایەتانــەی لــە باژێــڕی مەككــە هاتــوون، باســی ئایەتانــەی لــە باژێــڕی مەككــە هاتــوون، باســی 
فرمــان و خــودی )زاتــی( ڕەببانــی دەكــەن، بــەاڵم فرمــان و خــودی )زاتــی( ڕەببانــی دەكــەن، بــەاڵم 
ئەوانــی مەدینــە بــەالی قســەكردن لــە كــرداری ئەوانــی مەدینــە بــەالی قســەكردن لــە كــرداری 

ــدا چــوون. ــدا چــوون.مرۆڤ مرۆڤ
- بەرچاوتریــن ئــەو كۆششــەی )ئیجتیهــاد( لــەو - بەرچاوتریــن ئــەو كۆششــەی )ئیجتیهــاد( لــەو 
بارەیــەوە ســەرنج ڕادەكێشــی، بۆچوونــی موعتەزیلە بارەیــەوە ســەرنج ڕادەكێشــی، بۆچوونــی موعتەزیلە 
و ئەشــعەرییەکانە، ڕێبــازی یەکــەم ژیــری کــردووە و ئەشــعەرییەکانە، ڕێبــازی یەکــەم ژیــری کــردووە 
ــە  ــە پشــت ئەســتوور ب ــەوی دیك ــە بەسەرپشــک و ئ ــە پشــت ئەســتوور ب ــەوی دیك بەسەرپشــک و ئ

بۆچوونــی مالیكــی ژیــری دوورخســتووەتەوە.بۆچوونــی مالیكــی ژیــری دوورخســتووەتەوە.
بۆچوونەكــەی ئەشــعەری كــە لەالیــەن الیەنگیرانی بۆچوونەكــەی ئەشــعەری كــە لەالیــەن الیەنگیرانی 
تیــوری  بــە  پەســندە،  شــافیعییەوە  تیــوری مەزهەبــی  بــە  پەســندە،  شــافیعییەوە  مەزهەبــی 
ناودەبــرێ.  و  ناســراوە  ئەشــعەری  ناودەبــرێ. )كەســبی(  و  ناســراوە  ئەشــعەری  )كەســبی( 
وشــەی كەســبی عەرەبــی، واتــای )بەدەســتهێنان( وشــەی كەســبی عەرەبــی، واتــای )بەدەســتهێنان( 
ــەیەدا چ بەدەســت  ــەو پرۆس ــرۆڤ ل ــەیەدا چ بەدەســت دەبەخشــێ. م ــەو پرۆس ــرۆڤ ل دەبەخشــێ. م
دەهێنــێ؟ ئەمــە چ پێوەنــدی بــە ئــازادی، یــان لــە دەهێنــێ؟ ئەمــە چ پێوەنــدی بــە ئــازادی، یــان لــە 

چارەنووســرانەوە هەیــە؟!چارەنووســرانەوە هەیــە؟!
بــەالی ئەبووحەســەنی ئەشــعەرییەوە، كاتێــك بــەالی ئەبووحەســەنی ئەشــعەرییەوە، كاتێــك 
مــرۆڤ كارێــك دەكات، كارەكــە لەالیــەن خــواوە مــرۆڤ كارێــك دەكات، كارەكــە لەالیــەن خــواوە 
دادەهێنــرێ )خەڵــق دەكــرێ( و مــرۆڤ جێبەجــێ دادەهێنــرێ )خەڵــق دەكــرێ( و مــرۆڤ جێبەجــێ 
كردنەكــەی )كەســب( دەكات! بكــەری ڕاســتەقینە كردنەكــەی )كەســب( دەكات! بكــەری ڕاســتەقینە 
كردنەكــەی  جێبەجــێ  بــەاڵم  خۆیەتــی،  كردنەكــەی خــوا  جێبەجــێ  بــەاڵم  خۆیەتــی،  خــوا 
دەكەوێتــە ئەســتۆی مــرۆڤ خــۆی. گوایــە ئــەم دەكەوێتــە ئەســتۆی مــرۆڤ خــۆی. گوایــە ئــەم 
هەڵوێســتە هەڵوێســتێكی مــام ناوەندییــە لەنێــوان هەڵوێســتە هەڵوێســتێكی مــام ناوەندییــە لەنێــوان 
موعتەزیلــە و جەبرییــەكان كــە هەمــوو شــتێك بــە موعتەزیلــە و جەبرییــەكان كــە هەمــوو شــتێك بــە 
چارەنــووس دادەنێــن. ئاگــر شــت دەســووتێنێ، چارەنــووس دادەنێــن. ئاگــر شــت دەســووتێنێ، 
بــەاڵم خــۆی داهێنــەری كاری ســووتاندنەكە نییــە، بــەاڵم خــۆی داهێنــەری كاری ســووتاندنەكە نییــە، 
بەڵكــوو بــە فرمانــی خــوا ئــەو ســووتاندنە دەكــرێ بەڵكــوو بــە فرمانــی خــوا ئــەو ســووتاندنە دەكــرێ 
و ئاگرەكــە دەیــكات! ئەمــە چــۆن هەڵدەســەنگێنرێ و ئاگرەكــە دەیــكات! ئەمــە چــۆن هەڵدەســەنگێنرێ 

ــەوە؟! ــك دەدرێت ــەوە؟!و لێ ــك دەدرێت و لێ
ئــەو تیورییــە ئەگــەر گەڕانــەوە بــەرەو دواوە ئــەو تیورییــە ئەگــەر گەڕانــەوە بــەرەو دواوە 
نەبــێ، دوای هەڵوێســتە ئازایەكــەی موعتەزیلــە، نەبــێ، دوای هەڵوێســتە ئازایەكــەی موعتەزیلــە، 
ــەی كەســب،  ــەو تیوریی ــرێ: ئ ــرێ بگوت ــەوە دەك ــەی كەســب، ئ ــەو تیوریی ــرێ: ئ ــرێ بگوت ــەوە دەك ئ
ــەك  ــڕێ، ن ــە دەردەب ــد و كۆیل ــی بەن ــازادی مرۆڤ ــەك ئ ــڕێ، ن ــە دەردەب ــد و كۆیل ــی بەن ــازادی مرۆڤ ئ
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ــەربەخۆ! ــازاد و س ــی ئ ــازادی مرۆڤ ــەربەخۆ!ئ ــازاد و س ــی ئ ــازادی مرۆڤ ئ
- لــە ســەرەتای هەڵمەتی بزووتنــەوەی وەرگێڕاندا، - لــە ســەرەتای هەڵمەتی بزووتنــەوەی وەرگێڕاندا، 
لۆجیكی ئەرســتۆ پشــكی شــێری بەركەوتووە، بەاڵم لۆجیكی ئەرســتۆ پشــكی شــێری بەركەوتووە، بەاڵم 
ــرێ،  ــراوە بەكاربهێن ــوازراوە نەتوان ــۆرەی خ ــەو ج ــرێ، ب ــراوە بەكاربهێن ــوازراوە نەتوان ــۆرەی خ ــەو ج ب
ــڕوا  ــی ب ــك بنەماكان ــە لۆجی ــڕوا ئەگەرچــی ویســتراوە ب ــی ب ــك بنەماكان ــە لۆجی ئەگەرچــی ویســتراوە ب
و بــاوەڕ )عەقیــدە و ئیمــان( پشتڕاســت بكرێتــەوە، و بــاوەڕ )عەقیــدە و ئیمــان( پشتڕاســت بكرێتــەوە، 

بــەاڵم پرۆســەكە بەالیەكــی تــردا تەكانــی داوە:بــەاڵم پرۆســەكە بەالیەكــی تــردا تەكانــی داوە:
یــەك:یــەك: بــووە بــە پاڵپشــتی ئاراســتەی ژیرەكــی لــە  بــووە بــە پاڵپشــتی ئاراســتەی ژیرەكــی لــە 
زانســتی كــەالم و فەلســەفەدا، بــە تایبەتــی لــەالی زانســتی كــەالم و فەلســەفەدا، بــە تایبەتــی لــەالی 
موعتەزیلــە و پیــادە ڕەوان، ئەوجــا ڕۆڵــی ژیــری لــە موعتەزیلــە و پیــادە ڕەوان، ئەوجــا ڕۆڵــی ژیــری لــە 
پرۆســەی زانینــدا پتــەو و جێگیــر كــردووە، ئەگــەر پرۆســەی زانینــدا پتــەو و جێگیــر كــردووە، ئەگــەر 

بــۆ ماوەیەكــی كــورت و دیاریكراویــش بووبــێ.بــۆ ماوەیەكــی كــورت و دیاریكراویــش بووبــێ.
ــە  ــەوە ك ــە بووەت ــەو كۆشش ــەڕووی ئ ــە  ڕووب ــەوە ك ــە بووەت ــەو كۆشش ــەڕووی ئ دوو:دوو: ڕووب
هەوڵــی داوە، بگــرە پێــی لەســەر ئــەوەدا گرتــووە هەوڵــی داوە، بگــرە پێــی لەســەر ئــەوەدا گرتــووە 
كــە تەنیــا ڕێــگا و ســەرچاوەی زانینــی باوەڕپێكــراو كــە تەنیــا ڕێــگا و ســەرچاوەی زانینــی باوەڕپێكــراو 

ــە، ئەویــش سرووشــە. ــە، ئەویــش سرووشــە.و ڕاســتەقینە هەی و ڕاســتەقینە هەی
ســێ:ســێ: لــە پرۆســەی زانینــدا، بەپێی پەرەســەندنی  لــە پرۆســەی زانینــدا، بەپێی پەرەســەندنی 
بوونــی  لەنێــوان  ســەردەمە،  ئــەو  بوونــی كولتــووری  لەنێــوان  ســەردەمە،  ئــەو  كولتــووری 
ــراوە.  ــاوازی ك ــدا جی ــی ژیرەكی ــتەكی و بوون ــراوە. هەس ــاوازی ك ــدا جی ــی ژیرەكی ــتەكی و بوون هەس
ــە  ــردا - ل ــە ژی ــە ل ــانی وێنەی ــۆی نەخش ــن خ ــە زانی ــردا - ل ــە ژی ــە ل ــانی وێنەی ــۆی نەخش ــن خ زانی
)بــوون(  جــۆرە  دوو  وێنەیــە  ئــەو   - )بــوون( مێشــكدا  جــۆرە  دوو  وێنەیــە  ئــەو   - مێشــكدا 

ڕەوشــی هەیــە:ڕەوشــی هەیــە:
لــە  هــەر  تەنیــا  كــە  هەســتەكی  بوونــی  لــە -  هــەر  تەنیــا  كــە  هەســتەكی  بوونــی   -
كەرەســتەكە )هەیــوال(دا هەیــە و هەســتی پــێ كەرەســتەكە )هەیــوال(دا هەیــە و هەســتی پــێ 

دەكــرێ.دەكــرێ.
هەیــوال  لــە  وێنەكــە  كــە  ژیرەكــی  بوونــی  هەیــوال -  لــە  وێنەكــە  كــە  ژیرەكــی  بوونــی   -
ــەو  ــات! ب ــێ دەب ــەی پ ــی پ ــەوە و ژیری ــەو جیادەكرێت ــات! ب ــێ دەب ــەی پ ــی پ ــەوە و ژیری جیادەكرێت
ــوون و  ــەی ب ــە وێن ــە ب ــر پەیبردن ــی ژی ــە ئەرك ــوون و پێی ــەی ب ــە وێن ــە ب ــر پەیبردن ــی ژی ــە ئەرك پێی
بوونــەوەران. كەرەســتەی پــەی پــێ بــردن و زانیــن بوونــەوەران. كەرەســتەی پــەی پــێ بــردن و زانیــن 
بــەو پێیــە دوو جــۆرە: جۆرێكیــان هەســتەكییە كــە بــەو پێیــە دوو جــۆرە: جۆرێكیــان هەســتەكییە كــە 
بریتییــە لــە لــەش و خەســڵەت و ڕووكەشــەكانیان، بریتییــە لــە لــەش و خەســڵەت و ڕووكەشــەكانیان، 
هەســت  گەوهــەری  و  چییەتــی  دووەم  هەســت جــۆری  گەوهــەری  و  چییەتــی  دووەم  جــۆری 
ــن  ــات. )اب ــێ دەب ــان پ ــر پەی ــە ژی ــە ك ــن پێكراوەكان ــات. )اب ــێ دەب ــان پ ــر پەی ــە ژی ــە ك پێكراوەكان
ــانەش  ــەو لەش ــانەش (. ئ ــەو لەش ــت: ل130130(. ئ ــت التهاف ــد: تهاف ــت: لرش ــت التهاف ــد: تهاف رش

كــە پەیــان پــێ دەبــردرێ لــە كەرەســتە )هەیوال( و كــە پەیــان پــێ دەبــردرێ لــە كەرەســتە )هەیوال( و 
وێنــە پێكهاتــوون. ئەركــی ژیــر بەبــێ هەســتییەكان وێنــە پێكهاتــوون. ئەركــی ژیــر بەبــێ هەســتییەكان 
پەیبردنــە بــە چییەتــی ئــەو لەشــانە، دوور لــە پەیبردنــە بــە چییەتــی ئــەو لەشــانە، دوور لــە 
كەرەســتەكانیان. ڕۆڵــی لۆجیــك لــەو كایەیــەدا بــەو كەرەســتەكانیان. ڕۆڵــی لۆجیــك لــەو كایەیــەدا بــەو 

ــووە: ــووە:جــۆرە ب جــۆرە ب
- دەبــێ بابەتەكــە لەخۆیــدا پێــش ئــەوەی بزانــرێ - دەبــێ بابەتەكــە لەخۆیــدا پێــش ئــەوەی بزانــرێ 
و دەركــی پــێ بکــرێ، بوونــی ســەربەخۆی هەبــێ، و دەركــی پــێ بکــرێ، بوونــی ســەربەخۆی هەبــێ، 
چونكــە ناكــرێ بابەتێــك، شــتێك بزانــرێ، یــان چونكــە ناكــرێ بابەتێــك، شــتێك بزانــرێ، یــان 
ــرێ  ــێ بب ــەی پ ــن و پ ــتەی زانی ــە كەرەس ــێ ب ــرێ بب ــێ بب ــەی پ ــن و پ ــتەی زانی ــە كەرەس ــێ ب بب
ــە  ــە كــە پێشــتر بوونــی نەبووبــێ؟! بوونــی بابــەت ل كــە پێشــتر بوونــی نەبووبــێ؟! بوونــی بابــەت ل
پێــش زانینەكەیــەوە دێ، ئــەو هاتنــە، یــان بــە پێــش زانینەكەیــەوە دێ، ئــەو هاتنــە، یــان بــە 
ــەر  ــك. ئەگ ــی لۆجی ــان بەپێ ــرێ، ی ــەر كات دەخەمڵێن ــك. ئەگ ــی لۆجی ــان بەپێ ــرێ، ی كات دەخەمڵێن
بابەتــی پــەی پــێ بــراو بوونــی نەبــێ، زانینەكەشــی بابەتــی پــەی پــێ بــراو بوونــی نەبــێ، زانینەكەشــی 

ــارادا نامێنــێ. ــە ئ ــێ و ل ــی ناب ــارادا نامێنــێ.بوون ــە ئ ــێ و ل ــی ناب بوون

- ئەو بەرهەمە لە دوو بەش پێكاتووە:- ئەو بەرهەمە لە دوو بەش پێكاتووە:
كــە  ئیســامی  فەلســەفەی  یەكــەم  كــە بەشــی  ئیســامی  فەلســەفەی  یەكــەم  بەشــی 
فەیلەســووفانی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوای دەڤــەری فەیلەســووفانی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوای دەڤــەری 

خــۆی. گرتووەتــە  خــۆی.موســڵمانانی  گرتووەتــە  موســڵمانانی 
ــە  ــەالم ب ــتی ك ــە زانس ــە ل ــی دووەم بریتیی ــە بەش ــەالم ب ــتی ك ــە زانس ــە ل ــی دووەم بریتیی بەش

ڕێبــاز و گرووپــە جیاوازەكانییــەوە.ڕێبــاز و گرووپــە جیاوازەكانییــەوە.
ــە كۆتاییــدا دەمــەوێ خوێنــەری خۆشەویســت  ــە كۆتاییــدا دەمــەوێ خوێنــەری خۆشەویســت - ل - ل
ئــاگادار بكەمەوە كە ئەو بەرهەمەی لەبەردەســتتدایە ئــاگادار بكەمەوە كە ئەو بەرهەمەی لەبەردەســتتدایە 
پوختــەی چەنــد وانەیەكــە )محــازەرە( كــە بــە پوختــەی چەنــد وانەیەكــە )محــازەرە( كــە بــە 
فەلســەفەی  بەشــی  ماســتەری  فەلســەفەی خوێندكارانــی  بەشــی  ماســتەری  خوێندكارانــی 
كۆلێجــی ئەدەبیاتــی زانكــۆی ســەاڵحەددینی هەولێــر كۆلێجــی ئەدەبیاتــی زانكــۆی ســەاڵحەددینی هەولێــر 

گوتراوەتــەوە.گوتراوەتــەوە.
- بــۆ ئاســانكاری قوتابیــان و خوێنــدكاران و بــۆ - بــۆ ئاســانكاری قوتابیــان و خوێنــدكاران و بــۆ 
ــە  ــرن، ل ــە وەربگ ــە بابەتەك ــوود ل ــر س ــەوەی پت ــە ئ ــرن، ل ــە وەربگ ــە بابەتەك ــوود ل ــر س ــەوەی پت ئ
ــەریان. ــتووەتە س ــەرچاوەكانمان خس ــدا س ــەریان.كۆتایی ــتووەتە س ــەرچاوەكانمان خس ــدا س كۆتایی


