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سروشتە تایبەتییەكانیسروشتە تایبەتییەكانی
فەلسەفەی ئیسالمیفەلسەفەی ئیسالمی

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

ــەی،  ــە ناوەك ــە ل ــەفەی ئیســامی جگ ــەی،  - فەلس ــە ناوەك ــە ل ــەفەی ئیســامی جگ 11 - فەلس
ــەرە: ــە دوو كێشــەی لەس ــەرە:ك ــە دوو كێشــەی لەس ك

- ئایا ئەمە فەلسەفەی ئیسامییە؟ یان:- ئایا ئەمە فەلسەفەی ئیسامییە؟ یان:
ــە  ــەرەب و عەرەبیی ــەفەی ع ــە فەلس ــا ئەم ــە - ئای ــەرەب و عەرەبیی ــەفەی ع ــە فەلس ــا ئەم - ئای
وەك گشــت عەرەبــەكان نــاوی دەبــەن؟ ناوەرۆكــی وەك گشــت عەرەبــەكان نــاوی دەبــەن؟ ناوەرۆكــی 
ــە تەواوەتــی  ــدا نەیتوانیــوە ب ــە خۆی ــە تەواوەتــی بابەتەكــەش ل ــدا نەیتوانیــوە ب ــە خۆی بابەتەكــەش ل
ئــەو گومانــە بڕەوێنێتــەوە كــە ئایــا ئەمــە بــە ئــەو گومانــە بڕەوێنێتــەوە كــە ئایــا ئەمــە بــە 
ــە  ــەر وەاڵمەك ــا؟ ئەگ ــان ن ــەفەیە، ی ــتی فەلس ــە ڕاس ــەر وەاڵمەك ــا؟ ئەگ ــان ن ــەفەیە، ی ــتی فەلس ڕاس
ئــارێ بــێ و بــەو چــاوە تەماشــای بكــرێ كــە ئــارێ بــێ و بــەو چــاوە تەماشــای بكــرێ كــە 
فەلســەفەیە، دیســانەوە ئــەو پرســیارە ســەرئاو فەلســەفەیە، دیســانەوە ئــەو پرســیارە ســەرئاو 
دەكــەوێ كــە ئایــا خەســڵەت و تایبەتمەنــدی خــۆی دەكــەوێ كــە ئایــا خەســڵەت و تایبەتمەنــدی خــۆی 
ــە كــە جــۆرە ڕەســەنیەتێكی پــێ ببەخشــێ و  ــە كــە جــۆرە ڕەســەنیەتێكی پــێ ببەخشــێ و هەی هەی
لــە فەلســەفەی پێــش خــۆی و دواتــر، بــە تایبەتــی لــە فەلســەفەی پێــش خــۆی و دواتــر، بــە تایبەتــی 
لــە فەلســەفەی یۆنــان جیــای بكاتــەوە؟ چــی ئــەوە لــە فەلســەفەی یۆنــان جیــای بكاتــەوە؟ چــی ئــەوە 
ــی فەلســەفەی  ــە وەرگێڕان ــەوە ك ــی فەلســەفەی پشتڕاســت دەكات ــە وەرگێڕان ــەوە ك پشتڕاســت دەكات
یۆنــان و كولتــووری فارســی بــۆ ســەر زمانــی یۆنــان و كولتــووری فارســی بــۆ ســەر زمانــی 
ــە قۆناغێكــی دیاریكــراوی پەرەســەندنی  ــە قۆناغێكــی دیاریكــراوی پەرەســەندنی عەرەبــی ل عەرەبــی ل
ئاییــن و كۆمەڵــگای ئیســامدا - لــە ڕۆژهــەاڵت ئاییــن و كۆمەڵــگای ئیســامدا - لــە ڕۆژهــەاڵت 
ڕاســتییەكی  و  نەبــووە  ڕاگــوزەر  دیاردەیەكــی  ڕاســتییەكی -  و  نەبــووە  ڕاگــوزەر  دیاردەیەكــی   -
ــكایی  ــەك وش ــاش ماوەی ــۆ پ ــووە؟ ب ــەوت ب ــكایی هەڵك ــەك وش ــاش ماوەی ــۆ پ ــووە؟ ب ــەوت ب هەڵك

ــووە؟! ــووە؟!هات هات
ــی  ــۆ دانان ــەی ب ــە جوامێران ــەو كۆشش ــی - دوای ئ ــۆ دانان ــەی ب ــە جوامێران ــەو كۆشش - دوای ئ
وەرگێڕانــی  و  بەغــدا  لــە  حیكمــەت(  وەرگێڕانــی )خانــەی  و  بەغــدا  لــە  حیكمــەت(  )خانــەی 
فەلســەفەكە كــرا كــە ئــەو كولتــوورەی لێكەوتــەوە فەلســەفەكە كــرا كــە ئــەو كولتــوورەی لێكەوتــەوە 
- لەســەردەمی بەنــی عەباســدا - كــە بەڕاســتی - لەســەردەمی بەنــی عەباســدا - كــە بەڕاســتی 
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شایســتەی ئــەوە بــووە نــاوی ســەدەی زێڕینــی لــێ شایســتەی ئــەوە بــووە نــاوی ســەدەی زێڕینــی لــێ 
ــەورە  ــی گ ــوا و ئاواتێك ــوورە هی ــەو كولت ــرێ! ئ ــەورە بن ــی گ ــوا و ئاواتێك ــوورە هی ــەو كولت ــرێ! ئ بن
و گرانــی بــە بــەر هزرمەنــد و سیاســەتمەدارانی و گرانــی بــە بــەر هزرمەنــد و سیاســەتمەدارانی 
جێــگای  دواڕۆژێكــی  كــە  كــردووە  جێــگای ئەوســادا  دواڕۆژێكــی  كــە  كــردووە  ئەوســادا 
ــە  ــەن، جگ ــاوەڕوان بك ــێ، چ ــوازراو ب ــی خ ــە ئامانج ــەن، جگ ــاوەڕوان بك ــێ، چ ــوازراو ب ــی خ ئامانج
بەســەركردەی  ســەركردەكان  پێوەندییــەی  بەســەركردەی لــەو  ســەركردەكان  پێوەندییــەی  لــەو 
ــوورەوە  ــای ئەوســای خــاوەن كولت ــی ئەوروپ ــوورەوە واڵتان ــای ئەوســای خــاوەن كولت ــی ئەوروپ واڵتان
هەیانبــووە و كردوویانــە، كەچــی كاروانەكــە لــە هەیانبــووە و كردوویانــە، كەچــی كاروانەكــە لــە 
پرۆســەی بەرەوپێشــچووندا شكســتی هێنــاوە و پرۆســەی بەرەوپێشــچووندا شكســتی هێنــاوە و 
ســەرچاوەی  و  كــردووە  ســەرچاوەی ســاتمەیەكی جەرگبــڕی  و  كــردووە  ســاتمەیەكی جەرگبــڕی 
ڕووناكییەكــە - فەلســەفە - خەفەكــراوە! بگــرە ڕووناكییەكــە - فەلســەفە - خەفەكــراوە! بگــرە 
تاریــک  زســتانێکی  و  کــراوە  قەدەغــەش  تاریــک هــەر  زســتانێکی  و  کــراوە  قەدەغــەش  هــەر 
ــەڕ  ــڕ ف ــە پ ــارە ڕەنگین ــگای بەه ــڕ جێ ــەڕ و ساردوس ــڕ ف ــە پ ــارە ڕەنگین ــگای بەه ــڕ جێ و ساردوس
ئــەو  گرتووەتــەوە!  كولتــووری  دەرامەتەكــەی  ئــەو و  گرتووەتــەوە!  كولتــووری  دەرامەتەكــەی  و 
ــەاڵت  ــە ڕۆژه ــكارەی الوی ل ــە كاول ــە ناڕەوای ــەاڵت هێرش ــە ڕۆژه ــكارەی الوی ل ــە كاول ــە ناڕەوای هێرش
هاتــووی كۆنەپارێــزی باپیــرە گــەورەی ئەمــڕۆی هاتــووی كۆنەپارێــزی باپیــرە گــەورەی ئەمــڕۆی 
- تاڵیبانــی – ئەفغانســتان، غەزالــی كردوویەتــە - تاڵیبانــی – ئەفغانســتان، غەزالــی كردوویەتــە 
ســەر فەلســەفە تــا ئەمڕۆشــی لەگــەڵ بــێ گــەالن و ســەر فەلســەفە تــا ئەمڕۆشــی لەگــەڵ بــێ گــەالن و 
ناوچەکــە بەدەســتییەوە نااڵندوویانــە و دەتلێنــەوە، ناوچەکــە بەدەســتییەوە نااڵندوویانــە و دەتلێنــەوە، 
نەخشــە بۆڕێــژراو بــووە، یــان دیاردەیەكــی الوەكــی نەخشــە بۆڕێــژراو بــووە، یــان دیاردەیەكــی الوەكــی 
ــی دوای  ــووە؟! بۆچ ــی ب ــی مێژووی ــێ هەلومەرج ــی دوای ب ــووە؟! بۆچ ــی ب ــی مێژووی ــێ هەلومەرج ب
ئــەو هێرشــە ســتەمكارە، كولتوورەكــە بــەو مەرەیــە ئــەو هێرشــە ســتەمكارە، كولتوورەكــە بــەو مەرەیــە 
چــوو، جێــگای شــیاوی خــۆی نەگرتــەوە؟ ئایــا ئــەو چــوو، جێــگای شــیاوی خــۆی نەگرتــەوە؟ ئایــا ئــەو 
ڕەوشــە سروشــتێكی ســەرەكی ئایینەكــە خۆیەتــی، ڕەوشــە سروشــتێكی ســەرەكی ئایینەكــە خۆیەتــی، 
دەریــای  ڕۆژهەاڵتــی  كۆمەڵــگای  و  گــەالن  دەریــای یــان  ڕۆژهەاڵتــی  كۆمەڵــگای  و  گــەالن  یــان 
ناوەڕاســت ئەمــە تایبەتمەنــدی و خەســڵەتیانە؟ ناوەڕاســت ئەمــە تایبەتمەنــدی و خەســڵەتیانە؟ 
وەاڵمەكــە بــە هــەر الیــە و بارێكــدا بدرێتــەوە، وەاڵمەكــە بــە هــەر الیــە و بارێكــدا بدرێتــەوە، 
بــۆ  باشــە  ئــەی  بپرســرێ:  دەكــرێ  بــۆ دیســانەوە  باشــە  ئــەی  بپرســرێ:  دەكــرێ  دیســانەوە 
ئــەو وەرگێڕانــە كولتوورییــە لــە یۆنانــی و فارســی ئــەو وەرگێڕانــە كولتوورییــە لــە یۆنانــی و فارســی 
و ســریانییەوە كــرا؟! بــۆ دواتــر بــەو مەرەیــە و ســریانییەوە كــرا؟! بــۆ دواتــر بــەو مەرەیــە 
چــوو؟ ئایــا ئەمــە گیرخــواردن لــە بازنەیەكــی بــێ چــوو؟ ئایــا ئەمــە گیرخــواردن لــە بازنەیەكــی بــێ 

دەســتپێك و كۆتایــی نییــە؟!دەســتپێك و كۆتایــی نییــە؟!
- ڕاســتە مەڵبەنــدی جوگرافیایــی نیمچە دوورگەی - ڕاســتە مەڵبەنــدی جوگرافیایــی نیمچە دوورگەی 

خانــەوادەی  ئێســتای  )مەملەكەتــی  خانــەوادەی عــەرەب  ئێســتای  )مەملەكەتــی  عــەرەب 
ئــال ســعوود( تایبەتمەندییەكــی سەرنجڕاكێشــی ئــال ســعوود( تایبەتمەندییەكــی سەرنجڕاكێشــی 
ــە  ــی )مەك ــارە گرینگەكان ــی. ش ــووە و هەیەت ــە هەب ــی )مەك ــارە گرینگەكان ــی. ش ــووە و هەیەت هەب
ــوورن و  ــای س ــەراغ دەری ــك ق ــە نزی ــە( ل ــوورن و و مەدین ــای س ــەراغ دەری ــك ق ــە نزی ــە( ل و مەدین
ــە  ــان ب ــی و بازرگانی ــووری و ئایین ــدی كولت ــە پێوەن ــان ب ــی و بازرگانی ــووری و ئایین ــدی كولت پێوەن
واڵتــی ئێســتای شــام )جــاران دەڤەرێكــی گرینگــی واڵتــی ئێســتای شــام )جــاران دەڤەرێكــی گرینگــی 
ئایینــە  هــەردوو  مەڵبەنــدی  و  ڕۆم  ئایینــە ئیمپراتــۆری  هــەردوو  مەڵبەنــدی  و  ڕۆم  ئیمپراتــۆری 
ــا -  ــەی مووس ــەوە، تایەف ــمانییە گەردوونییەك ــا - ئاس ــەی مووس ــەوە، تایەف ــمانییە گەردوونییەك ئاس
ــووە. هیــچ كەســێك  ــووە. هیــچ كەســێك جوولەكــە - مەســیحی(وە هەب جوولەكــە - مەســیحی(وە هەب
الری لــەوە نییــە كــە پەیامبــەری ئیســام ســەردانی الری لــەوە نییــە كــە پەیامبــەری ئیســام ســەردانی 
ــە  ــردووە. ل ــی ك ــڕەوی ڕۆم ــەی قەڵەم ــەو ناوچەی ــە ئ ــردووە. ل ــی ك ــڕەوی ڕۆم ــەی قەڵەم ــەو ناوچەی ئ
ــە  ــتا( ب ــەی ئێس ــرب )مەدین ــەورەی یەث ــاری گ ــە ش ــتا( ب ــەی ئێس ــرب )مەدین ــەورەی یەث ــاری گ ش
ــدا  ــیحی تێ ــە و مەس ــەوادەی جوولەك ــەدان خان ــدا س ــیحی تێ ــە و مەس ــەوادەی جوولەك ــەدان خان س
ــت و  ــە ب ــەو دوو ئایین ــانی ئ ــە ش ــان ب ــووە. ش ــت و ب ــە ب ــەو دوو ئایین ــانی ئ ــە ش ــان ب ــووە. ش ب

ــووە. ــاو ب ــەدا بەرب ــە مەك ــتیش ل ــەنەم پەرس ــووە.س ــاو ب ــەدا بەرب ــە مەك ــتیش ل ــەنەم پەرس س
- ئەگــەر ئــەو پرســیارە لــە خۆیــدا بــە پێچەوانەی - ئەگــەر ئــەو پرســیارە لــە خۆیــدا بــە پێچەوانەی 
ڕێبــازی مێژووییــەوە بــێ، بــەاڵم بــە هیــچ جۆرێــك ڕێبــازی مێژووییــەوە بــێ، بــەاڵم بــە هیــچ جۆرێــك 
بــە  و  نــادات  دەســت  لــە  خــۆی  بــە گەرموگــوڕی  و  نــادات  دەســت  لــە  خــۆی  گەرموگــوڕی 
یەکجــاری نــە وەاڵم دەدرێتــەوە، نــە بەالیەكــدا یەکجــاری نــە وەاڵم دەدرێتــەوە، نــە بەالیەكــدا 

غەزالیغەزالی
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ــرێ: ــرێ:دەخ دەخ
دەبــێ بۆچــی ئــەو ئایینــە گەردوونییــە لــەو واڵتــە دەبــێ بۆچــی ئــەو ئایینــە گەردوونییــە لــەو واڵتــە 
ــدا  ــە كاتێك ــێ، ل ــە ســەری هەڵداب ــە دوورگەی ــدا نیمچ ــە كاتێك ــێ، ل ــە ســەری هەڵداب ــە دوورگەی نیمچ
ــتی  ــتەنگی سروش ــت و ئاس ــێ الوە بەربەس ــە س ــتی ل ــتەنگی سروش ــت و ئاس ــێ الوە بەربەس ــە س ل
دایبڕیــوە؟!  دراوســێ  واڵتانــی  لــە  دایبڕیــوە؟! جوگرافیایــی  دراوســێ  واڵتانــی  لــە  جوگرافیایــی 
ئیمپراتۆریەتــی فــارس و كولتــوورە شــكۆمەندەكەی ئیمپراتۆریەتــی فــارس و كولتــوورە شــكۆمەندەكەی 
ئــەو بیابانــە وشــكوبرینگەی دەرفەتــی  ئــەو بیابانــە وشــكوبرینگەی دەرفەتــی بەهــۆی  بەهــۆی 
ژیــان نــادات، كەوتووەتــە نێوانیــان )ســعوودیە ژیــان نــادات، كەوتووەتــە نێوانیــان )ســعوودیە 
بەهــۆی  كەچــی  ئێســتا(،  عێراقــی   - ئێــران  بەهــۆی و  كەچــی  ئێســتا(،  عێراقــی   - ئێــران  و 
عــەرەب  شــپرزەی  خێڵــی  حــەوت  عــەرەب ئایینەكــەوە  شــپرزەی  خێڵــی  حــەوت  ئایینەكــەوە 
گەورەتریــن میللەتیــان لــێ پەیــدا بــووە، جگــە گەورەتریــن میللەتیــان لــێ پەیــدا بــووە، جگــە 
ــڕ  ــیان بنەب ــۆری فارس ــن ئیمپرات ــەوەی گەورەتری ــڕ ل ــیان بنەب ــۆری فارس ــن ئیمپرات ــەوەی گەورەتری ل
ــە  ــر )دوور نیی ــی ت ــە ( واڵت ــر )دوور نیی ــی ت ــە )1515( واڵت ــر ل ــردووە و پت ــە )ك ــر ل ــردووە و پت ك
زیاتریش(یــان داگیــر كردووە، سیاســەتی كۆلۆنیاڵی زیاتریش(یــان داگیــر كردووە، سیاســەتی كۆلۆنیاڵی 
نیشــتەجێی زۆرەملێیــان گرتووەتــە بــەر و لــەو نیشــتەجێی زۆرەملێیــان گرتووەتــە بــەر و لــەو 
دەڤەرانــەدا جێگیــر و نیشــتەجێ بــوون و بــووە دەڤەرانــەدا جێگیــر و نیشــتەجێ بــوون و بــووە 
ــەر  ــە ه ــە ب ــان، وەاڵمەك ــی خۆی ــك و ماڵ ــە موڵ ــەر ب ــە ه ــە ب ــان، وەاڵمەك ــی خۆی ــك و ماڵ ــە موڵ ب
بــار و الیەكــدا بدرێتــەوە، ســنووری مەزەنــدە و بــار و الیەكــدا بدرێتــەوە، ســنووری مەزەنــدە و 
گریمانــە نابەزێنــێ و ئــارێ و نارێیەكــەی بەرانبــەر گریمانــە نابەزێنــێ و ئــارێ و نارێیەكــەی بەرانبــەر 

ــتن. ــری ڕادەوەس ــە یەكت ــتن.ب ــری ڕادەوەس ــە یەكت ب
ــچ  ــە و هی ــر هەی ــان هەڵنەگ ــتییەكی گوم ــچ  - ڕاس ــە و هی ــر هەی ــان هەڵنەگ ــتییەكی گوم 22 - ڕاس
توێژەرێــك الری لــێ نییــە: دوای هاتنــی عــەرەب توێژەرێــك الری لــێ نییــە: دوای هاتنــی عــەرەب 
و  دەرەوە  تــری  واڵتانــی  بــۆ  ئایینــەوە  و بەنــاوی  دەرەوە  تــری  واڵتانــی  بــۆ  ئایینــەوە  بەنــاوی 
ــان  ــەڵ بوونی ــەرەب و تێك ــەی ع ــەری دوورگ ــان دەوروب ــەڵ بوونی ــەرەب و تێك ــەی ع ــەری دوورگ دەوروب
ــۆرەكان  ــە ج ــك ل ــە جۆرێ ــە ب ــر ك ــی ت ــە میللەتان ــۆرەكان ب ــە ج ــك ل ــە جۆرێ ــە ب ــر ك ــی ت ــە میللەتان ب
ئایینــە هاتووەكەیــان پەســند كــردووە، كولتوورێكــی ئایینــە هاتووەكەیــان پەســند كــردووە، كولتوورێكــی 
و  هەمەڕەهەنــد  و  بڕشــت  بــە  و هەمەڕەنگــی  هەمەڕەهەنــد  و  بڕشــت  بــە  هەمەڕەنگــی 
ســەرتاپاگیر خەتوخاڵــی داوە. میللەتانــی فــارس ســەرتاپاگیر خەتوخاڵــی داوە. میللەتانــی فــارس 
ــە  ــەر چاالكان ــك( بەرب ــتان، تاجی ــران، ئەفغانس ــە )ئێ ــەر چاالكان ــك( بەرب ــتان، تاجی ــران، ئەفغانس )ئێ
لــە بنیادنانــی ئــەو كولتــوورەدا بەشــدارییان كــردووە، لــە بنیادنانــی ئــەو كولتــوورەدا بەشــدارییان كــردووە، 
ئیتــر هاندەرەكــە بــە دەرەکــی و ناوخــۆوە چــۆن لێك ئیتــر هاندەرەكــە بــە دەرەکــی و ناوخــۆوە چــۆن لێك 

بدرێتــەوە و وێنــا بكــرێ، ڕاســتییەكە ئەوەیــە:بدرێتــەوە و وێنــا بكــرێ، ڕاســتییەكە ئەوەیــە:
بــووە،  عەرەبــی  زمانــی  كــە  قورئــان  بــووە، زمانــی  عەرەبــی  زمانــی  كــە  قورئــان  زمانــی 

و  پێوەنــدی  و  دەربڕیــن  ســەرەكی  و ئامــرازی  پێوەنــدی  و  دەربڕیــن  ســەرەكی  ئامــرازی 
و  بــووە  كولتوورەكــە  و  خوێنــدن  و  و نووســین  بــووە  كولتوورەكــە  و  خوێنــدن  و  نووســین 
ــانەوە  ــوارزم و خوراس ــە خ ــامی ل ــی ئیس ــانەوە میللەتان ــوارزم و خوراس ــە خ ــامی ل ــی ئیس میللەتان
تــا ئەندەلووســی پێكــەوە كۆكردووەتــەوە. ڕەگــەزی تــا ئەندەلووســی پێكــەوە كۆكردووەتــەوە. ڕەگــەزی 
ســەرەكی ئــەو چاالكییــە ســەرەكییە نێونەتەوەییــە ســەرەكی ئــەو چاالكییــە ســەرەكییە نێونەتەوەییــە 
ــە كــە هەمووانــی پێكــەوە كۆكردووەتــەوە، ئیتــر بــە  كــە هەمووانــی پێكــەوە كۆكردووەتــەوە، ئیتــر ب
ناچــاری و تۆبــزی بووبــێ، یــان بــە خۆشــی خۆیان، ناچــاری و تۆبــزی بووبــێ، یــان بــە خۆشــی خۆیان، 
ڕەگــەزی عــەرەب بــووە. ئــەو زمــان و ڕەگــەزە ڕەگــەزی عــەرەب بــووە. ئــەو زمــان و ڕەگــەزە 
ــراوە،  ــۆ تۆمارك ــوورەی ب ــەو كولت ــە ئ ــە ك ــراوە، عەرەبیی ــۆ تۆمارك ــوورەی ب ــەو كولت ــە ئ ــە ك عەرەبیی
ــەدەب  ــە ئ ــەر ل ــامی، ه ــی ئیس ــووری عەرەب ــەدەب كولت ــە ئ ــەر ل ــامی، ه ــی ئیس ــووری عەرەب كولت
و  الهــووت  و  فەلســەفە  و  ئاییــن  كاروبــاری  و و  الهــووت  و  فەلســەفە  و  ئاییــن  كاروبــاری  و 
ــر  ــەردەمە، لەژێ ــەو س ــی ئ ــت بەپێ ــەرع و زانس ــر ش ــەردەمە، لەژێ ــەو س ــی ئ ــت بەپێ ــەرع و زانس ش
ــی  ــەی عەرەب ــە زمانەك ــووە ك ــەدا ب ــااڵی ئایینەك ــی ئ ــەی عەرەب ــە زمانەك ــووە ك ــەدا ب ــااڵی ئایینەك ئ
بــووە و هەڵگــرە سەرەكییەكەشــی مرۆڤــی عــەرەب بــووە و هەڵگــرە سەرەكییەكەشــی مرۆڤــی عــەرەب 
ــەو  ــتییەكەدا ئ ــوە گش ــە چوارچێ ــەر ل ــووە!! ئەگ ــەو ب ــتییەكەدا ئ ــوە گش ــە چوارچێ ــەر ل ــووە!! ئەگ ب
ــە  ــێ، ل ــی هەڵگرتب ــو نەتەوەی ــە دروشــمی نێ ــە ئایین ــێ، ل ــی هەڵگرتب ــو نەتەوەی ــە دروشــمی نێ ئایین
وردەكارییەكانیــدا خێــر و بێرەكــەی تەنیــا هــەر بــە وردەكارییەكانیــدا خێــر و بێرەكــەی تەنیــا هــەر بــە 

ســوود و قازانجــی عــەرەب شــكاوەتەوە.ســوود و قازانجــی عــەرەب شــكاوەتەوە.
- پرســیارێك كــە لێــرەدا ســەرئاودەكەوێ ئەوەیە: - پرســیارێك كــە لێــرەدا ســەرئاودەكەوێ ئەوەیە: 
ئەگــەر زمانــی عەرەبــی و ڕەگــەزی عــەرەب لەژێــر ئەگــەر زمانــی عەرەبــی و ڕەگــەزی عــەرەب لەژێــر 
ــە  ــەو یەكڕەنگیی ــتەبەری ئ ــە دەس ــادری ئایینەك ــە چ ــەو یەكڕەنگیی ــتەبەری ئ ــە دەس ــادری ئایینەك چ
نێونەتەوەییــەی میللەتــە موســڵمانەكان بووبــن، نێونەتەوەییــەی میللەتــە موســڵمانەكان بووبــن، 
ــە  ــی دیك ــامیش وەك ئایینەكان ــی ئیس ــەی بۆچ ــە ئ ــی دیك ــامیش وەك ئایینەكان ــی ئیس ــەی بۆچ ئ
هەمەڕەنگــی مەزهەبــی تێكەوتــووە. هەمەڕەنگییەك هەمەڕەنگــی مەزهەبــی تێكەوتــووە. هەمەڕەنگییەك 
ــر  ــا ئیت ــەوە، ج ــەوە نایەن ــك پێك ــچ جۆرێ ــە هی ــر ب ــا ئیت ــەوە، ج ــەوە نایەن ــك پێك ــچ جۆرێ ــە هی ب
ســوننە و شــیعە بــێ، یــان چــوار مەزهەبەكــەی ســوننە و شــیعە بــێ، یــان چــوار مەزهەبەكــەی 

ســوننە:ســوننە:
ڕەگەزپەرســتی  عەرەبــی  كۆنەپارێــزی  ڕەگەزپەرســتی شــافیعی  عەرەبــی  كۆنەپارێــزی  شــافیعی 
شۆڤینیســت و حەنەفی فارســی كراوە و پێشكەوتنخواز شۆڤینیســت و حەنەفی فارســی كراوە و پێشكەوتنخواز 

ــڕەو؟! ــڕەو؟!و میان و میان
هەمەڕەنگــی  بــە  كــە  جیاوازییــە  ئــەو  هەمەڕەنگــی ئایــا  بــە  كــە  جیاوازییــە  ئــەو  ئایــا 
چییــەوە  لــە  دیاردەبــێ،  ناكــرێ  چییــەوە ناودەبــرێ،  لــە  دیاردەبــێ،  ناكــرێ  ناودەبــرێ، 
كەوتووەتــەوە، سروشــتی ئایینەكــە خــۆی بووەتــە كەوتووەتــەوە، سروشــتی ئایینەكــە خــۆی بووەتــە 
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مایــەی ئــەو جیاوازییــە؟ یــان جیاوازیــی پێكهاتــەی مایــەی ئــەو جیاوازییــە؟ یــان جیاوازیــی پێكهاتــەی 
ئــەو كۆمەڵگایانــەی ئیســام بــە یەكــەوە كــۆی ئــەو كۆمەڵگایانــەی ئیســام بــە یەكــەوە كــۆی 

كردوونەتــەوە؟كردوونەتــەوە؟
- ئەگەر ئایینەكە دوو ڕەهەندی هەبێ:- ئەگەر ئایینەكە دوو ڕەهەندی هەبێ:

ــە  ــەم الیەن ــان، ئ ــدە و ئیم ــاوەڕ و عەقی ــە  ب ــەم الیەن ــان، ئ ــدە و ئیم ــاوەڕ و عەقی ــەك: ب ــەك:ی ی
ئەوپــەڕی لــە ڕەهەندی دووەم جیایــە كە ڕەهەندی:ئەوپــەڕی لــە ڕەهەندی دووەم جیایــە كە ڕەهەندی:
دوو:دوو: مێــژووی ئایینەكەیــە: كــە مێژووی ئیســامی  مێــژووی ئایینەكەیــە: كــە مێژووی ئیســامی 

پــێ دەگوترێ.پــێ دەگوترێ.
مرۆڤــی  كۆشــابێ  یەكەمیــان  الیەنــی  مرۆڤــی ئەگــەر  كۆشــابێ  یەكەمیــان  الیەنــی  ئەگــەر 
ئیمانــدار پــێ بگەیەنــێ، الیەنــی دووەمیــان كــە ئیمانــدار پــێ بگەیەنــێ، الیەنــی دووەمیــان كــە 
مێژووییەكەیــە، مێــژووی كوشــتن و بڕین و كوشــتار مێژووییەكەیــە، مێــژووی كوشــتن و بڕین و كوشــتار 
ــە، ســێ  ــوار خەلیف ــە چ ــووە. ل ــتن ب ــن ڕش ــە، ســێ و خوێ ــوار خەلیف ــە چ ــووە. ل ــتن ب ــن ڕش و خوێ
خەلیفــە بــە شمشــێر كــوژراون! جەنگــی نێــوان خەلیفــە بــە شمشــێر كــوژراون! جەنگــی نێــوان 
خەلیفــەی چــوارەم و معاوییــە خوێناویتریــن جەنگی خەلیفــەی چــوارەم و معاوییــە خوێناویتریــن جەنگی 
ــەی  ــی بنەماڵ ــە قڕكردن ــە ب ــی ك ــەی ســەردەمی خۆیەت ــی بنەماڵ ــە قڕكردن ــە ب ــی ك ســەردەمی خۆیەت
ــی  ــام كۆتای ــەری ئیس ــی پەیامب ــی و نەوەكان ــی عەل ــام كۆتای ــەری ئیس ــی پەیامب ــی و نەوەكان عەل
هاتــووە! لەگــەڵ باوبوونــەوەی هەواڵــی كۆچــی هاتــووە! لەگــەڵ باوبوونــەوەی هەواڵــی كۆچــی 
دوایــی پەیامبــەری ئیســام، لــە چەنــد الیەكــی دوایــی پەیامبــەری ئیســام، لــە چەنــد الیەكــی 
حەزرەمــەوت،  و  یەمــەن  و  عــەرەب  حەزرەمــەوت، دوورگــەی  و  یەمــەن  و  عــەرەب  دوورگــەی 
بــە  ئەوكاتــە  كــە  هەڵــداوە  ســەری  بــە یاخیبــوون  ئەوكاتــە  كــە  هەڵــداوە  ســەری  یاخیبــوون 
ــراوە! باشــە ئــەو ئایینــە نەیتوانیــوە  ــراوە! باشــە ئــەو ئایینــە نەیتوانیــوە )ڕەددە( ناوب )ڕەددە( ناوب
مرۆڤــی ئیمانــدار پــەروەردە بــكات كــە دەســتی مرۆڤــی ئیمانــدار پــەروەردە بــكات كــە دەســتی 
ئایینەكەیــەوە؟.  برایانــی  خوێنڕشــتنی  ئایینەكەیــەوە؟. نەچێتــە  برایانــی  خوێنڕشــتنی  نەچێتــە 
ئایینەكــە بەنــد و كۆیلــەی ڕزگار كــردووە و ئــازادی ئایینەكــە بەنــد و كۆیلــەی ڕزگار كــردووە و ئــازادی 
و  كوشــتار  و  كوشــتن  مێژووەكەشــی  و كــردوون،  كوشــتار  و  كوشــتن  مێژووەكەشــی  كــردوون، 
ــەو  ــاس ل ــك ڕۆژهەاڵتن ــووە! هەندێ ــن ڕشــتن ب ــەو خوێ ــاس ل ــك ڕۆژهەاڵتن ــووە! هەندێ ــن ڕشــتن ب خوێ
بــاوەڕەدان كــە ژمــارەی ئەو ســەحابانەی لە شــەڕی بــاوەڕەدان كــە ژمــارەی ئەو ســەحابانەی لە شــەڕی 
ــە ژمــارەی  ــە ژمــارەی نێــوان برایانــی موســڵماندا كــوژراون، ل نێــوان برایانــی موســڵماندا كــوژراون، ل
ــە  ــە ئــەو ســەحابانە پتــرە كــە ئایینــی ئیســامیان ل ئــەو ســەحابانە پتــرە كــە ئایینــی ئیســامیان ل
خــوارزم و ســەمەرقەند و خوراســانەوە گەیاندووەتــە خــوارزم و ســەمەرقەند و خوراســانەوە گەیاندووەتــە 
ئیســپانیا(!!  ئێســتای  )باشــووری  ئیســپانیا(!! ئەندەلــووس  ئێســتای  )باشــووری  ئەندەلــووس 
ــەك  ــا چ ڕادەی ــەوە؟! ت ــك دەدرێت ــۆن لێ ــە چ ــەك ئەم ــا چ ڕادەی ــەوە؟! ت ــك دەدرێت ــۆن لێ ــە چ ئەم
ئــەو ڕەوشــی پەنابردنــە بــەر شمشــێر و خوێنڕشــتن ئــەو ڕەوشــی پەنابردنــە بــەر شمشــێر و خوێنڕشــتن 

و قڕكردنــی جودابیــر لەگــەڵ ئــەو ســەرخانە كــە بــە و قڕكردنــی جودابیــر لەگــەڵ ئــەو ســەرخانە كــە بــە 
ــەو  ــرێ لەگــەڵ ئ ــەو كولتــووری ئایینــی ئیســام دادەن ــرێ لەگــەڵ ئ كولتــووری ئایینــی ئیســام دادەن
مێــژووە پــڕ كارەســات و خوێــن ڕشــتنەدا دێتــەوە؟ مێــژووە پــڕ كارەســات و خوێــن ڕشــتنەدا دێتــەوە؟ 
دەبــێ بایەخــی ئایینی ئاســمانی لەچیدا بەرجەســتە دەبــێ بایەخــی ئایینی ئاســمانی لەچیدا بەرجەســتە 
بــێ ئەگــەر هــەر لــە ســەرەتاوە نەیتوانیبــێ بــاوەڕ بــێ ئەگــەر هــەر لــە ســەرەتاوە نەیتوانیبــێ بــاوەڕ 
پــێ هێنەرانــی وا ڕابهێنــی لــە جەنگــی براكــوژی و پــێ هێنەرانــی وا ڕابهێنــی لــە جەنگــی براكــوژی و 
خوێــن ڕشــتن و یەكتــری قڕكــردن دووربكەونــەوە؟! خوێــن ڕشــتن و یەكتــری قڕكــردن دووربكەونــەوە؟! 
ســۆز و بەزەیی و لە خواترســان چی بەســەرهاتووە ســۆز و بەزەیی و لە خواترســان چی بەســەرهاتووە 
و خراوەتــە چ خانەیەكــەوە؟! چــۆن ئــەو ســەحابانە و خراوەتــە چ خانەیەكــەوە؟! چــۆن ئــەو ســەحابانە 
هــەر لــە ســەرەتای ئیســامەوە، دوای كۆچــی دوایی هــەر لــە ســەرەتای ئیســامەوە، دوای كۆچــی دوایی 
ــی  ــە خوێن ــتیان چووەت ــەری ئیســام، دەس ــی پەیامب ــە خوێن ــتیان چووەت ــەری ئیســام، دەس پەیامب
یەكتــری و بەزەبــری شمشــێر كێشــەی نێوانیــان یەكتــری و بەزەبــری شمشــێر كێشــەی نێوانیــان 

ــدا خســتووە؟ ــدا خســتووە؟بەالیەك بەالیەك
ــەو  ــەن ئ ــەو  - ئەگــەر كولتــوورە ئایینییەكــە لەالی ــەن ئ 33 - ئەگــەر كولتــوورە ئایینییەكــە لەالی
عەرەبانــەوە هــاوردە كرابــێ كــە لــە دوورگــەی عەرەبانــەوە هــاوردە كرابــێ كــە لــە دوورگــەی 
عــەرەب ژیــاون و ژیانــی )بەدو(یــان بەســەربردبێ، عــەرەب ژیــاون و ژیانــی )بەدو(یــان بەســەربردبێ، 
ئــەوە ئاوێتــەی کولتــووری میللەتانــی دیکــە بــووە ئــەوە ئاوێتــەی کولتــووری میللەتانــی دیکــە بــووە 
و  ژیــاون  عــەرەب  دوورگــەی  دەرەوەی  لــە  و کــە  ژیــاون  عــەرەب  دوورگــەی  دەرەوەی  لــە  کــە 
خــاوەن شارســتانیەتێكی شــكۆمەند بــوون، ئەمەش خــاوەن شارســتانیەتێكی شــكۆمەند بــوون، ئەمەش 

دوو پرســیار دەورووژێنــێ:دوو پرســیار دەورووژێنــێ:
ــدا  ــەوە پەی ــە چیی ــە ل ــەو توندوتیژیی ــە ئ ــدا - كەوات ــەوە پەی ــە چیی ــە ل ــەو توندوتیژیی ــە ئ - كەوات
بــووە؟ ڕۆڵــی ئــەو شارســتانییەتە پێشــكەوتووە بــووە؟ ڕۆڵــی ئــەو شارســتانییەتە پێشــكەوتووە 
ــی  ــەوەی كولتــووری عەرەب ــە كاڵكردن ــووە ل ــی چــی ب ــەوەی كولتــووری عەرەب ــە كاڵكردن ــووە ل چــی ب
ــن ڕشــتن؟ ــی و خوێ ــە و توندوتیژی ــەدو( و تۆڵ ــن ڕشــتن؟)ب ــی و خوێ ــە و توندوتیژی ــەدو( و تۆڵ )ب
- بۆچــی ئــەو كولتــوورە كااڵی ئایینــی بــە بــەردا - بۆچــی ئــەو كولتــوورە كااڵی ئایینــی بــە بــەردا 
و  نــاوەرۆك  لــە  ئایینەكــە  كاتێكــدا  لــە  و كــراوە  نــاوەرۆك  لــە  ئایینەكــە  كاتێكــدا  لــە  كــراوە 
ــاوازە؟! ــە جی ــە كولتوورەك ــدا ل ــتە و ئامانج ــاوازە؟!ئاراس ــە جی ــە كولتوورەك ــدا ل ــتە و ئامانج ئاراس
ڕاســتە عەرەبــەكان كولتوورێكیــان هێنــاوە لــەالی ڕاســتە عەرەبــەكان كولتوورێكیــان هێنــاوە لــەالی 
كۆشــاون  ئیتــر  بــووە،  نامــۆ  دیكــە  كۆشــاون میللەتانــی  ئیتــر  بــووە،  نامــۆ  دیكــە  میللەتانــی 
ــێ  ــی ل ــەوەی نارێ ــەوەی كاردان ــۆ ئ ــە، ب ــەو بابەت ــێ ئ ــی ل ــەوەی نارێ ــەوەی كاردان ــۆ ئ ــە، ب ــەو بابەت ئ
بــە  ئایینیــان  پیــرۆزی  كااڵیەكــی  بــە نەكەوێتــەوە،  ئایینیــان  پیــرۆزی  كااڵیەكــی  نەكەوێتــەوە، 
بــەردا كــردووە، ئیتــر پەســندكردنەكەی تاڕادەیــەك بــەردا كــردووە، ئیتــر پەســندكردنەكەی تاڕادەیــەك 

ــووە. ــانتر ب ــووە.ئاس ــانتر ب ئاس
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ئاوێتــەی  تــرەوە  لەالیەكــی  كولتــوورە  ئــەو  ئاوێتــەی -  تــرەوە  لەالیەكــی  كولتــوورە  ئــەو   -
بــەاڵم  بــووە،  دیكــە  میللەتانــی  بــەاڵم كولتــووری  بــووە،  دیكــە  میللەتانــی  كولتــووری 
پێــك  لــێ  ڕەنگییــان  یەكەیەكــی  پێــك نەتوانیویەتــی  لــێ  ڕەنگییــان  یەكەیەكــی  نەتوانیویەتــی 
بهێنــێ)بهێنــێ)11( و خۆیشــی بــە تەواوەتــی كۆنترۆڵــی ( و خۆیشــی بــە تەواوەتــی كۆنترۆڵــی 
جگــە  نەكــراوە،  بــۆ  كولتوورەكــەی  جگــە ســەرجەم  نەكــراوە،  بــۆ  كولتوورەكــەی  ســەرجەم 
تێكەڵەیــە  كولتــوورە  لــەو  نەتوانــراوە  تێكەڵەیــە لــەوەی  كولتــوورە  لــەو  نەتوانــراوە  لــەوەی 
یەكگرتوویــی  پێكهاتەیەكــی  و  و سیســتم  یەكگرتوویــی نــەزم  پێكهاتەیەكــی  و  و سیســتم  نــەزم 
هارمۆنیــی دابمەزرێنــێ، بەڵكــوو ئــەو كەرەســتە هارمۆنیــی دابمەزرێنــێ، بەڵكــوو ئــەو كەرەســتە 
ــدی  ــە كــۆی نەزمێكــی هەمەڕەهەن ــزە ب ــە پیتوپێ ــدی ب ــە كــۆی نەزمێكــی هەمەڕەهەن ــزە ب ــە پیتوپێ ب
جیــاوازی بەرجەســتەكراوی بیركردنەوەو ئاراســتە و جیــاوازی بەرجەســتەكراوی بیركردنەوەو ئاراســتە و 
ســەرنجدان و ئامانــج كــە ئەگەرچی لــە چوارچێوەی ســەرنجدان و ئامانــج كــە ئەگەرچی لــە چوارچێوەی 
ــە  ــی پشــت بەســتوو ب ــەزی عەرەب ــە دەســەاڵتی ڕەگ ــی پشــت بەســتوو ب ــەزی عەرەب دەســەاڵتی ڕەگ
ئایینەكــەدا خەتوخاڵــی داوە، بــەاڵم بــە ڕوون و ئایینەكــەدا خەتوخاڵــی داوە، بــەاڵم بــە ڕوون و 
ئاشــكرا هەمەڕەنگیــی نەتەوەیــی، كۆمەاڵیەتــی و ئاشــكرا هەمەڕەنگیــی نەتەوەیــی، كۆمەاڵیەتــی و 
كولتــووری كۆمەڵــگای ژێــر ڕكێــف و دەســەاڵتی كولتــووری كۆمەڵــگای ژێــر ڕكێــف و دەســەاڵتی 
ئیســامدای  بەرگــی  لــە  عەرەبــی،  ئیســامدای دەوڵەتــی  بەرگــی  لــە  عەرەبــی،  دەوڵەتــی 

دەربڕیــوە.دەربڕیــوە.
ئایینــی ئیســام لــە ســەرەتای باوبوونــەوەی لــە ئایینــی ئیســام لــە ســەرەتای باوبوونــەوەی لــە 
دەرەوەی دوورگــەی عــەرەب بــە دوو ئاراســتەدا دەرەوەی دوورگــەی عــەرەب بــە دوو ئاراســتەدا 

ــراوە: ــراوە:ب ب
- - یــەك:یــەك: بكــرێ بــە سیاســی، ئەوجــا ئامــرازی  بكــرێ بــە سیاســی، ئەوجــا ئامــرازی 
دەوڵــەت  دامەزراندنــی  و  كۆمەڵــگا  دەوڵــەت بەڕێوەبردنــی  دامەزراندنــی  و  كۆمەڵــگا  بەڕێوەبردنــی 
بێــت و خەالفــەت پیــرۆز بكــرێ و ناحەزانــی سیاســی بێــت و خەالفــەت پیــرۆز بكــرێ و ناحەزانــی سیاســی 

ــن. ــەڕێ الدەر دابنرێ ــە ل ــن.ب ــەڕێ الدەر دابنرێ ــە ل ب
ــان و بەســەربردنی  ــە شــێوازێكی ژی ــێ ب ــان و بەســەربردنی  بب ــە شــێوازێكی ژی ــێ ب دوو:دوو: بب
ــە جــۆری  ــەو ئایین ــی ڕێســاكانی ئ ــوزەران. بەپێ ــە جــۆری گ ــەو ئایین ــی ڕێســاكانی ئ ــوزەران. بەپێ گ
ژیــان بەســەر بردنەکــە ئیســام خۆیەتــی، کەوابــوو ژیــان بەســەر بردنەکــە ئیســام خۆیەتــی، کەوابــوو 
ــە  ــەریعەتەیە ك ــەو ش ــە و ئ ــگای ژیان ــە ڕێ ــە ئایینەك ــەریعەتەیە ك ــەو ش ــە و ئ ــگای ژیان ــە ڕێ ئایینەك
الیەنگرانــی ئایینەكــە )ئیمانــداران( وەك قانوونێكی الیەنگرانــی ئایینەكــە )ئیمانــداران( وەك قانوونێكی 
ــدا  ــە خۆی ــە ل ــەن!! ئەم ــندی بك ــان پەس ــدا گوزەرانی ــە خۆی ــە ل ــەن!! ئەم ــندی بك ــان پەس گوزەرانی
دواییــدا،  لــە  ئــەوەی  بــۆ  بــووە  دواییــدا، ڕێ خۆشــكەر  لــە  ئــەوەی  بــۆ  بــووە  ڕێ خۆشــكەر 
هــەر لەســەردەمی بەنــی ئومەییــەوە وردە وردە هــەر لەســەردەمی بەنــی ئومەییــەوە وردە وردە 
ڕووبــدات، ئیســام لــە پەیامێكــی ئاســمانییەوە كــرا ڕووبــدات، ئیســام لــە پەیامێكــی ئاســمانییەوە كــرا 

بــە )سیاســەت( ئامــرازی حوكمڕانــی! ئایینەكــە بــە )سیاســەت( ئامــرازی حوكمڕانــی! ئایینەكــە 
بــووە، یــان كــراوە بــە دەوڵــەت)بــووە، یــان كــراوە بــە دەوڵــەت)22(. بــەو پێیــە ئەو (. بــەو پێیــە ئەو 
ئایینــە دوای كۆچــی دوایــی پەیامبــەری ئیســام بــە ئایینــە دوای كۆچــی دوایــی پەیامبــەری ئیســام بــە 
ڕێگایەكــی دیكــەدا بــردراوە، نــاوەرۆك و مەبەســت ڕێگایەكــی دیكــەدا بــردراوە، نــاوەرۆك و مەبەســت 
ڕكابــەری  كــە  ئەوانــەی  گــۆڕدراوە.  ئامانجــی  ڕكابــەری و  كــە  ئەوانــەی  گــۆڕدراوە.  ئامانجــی  و 
ئــەو گۆڕانــە بــوون، تۆمەتــی لــەڕێ الدەر )مرتــد( ئــەو گۆڕانــە بــوون، تۆمەتــی لــەڕێ الدەر )مرتــد( 
خراوەتــە پارســەنگییانەوە و بــە توندتریــن شــێواز خراوەتــە پارســەنگییانەوە و بــە توندتریــن شــێواز 
تێكەڵكردنــی  لــە خۆیــدا  ئەمــەش  دراون،  تێكەڵكردنــی ســزا  لــە خۆیــدا  ئەمــەش  دراون،  ســزا 
عەقیــدە و ئیمانــی ئایینەكــە بــووە بــە سیاســەت. عەقیــدە و ئیمانــی ئایینەكــە بــووە بــە سیاســەت. 
حوكمڕانییەكــە )خیافــەت( بەرگــی ئایینــی بــە حوكمڕانییەكــە )خیافــەت( بەرگــی ئایینــی بــە 
ــی  ــە بووب ــەو حوكم ــراوە، هەرچــی دژی ئ ــەردا ك ــی ب ــە بووب ــەو حوكم ــراوە، هەرچــی دژی ئ ــەردا ك ب
ئــەو  كــراوە،  تۆمەتبــار  )مرتــد(  و  كافــر  ئــەو بــە  كــراوە،  تۆمەتبــار  )مرتــد(  و  كافــر  بــە 
ڕەوشــە تاڕادەیــەك تیشــك دەخاتــە ســەر ئــەو ڕەوشــە تاڕادەیــەك تیشــك دەخاتــە ســەر ئــەو 
ــە  ــان ب ــە خۆی ــوننە ك ــی س ــە بۆچ ــە ك ــە هەلومەرج ــان ب ــە خۆی ــوننە ك ــی س ــە بۆچ ــە ك هەلومەرج
ــاوی  ــردووە، ن ــاو ب ــە( ن ــی ســوننە و جەماع ــاوی )ئەهل ــردووە، ن ــاو ب ــە( ن ــی ســوننە و جەماع )ئەهل
))نواصبنواصب(یــان بەســەردا بــڕاوە و بۆچــی شــیعەكان (یــان بەســەردا بــڕاوە و بۆچــی شــیعەكان 
كــە خۆیــان بــە )ئەهلــی كــە خۆیــان بــە )ئەهلــی عصمــةعصمــة و عەدالــەت(  و عەدالــەت( 
ــن. ســوننەكان  ــن. ســوننەكان ( ناودەبرێ ــە )روافــضروافــض( ناودەبرێ ــردووە ب ــە )ناوب ــردووە ب ناوب
هــەر لــە ســەرەتاوە پشــتگیری ئــەو گۆڕانەیــان هــەر لــە ســەرەتاوە پشــتگیری ئــەو گۆڕانەیــان 
كــردووە و كۆشــاون پاســاوی بدەنــەوە)كــردووە و كۆشــاون پاســاوی بدەنــەوە)33(، بــەاڵم (، بــەاڵم 
بــە پێچەوانــەوە شــیعەكان بەگژیــدا چوونــەوە و بــە پێچەوانــەوە شــیعەكان بەگژیــدا چوونــەوە و 
ــەوە  ــەالی خۆیان ــەوە بەربەرەكانیــان كــردووە، كەچــی ل ــەالی خۆیان بەربەرەكانیــان كــردووە، كەچــی ل
وێنەیەكــی ئایدیالیســتی )نموونەییــان( لــە بــارەی وێنەیەكــی ئایدیالیســتی )نموونەییــان( لــە بــارەی 
ــە  ــر ب ــە دوات ــردووە ك ــەوە پێشــكەش ك ــە حوكمڕانیی ــر ب ــە دوات ــردووە ك ــەوە پێشــكەش ك حوكمڕانیی
تیــۆری - ئاراســتەی )ئیمامیــەت( ناســراوە و لــەم تیــۆری - ئاراســتەی )ئیمامیــەت( ناســراوە و لــەم 
ســەردەمەدا بــە )والیەتــی فەقیــە( ناودەبــرێ. ئــەو ســەردەمەدا بــە )والیەتــی فەقیــە( ناودەبــرێ. ئــەو 
ــەردەمی  ــە س ــەر ل ــە ه ــی ئایینەك ــیارە: بۆچ ــەردەمی پرس ــە س ــەر ل ــە ه ــی ئایینەك ــیارە: بۆچ پرس
ــراوە و  ــێ نەك ــی جێبەج ــە تەواوەت ــەوە ب ــراوە و خیافەت ــێ نەك ــی جێبەج ــە تەواوەت ــەوە ب خیافەت
دوای كوژرانــی عەلــی ئەبــی تاڵیــب بەالڕێــدا بــراوە دوای كوژرانــی عەلــی ئەبــی تاڵیــب بەالڕێــدا بــراوە 
و بایەخێكــی ئەوتــۆی بــۆ توێژینــەوەی زانســتی و بایەخێكــی ئەوتــۆی بــۆ توێژینــەوەی زانســتی 
نییــە! بــەاڵم ئــەو پرســیارە هــەر بــە كراوەیــی نییــە! بــەاڵم ئــەو پرســیارە هــەر بــە كراوەیــی 
دەمێنێتــەوە و گەرموگــوڕی خــۆی لەدەســت نادات:دەمێنێتــەوە و گەرموگــوڕی خــۆی لەدەســت نادات:
ئــەو گۆڕانــە سەرنجڕاكێشــە  هــۆكاری  ئایــا  ئــەو گۆڕانــە سەرنجڕاكێشــە -  هــۆكاری  ئایــا   -
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لــە سروشــت و گەوهــەری ئایینەكــە خۆیدایــە، لــە سروشــت و گەوهــەری ئایینەكــە خۆیدایــە، 
ــو  ــۆ نێ ــی ب ــەی دوای هاتن ــەو ڕەوشــە نوێی ــان ئ ــو ی ــۆ نێ ــی ب ــەی دوای هاتن ــەو ڕەوشــە نوێی ــان ئ ی
میللەتانــی دیكــەی دەرەوەی دوورگــەی عــەرەب میللەتانــی دیكــەی دەرەوەی دوورگــەی عــەرەب 
تێیكەوتــووە، بــەو مەرەیــەی بــردووە، یــان هــەردوو تێیكەوتــووە، بــەو مەرەیــەی بــردووە، یــان هــەردوو 
ــووە و  ــووە و هــۆكارە كاركردەكــە پێكــەوە یەكیــان گرت هــۆكارە كاركردەكــە پێكــەوە یەكیــان گرت
ئەوەیــان بەســەر ئایینەكــەدا هێنــاوە كــە بەســەریدا ئەوەیــان بەســەر ئایینەكــەدا هێنــاوە كــە بەســەریدا 

ــووە؟! ــووە؟!هات هات
ئایینەكــە،  گۆڕانــەی  ئــەو  بەبــێ  دەكــرا  ئایینەكــە، ئایــا  گۆڕانــەی  ئــەو  بەبــێ  دەكــرا  ئایــا 
توركــی عوســمانی چوارســەد ســاڵ بەنــاوی ئایینــەوە توركــی عوســمانی چوارســەد ســاڵ بەنــاوی ئایینــەوە 
حوكمڕانــی ســەرجەم واڵتــە ئیســامی و عەرەبییــەكان حوكمڕانــی ســەرجەم واڵتــە ئیســامی و عەرەبییــەكان 

ــكات؟! ــكات؟!ب ب
- دوور ناڕۆیــن ئەگــەر بڵێیــن مێــژووی ئایینــی - دوور ناڕۆیــن ئەگــەر بڵێیــن مێــژووی ئایینــی 
ئیســام دەكــرێ بــە دوو قۆنــاغ، کــە زەوی و ئاســمان ئیســام دەكــرێ بــە دوو قۆنــاغ، کــە زەوی و ئاســمان 

ــە یەكتــری جیــاوازن. ــە یەكتــری جیــاوازن.ل ل
تــا مردنــی  ئایینەكــە  تــا مردنــی - قۆناغــی دەركەوتنــی  ئایینەكــە  - قۆناغــی دەركەوتنــی 

ئیســام. ئیســام.پەیامبــەری  پەیامبــەری 
ــی  ــا كۆتای ــەر ت ــی پەیامب ــی دوای مردن ــی - قۆناغ ــا كۆتای ــەر ت ــی پەیامب ــی دوای مردن - قۆناغ
ئومەییــە.  بەنــی  و  معاویــە  حوكمڕانــی  ئومەییــە. هاتنــی  بەنــی  و  معاویــە  حوكمڕانــی  هاتنــی 
ــن  ــن و خوێ ــتن و بڕی ــەرتاپا كوش ــە س ــەو قۆناغ ــن ئ ــن و خوێ ــتن و بڕی ــەرتاپا كوش ــە س ــەو قۆناغ ئ
ڕشــتن بــووە. لــەو ســەردەمەدا ســەرجەم مێــژووی ڕشــتن بــووە. لــەو ســەردەمەدا ســەرجەم مێــژووی 
ئیســامی دوای خــۆی ڕەنگڕێــژ كــردووە، بگــرە ئیســامی دوای خــۆی ڕەنگڕێــژ كــردووە، بگــرە 
دابــەش بوونــی ئایینەكــە بــە چەنــد مەزهەبــی دابــەش بوونــی ئایینەكــە بــە چەنــد مەزهەبــی 
ــری  ــە یەكت ــر ل ــیر و تی ــڕۆ ش ــا ئەم ــە ت ــاواز ك ــری جی ــە یەكت ــر ل ــیر و تی ــڕۆ ش ــا ئەم ــە ت ــاواز ك جی
دەســوون، لەگــەڵ كولتوورەكــەی كــە لێواولێــوە دەســوون، لەگــەڵ كولتوورەكــەی كــە لێواولێــوە 
ــەو  ــەر ل ــێ، ه ــی و ملمان ــژی و ناكۆك ــە توندوتی ــەو ل ــەر ل ــێ، ه ــی و ملمان ــژی و ناكۆك ــە توندوتی ل

ســەردەمەوە ســەرچاوەی گرتــووە.ســەردەمەوە ســەرچاوەی گرتــووە.
44 - ئەمــە بــوو ڕەوش و بــارودۆخ و هەلومەرجــی  - ئەمــە بــوو ڕەوش و بــارودۆخ و هەلومەرجــی 
دەســەاڵتی  و  كۆنتــڕۆڵ  لەژێــر  كــە  دەســەاڵتی ڕۆژهــەاڵت  و  كۆنتــڕۆڵ  لەژێــر  كــە  ڕۆژهــەاڵت 

حوكمڕانــی بەنــاوی ئیســامەوە بــووە.حوكمڕانــی بەنــاوی ئیســامەوە بــووە.
لــە ئەوروپــا، دوای ئــەوەی ئایینــی مەســیحی لــە ئەوروپــا، دوای ئــەوەی ئایینــی مەســیحی 
بــەرەو ئەوروپــا بــاری كــردووە و دوای كێشــە و بــەرەو ئەوروپــا بــاری كــردووە و دوای كێشــە و 
بــەرەو بگرەوبەردەیەكــی زەبەنــدە بــووە بــە ئایینــی بــەرەو بگرەوبەردەیەكــی زەبەنــدە بــووە بــە ئایینــی 
لــە دەســتپێكی  لــە دەســتپێكی فەرمــی ســەرەكی، ئیتــر هــەر  فەرمــی ســەرەكی، ئیتــر هــەر 

ــە  ــتی ب ــی، دەس ــت بەكاربوون ــەوە و دەس ــە باوبوون ــتی ب ــی، دەس ــت بەكاربوون ــەوە و دەس باوبوون
بۆماوەیــی  شارســتانی  و  كولتــوور  بۆماوەیــی لەناوبردنــی  شارســتانی  و  كولتــوور  لەناوبردنــی 
بیانــووەوە  بــەو  كــردووە،  ئەوروپــا  بیانــووەوە میللەتانــی  بــەو  كــردووە،  ئەوروپــا  میللەتانــی 
گوایــە ئەمانــە گومڕایــی و بــێ بــاوەڕی )كوفــر گوایــە ئەمانــە گومڕایــی و بــێ بــاوەڕی )كوفــر 
ــی  ــەت زمان ــەن، تەنان ــتە دەك ــاد( بەرجەس ــی و ئیلح ــەت زمان ــەن، تەنان ــتە دەك ــاد( بەرجەس و ئیلح
ئینجیــل كــە التینــی بــووە تاڕادەیــەك كردوویەتــی ئینجیــل كــە التینــی بــووە تاڕادەیــەك كردوویەتــی 
ــگا  ــووری ڕێ ــین و كولت ــن و نووس ــی ئایی ــە زمان ــگا ب ــووری ڕێ ــین و كولت ــن و نووس ــی ئایی ــە زمان ب
پێــدراوی خــۆی. ئەگــەر بــە وردی مــرۆڤ ســەرنج پێــدراوی خــۆی. ئەگــەر بــە وردی مــرۆڤ ســەرنج 
ــودەی شــیكاری و  ــەر میت ــە ب ــا بەرێت ــدات و پەن ــودەی شــیكاری و ب ــەر میت ــە ب ــا بەرێت ــدات و پەن ب
ــتی  ــە زانس ــدی ب ــدەی پێوەن ــردن، ئەوەن ــتی بەراوردك ــە زانس ــدی ب ــدەی پێوەن ــردن، ئەوەن بەراوردك
كــەالم و فەلســەفەوە هەیــە، لێــرە و لــەوێ الهــووت كــەالم و فەلســەفەوە هەیــە، لێــرە و لــەوێ الهــووت 
و فەلســەفەی مەســیحی بــە چەنــد خاڵێــك دەبنــە و فەلســەفەی مەســیحی بــە چەنــد خاڵێــك دەبنــە 

ــەوە: ــێ كردن ــر ل ــتەی بی ــەوە:كەرەس ــێ كردن ــر ل ــتەی بی كەرەس
دوورگــەی  )بــەدو(ی  كولتــووری  لێــرەدا  دوورگــەی -  )بــەدو(ی  كولتــووری  لێــرەدا   -
عــەرەب و زمانــی بــە زۆر ســەپێنراوی عەرەبــی عــەرەب و زمانــی بــە زۆر ســەپێنراوی عەرەبــی 
و لــە ئەوروپــا كولتــووری ئۆرشــەاڵیم )ئێســتای و لــە ئەوروپــا كولتــووری ئۆرشــەاڵیم )ئێســتای 
ئیســرائیل( و زمانــی التینــی، كەچــی دوو ڕەوشــی ئیســرائیل( و زمانــی التینــی، كەچــی دوو ڕەوشــی 
جیــاواز دەربــارەی چارەنووســی فەلســەفە وەك جیــاواز دەربــارەی چارەنووســی فەلســەفە وەك 

ڕاســتییەك ســەرئاو كەوتــوون:ڕاســتییەك ســەرئاو كەوتــوون:
یەك:یەك: ســەرچاوەی هەردوو فەلســەفەكەی ســەدەكانی  ســەرچاوەی هەردوو فەلســەفەكەی ســەدەكانی 
ناوەڕاســت ئیســام و مەســیحی فەلســەفە و كولتــووری ناوەڕاســت ئیســام و مەســیحی فەلســەفە و كولتــووری 
ــری  ــە یەكت ــی ل ــی دووچارەنووس ــە، كەچ ــی یۆنان ــری گەل ــە یەكت ــی ل ــی دووچارەنووس ــە، كەچ ــی یۆنان گەل

جیاوازیــان بــە بــەردا بــڕاوە.جیاوازیــان بــە بــەردا بــڕاوە.
دوو:دوو: غەزالــی لــە ڕۆژهــەاڵت بــە ســێ خــاڵ فتــوای  غەزالــی لــە ڕۆژهــەاڵت بــە ســێ خــاڵ فتــوای 
فەلســەفەی  پارســەنگی  خســتووەتە  فەلســەفەی گومڕایــی  پارســەنگی  خســتووەتە  گومڕایــی 
قەشــەتێمپێ  فەیلەســووفەكان.  و  قەشــەتێمپێ پیــادەڕەوان  فەیلەســووفەكان.  و  پیــادەڕەوان 
بــە چەنــدان خــاڵ فەیلەســووفە مەســیحییەكانی بــە چەنــدان خــاڵ فەیلەســووفە مەســیحییەكانی 
تۆمەتبــار كــردووە و پاپــی ئەعــزەم بــە قســەی تۆمەتبــار كــردووە و پاپــی ئەعــزەم بــە قســەی 

كــردووە و فەلەســەفەی قەدەغــە كــردووە.كــردووە و فەلەســەفەی قەدەغــە كــردووە.
لــە ڕۆژهــەاڵت فەلســەفەی ئەرســتۆ پاشەكشــەی لــە ڕۆژهــەاڵت فەلســەفەی ئەرســتۆ پاشەكشــەی 
كــردووە و ئەفاتــوون و ڕێبــازی ئەفلۆتینیزمــی نوێ كــردووە و ئەفاتــوون و ڕێبــازی ئەفلۆتینیزمــی نوێ 
ــەت  ــوون، تەنان ــۆی دەرچ ــان ب ــی بان ــەت وەك بەرزەك ــوون، تەنان ــۆی دەرچ ــان ب ــی بان وەك بەرزەك
)ئبــن عەرەبــی( وتەنــی: غەزالــی خــۆی ســنووری )ئبــن عەرەبــی( وتەنــی: غەزالــی خــۆی ســنووری 
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ــدووە. ــی نەبەزان ــدووە.فەلســەفەی ئەفاتونیزمــی نوێ ــی نەبەزان فەلســەفەی ئەفاتونیزمــی نوێ
ــەوە فەلســەفەی ئایدیالیســتی  ــە پێچەوان ــەوال ب ــەوە فەلســەفەی ئایدیالیســتی ل ــە پێچەوان ــەوال ب ل
یــەك ڕەنگــی ئەفاتــوون  یــەك ڕەنگــی ئەفاتــوون كۆنەپارێــز و یەكتــاو  كۆنەپارێــز و یەكتــاو 
دوورخراوەتــەوە و ئەرســتۆ بــە ســایەی شــرۆڤە دوورخراوەتــەوە و ئەرســتۆ بــە ســایەی شــرۆڤە 
ئەندەلووســی  ڕوشــدی  ئبــن  لێكدانەوەكانــی  ئەندەلووســی و  ڕوشــدی  ئبــن  لێكدانەوەكانــی  و 
ــدا  ــە زانكۆكان ــراوە و ل ــۆش ك ــۆ خ ــەی ب ــدا زەمینەك ــە زانكۆكان ــراوە و ل ــۆش ك ــۆ خ ــەی ب زەمینەك

خوێنــراوە.خوێنــراوە.
ــەوێ  ــەرئاو دەك ــرەدا س ــیارەی لێ ــەو پرس ــەوێ  - ئ ــەرئاو دەك ــرەدا س ــیارەی لێ ــەو پرس 55 - ئ
ئەوەیــە: لــەو دوو ڕەوشــە تاڕادەیــەك لــە یــەك ئەوەیــە: لــەو دوو ڕەوشــە تاڕادەیــەك لــە یــەك 
چــووەدا، ئەوەنــدەی پێوەنــدی بــە فەلســەفە و چــووەدا، ئەوەنــدەی پێوەنــدی بــە فەلســەفە و 
كولتــوور و شارســتانی و پێشــكەوتنەوە هەیــە، كولتــوور و شارســتانی و پێشــكەوتنەوە هەیــە، 
ــرد  ــەرەو دواوە پاشەكشــەی ك ــەاڵت ب ــرد بۆچــی ڕۆژه ــەرەو دواوە پاشەكشــەی ك ــەاڵت ب بۆچــی ڕۆژه
)ســەدە  داوی  نێــو  كەوتــە  وتەنــی  عــەرەب  )ســەدە و  داوی  نێــو  كەوتــە  وتەنــی  عــەرەب  و 
تاریكەكانــەوە( و ئــازادی و داد و مــرۆڤ پەروەریــی تاریكەكانــەوە( و ئــازادی و داد و مــرۆڤ پەروەریــی 
بیانــی؟  نامــۆ و  بابــەت و چەمكــی  بــە  بیانــی؟ بــوون  نامــۆ و  بابــەت و چەمكــی  بــە  بــوون 
ــە و  ــوورە ڕەنگین ــەو كولت ــاوادا ئ ــە ڕۆژئ ــی ل ــە و كەچ ــوورە ڕەنگین ــەو كولت ــاوادا ئ ــە ڕۆژئ ــی ل كەچ
ئــەو شارســتانیەتە پــڕ شــكۆیە و ئــەو ڕێبــازە ئــەو شارســتانیەتە پــڕ شــكۆیە و ئــەو ڕێبــازە 
ــی  ــە شۆڕش ــوون و ل ــر ب ــە جێگی ــرۆڤ پەروەریی ــی م ــە شۆڕش ــوون و ل ــر ب ــە جێگی ــرۆڤ پەروەریی م
ســەرتاپاگیری فەڕەنســادا گەیشــتە لووتكــە؟ ئایــا ســەرتاپاگیری فەڕەنســادا گەیشــتە لووتكــە؟ ئایــا 
ئەمــە پێوەنــدی بــە ڕەوش و بارودۆخی جوگرافیایی ئەمــە پێوەنــدی بــە ڕەوش و بارودۆخی جوگرافیایی 
و پەرەســەندنی مێژوویــی و ئابوورییــەوە هەیــە، و پەرەســەندنی مێژوویــی و ئابوورییــەوە هەیــە، 
ــد و  ــەاڵت دی ــی ڕۆژه ــەزەكان، میللەتەكان ــان ڕەگ ــد و ی ــەاڵت دی ــی ڕۆژه ــەزەكان، میللەتەكان ــان ڕەگ ی
بۆچوونیــان لــە چــاو هــی ڕۆژئــاوا دەربــارەی ژیــان بۆچوونیــان لــە چــاو هــی ڕۆژئــاوا دەربــارەی ژیــان 
و جیهــان و پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان جیایــە!؟ و جیهــان و پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان جیایــە!؟ 
ــەك  ــن و نهێنیی ــوێ ناڵێی ــتێكی ن ــێ ش ــان واب ــەك پێم ــن و نهێنیی ــوێ ناڵێی ــتێكی ن ــێ ش ــان واب پێم
نادركێنیــن ئەگــەر جارێكــی تــر دووبــارەی بكەینەوە نادركێنیــن ئەگــەر جارێكــی تــر دووبــارەی بكەینەوە 
كــە ڕۆژهــەاڵت مەڵبەنــدی ئایینــە و ئاییــن ڕوو لــە كــە ڕۆژهــەاڵت مەڵبەنــدی ئایینــە و ئاییــن ڕوو لــە 
ژیــان و دنیــا نییــە، مــرۆڤ ئەگــەر پێشــتر كۆیلــەی ژیــان و دنیــا نییــە، مــرۆڤ ئەگــەر پێشــتر كۆیلــەی 
كەســانی پلــە دیــار بــووە، ئێســتا بەنــد و كۆیلــەی كەســانی پلــە دیــار بــووە، ئێســتا بەنــد و كۆیلــەی 

ــە. ــە.ڕەبب ڕەبب
- بــەاڵم ڕۆژئــاوا مەڵبەنــدی كولتوور و شارســتانی - بــەاڵم ڕۆژئــاوا مەڵبەنــدی كولتوور و شارســتانی 
و فەلســەفەیە، هــەر ئەوانیــش ئــەو زەمینەیــان و فەلســەفەیە، هــەر ئەوانیــش ئــەو زەمینەیــان 
دامەزراوەكانــی  و  داوودەزگا  كــە  دامەزراوەكانــی ڕەخســاندووە  و  داوودەزگا  كــە  ڕەخســاندووە 

ــانی و  ــازادی و یەكس ــی و ئ ــە دیموكرات ــەت ب ــانی و تایب ــازادی و یەكس ــی و ئ ــە دیموكرات ــەت ب تایب
دادی لــە ســەر شــین بــن و خەتوخــاڵ بــدەن و دادی لــە ســەر شــین بــن و خەتوخــاڵ بــدەن و 
بێنــە بــەر، ئەمــە چــی دەگەیەنــێ و چ ئەنجامێكــی بێنــە بــەر، ئەمــە چــی دەگەیەنــێ و چ ئەنجامێكــی 

ــەوە؟! ــێ دەكەوێت ــەوە؟!ل ــێ دەكەوێت ل
ــەی  ــرێ هەویرەك ــەیەكە دەك ــیارە كێش ــەو پرس ــەی - ئ ــرێ هەویرەك ــەیەكە دەك ــیارە كێش ــەو پرس - ئ
بڕیارەكــەی  و  بكێشــێ  زەبەنــدە  و  زۆر  بڕیارەكــەی ئاوێكــی  و  بكێشــێ  زەبەنــدە  و  زۆر  ئاوێكــی 
شەهرســتانی بیگرێتــەوە: )الداهیة الدهــاء شەهرســتانی بیگرێتــەوە: )الداهیة الدهــاء والمعضلةوالمعضلة  
الزبــاء(، بــەاڵم نزیــك بوونــەوە لــە وەاڵمەكــەی دەشــێ الزبــاء(، بــەاڵم نزیــك بوونــەوە لــە وەاڵمەكــەی دەشــێ 

ــێ: ــد خاڵێــك دەســتەبەر بب ــە چەن ــێ:ب ــد خاڵێــك دەســتەبەر بب ــە چەن ب
یــەك:یــەك: ڕاســتە عــەرەب ســامین، ئەگــەر ئــەو  ڕاســتە عــەرەب ســامین، ئەگــەر ئــەو 
نەتەوەیــە بەپێــی تیــۆری ڕەگــەز توانایــی داهێنانــی نەتەوەیــە بەپێــی تیــۆری ڕەگــەز توانایــی داهێنانــی 
هــزری - بیریــان نەبــێ، چــۆن توانیویانــە ئــەو هــزری - بیریــان نەبــێ، چــۆن توانیویانــە ئــەو 
ئایینــە گەردوونییــە سروشــتێكی عەرەبــی، نەتــەوە ئایینــە گەردوونییــە سروشــتێكی عەرەبــی، نەتــەوە 
و زمــان و كولتــووری بەســەردا ســاغ بكەنــەوە و زمــان و كولتــووری بەســەردا ســاغ بكەنــەوە 
و میللەتانــی دیكــە ناچــار بكــەن دەســتبەرداری و میللەتانــی دیكــە ناچــار بكــەن دەســتبەرداری 
كولتــوور و زمانــی خۆیــان ببــن، ئەگــەر نەشــبووبن كولتــوور و زمانــی خۆیــان ببــن، ئەگــەر نەشــبووبن 
بــە عــەرەب، بــە عەرەبــی بنووســن، جگــە لــەو بــە عــەرەب، بــە عەرەبــی بنووســن، جگــە لــەو 
دوورگــەی  دەرەوەی  دیكــەی  واڵتانــەی  دوورگــەی هەمــوو  دەرەوەی  دیكــەی  واڵتانــەی  هەمــوو 
عــەرەب كــە عــەرەب داگیــری كــردن و كردنــی عــەرەب كــە عــەرەب داگیــری كــردن و كردنــی 
بــە واڵت و قەڵەمــڕەوی خــۆی، هــەر لــە عێــراق و بــە واڵت و قەڵەمــڕەوی خــۆی، هــەر لــە عێــراق و 
ســوریاوە تــا مەراكیــش و ســەردەمێكیش باشــووری ســوریاوە تــا مەراكیــش و ســەردەمێكیش باشــووری 
ــوو؟! ــێ نراب ــی ل ــاوی ئەندەلووس ــە ن ــپانیا ك ــوو؟!ئیس ــێ نراب ــی ل ــاوی ئەندەلووس ــە ن ــپانیا ك ئیس

ئیرنســت  پرۆفیســۆر  قســەكەی  ئەگــەر  ئیرنســت   پرۆفیســۆر  قســەكەی  ئەگــەر  دوو:دوو: 
نیــازی  بــە  گوتوویەتــی:  كــە  بــێ  ڕاســت  نیــازی ڕینــان  بــە  گوتوویەتــی:  كــە  بــێ  ڕاســت  ڕینــان 
بەگژداچوونــەوەی عــەرەب و ئایینەكەیــان، فارســەكان بەگژداچوونــەوەی عــەرەب و ئایینەكەیــان، فارســەكان 
)ســەمەرقەند، بوخارا( پشــتگیری مەئموونیان كردووە )ســەمەرقەند، بوخارا( پشــتگیری مەئموونیان كردووە 
ــووری  ــی كولت ــەوە و بەرهەم ــەت بكات ــەی حیكم ــووری خان ــی كولت ــەوە و بەرهەم ــەت بكات ــەی حیكم خان
یۆنــان وەربگێڕدرێتــە ســەر  یۆنــان وەربگێڕدرێتــە ســەر فــارس و فەلســەفەی  فــارس و فەلســەفەی 
زمانــی عەرەبــی و دواتــر فــارس و بەربــەر )كورتەبە و زمانــی عەرەبــی و دواتــر فــارس و بەربــەر )كورتەبە و 
ــەوە دژی دەســەاڵتی عــەرەب  ــەوە دژی دەســەاڵتی عــەرەب مەراكیــش( وەك كاردان مەراكیــش( وەك كاردان
ئیســام  ئیمپراتــۆری  دەڤەرەكانــی  دوورتریــن  ئیســام لــە  ئیمپراتــۆری  دەڤەرەكانــی  دوورتریــن  لــە 
فەلســەفەیان داهێنــاوە)فەلســەفەیان داهێنــاوە)44(. گوایــە بــەو فەلســەفە (. گوایــە بــەو فەلســەفە 
بــە  دیكــە  سروشــتێكی  خواســتوویانە  بــە داهێنانــە  دیكــە  سروشــتێكی  خواســتوویانە  داهێنانــە 
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ڕوخســار و ناوەرۆكــی ئایینەكــە و هەژموونــی عــەرەب ڕوخســار و ناوەرۆكــی ئایینەكــە و هەژموونــی عــەرەب 
و زمانەكــەی ببەخشــن.و زمانەكــەی ببەخشــن.

ــی  ــۆ غەزال ــێ، ب ــەو قســەیە ڕاســت ب ــەر ئ ــی - ئەگ ــۆ غەزال ــێ، ب ــەو قســەیە ڕاســت ب ــەر ئ - ئەگ
ــژ  ــە بەگ ــژی و بێبەزییان ــەڕی توندوتی ــی بەوپ ــژ ئێران ــە بەگ ــژی و بێبەزییان ــەڕی توندوتی ــی بەوپ ئێران
ــۆ  ــەوە؟! خ ــووفەكاندا چووەت ــەفە و فەیلەس ــۆ فەلس ــەوە؟! خ ــووفەكاندا چووەت ــەفە و فەیلەس فەلس
ــەی  ــەو هێرش ــرێ ئ ــك بگوت ــچ جۆرێ ــرێ، بەهی ــەی ناك ــەو هێرش ــرێ ئ ــك بگوت ــچ جۆرێ ــرێ، بەهی ناك
دژی  هەبــووە،  نەتەوەیــی  بنەمایەكــی  دژی غەزالــی  هەبــووە،  نەتەوەیــی  بنەمایەكــی  غەزالــی 
فەلســەفەیەك كۆشــاوە و جەنگیــوە كــە بــە زمانــی فەلســەفەیەك كۆشــاوە و جەنگیــوە كــە بــە زمانــی 

ــراوە؟ ــەرەب نووس ــەوەی ع ــراوە؟نەت ــەرەب نووس ــەوەی ع نەت
بــە  عەرەبــەكان  بگوتــرێ،  دەكــرێ  باشــە  بــە -  عەرەبــەكان  بگوتــرێ،  دەكــرێ  باشــە   -
تایبەتــی و موســڵمانە ســەلەفییە تونــدڕەوەكان تایبەتــی و موســڵمانە ســەلەفییە تونــدڕەوەكان 
بەگشــتی هەســتیان بــەو نیــازەی فــارس و بەربــەر بەگشــتی هەســتیان بــەو نیــازەی فــارس و بەربــەر 
كــردووە كــە فەلســەفەكە جــۆرە ڕكابەریكردنــی كــردووە كــە فەلســەفەكە جــۆرە ڕكابەریكردنــی 
ئایینەكــەی تێدایــە، بۆیــە بەگژیــدا چوونــەوە و ئایینەكــەی تێدایــە، بۆیــە بەگژیــدا چوونــەوە و 
فەرمانــی قەدەغەكردنیــان دەركــردووە، بــەاڵم كەس فەرمانــی قەدەغەكردنیــان دەركــردووە، بــەاڵم كەس 
الری لــەوە نییــە كــە ڕابەرانــی ئــەو هەڵمەتــە بــێ الری لــەوە نییــە كــە ڕابەرانــی ئــەو هەڵمەتــە بــێ 
بەزەییە ســتەمكارە دژی فەلســەفە و فەیلەســووفان بەزەییە ســتەمكارە دژی فەلســەفە و فەیلەســووفان 
لەالیــەن فــارس و كــوردەوە كــراوە: غەزالــی ئێرانــی لەالیــەن فــارس و كــوردەوە كــراوە: غەزالــی ئێرانــی 
و ئبــن ســەاڵحی شــارەزووری كورد و ئبــن تەیمیەی و ئبــن ســەاڵحی شــارەزووری كورد و ئبــن تەیمیەی 

ــە چ نەتەوەیەكــە. ــە چ نەتەوەیەكــە.كێشــە لەســەر، ســەر ب كێشــە لەســەر، ســەر ب
- دوور نییە پرســیارێك لە ڕوخســاری ڕەخنەكردنی - دوور نییە پرســیارێك لە ڕوخســاری ڕەخنەكردنی 

ئەم قســەیەدا دەربكــەوێ و بڵێ:ئەم قســەیەدا دەربكــەوێ و بڵێ:
بــە پێچەوانــەی ئایینی ئیســام )زمانــی عەرەبی( بــە پێچەوانــەی ئایینی ئیســام )زمانــی عەرەبی( 
بەســەر میللەتانــی تــردا ســەپێنراوە، هــەر لــە بەســەر میللەتانــی تــردا ســەپێنراوە، هــەر لــە 
ــی  ــا جێبەجــێ كردن ــەدا ت ــی ڕۆژان ــی نووســین و ژیان ــا جێبەجــێ كردن ــەدا ت ــی ڕۆژان نووســین و ژیان
ئــەرك و فرمانــی ئایینەكــە، ئایینــی مەســیحی ئــەرك و فرمانــی ئایینەكــە، ئایینــی مەســیحی 
هیــچ كاتێــك و ســەردەمێك و لــە هیــچ ناوچەیــەك هیــچ كاتێــك و ســەردەمێك و لــە هیــچ ناوچەیــەك 
نەبــووە،  نەتەوەیــی  سروشــتی  و  نەبــووە، خەســڵەت  نەتەوەیــی  سروشــتی  و  خەســڵەت 
تەنانــەت واڵتــی كەســی زەوت نەكــردووە. ئــەو تەنانــەت واڵتــی كەســی زەوت نەكــردووە. ئــەو 
ــی  ــاوە، زمان ــە كاری هێن ــە ب ــەش ك ــە التینیی ــی زمان ــاوە، زمان ــە كاری هێن ــە ب ــەش ك ــە التینیی زمان
تــری  كەســانی  نەبــووە  داگیــركار  تــری نەتەوەیەكــی  كەســانی  نەبــووە  داگیــركار  نەتەوەیەكــی 
چەوســاندبێتەوە و واڵتەكــەی لــێ زەوت كردبــن! چەوســاندبێتەوە و واڵتەكــەی لــێ زەوت كردبــن! 
ئــەو دروشــمەی )بــرای ئایینــی( كــە بانگەشــەی بــۆ ئــەو دروشــمەی )بــرای ئایینــی( كــە بانگەشــەی بــۆ 

كــردووە هــەر ڕووكــەش نەبــووە، بەڵكــوو بەڕاســتی كــردووە هــەر ڕووكــەش نەبــووە، بەڵكــوو بەڕاســتی 
پیــادە و جێبەجــێ كــراوە و هیــچ نەتــەوە و زمانێك پیــادە و جێبەجــێ كــراوە و هیــچ نەتــەوە و زمانێك 
و كولتــووری هیــچ میللەتێــك بەســەر ئەوانــی تــردا و كولتــووری هیــچ میللەتێــك بەســەر ئەوانــی تــردا 

نەســەپێنراوە.نەســەپێنراوە.
زمانــی  التینــی  زمانــی  ئــەوەی  زمانــی ســەرەڕای  التینــی  زمانــی  ئــەوەی  ســەرەڕای 
كولتوورێكــی پێشــكەوتوو بــووە، بــەاڵم زمانــی كولتوورێكــی پێشــكەوتوو بــووە، بــەاڵم زمانــی 
عەرەبــی زمانــی كولتــوور نەبــووە، لــە حــەوت عەرەبــی زمانــی كولتــوور نەبــووە، لــە حــەوت 
پــێ  تــری  هیچــی  بــەوالوە  هەڵبەســت  پــێ پارچــە  تــری  هیچــی  بــەوالوە  هەڵبەســت  پارچــە 
ــەوە دەكات  ــان ل ــا حوســەین گوم ــراوە. تەه ــەوە دەكات نەگوت ــان ل ــا حوســەین گوم ــراوە. تەه نەگوت
ئــەو هەڵبەســتانە پێــش هاتنــی ئیســام نووســرابن. ئــەو هەڵبەســتانە پێــش هاتنــی ئیســام نووســرابن. 
بــەدواوە  بــەدواوە گوایــە دواتــر، لەســەردەمی خەالفــەت  گوایــە دواتــر، لەســەردەمی خەالفــەت 
ــۆ  ــگ ب ــراو و ڕەن ــە مەبەســتی دیاریك ــانێك ب ــۆ كەس ــگ ب ــراو و ڕەن ــە مەبەســتی دیاریك ــانێك ب كەس

دایاننــاون)55(.(. دایاننــاون)ڕێــژراو  ڕێــژراو 
بــۆ  كــراوە  دواتــر  كۆششــەی  ئــەو  بــۆ بۆیــە  كــراوە  دواتــر  كۆششــەی  ئــەو  بۆیــە 
ســنوورداركردنی دەســەاڵت و هەژموونــی كڵێســەی ســنوورداركردنی دەســەاڵت و هەژموونــی كڵێســەی 
مەســیحی و جیاكردنــەوەی ئاییــن لــە سیاســەت مەســیحی و جیاكردنــەوەی ئاییــن لــە سیاســەت 
تاڕادەیــەك ئاســانتر بــووە لــە چــاو ئــەوەی لێــرەدا تاڕادەیــەك ئاســانتر بــووە لــە چــاو ئــەوەی لێــرەدا 
كرابــێ، چونكــە ئــەو كۆششــە كــە لــە دواییــدا كرابــێ، چونكــە ئــەو كۆششــە كــە لــە دواییــدا 
ــووری  ــان و كولت ــەوە و زم ــووری ســەركەوتووە، دژی نەت ــان و كولت ــەوە و زم ســەركەوتووە، دژی نەت
لــە  عــەرەب  ئــەوەی  وەك  نەبــووە  لــە نەتەوەیــەك  عــەرەب  ئــەوەی  وەك  نەبــووە  نەتەوەیــەك 
ئیســامدا ســەپاندوویەتی!! لێــرەدا هــەر شــتێك ئیســامدا ســەپاندوویەتی!! لێــرەدا هــەر شــتێك 
بەرانبــەر ئایینەكــە كرابــێ، عــەرەب بــە هەڵگــەڕاوە بەرانبــەر ئایینەكــە كرابــێ، عــەرەب بــە هەڵگــەڕاوە 
ــردووە و تۆمەتــی  ــاوی ب ــردووە و تۆمەتــی و لــە ڕێ الدەر )مرتــد( ن ــاوی ب و لــە ڕێ الدەر )مرتــد( ن

پارســەنگییەوە)2626(.(. خســتووەتە  پارســەنگییەوە)نابەجێــی  خســتووەتە  نابەجێــی 
بــەو پێیــە ئەگــەر فەلســەفە داهێنانێكی ڕەســەنی بــەو پێیــە ئەگــەر فەلســەفە داهێنانێكی ڕەســەنی 
ــازادی و یەكســانی و  ــێ، ئ ــا( بووب ــان )ئەوروپ ــازادی و یەكســانی و یۆن ــێ، ئ ــا( بووب ــان )ئەوروپ یۆن
دیموكراتــی و دادی ڕاســتەقینەش هــەر بە كۆششــی دیموكراتــی و دادی ڕاســتەقینەش هــەر بە كۆششــی 

ئــەوان جێگیــر بــووە و خەتوخاڵــی داوە.ئــەوان جێگیــر بــووە و خەتوخاڵــی داوە.
- ڕاســتە ئایینــی مەســیحی ئایینێكــی ڕۆژهەاڵتییە، - ڕاســتە ئایینــی مەســیحی ئایینێكــی ڕۆژهەاڵتییە، 
بــەاڵم جێگاكــە شــوێنی ڕاســتەقینەی ئــەو نەبــووە. بــەاڵم جێگاكــە شــوێنی ڕاســتەقینەی ئــەو نەبــووە. 
ئــەو مەڵبەنــدەش تێیــدا ســەری هەڵــداوە قەڵەمڕەوی ئــەو مەڵبەنــدەش تێیــدا ســەری هەڵــداوە قەڵەمڕەوی 
دەســەاڵتی یۆنــان و ڕۆم بــووە كــە بــە هەموو شــتێك دەســەاڵتی یۆنــان و ڕۆم بــووە كــە بــە هەموو شــتێك 
ئەوروپاییــن، بۆیــە مەســیحییەتیش بــاری كــردووە و ئەوروپاییــن، بۆیــە مەســیحییەتیش بــاری كــردووە و 
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ــووە،  ــر ب ــەوێ جێگی ــا كــردووە و ل ــە ئەوروپ ــووە، ڕووی ل ــر ب ــەوێ جێگی ــا كــردووە و ل ــە ئەوروپ ڕووی ل
بــە  بەرانبــەر  دڵســۆزی خــۆی  و  ئەمــەك  بــە بــەاڵم  بەرانبــەر  دڵســۆزی خــۆی  و  ئەمــەك  بــەاڵم 
ناوەنــدە پیرۆزەكانــی )ئۆڕشــەاڵیم و بێــت لەحــم( ناوەنــدە پیرۆزەكانــی )ئۆڕشــەاڵیم و بێــت لەحــم( 

لەدەســت نــەداوە!لەدەســت نــەداوە!
لــێ  قســەی  ئێســتا  تــا  گۆڕانــەی  ئــەو   - لــێ   قســەی  ئێســتا  تــا  گۆڕانــەی  ئــەو   -  66
كــرا لــە پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانــی كۆمەڵــگا كــرا لــە پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانــی كۆمەڵــگا 
هەمەڕەنگییەكــە و ڕەوشــی ئایینــی و ئایدیۆلۆجــی هەمەڕەنگییەكــە و ڕەوشــی ئایینــی و ئایدیۆلۆجــی 
ــۆكاری  ــر ه ــڕاوە، ئیت ــووری دانەب ــی و ئاب ــۆكاری و سیاس ــر ه ــڕاوە، ئیت ــووری دانەب ــی و ئاب و سیاس
وەرگێڕانــی كولتــووری فــارس و فەلســەفەی یۆنــان وەرگێڕانــی كولتــووری فــارس و فەلســەفەی یۆنــان 
فەلســەفەی  و  كــەالم  زانســتی  ســەرهەڵدانی  فەلســەفەی و  و  كــەالم  زانســتی  ســەرهەڵدانی  و 
ئیســامی وەك پێشــتر قســەی لــێ كــرا، دیاردەیەك ئیســامی وەك پێشــتر قســەی لــێ كــرا، دیاردەیەك 
ســەرئاو دەخــات كــە ناكــرێ پشــتگوێ بخــرێ ســەرئاو دەخــات كــە ناكــرێ پشــتگوێ بخــرێ 
و پێوەنــدی دەســتیاوی بــەو ڕەوشــە ســەختەوە و پێوەنــدی دەســتیاوی بــەو ڕەوشــە ســەختەوە 
هەیــە كــە دواتــر دەركەوتــووە و هاتووەتــە ئــاراوە:هەیــە كــە دواتــر دەركەوتــووە و هاتووەتــە ئــاراوە:
- كــە كولتــوور و فەلســەفە كــراون بــە عەرەبــی، - كــە كولتــوور و فەلســەفە كــراون بــە عەرەبــی، 
سەرســەخت  ناحەزێكــی  و  ڕكابــەر  سەرســەخت ڕووبــەڕووی  ناحەزێكــی  و  ڕكابــەر  ڕووبــەڕووی 
ڕكابــەرە  ئــەو  لــە ســەرەتاوە  هــەر  ڕكابــەرە بوونەتــەوە  ئــەو  لــە ســەرەتاوە  هــەر  بوونەتــەوە 
كاروچاالكییەكەیانــی  ســنوورداركردنی  كاروچاالكییەكەیانــی كۆششــی  ســنوورداركردنی  كۆششــی 
ڕەگوڕیشــەی  كــە  ئایینــی  كولتــووری  ڕەگوڕیشــەی كــردووە:  كــە  ئایینــی  كولتــووری  كــردووە: 
كونوكەلەبەرێكــی  هەمــوو  نێــو  كونوكەلەبەرێكــی هاویشــتووەتە  هەمــوو  نێــو  هاویشــتووەتە 
ــگا و پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و  ــی كۆمەڵ ــگا و پێوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و ژیان ــی كۆمەڵ ژیان
ــە  ــێوازی نەخش ــە ش ــووە ب ــاو ب ــی بەرچ ــە تاڕادەیەك ــێوازی نەخش ــە ش ــووە ب ــاو ب ــی بەرچ تاڕادەیەك

ڕێــگای ژیانــی مرۆڤــی ئــەو ســەردەمە!ڕێــگای ژیانــی مرۆڤــی ئــەو ســەردەمە!
ڕۆژهەاڵتییــە،  ئایینییــە  كولتــوورە  ئــەو  ڕۆژهەاڵتییــە، -  ئایینییــە  كولتــوورە  ئــەو   -
جیهاندیدێكــی جێگیر كردووە كە لە بەرچاوخســتنی جیهاندیدێكــی جێگیر كردووە كە لە بەرچاوخســتنی 
ژیانــی ســەرزەوی بــە هەمــوو ڕەهەندەكانییــەوە ژیانــی ســەرزەوی بــە هەمــوو ڕەهەندەكانییــەوە 
بــەوالوە شــتێكی دیكــە نەبــووە: }دنیــا بەندیخانــەی بــەوالوە شــتێكی دیكــە نەبــووە: }دنیــا بەندیخانــەی 
ئیماندارانــە و بە هەشــتی گومڕایانــە )كافرەكانە({! ئیماندارانــە و بە هەشــتی گومڕایانــە )كافرەكانە({! 
لــەو دروشــمە پەیــڕەو كــراو و پەســندكراوەدا چەنــد لــەو دروشــمە پەیــڕەو كــراو و پەســندكراوەدا چەنــد 

ــەوە: ــك كەوتووەت ــەوە:خاڵێ ــك كەوتووەت خاڵێ
ــە  ــەت( هەی ــتی )هەقیق ــەك ڕاس ــا ی ــە  تەنی ــەت( هەی ــتی )هەقیق ــەك ڕاس ــا ی ــەك: تەنی ــەك:ی ی
كــە بــە ڕێــگای ســرووش )وەحــی( هاتــووە و هــەر كــە بــە ڕێــگای ســرووش )وەحــی( هاتــووە و هــەر 
پشــت بــەو دەبەســترێ و پەنــا بردنــە بــەر ژیــر بــۆ پشــت بــەو دەبەســترێ و پەنــا بردنــە بــەر ژیــر بــۆ 

تێگەیشــتن و لێكدانــەوەی شــەرع الدانــە لــە ڕێــگای تێگەیشــتن و لێكدانــەوەی شــەرع الدانــە لــە ڕێــگای 
لــەو بنەمایــەدا  لــەو بنەمایــەدا دەستنیشــانكراوی ئاییــن. هــەر  دەستنیشــانكراوی ئاییــن. هــەر 
دوو خــاڵ دەكەوێتــەوە: گۆڕیــن، ئیتــر لــە هــەر دوو خــاڵ دەكەوێتــەوە: گۆڕیــن، ئیتــر لــە هــەر 

ــێ: ــێ دەب ــێ:بابەتێكــدا ب ــێ دەب بابەتێكــدا ب
- بــە ڕێــگای ڕاســتەوخۆی قورئــان دەبــێ كــە بــە - بــە ڕێــگای ڕاســتەوخۆی قورئــان دەبــێ كــە بــە 

ســرووش هاتووەتــە خــوارێ.ســرووش هاتووەتــە خــوارێ.
ــس(  ــەر )حەدی ــوودەی پەیامب ــگای فەرم ــە ڕێ ــس( - ب ــەر )حەدی ــوودەی پەیامب ــگای فەرم ــە ڕێ - ب
دەبــێ كــە پشــت بــە لێكدانــەوەی قورئان دەبەســتێ.دەبــێ كــە پشــت بــە لێكدانــەوەی قورئان دەبەســتێ.
قورئــان  لێكدانــەوەی  و  شــرۆڤە  ڕێــگای  قورئــان   لێكدانــەوەی  و  شــرۆڤە  ڕێــگای  دوو:دوو: 
ــە  ــە ل ــانە دەدرێ ك ــەو كەس ــیر( ب ــل و تفس ــە )تأوی ــە ل ــانە دەدرێ ك ــەو كەس ــیر( ب ــل و تفس )تأوی
ــش  ــتن، ئەوانی ــەرعدا بااڵدەس ــن و ش ــتی ئایی ــش زانس ــتن، ئەوانی ــەرعدا بااڵدەس ــن و ش ــتی ئایی زانس
پەنایــان بردووەتــە بــەر چەنــد چەمكێكــی گریمانــە پەنایــان بردووەتــە بــەر چەنــد چەمكێكــی گریمانــە 
كــراو و )مەجــازی( بۆ ئــەو لێكدانەوەیە و دەربڕینی كــراو و )مەجــازی( بۆ ئــەو لێكدانەوەیە و دەربڕینی 
كــرداری مــرۆڤ بــە چاكــەكاری و بەدكارییــەوە. كــرداری مــرۆڤ بــە چاكــەكاری و بەدكارییــەوە. 
هــەر لــەو كایەیــەدا، ئــازادی مــرۆڤ لــە چوارچێوەی هــەر لــەو كایەیــەدا، ئــازادی مــرۆڤ لــە چوارچێوەی 
ئایینەكــەدا تەنیــا الیەنــە ڕوخســارییەكەی بایەخــی ئایینەكــەدا تەنیــا الیەنــە ڕوخســارییەكەی بایەخــی 
پــێ دراوە و چەمكــی )چارەنــووس، قــەدەر، بڕیــار پــێ دراوە و چەمكــی )چارەنــووس، قــەدەر، بڕیــار 
و هەڵبــژاردن - ئیختیــار( لــە جیاتییــان كــراوە بــە و هەڵبــژاردن - ئیختیــار( لــە جیاتییــان كــراوە بــە 
كەرەســتەی توێژینــەوە، ئیتــر ئــەو لێكدانەوەیــە كەرەســتەی توێژینــەوە، ئیتــر ئــەو لێكدانەوەیــە 
ــەریعەت  ــی ش ــەالی زانایان ــیر( ل ــل و تەفس ــەریعەت )تەئوی ــی ش ــەالی زانایان ــیر( ل ــل و تەفس )تەئوی
و )فیقهــی( و كــەالم، پابەنــدی چەنــد چەمكێكــی و )فیقهــی( و كــەالم، پابەنــدی چەنــد چەمكێكــی 

ــووە. ــووە.هەمەجــۆری گریمانەكــراو ب هەمەجــۆری گریمانەكــراو ب
بــە  پابەندبــوون  بگــرە  پەیڕەوكــردن،  بــە   پابەندبــوون  بگــرە  پەیڕەوكــردن،  ســێ:ســێ: 
چاكــەكار  ســەلەفی  )پێشــینان(  چاكــەكار بیروبۆچوونــی  ســەلەفی  )پێشــینان(  بیروبۆچوونــی 
خــوازراوی  پێشــكەوتنی  و  پەرەســەندن  خــوازراوی دەرگای  پێشــكەوتنی  و  پەرەســەندن  دەرگای 
ــتی  ــەی زانس ــە كای ــتووە. ل ــراوی داخس ــتی چاوەڕوانك ــەی زانس ــە كای ــتووە. ل ــراوی داخس چاوەڕوانك
كەالمیشــدا ئــەو پەیڕەوكردنــە، بــە تایبەتــی لــەالی كەالمیشــدا ئــەو پەیڕەوكردنــە، بــە تایبەتــی لــەالی 
ســەلەفییە كۆنەپارێــزەكان لــە پەیــڕەو )مەنهەج( و ســەلەفییە كۆنەپارێــزەكان لــە پەیــڕەو )مەنهەج( و 
بڕیــار و تاووتووكردنــدا لــە جیاتــی بەڵگــەی ژیریــی بڕیــار و تاووتووكردنــدا لــە جیاتــی بەڵگــەی ژیریــی 
- لۆجیكــی پشــت بــە تێكســتەكانی قورئــان و - لۆجیكــی پشــت بــە تێكســتەكانی قورئــان و 
فەرمــوودە بەســتراوە، ئەمــەش لــە خۆیــدا بەگشــتی فەرمــوودە بەســتراوە، ئەمــەش لــە خۆیــدا بەگشــتی 
ــە  ــۆك ب ــاواز و ناك ــوون و هەڵوێســتی جی ــە بیروبۆچ ــۆك ب ــاواز و ناك ــوون و هەڵوێســتی جی بیروبۆچ
یەكتــری لێكەوتووەتــەوە و بووەتــە مایــەی كــەرت یەكتــری لێكەوتووەتــەوە و بووەتــە مایــەی كــەرت 
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ــی ئایینــی و  ــاز و پیاوان ــوون و پەرشــوباوی ڕێب ــی ئایینــی و ب ــاز و پیاوان ــوون و پەرشــوباوی ڕێب ب
زانــاكان و هەڵوێســت و بڕیارەكانیــان، لــە جیاتــی زانــاكان و هەڵوێســت و بڕیارەكانیــان، لــە جیاتــی 
لەنێوانیــان  ناكۆكــی  و  دووبەرەكــی  لەنێوانیــان یەكگرتــن،  ناكۆكــی  و  دووبەرەكــی  یەكگرتــن، 

ــووە. ــەرئاو كەوت ــووە.س ــەرئاو كەوت س
ئەندەلووســی  ڕوشــدی  ئبــن  فەلســەفەی  ئەندەلووســی -  ڕوشــدی  ئبــن  فەلســەفەی   -
هەڵكەوتێكــە مایــەی وردبوونەوەیــە: شــرۆڤەكارێكی هەڵكەوتێكــە مایــەی وردبوونەوەیــە: شــرۆڤەكارێكی 
بــێ وێنــەی فەلســەفەی ئەرســتۆ بــووە لەســەردەمی بــێ وێنــەی فەلســەفەی ئەرســتۆ بــووە لەســەردەمی 
ــی ئەوســای  ــە سەرانســەری مەڵبەندەكان ــدا، ل ــی ئەوســای خۆی ــە سەرانســەری مەڵبەندەكان ــدا، ل خۆی
خوێنــدن لــە ئەوروپــا - دواتر - ســوود لــەو كارانەی خوێنــدن لــە ئەوروپــا - دواتر - ســوود لــەو كارانەی 
ــە قۆناغێكــی دیاریكــراودا ئەرســتۆی  ــە قۆناغێكــی دیاریكــراودا ئەرســتۆی وەرگیــراوە. ل وەرگیــراوە. ل
بــە جیهانــی ڕۆژئــاوا ناســاندووە. لــەو چاالكیانەیــدا بــە جیهانــی ڕۆژئــاوا ناســاندووە. لــەو چاالكیانەیــدا 
ــی  ــە كات ــە ل ــەوە ك ــەی ڕاســت كردووەت ــەو هەاڵن ــی ئ ــە كات ــە ل ــەوە ك ــەی ڕاســت كردووەت ــەو هەاڵن ئ
ــی فەلســەفەی مامۆســتای  ــڕان و بەكارهێنان ــی فەلســەفەی مامۆســتای وەرگێ ــڕان و بەكارهێنان وەرگێ
یەكــەم فەیلەســووف و شــارەزایان تێــی كەوتبــوون، یەكــەم فەیلەســووف و شــارەزایان تێــی كەوتبــوون، 
بــە تایبەتــی كــە بەرهەمێكــی ئەفلۆتیــن بــە هەڵــە بــە تایبەتــی كــە بەرهەمێكــی ئەفلۆتیــن بــە هەڵــە 

ــاوی ئەرســتۆی لەســەر نووســراوە. ــاوی ئەرســتۆی لەســەر نووســراوە.ن ن
- پشــت ئەســتوور بــە فەلســەفە - بنــەو بەڵگــەی - پشــت ئەســتوور بــە فەلســەفە - بنــەو بەڵگــەی 
ژیــر و لۆجیــك - هێرشــە ســتەمەكەی غەزالــی ژیــر و لۆجیــك - هێرشــە ســتەمەكەی غەزالــی 
كاڵ  فەیلەســووفان  و  فەیلەســووف  ســەر  كاڵ بــۆ  فەیلەســووفان  و  فەیلەســووف  ســەر  بــۆ 
كردووەتــەوە، كەچــی ئــەوەی لێــوەی چــاوەڕوان كردووەتــەوە، كەچــی ئــەوەی لێــوەی چــاوەڕوان 

دەرنەچــووە: وا  دەرنەچــووە:كــراوە،  وا  كــراوە، 
لــە ڕۆژهــەاڵت و باكــووری ئەفەریقــای موســڵمان، لــە ڕۆژهــەاڵت و باكــووری ئەفەریقــای موســڵمان، 
نــەك هــەر ســوود لــە فەلســەفەكەی وەرنەگیــراوە، نــەك هــەر ســوود لــە فەلســەفەكەی وەرنەگیــراوە، 
بەڵكــوو بە ساردوســڕیەوە پشــتگوێ خــراوە، كەچی بەڵكــوو بە ساردوســڕیەوە پشــتگوێ خــراوە، كەچی 
ــە  ــووس ل ــووفەی ئەندەل ــەو فەیلەس ــەفەی ئ ــە فەلس ــووس ل ــووفەی ئەندەل ــەو فەیلەس ــەفەی ئ فەلس
ــگای  ــا جێ ــی مەســیحی ئەوروپ ــگای سەرانســەری جیهان ــا جێ ــی مەســیحی ئەوروپ سەرانســەری جیهان
لــێ وەرگرتــن بــووە!!  لــێ وەرگرتــن بــووە!! بایــەخ پێــدان و ســوود  بایــەخ پێــدان و ســوود 
وا پێدەچــێ ئــەو بۆچوونــە بڕیــارە لــە جێــگای وا پێدەچــێ ئــەو بۆچوونــە بڕیــارە لــە جێــگای 
خۆیــدا بــێ: كــە فەلســەفە بابــەت و كەرەســتەیەكی خۆیــدا بــێ: كــە فەلســەفە بابــەت و كەرەســتەیەكی 
ئەوروپایــە و لــە ڕۆژهــەاڵت - جیهانــی ئایینــی ئەوروپایــە و لــە ڕۆژهــەاڵت - جیهانــی ئایینــی 
ئیســام -دا نامــۆ و بییانییــە، ئیتــر مەســیحییەكانی ئیســام -دا نامــۆ و بییانییــە، ئیتــر مەســیحییەكانی 
ئەوروپــا فەلســەفەكەی ئبــن ڕوشــدی ئەندەلووســی ئەوروپــا فەلســەفەكەی ئبــن ڕوشــدی ئەندەلووســی 
ســەر  بــۆ  بردووەتــەوە  خۆیانــە  ئەســبابی  ســەر كــە  بــۆ  بردووەتــەوە  خۆیانــە  ئەســبابی  كــە 

ــتی  ــی زانس ــد مەڵبەندێك ــە چەن ــۆی و ل ــدی خ ــتی زێ ــی زانس ــد مەڵبەندێك ــە چەن ــۆی و ل ــدی خ زێ
ــر ناوونیشــانی فەلســەفەی  ــا لەژێ ــر ناوونیشــانی فەلســەفەی ئەوســای ئەوروپ ــا لەژێ ئەوســای ئەوروپ
ئبــن ڕوشــدی التینــی خوێنــراوە، ڕاســتە فەلســەفە ئبــن ڕوشــدی التینــی خوێنــراوە، ڕاســتە فەلســەفە 
ــێ  ــە بەب ــە، چونك ــبابی ئەوروپای ــتە و ئەس ــێ كەرەس ــە بەب ــە، چونك ــبابی ئەوروپای ــتە و ئەس كەرەس

ــە!! ــەوێ هەی ــەر ل ــش ه ــاژی و ئازادی ــازادی ن ــە!!ئ ــەوێ هەی ــەر ل ــش ه ــاژی و ئازادی ــازادی ن ئ
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11- نصــر حامــد أبوزیــد: النــص والســلطة والحقیقــة، - نصــر حامــد أبوزیــد: النــص والســلطة والحقیقــة، 
دارالبیضــاء - المغــرب، دارالبیضــاء - المغــرب، 20062006، ص، ص1414، وفــي صفحــات ، وفــي صفحــات 

آخــری أیضــا.آخــری أیضــا.
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هاشــم صالــح، بیــروت، هاشــم صالــح، بیــروت، 20072007، ص، ص106106، وفــي أماكــن ، وفــي أماكــن 

آخــری.آخــری.
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زعیتــر، بەبــێ ســاڵ و جێــگای چاپكردنەكــەی. لزعیتــر، بەبــێ ســاڵ و جێــگای چاپكردنەكــەی. ل9292..
ــي - القاهــرة،  ــي الشــعر الجاهل ــي - القاهــرة، - د. طــە حســین: ف ــي الشــعر الجاهل 55- د. طــە حســین: ف
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فارســی  بلیمەتــی  دەیــان  تۆمەتــە  بــەو  هــەر  فارســی -  بلیمەتــی  دەیــان  تۆمەتــە  بــەو  هــەر   -66
كولتــووری  كــە  عەرەبــی(  زمانــی  بــە  كولتــووری )نووســەر  كــە  عەرەبــی(  زمانــی  بــە  )نووســەر 
عەرەبییــان گەیاندووەتــە لووتكــە، تۆمەتــی نــاڕەوای عەرەبییــان گەیاندووەتــە لووتكــە، تۆمەتــی نــاڕەوای 
)شــعوبییەت(یان خراوەتــە پارســەنگ و بــە شمشــێر )شــعوبییەت(یان خراوەتــە پارســەنگ و بــە شمشــێر 
ملیــان پەڕێنــراوە. ئبــن ئەلموقەففــەع كــە بــە )ڕەوانبێژی ملیــان پەڕێنــراوە. ئبــن ئەلموقەففــەع كــە بــە )ڕەوانبێژی 
بلیمەتــی عــەرەب( ناســراوە، نموونەیەكــە لەو ســتەمەی بلیمەتــی عــەرەب( ناســراوە، نموونەیەكــە لەو ســتەمەی 
ــە  ــەر ب ــە( بەرانب ــێ وەفایان ــی )ب ــە كاربەدەســتانی عەرەب ــەر ب ــە( بەرانب ــێ وەفایان ــی )ب كاربەدەســتانی عەرەب
برایانــی ئایینــی كردوویانــە )كــە عــەرەب نەبــوون(!.برایانــی ئایینــی كردوویانــە )كــە عــەرەب نەبــوون(!.


