
ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ڕەوتى فه لسه فه  له ئیران
محەمەد ئیقبال الهووری
و. فارسی: ا.ح. ئاریان پوور
و.کوردی: بەیان عەزیزی

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى

ئيقبالى الهورىئيقبالى الهورىئيقبالى الهورى
ئيقبالى الهورى

ی
ور

هو
 ال

ال
یقب

د ئ
مە

حە
  م

   
   

ان
ئێر

ە 
ە ل

ەف
ەلس

ى ف
ەوت

ڕ

7

لە باڵوكراوەكانی سەنتەری 
زەهاوی بۆ لێكڵۆنەوەی فیكریی

)37(

ڕەوتى فه لسه فه  له ئیران

2016



 ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رەوتی فلسف ل ئراندا
  

  محمد ئیقبال الھووری
وەرگئاریان پوور. ح.  ا:ان بۆ فارسی  

وەرگزیزی:ان بۆ کوردییان عب   
  
  
  

 



 ٢

  
  
  
  
  

  
  

  رەوتی فلسف ل ئراندا
...................................................................  

 لرى زبنتوکراوەکانى سوەى فیکرییەھاوى بۆ لینکۆ  
  )٣٧(ژمارە 

  
  محمد ئیقبال الھووری: نووسینی  •
  بیان عزیزی :وەرگانى  •
  فلسف :ت بابه  •
  ڕەوشت محمد: ندیزای  •
    دانه٥٠٠ :تیراژ  •
  شڤان ی خانهچاپ: م که چاپی یه  •

  
  کان گشتییه تیی گشتیی کتبخانه  رایه به ڕوه  به له

  دراوه پ٢٠١٦ی سای )١٢٦٥(  ژماره

 



 ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 











 






  

 



 ٤

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناوەرۆک
  

  ٥       ........................................................................................ ...................پشکی
  

  ٩        .............................. رەوتی فلسف ل ئرانی کون ئارادا:بشی یکم
  ٢٥      ...................... ......................................... دووالیزمی یۆنانی:بشی دووھم
  ٤٣ .      ............ دەرکوتن و رووخانی عقخوازی ل ئیسالمدا:بشی سھم
  ٦٩       ....... جدەلی نوان واقعخوازەکان و گریمان خوازەکان:بشی چوارەم
  ٨١     .......................  ........................................................ تسوف:بشی پنجم

  
  ١٣٣     ............................................. فلسف ل سردەمی نودا :بشی ششم

  ١٤٥     ...........................................................................................................ئنجام  
  ١٤٧     ................................................................................... فلسفی  وشنامی

  
  
  
   



 ٥

  
  

  
  
  

  پشکی
  

وی خعـنرچاوترین و دیارترین ئیمتیـازی مبـکـی ئ ران خوازیـاریی
فلــســزر و ف ــۆ ھ ــدا ھمانل ،ئوان ب ــک ک بیکات ژەرر توو ھــت ئو

ستم فکــــریی گـــــشتگیران بــــدۆزتوە ک ل نــــاو کتـــــب سیــــ دەزگــــا و
راندایماوەکانی ئجتی دەبڕتووشی نا، بتەزای، نـد تـارچکـی ڕ ھادەی

، ی ئـرانییوەی ئو نرم و نیانیی سیرەی فکرت ژر کاریگریزۆر دەچ
 ی ھینــدی یــان ) (Kapilaکی وەک دەزگــای کــاپیالبم لگڵ سیــستم

ــانتی ــدا رو ئسیــستمی ک ــابڕبومانی ــت بر ،وەتوو ن ــی واد چــاو ک زەین
 بم توانـای ئوەی ،کان ب سـبرەیئرانی برامبر ب وردەکاریی فکری

کان یت بنما گشتینخۆی بگی نیی ک ل دیتنی واقع پرژ و بوەکانوە
ئو ، بــرەھمن. و بتوانــت سیــستم فکــریی دەورانــدەوریکان رــک بخــات
تاکی ئـرانیش  ،ناسک خیا ھیندی دەستی دەگات تاکایتی ناوەکی جیھان

ــات ــ،وادەک ــایتیی ى  بم برەھمن ــشکی ئم تاک ــدی ھوڵ دەدات ک تی ھین
گــشتیی ل ھمــوو ئزمــوون وردەکــانی ژیانــدا بــدۆزتوە و ل روخــسارە 

ا ب وەرگرتنی کدا ک تاکی ئرانی تنھحال ،جیاوازەکانی بووندا بیانبینت
ــــشتی تی ئم تاکــــایتیی دخۆشــــ و بــــۆ ھــــسنگاندنی قــــوویی و یگ

ـــادات ـــک ن وـــیچ ھ ـــویکی ھ ـــوولیکی . برب ـــی وەک پپ ـــی ئران زەین
ــۆ گــو ســرخۆش وات ھــیچ کاتــک ل ڕکیتر دەفــێ و ب ل گــوکوە ب

کـانی لرەدای ک قووترین فکر و عاتیف ،روخساری گشتی باخک تناگات
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گلکی بودا ک نـاوی غزەلـی لنـراوە و پیـشاندەری خکی ئران ل بیت
کاتـدا ک وەک ھمانکان ليیھینـد ،خـۆی دەنونـت، نری ئوانرۆحی ھـو

ئــارام ئــارام ل ، پویــست دەزانــنر و برز بییکــان زانــستکی گــشتگیئیران
انی زۆر نمودەکـان و ب ھود ۆنڕردنوەیکوە بۆ ئزموونکیتر دەتاقیک

ناخی نمودەکانـدا شـاراوەی ل کی گشتی کدیسیپلین نن و دەگدەکۆھ، 
فلـسرانـی فرتاکی ئب کی گـشتگیر ناخـاتم بـرا ،چـاو وەک سیـستمب 

ھیندیکی باش دەزانت ک دەب فلسفی خۆی ب شوازی سیستمکی 
  . ھسنگنراو ساز بکات

یکان ئوەی ک یانی زەینـی ئرانیکـان و ھینـدئنجامی دیـاری نایکـس
ــــد  ل ئرانــــدا تنھــــا سیــــستم فکــــری ناتواوەکــــان وەدی دــــت و ل ھین

ھربــۆی ،  وه كایــه  دتــه  Vedanta دان تــا وسیــستمگلکی گورە وەکــ
ـــسالمییدا تـــوژینوە بکـــات و کســـک ک بی ـــواری عیرفـــانی ئی وـــت ل ب

دەب ک بخات ناچـارنمای یکگـرتن دەسـتترحکی گشتگیر سبارەت ب ب
وە ل ئاسـوارەکانی ـنتوە و ئـاوڕ بـداتڕکان ھگیروو ل کتب ئرانی

ی قـووکی لگڵ ئیـسالمی ی ک فرکـار)عربـیابـن ( سـیول هحکیمی ئند
  . وشکی ھاونیشتمانیکانیدا زۆر دژکارە

قنیتـی ع ،رادایل مژووی فکری ئرانییدا بارودۆخکی تـایبت ل ئـا
ب ـــگ ـــران رەن فی ئـــس ـــگ ســـامیکانفل ـــی فرھن ـــۆی دزەکردن زۆر ، ھ

ژەرانــــی ڕبیرمنـــدە نوخوازەکــــان بردەوام دا، بوبــــوئـــاوتی ئــــایین 
پــاش زابــوونی عرەب بســر ئرانــدا . ،وتنوە ئایینیکــانیش بــوونوبــز
ازکی کـاتی شـویکانی ئـران بۆیوونی و ئرەسـتسووف نوێ ئفالتفیل

 ،خاین بووئم جودایی زۆر کورت ،فلسفی پتییان ل ئایین جیا کردەوە
 بم بـووە بشـی جیـانکراوەی ،فلسفی یۆنانی ھرچند ئرانی نبوو

ەوی بـوون و چ حکیمکانی دوایی چ ئو کسـانی ک پیـ، فکری ئرانی
ھموویـان ب زمـانی  ،ئوانی ک ب رەخنگرتنی وردەوە سیریان دەکـرد
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بم حـاوە بـۆ تگیـشتن ل فلـسفی  ، دەدوانۆئفالتوون یـان ئرەسـت
 زۆربی حکیمکــان وابســتی ئــایین ک ئیــسالمی دەبــ بیرمــان نچــت

  . بوون
ردەســتدایب ی لیــامیلک ــۆ رگ، ئم ن ــک ب وــواری ھ خۆشــکردنی ب

ـــژووی فلـــسف ل ئرانـــدا گومـــان نـــاکرێ چـــا ،منـــان و ڕوەبوانی داھ
بم دوو ، ژووییــداازە بــین ل وەھــا لکــدانوەیکی مدۆزیــنوەی شــتی تــ

 م باسی گرنگ لخانیندەستبدەھ :  
ری ئرانـــی ب زمـــانی فلـــسفی ەوت و بردەوامیـــی لـــۆژیکی فکـــڕ ـأــ
 تروەھـا کارـک پـش، کراوە و تا ئو شونی ک مـن بـزانمۆیوە باسئم

  . نکراوە
شـوەیکی زانـستی خـراوەت بر لکـدانوە و ف بوبابتی تسـو  ـب

ی ڕای مــن بپــچوانی بــاوەڕب . بــاس ل بــارودۆخی دەرکوتنــی کــراوە
بوونی ھـــزە عقـــی و ئخالقیـــی جیاوازەکـــان ف ل ئـــاوتوتســـو، بـــاو

ند و اۆحـی خوتـووی مرۆییـان ھـسسازکرا و ئو ھزانش ب ئیجبـار ر
رەو ئامانجرزەکان رۆیشتنبب  .  

ئو ، نکـــان نیـــیۆ کیانیـــارییم لســـر زمـــان ئـــرانیئوەی ک زلبر
ــــامیلککدا ســــبارەت ب زەردەشــــت  باســــی ک ل بشــــی ســــرەتای ن

وتــووە، نووســیوموە دەســتم کواســیت ب کن کلــزانیــاری گ، م لب 
ـــــدا ـــــانی بشـــــی دووھم ســـــر لواندا راســـــتوخۆ گڕاومت ، بابتک

ـــی چـــاپییم دەست ـــک کتب لکـــان و گرەبیفارســـی و ع نرەســـ نووســـ
  :سرچاوە رەسنکانی من ئاوەھان. توەووەخوند
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  .برھمی بیھقی، ءریخ الحکماأت. ١
  .برھمی محمد شریف ھروی، نواریأشرح . ٢
٣ .می نجم الدین علی دبیران کاتبی، العین حکمرھب.  
٤ .ر، العین شرح حکممی شمس الدین محمد مبارکبھ.  
٥ .می محمد ھاشم حسینی، الدین شرح حکمرھب.  
  .سھروردی برھمی ابوحفص عمر، عوارف المعارف. ٦
  .محمد غزالی حامد برھمی ابو، مشکوە االنوار. ٧
  .برھمی ابوالحسن علی ھجویری، کشف المحجوب. ٨
  .وەرگانی افضل الدین کاشانی، رسال نفس ارسطو. ٩

١٠ .می میر سید شریف علی جرجانی، رسالرھب.  
١١ .می سید محمد گیسو دراز، خاتمرھب.  
  .برھمی عبدالل اسماعیل ھروی ، منازل السائرین. ١٢
١٣ .می افضل الدین کاشانی، جاویدان نامرھب.  
  .برھمی شمس الدین محمد شھرزوری، ءریخ الحکماأت. ١٤
  .ابو علی حسین سینابرھمی ، مجموع آثار. ١٥
  .برھمی میر سید شریف علی جرجانی، رسال فی الوجود. ١٦
  .اثر ابوالفضل استرآبادی، جاویدان کبیر. ١٧
  . )١(ام جھان نماج. ١٨
  . برھمی عزیز بن محمد نسفی، مقصد اقصی. ١٩

  
   
  

                         
 محمد اقبال الھوری ناوی خاوەنی ئم کتبی ننووسـیوە و ل دەقکشـدا ب ھـیچ شـوە  1

بم نــاوە بــوونی ل نــاو کتــب ئامــادە فارســییکاندا چنــد برھم ھر . ئامــاژەی بوە نداوە
یت. ھوە دەچرلستی نووسبم مـی میـر غیـاث الـدین منـصور ، جام جھان نما، کرھب 
  .کی بتدشت
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  بشی یکم

 رەوتی فلسف ل ئرانی کون ئارادا
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  بشی یکم   
  دووالیزمی ئرانی

  
  
  زەردەشت . ١

ن پــگ تــایبت ب ییکمــ، ل مــژووی ئندــشی ئاریــایی ئرانیکانــدا
ئو سـردەمی ک ل دەشـتکانی  ،حکیمـی ئرانـی کون ئـارا، زەردەشت

ئاریاییکانی ئران ک ، ژرانڕاستدا سروودە وەداییکان دادەڕئاسیای ناوە
ــوونووەز بڕی بردەوام وەل گڕان و کــۆچ ــاری شــانیان، ب ــر ب ژ خــست 

  . کاڵشوە ژیانی نیشتجبوون و دەستیان کرد ب کشتو
ی و بی کـــشتوکاـــان ـــایبتئم شـــوە ژی ـــای ت  ســـقامگیربوونی بنم

 ک ھـشتا ،قـی دیـکی ھـۆزە ئاریاییکـانڕتی ئوانی خـست بر خاوەندار
بارــک دەســتیان ھــۆزان جاروئو  ،ژیــانی کۆچاوکۆچیــان ترک نکردبــوو

ـــان ـــوون ووکانیان ک بکردنی خـــان و مـــای خـــزم و کســـدەکـــرد ب ت ب
ـوان ژیـانی نیـشتجبوون ییی ک ل نرئو دژوا ،شارستانی و شارنشین

بــووو مــاڵ لیــدا ھکــانی تووشــی ، کۆیــرە ئیرانییرانــی و غئ ئاریــایی
ــــاکۆکی و شــــڕ کــــرد ڕە دابشــــکردنی یکمــــین دەرکوتی ئم شــــ ،ن

  . دا)و ئھووراکان دەواکان( خواوەندە ئاریاییکان بوو بسر
 ئاریاییکان بشک ل خواکانیـان تـایبت کردبـوو ، دوو لقمکام لھر

ــا ، بشــکیتریان وەال نــابوو وبــۆ خۆیــان بوونوەی بمــشوە بــوو ک جی
ـــشت ســـربخۆیی ئاریـــ ـــرد و برەبرە گی ـــان دەســـتی پک ایی ئاریاییک

ئو پغمـــبرە ، یکــان و دەرکوتنــی سیـــستمی ئــایینی زەردەشــتیئران
  .سۆلۆن و تالس دا دەژیا گورەی ک ل سردەمی

کانی کون ئـارا دەبینـین یئرانی، ناسیی ئستادال ژر تیشکی روژھت
: دا ســــر دوو باــــ بدابش بـــوون ک ل کـــاتی دەرکوتنــــی زەردەشــــتدا



 ١٢

یپ زەکـانەوەکانی ھدەرەکیی زە خـراپنگرانی ھکان و الیخۆیی باش .
 زەردەشــتیش ھنگــاو دەنــت نــاو ئم میــدان شــڕە و ب وزەی ئخالقــی

نی دــوە دەرەکیکــان بــ نــرخ دەکــات و داب و نریــت پرســت، خــۆیوە
  .  دژوارەکانی کاھینکانی مۆغ ل رەواج دەخات

نی زەردەشـت لم باسـی ستمی ئاییھسنگاندنی ژدەر و گشی سی
بارەت ب الینـی کاری ئمش لکۆینوەیکی کورت سـ .مدا ناگونجتئ

کوات سیـــستمی ئـــایینی زەردەشـــت تنھـــا ل بـــاری  .ینفلـــسفی ئم ئـــا
 ،و مـرۆڤ و سرووشـت تسلیسی ب نرخی فلسف وات س بـابتی خـوا

  .  چاودەخین بر
کــان ل ســردەمی ی رۆژھتییئــرانیگر ل کتبــی شارســتانیتی گــای

ــارادا ــاغیی ل ،کون ئ ــای بن ــات ک زەردەشــت دوو بنم ــاژە بوە دەک  ئام
  :ئاریایی پشووەکانوە ب میرات پ گیشتووە

  .  سرووشت،یییاسای زات. ١
٢ .ناو زاتی سرووشتدای کدادان لپ .  

ــی و زەردەشــت ل ئــاونی گــشت نمــای جیھانــدا یاســا و پکــدادا نی بین
. بناغی فلسفی سیستمکی خۆی ل سـر ئم دوو بنمـای دامزرانـد

خــۆیوی بئ ی کتو بـابرقاڵ کردوەئبــوو سـ ، وەی خــراپئاشـتکردن
ــدانی خــولگڵ باشــی ــوودا اد جاوی ــشین. ب کپــاریانان ــه ه ژم ک ئرواحــی  ی

 ئو ب یک وزەردەشــت ھمــوو ئو ئرواحی کــرد . باشــیان دەپرســت
ھر بم شوەش ھموو رۆح خراپکانی . "مزدا ئھوورا" یکشی ناونا

کوات زەردەشـت گیـشت  ،"ئھـریمن -دروج"کرد ب یک و نـاوی لنـان 
یـان بنـاغ دوو بنچیـن ،وەی کو شـم بتی بو دوو ، ھـاگ نووسـیویئ

ـــهبنچین ـــانی ی ـــ ی جیھ ـــاالکی ســـربخۆ نزان ـــان دوو چ ـــز ی دوو ھ یب .
زەردەشت ئوانی ب بھرەکـان یـان روخـساری دووانی یک وجـوودی 
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 پغمبری ئرانی کون ئـارا ل "ھاگ"ی ڕلرەوەی ک ب باوە. تاقان زانی
  )١(. ست و ل باری فلسفییوە دووالیستتاق خواپر باری ئایینییوە

 بوون و  رۆحی خوقنری-)٢(وامان ب دوو رۆح ھبتبم ئگر ب
یک مان بوە ھبت ک ئم دووان لەڕو باو -رۆحی خوقنری نبوون
ناچار دەبـین ک ، )٣(یان دەبت و دەبن یکیوەندیوجودی متعالدا پکوە پ

لم کـاتدای ک پکـدادانی چـاک و  ،بنمای خراپش ب زاتکی خوا بـزانین
یـن بـ ئوە قبـووڵ بکدەبینـدرت و دە خراپ ب شڕی خوا لگڵ خۆیـدا

توحیــــدی ئــــایینی لگڵ  کۆشــــانی زەردەشــــت بــــۆ ئاشــــتکردنوەیک ت
یش بوو ک جیایی خست ھر ئم ئاۆزی، دووالیزمی فلسفییدا ئاۆز بوو

  . ەوەکانییوەنوان پی
ەوەکانیــدا چنــد فیــرق ەشــت کــۆچی دوایــی کــرد ل نــوان پیک زەرد

 ئم فیـرقی "ھـاگ" ،کان بوون هرقی زەندییکک لوان فی ،درووست بوو
ــاو رنموونیکــانی زەردەشــت ب الدەر و مــورتد دەزانــت بم ب  ،ل چ

ــــ هوای زەندیــــی مــــن بــــڕبــــاوە وای کــــان رەســــنتر و ســــازگارترە ل ب
واحــی دووان ل یکتــر ڕئم فیــرقی ئوەی راگیانــد ک ئ ،دژکارەکانیــان

ی دژکــار وات فیــرقی موغــان باســی ل بم فیــرق، جیــا و ســربخۆن
ــــرد ــــان ک ــــوونی ئرواح دووانک ــــگی  ،یکب ر ــــان ل ــــی خوازەک یکیت

ـــان کـــرد ـــدیکان دژایتیی ـــاوازەوە لگڵ زەن  بم ل برامـــبر دەنگـــی ،جی
ـــ ـــن هپـــتوی زەندی ـــیچم ،کـــان کوتـــن لرزی ـــابت ل رووی ب و راڤ  ئم ب

ــــۆ باســــکردن  تــــی دوو بنمــــای ی یکلجیاوازەکــــان دەردەکوــــت ک ب
                         

1 M.Haug:Essay on the Sacred Language,Writings and Religion of the 
Parses ,1862,p.303 

. ل سرەتادا ھردووکیان دوو رۆح بوون و ھرکامیان کـردەوەی تـایبتی خۆیـان ھبـوو  2
  .١، ٣٠، یسنا

. رھم ھنـاوە ئوەیان ک باشترە گشت خوقانی قودسی ب کالم ب،ل دوو رۆحکی من 3
  .٢٩.٩، ھرئوە
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ھنـــــدک ل تعبیـــــر و روونکـــــردنوە  ،بکاریـــــان دەبـــــرد ســـــرەتایی
ـــی  ـــاو کتب ـــان ل ن ـــو(ناســـازگارەکانی موغک ـــد  اب ـــدین محم ـــاج ال ـــتح ت الف

ــاتووە)شھرســتانی ــاتن و تی )١(.دا ھ ــکش ھ ــرقی دی ــد فی ــان لگڵ ۆچن ریی
کـانی زەمنـی بـ  رۆزەروانییان رووناکی و تاریکیاییـان ب ،ناخۆیاندا ھ

، مرســـییکان وتیـــان ک بنمـــای ســـرەتایی جیھـــانۆکی ،بردکۆتـــایی نـــاو
م روونـاکی ل ھـزی دوژمنـایتی ترسـا و لم تـرس و  ب،رووناکی بووە

ی فیـرقی زەروانـی لسـر یکـک ل لقکـان ،دوژمنیی تاریکایی پیـدا بـوو
و  ن بـــووە بـــوو ک بنمـــای ســـرەتایی تووشــی شـــک و گومـــاڕئو بــاوە

تـر دەبـات ک   ناوی فیرقیکی)ابن حزم(. ئھریمن لو سکوە پیدا بوو
ئم فیرقی رووناکی ب بنما و تاریکی ب برھمی ل ناوچوونی بشـک 

  . ل رووناکی دەزانت
ــتوە و  ئاشــتییان بب ــگ دووالیزمــی فلــسفی و توحیــدی زەردەشــت رەن

والی ک زەردەشـت تـوانی سـبارەت  ئمـالبم ئم خا بـ، رەنگ وانبت
 ی ئاراسـتفی قـوولـسکی فزاتی کۆتایی جیھان باس بكـاتب و وادیـارە ک 

فلـسفی یۆنـانی کون  ،ت نـاو فلـسفی سـردەمی دوای خـۆیـتوانی بچ
نوستیک عارف کردارە مسـیحییکان  ئارا بھرەی ل باسکی ئو وەرگرت

و بتی ئریکـــــاریگ شـــــیان لتییریم کاریگت ئنـــــانبـــــوون و تدوور ن
  )٢(.گیاندە ھندک ل سیستم فلسفییکانی رۆژئاوای زەوی

                         
  ١٨٥-١٨٢ ل ، ١٨٤٦ لندەن ،کورتن، النحل و، المللالفتح تاج الدین محمد شھرستانی ابو  1
 ســبارەت ب نفــووزکردنی چمــک زەردەشــتیکان ل نــاو فلــسفی ئۆنانــدائردەمــان  2 

نـی دیـسیپلینی ھراکلیتووس ئم ھزە ب توخمی گشت رووداوەکان و میزا: ئاوەھای نووسیوە
 ھزی شـوعل نـاوی بـراوە ل دایکبـووی نفـووزی موغکـانی ئم بابت ک ب. عالم دەزانت

ــرانکیتــرەوە ھراکلیتـــوس،ئالی و  ئــاپۆلۆن، لالی زیــۆس دادەنیـــت و ئ و دیۆنۆســـۆس ل 
دووانالی ت بکانی زاتی زئۆس دەزاندووان ن . دەستبردن ویستی بو پم کارەی ئناو ئ

  .ۆنانیکانیئۆستوورە 
وزە ،  نفووزی زەردەشت ل ھراکلیتوس بئستم نازانت و ھر ببۆنی ئم نفالرنس میلز

نفوزی ئردەمان سبارەت ب .  زەردەشت ب پشنگی ھیگل دەزانت،شیمانییی ک السال
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ــــز و حــــورمتگرتنکی زۆرە ی رــــست ــــک شای کیمزەردەشــــت وەک ح، 
نیی زۆریـی جیھـانکی واتنھا ب رۆحکی فلسفییوە دەیـ کئوەی نلبر

ــــی ،  ل یکبــــوونکی برزدا بتــــونتوە ھویــــدا ک دووالیــــزم بکــــو،عین
مـانی ک چنـدین سـدە ل ھروەک پینچییکی عارف کـرداری ئزەردەشت 

 سرووشــت روون ەی زانـی ک ھرگیـز نـاکرێ جیـاوازیبو، دوای ئو دەژیـا
بکـــرتوە مگر ئوەی ک ھزکـــی نفـــی کرەوە و دژایتـــیکر پیوەســـت 

بـاش درکیـان ب بـایخی ئم ، دواییدا ھـاتنجگرەکانی ک ب ،بکرت ب خواوە
ھات بسردا چوو ک بوارکی شیاو پکوانی مامۆستاکیان نکرد و زۆری 

 ــان ــاتکی زۆرتــرەوە ل ھنــدک ل گڕی ــابتکی زەردەشــت ب معنوی و ب
  . فیکرییکانی ئراندا رەنگی دایوە
، یبتی خـــۆیپـــی دووالیزمـــی تـــاناسییـــشدا بزەردەشـــت ل بـــواری جیھان

بـوون ک بریتـی بـوو : راستقینکانی سرانسر دابش کردە سر دوو بش
دت ی داھنرانی رۆحی چـاکخواز پکـل کۆی برھم باشکان ک ل ھو

  )١(.و نبوون یان کۆی برھم خراپکان ک ل رۆحی خراپوە دەبت
 تووشــی ئرواح دووانکــان ھمــوو ھزەکــانی جیھــان شــڕی بنڕەتــی

دژایتی و پکدادان دەکات و سرووشت دەبت میدانی شڕی بردەوامـی 
و خــراپ رو،چــاکــوان ئن م لکانیانــدا ھــیچ ا بمرھو ب حــی دووان

ان ل خۆیانوە باش یان خراپ نین؛ شتک ،نیی جۆرە ناوبژیوانک ل ئارادا
                                                      

ــر فیــساغۆرەس دەســرتر دەز:زەردەشــت لســ کــان بفیــساغۆرەس ژمــارە تاک  ــت لان
بـی فیـساغۆرەسی لزھوان مقیاسکردنی ن کان و گالدیش لکانـدا ژمارە جووتڵ چینییگ

 ، ھروەھا فیساغپرەس ل  باسکردن سبارەت ب دژایتییکان. چاو گرتووەئم خای لبر
ئم باســ زۆرــک ل . یش داوەڕ نــوان نــوور و زوــمت و خــر و شــئامــاژەی ب دژایتــی

 ھژانـدووە ک ئم چمکـان تـایبت ب ئـایینی زەردەشـت یپشوو و ھنووکییکانتوژەرە 
  .بزانن

ـــاب لگڵ الوجـــوودی ئف1 ـــزانین نبـــوونی زەردەشـــت ن ـــاوە. التـــوون ب یکـــک ب ی ڕب ب
ـــن  گـــشت روز،زەردەشـــت ـــمتوە دەب رۆحـــی زو ل ـــان ک ـــوون ســـارە وجوودیک ، ب نب

ات  کو، نــوور ل ئاکامــدا زاڵ دەبــت بســر زومتــدا لبر ئوەی ک رۆحــی،دەژمــردرن
بن ت لموەرەکانی زوقامگیر نینڕبوونەتدا س .  
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ک دەگرشتیڕچاکی و خراپی ھرچاوەکوە بـۆ سـت، بـوو مـب وەیش
قاندن تیکخو بارەت بی ھۆ زەردەشت سکی نـوریی ل ئـاراوە ک نـای

ــــتڕباوە ر دەچنھاوــــوون و شــــۆپ ــــانی ئفالت ــــشدا  بم لھمان،ەک کاتی
یباوە. تاقان م دووڕبی ئ سکراوەکان و  کسـتپھ تقـیقـوان حن ل

 جیھانی بوون ب ھـۆی :چند ناوبژیوانک ل ئارادان، حقیقت رەسنکان
ــــی  ــــرە زەمن ــــابتی غی ــــدا ب ــــستمی ئفالتوونی مۆســــۆلکانوە ک ل سی
 ــــان ــــین و ئم ــــابتی زەمن ــــستمی شــــۆپنھاوردا ب ــــرتوە و ل سی دەگ

  .  دەدرنوە ب جیھانی نموودەوەست یوه هپ
ی زەردەشت بوون تنھا ل دوو بابتدا دەگونجت و مـژووی ڕب باوە

کدادانی پۆزەتیڤی ئو ھـزانی ک لم دوو بـابتوە  بیجیھان بریتیی ل
مـــــرۆڤ وەک بوونوەرەکـــــانیتر لم بیکـــــداداندا  ،ســـــرچاوە دەگـــــرن

ئوەی لبر،  بم برپرســ لوەدا ک الینگــری روونــاکی بــت،بشــدارە
 لنـاوىک رووناکی برحق و ل ئاکامـدا رۆحـی تاریکـایی دادەپۆشـت و 

وەی فلـسفی گـشتی پیـامھنری ئرانـی وەک فلـسفی شبم. دەبات
فلــسفی ئخالقــی  ،گــشتی ئفالتــوون دەکــشرت فلــسفی ئخــالقوە

یتیی دەکـات یباس لو کـاریگر ،زەردەشت زیاتر ل لق فکریکانیتری ئو
  . ک بارودۆخی کۆمیتی لسری داناوە

ــاوە ــایتی زۆر ســادە ی زەردەشــت ســبارەت ب چارەنووســی ڕب مرۆڤ
پچوانی میھرئایینکان ک دواتر پیدا بوون و نیھادی زەردەشت ب ،بوو

نیھـاد  ،ئوەی ب خوقکراوی خوا زانی، مرۆڤیان ب بھرەیک ل خوا زانی
نییکی زەمپانتـای زەوییـد،خاوەنی دەستپ ر لم گـی خـۆی  بوھ ا ب

دا شــــراپ ــانکی ھمیــشیی بکــات ئوە دەســتی ڕلگڵ خ  ،دەگــات ب ژی
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ــــاد ــــای ڕ ل دوو)١(نیھ ــــدا توان ــــردەوەی خراپ ــــردەوەی چــــاک و ک ــــانی ک ی
ننج الیو خاوەنی پ یئیختیارکردنی ھ:  

  ویژدان. ١
  ھزی ژیان. ٢
  وەرگرتن. ٣
  رەوان . ٤
  فرەوشی . ٥

 ئاخیرەتـــدا پـــارزەری تاککـــانو دوای مرگ  ل ســـفری)٢(فرەوشـــی
ئم سـ بنـاغی وەک یکیکـی  ،ەواندا یک دەگرـتلگڵ وەرگرتن و ر

 وت و بنـــدی جســـتیی برەۆجیانکراوییـــان لـــدت و رەھـــا ل کـــلـــک 
  :پاییکی وجودیئمان دەگن چند پلو. )٣(جیھان سرەوەکان دەفن

  .ش چاککانپلی ئند. ١
  .پلی وت چاککان. ٢
  .پل کردەوە چاککان. ٣
اویدان رەوان ل پلی شکۆی جاویدانـدا بـ ئوەی ل پلی شکۆی ج. ٤

  )٤(.پوەند دەدرتوە ب بنمای رووناکی، تاکایتی خۆی بدەر بت

                         
  . ناخ و سروشتی مرۆڤ واته:   نیھاد1
بیرمان  بم ل،ردووەس ک ھاگ ئم  رۆح پارزەرانی لگڵ مۆسۆلکانی ئفالتووندا قیا2

لگلک ک شـتکانی ئم وسـمب بریتی نین ل  نچت ک فرەوشی ب پچوانی مۆسۆلکان
 ھرمـــانی و بــ زەمـــان و بـــ  مۆســـۆلکان.ان ل رووی ئوەوە دروســـت کردبــتجیھانیــ
لگلکی کام و بم مۆسۆلکانی ئفالتوون سمب، فرەوشیکان پارزەری رۆشنایین،مکانن

  .  واتییلیکچوونی ئم دوان ر. ر ھستکو سرترن ل ھ
دڵ ک ھم مادەی . نفس و دڵ و رۆح: ی سۆفیکانیش بناغی مرۆیی خاوەنی س بھرەیڕبباوە 3

شرەفی ئعریففس و رۆح و ھۆی مناوبژیوانی ن تدەب م نامادەیی زەمیر یان . و ھدەکرێ وش
  .  ویژدان ک بکارھاتووە ب مانای وشی سۆفیانی دڵ لکبدەینوە

ـــرۆڤ ل ســـف ل جیھانناســـی سۆف4 ـــشدا رۆحـــی م ـــدین یکانی ـــدا ل چن ری ئاســـمانی خۆی
 تی ئم قۆناغــان  بم چـۆن، کـردووەغ قۆنــا٥سـۆفیکان باسـیان ل . ەبــت دڕوە تـپغقۆنـا
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  مانی و مزدەک
یـان " بوون"فتی ئاۆزی لوە تگیشتین ک زەردەشت بۆ کردنوەی گر

گــــود ر ــــاش ئو ســــبارەت بم بــــابت وج ــــارەیکی دۆزیوە و ل پ چ
ــان موجــادەلیک ــایینی ی ــشت لکپچی ئ ــرت و گی ــسفی ســری گ ــی فل ان

ــایینی زەردەشــت ــای ئ ــی ک مســ ،دەزگ ــوە ئران ــانی نی ــی م یحییکانی دوای
. ھنگــاوی نــای ئم رگــاوە" دامزرــنری ئــومتی بـ خــوا"ئویـان ناونــا 

 دەویست پیان ب لق و پۆنامانی ھاوڕای ئو زەردەشتیان بوو ک مزدیس
 ،ی ب تواوەتی مادییوە روانی بابتی گـشتیتی جیھـانوەو ب روانگیک

بن ــاوکی ل ــیڕب ــدا ئران ــوو ەت ــۆچی )دانھم( ک ل ،ب ــابول ک ەوە برەو ب
ـــان ٢١٥مـــانی ســـای . کـــرد ـــان ٢١٦ ی ـــک ک بوداییک کات ـــی وات  ی زایین

بانگشـــی ئایینکیـــان دەکـــرد و بـــۆ ئم مبســـت ھـــاتبوون نیـــشتمانی 
چمکــی ، مــانی جــۆرە سیــستمکی تکــی ھنــا. دایــک بــوول، زەردەشــتوە

                                                      
ــاوازی ھی لگڵ چــۆن ــدک جی ــانیھن ــایینی زەردەشــتتی قۆناغک ــانی .  ئ ــاغ پنجیک قۆن

  :سۆفیکان بم شوەین
  .ات ناسوت  جیھانی جست و-١
  .ەد وات ملکوتڕ جیھانی عقی موجو-٢
   . جیھانی دەست وات جبروت-٣
  . جیھانی نفی وات الھووت-٤
  . جیھانی بدەنگی رەھا وات ھاھووت-٥

جووگیکان باس ل . ن ل جووگی ھیندیکان وەرگرتبتوادیارە ک سۆفیکان ئم قۆناغانیا
  :ەکنحوت قۆناغ یان ئاستی بوون د

  . قۆناغی جستیی-١
  . قۆناغی ھاوزادی اثیری-٢
  . قۆناغی نشئی ژیان-٣
  . قۆناغی سرووشتی کردەوەیی-٤
  . قۆناغی فیکر-٥
٦-قوی یان ععنقۆناغی رۆحی م .  
٧- ەدڕقۆناغی رۆحی موج. 
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ــالح" ــرت"ف  و ب ئــازاییوە پرەی پــدا و ی ل ئــایینی مســیحیتوە وەرگ
بزاتـی خۆیـدا خـراپ جیھـان ل لماند کوەی سکی لۆژیک ئوەیو  ،شب

نتـی کـشانی رەخـساند و يتمی ئایینی مانی بـواری زوھـد و مشوە سیس
ـــ ـــرین کات ـــی کـــاریل زووت ـــاو گری لدا وەک ھزک ـــردە ن ـــات و دزەی ک ھ

ـــــئند ـــــانیش ـــــاو ل:  ھـــــۆزە جیاوازەک ـــــردەوە ل ن ـــــگی ک وە رکالی
و لالیکیترەوە ل رەوتـی فلـسفی  رۆژئاواوە مسیحیتی رۆژھت و

  . ئراندا ج پنجی خۆی دانا
ـــبـــوارەدالم  ـــسنگاندنی ســـرچاوە ئایینیکـــانی  ئ ھ ـــاینىم   مـــانیئ
تدەســپرۆژھ کانرینر جیھـــانناســـســـ بینی  و خۆمـــان ئــاوڕ دەدەیـــن

  . )١(فلسفی ئو
ــان ب وتی ئردەمــان ئم  ــافرنرە"مــانی ی ــر ئ ــان " گنۆســتیک کف فرم
 روونـاکی -ەتـی ھرمـانی ڕدوو بن دەکات ک ھموو شتکان ل تکوی

ــایی ــ پ-و تاریک ــایی ســربخۆ. دتک ــاکی و تاریک ــانل و روون ــر جی . یکت
ەتی رووناکی خۆڕبنمـکگـری دە چبر: ی ھسـبوونب ،عـریفدرک ، م

ــین، پکــردن ــان، عشــق، روان ھر بمــشوە . ھــزر، چــاکخوازی، ئیمــان، ایق
ـــانیی ـــی ھرم ـــنج چمک ـــۆگری پ ـــایی ل خ ـــاغی تاریک ، دووکڵ، میـــغ: بن

، رەتاییمانی بـجگ لم دوو بنـاغ سـ .رەشایی، ژەھرەکان، ئاگرکوتنوە
وانت بنسپدەچ تانم بابت و ئرمانی دەزانھ ئاسمان و زەویش ب :

                         
ھندک ل مانی ناس رۆژھتیکان وەک سـوروس ک ل پـشکی کتبـی سـروودی رۆح  1

ەن ک مانی یکـک بـووە ل ڕ، لسرئو باوەناوی لبراوە  A.A.Bevan،وەی بواننووسرا
کاتکــدا ک محمــد بــن ل. بــووە Bardesanesباردەســانس ، قوتابیکــانی گنۆســتیکی ســریانی

 باسی لچنـدین وتـار کـردووە ک مـانی ،اسحاق الندیم ئامادەکاری شارەزای کتبی الفھرست
باردەســانس روانگیکــی مســیحی ھی و لگڵ وانکــانی . دژ ب گنۆســتیک نووســیویتی

بـی . مانییدا سازگار نییکت وە ابن حزم لم باسانگشت ئ والفـصل فـی الملـل و االھـواء (ب 
م ئم جیـاوازیش ل  ب،ئم دووان ل زۆر بابتـدا لکچوونیـان ھی:  دا دەنووسـت)النحل

  . کی زیندوو دەزانیئارادای ک مانی زومتی ب توخم
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معریف و درک کردن و زانستی شاراوە و روانین و نسیم و ھوا و ئاو 
  . و رووناکی و ئاگر

ی بــوونیــنی مبنــاغ تاریکـایی ک ،یکــانی خــراپی توخمشــارگح، 
پت ب م توخمـانیتانی دەبنینـی کـات کــۆڕئری شــدروسـتک وە و دەبـن

شیتانی ناحز جست ک یکمین پروەردەی مندادانی  ،جستی ناحز
ئاگرینی تاریکایی ،رچاوی چاالکی جیھانو. سر لت ھقدەخو وە ککات

ئویــــش بــــۆ ئوەی  ،ھـــرش دەکــــات ســــر ھرمــــی پاشـــای روونــــاکی
کی ڕپـاش ئوە شـ، وقنت یکمین مرۆڤ دەخ،بگردانک بدۆزتوە

 دەبــت و مــرۆڤ ب هقــورس ل نــوان شــیتان و یکمــین مــرۆڤ ســاز
شیتان پنج توخمی تاریکایی و پنج تـوخمی  ،ست دتتوندی تووشی شک

کـانی روونـاکی ب ھیـوای ئوەی ک توخمپاشـای  ،رووناکی تکڵ دەکـات
ک  یـه هت ب ژمارورم دەف،ایی رزگار بکاترووناکایی ل بندیخانی تاریک

 م جیھـــانڵ بــن و ئکدا تـــو توخمــانڵ ئگل کانی خـــۆی کفریــشت ل
  . بخولقنن
ئوەی ک ھرشھنانی توخمکانی روونـاکی ئـاوتی توخمکـانی لبر

بۆی ھرمی روونـاکی پویـستی ب ھر، تاریکایی کردووە و ئالوودە بووە
جیھان. رزگاربوون ک رەدایرەوناسیی لمکی رزگاربوونی  مانی بالی چ

 ل چمکی تسلیسی گیھ ناسییھر بو جۆرەی ک جیھان، مسیحی دت
  . مسیحیتوە ھون دەگرت

وەی سـت ب هوی هت ب جیھانی جست و پپیوەس رزگاربوون الی مانی
بوونی رووناکی درژتر دەکـاتوە مندابوون زەمنی  ، نخرتوەچ هک و
ـــدایو ئم ـــر تیـــشکی رزگـــاربوونکی وەھـــادا ل، ش ل زیـــانی رووناکی ژ

وردیلکانی دیلکراوی رووناکی ھدی ھدی ل قوویی زەوی ک خـانووی 
مانگ ھدەفن و پاشان ب یـارمتی  ڕۆژ وو  هتاریکایی ئازاد دەبن و بر
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،  مـای پاشـای بھشـت)١(فریشتکان دەگن ھرمی رووناکی و ھرمانی
ی لباوکی شکۆ" پیدوزرگی" ئاستان ٢(.وات(  

 مـانی بـۆ روونکـردنوەی ،بـوو ناسیی وەھماویی مانی بمشوەیجیھان
جیھانی عینی ل روانگی زەردەشت ک ل خۆگریی دوو رۆحـی داھـنرە 

لسر ئو  ،خۆی الدا و ب روانگیکی مادییوە سیری ئم بابتی کرد
ـــاوە ـــوڕب ـــانی نم ـــوو ک جیھ ـــاغی دایکد لوە ب ـــوونی دوو بن ـــووی تکب ب

ــاغی تاریکــایی  ــاغی وات بن ســربخۆی ھرمــانیی و یکــک لم دوو بن
   )٣(. سرچاوەی چاالکیشر بشک ل ھونی عالم بکونک ھ

 وتـوو ککی خچاالکییتـی بـۆ بئر دەرفگوەت ئـاگر دەکـاتەخـس، 
ناســیی حکیمــی گورەی  و جیھانناســیی مــانیئاوەھــای ک ل نــوان جیھان

ــــدی  ــــاپیال"ھین ــــاپیال" ،لکچــــوونکی ســــیر ھی" ک ــــان " ک ــــدنی جیھ ئافران
ھۆکارڕدەگ وە بۆ ستن :سات واSattwa تاماس ، یان چاکTamas 

ــایی و راجــاس  ــان تاریک ــان شــۆRajasی ــزڕی ــگی  ،وتنوەوش و ب ل روان
 پکوە ئـاوت بـوون و ئم سی، ئوەوە کاتک بانس یان پراکریتی نما

تریش بۆ روونکردنوەی گرفتی ئـاۆزی  حکیمکانی ،سرووشتیان سازاند
ــد ب "ودان تــاگرا"ن ــبــۆ و ،سرووشــت ھنــدێ روانینیــان ھبــوو کــانی ھین

                         
  .مریی نه: رمانی   ھه 1
  :   سرچاوەکانی مانی 2

، ١٨٧١،  الیپ زیگ، پداچوونوەی فلوگل و ئوانیتر، کتاب الفھرست، محمد بن اسحاق الندیم
  .٥٦-٥٢ل 

  .١٨١-١٨٠ل ، ١٨٨٣،  لندەن، پداچوونوەی ھوتس ما، تاریخ الیقوبی،احمد بن ابی یعقوب
  .٣٥ ل، الفصل فی الملل و االھواء والنحل،مابی محمد علی حز

  .١٩٢-١٨٨ النحل، ل ورستانی، الملل ابوالفتح تاج الدین محمد شھ
ب .  براورد بکیـن دەکرێ فلسفی سرووشتی مانی لگڵ ئیماژی چینیکان ل ئافرانـدن3

 .Yin & Yang.  ھرچی ھی ل جیھاندا لدایکبووی پوەندی یین لگڵ یانگی ئوانڕباوە
ب مانیش دەگڕم ئی نوی تایکی یتر ککی تاقانیر بناغوە سن .Tai Keih   

ـــی ـــاوەل حاکـــدا  ک مـــانی وەھـــا بـــابتکی قبـــووڵ نی ەی ک سرووشـــت ڕ و لســـر ئو ب
  .  ەتکی تاقانوە سرچاوە ناگرنڕەکان ھرگیز ل بنردژوا



 ٢٢

باسیان ل زۆرینیی بـوون کـردووە و چنـد سـدە  چمکی سیری مایاوە
ی ب"  جیـا نکراوەکـانیکیتـی تـاک" ریۆمانی تیـی ئ)الیب نیتس(ر دوات

ـــی ـــی ئم باســـ زان ـــی . کلیل ـــانی ســـبارەت ب زۆرینی ـــردنوەی م روونک
ژوویـــی م ل رەوتـــی م ب،دان دەردەکوـــتھرچنـــد ب بـــابتکی منـــ

ــــ ــــاوەن پــــگیۆتی رەنــــگ بــــایخ ، ریی فلــــسفییکاندا بــــۆ خــــۆی خ
: ی کیک خــاڵ حاشــاھنگرە و ئویــش ئم. فلــسفییکی کم بــت

 وە بڕەتبـن یتان و لمـی شـرھب جیھـان ب ک کـیممین حکمانی ی
ترکی دنیا ب ئامانجی ژیـان  ی من سیستمک کڕب باوە ،خراپی دەزانت

  . بزانت بجگ لمش نابت
یش وەھا بیر شۆپنھاور. مش لم ئندیشی بدوور نییرۆژگاری ئ

 نــاغی تاکــایتی یــان ب وتی خــۆیانی ب بم پــچوانی مــ،دەکــاتوە
 بکـو ،ب سربخۆ نازانـت" و ژیانخوازیاریی تاوان ئامزی ئیرادە برە"

  . ی دەزانت"ئیرادەیکی سرتر"جیا نکراوەی کی ب بش
ـــستا ئاو زدەکڕئم وە لـــن ـــک دەدەی  ـــاوەر ـــستیجم ـــان کۆمۆنی  خواز ی

ــاراب خــوازە ک ل ســردەمی مــبرە خکئم پغ) ١(.ناوبــانگی ئرانــی کون ئ
ل برامـبر ،  وات سـدەی ششـی مسـیحی،وانی ساسانییدا دەژیـاوشیرئن

یکخــوازیی زەروانییکــانی ســردەمی خۆیــدا پرچکــرداری نوانــد و تیــوری 
وەک مانی باسی لوە کرد ک جـۆریتی  ،دووالیزمی ھنای ئاراوە، دووالیزمی

یکــک . نی دوو بنــاغی ســربخۆی ھرمــانییشــتکان برھمــی ئــاوتبوو
ـــاغی  ـــدی " شـــید"لو دووان بن ـــاکیی و ئوی ـــار"وات روون ـــایی" ت . وات تاریک

                         
  :  سرچاوەکانی مزدەک 1

  ١٨١-١٦٦ل ، ١٨٩٧ پاریس ،  شفر،  سیاست نام، نظام الملکابوعلی حسن 
  ١٩٢-١٩٤ ل ،  ب یکم،  الملل و النحل، شھرستانی

  ١٨٦ ل ،  تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب
Al-Biruni: Choronology of Ancient Nations,Tr.E.Sachau, London, 
1879,p.192 
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ە بوو ک ئـاوت بـوون یـان ڕمزدەک ب پچوانی پشینیان لسر ئو باوە
ھــاتووی و برھمســت نیـی بکــقکۆتــایی ئم دووان ب ئیختیـار و ل شـڕی

خوا ل سیستمی فیکریـی مزدەکـدا خـاوەنی ھسـت و  ،وتفیکرکوت و س
یرەکی ھزی سندی خۆیدا چوار ھحزوری شکۆم وە: لشک ، جیاکردنم

ھــزە چوارینکــان ل چــوار جســتدا دەردەکون و  ،و درک کــردن و شــادی
ـــارمتی چـــوار ـــوە دەبنڕ کســـیتر جیھـــان بئم چـــوار جســـتیش ب ی ، 

وونوەرەکان ک دەبت ھۆی جیابوونوەیان ل یکتر خوقـاوی تایبتمندی ب
  . ت بوونی ھزە چوارینکانرژەی ئاو

گومان خوازیاریی  مزدەک خک خوازییکیتی و بترۆپکی وانکانی
مانوییکان بـۆ جیھـان نیـشتمانیی کـاریگریتی دانـاوە لسـر ئم خـک 

کـا. خوازییموو تاکزدەک دەیوت ھکـساننموە یکم ،نی مـرۆڤ پـب 
ی وت جیھان بکن ب پانتـای رەنجکـی بـ کۆتـایدوە خراپکان ک دەیان

  . خک ب بھا دەکن، تی تاکیب تزویرکردنی چمکی خاوەندار
ئـاگری پیـرۆز ھـات قـس و ، ەوەکانی مزدەکی پیڕھرچند ب باوە

مۆبدە زەردەشـتییکان ک ، شایتی دا بۆ راستبوونی پیامکی مزدەک
مزدەک و ، ب تایبتی الینی کـۆمیتی ئـایینکی ئویـان ب دڵ نبـوو

  . ەوەکانیان کوشتپی
  

  

  ئنجام . ٣
 ،ھنـــدک ل الینکـــانی فلـــسفی ئرانـــی کون ئارامـــان بـــاس کـــرد

ـــزوب ـــارودۆخی وداخوە ب ـــاری ساســـانی و ب ـــسفییکانی رۆژگ تنوە فل
ـــن و سیاســـی و کـــۆ ـــنری دەرکوت کھپ ک و کـــاتـــی ئ میتی و فکری

بـۆی ھر ،وتنگل بـت بـۆ توژەرەکـان ئاشـکرا نیـیوگشکردنی ئو بـز
ئــم نمــانتوانی ســبارەت ب چمــک فلــسفییکانی ئرانــی کون ئــارا و 

  . ننیدەوامییان ب باشی ئرککمان بج بگبر
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رەتای کـــاری ھۆزەکـــان وەک ســـکـــانســـچـــاالکی ، رەتای کـــاری تاک
ینییینـی  ،عرەو جیھـانی عون ئـارا برانی کفیکری ئ ت کنوەھا دەنو

بم ل ژــر تیــشکی  ،ھبــووە بــووە و روانگیکــی مــادی و دووالیزمــی
لم  ،ئــــایینی ئخالقــــی زەردەشــــت رەنگــــی معــــنوی بخــــۆوە گرتــــووە

ـــــس ـــــاری فل ـــــاغی توحیـــــد ل ب ـــــوو ک بن م  ب،فییوەســـــردەمدا ب
کی نادیار باسکرابوەیش .  

ەوەکـــــانی زەردەشـــــت وەھـــــا دەردەکوـــــت ک ل دەمقاکـــــانی پی
بلیمتکانی ئرانی کون ئارا برەبرە بۆیان دەرکوت ک پویست بوون 

ـــــسفیکی یکوە ـــــدرتوە ب فل ـــــک ب ر ک. لبوە لداخ ـــــوونی ب مب
یتی خوازیــاریی ئرانییکــانی کون ۆمنــت نــاکرێ ســبارەت ب چــۆنیکۆد

ــارا ــوون ئ ــشی یکی ب ندــۆ ئ ــت، ب و بکرــت ــاش  ،باســکی پ ــا ب ئم خ
یۆســـتی "ئیمپراتـــۆری رۆمـــا ، دەزانــین ک ل ســـدەی ششـــی مســیحییدا

یلـــسووفکان خوقانـــد و ھربـــۆی بـــارودۆخکی دژواری بـــۆ ف" نینـــانۆس
یم نـوێ ئفالتوونیکـان  ل حککیترەیو ژمار" نس سیم پلی سیۆسدیۆگ"
 ،وانی ساسـانی ک پاشـایکی لبـوردە بـوووشیرنایان بردە بارەگای ئن هپ

یۆنـانی ترجم کـران  ب فرمانی ئم پادشای چندین کتبی سنسکریت
ــانی پ ــلســر زم ــیچ د ،یوھ ــۆمۆھ ــژەی ک ــت ر بتوان ــی ک نتکی مژووی

ھربــــۆی  ،ەســــتوە نیــــیووداوان پیــــشان بــــدات ب د ڕتی ئمرکــــاریگ
زەمنـک ک ، ۆین سـردەمی دوایـیچاریین ئم باس بج بھین و بـنا

، رینــی ژیــان ئیــسالم ھــات نــاو ئــران و ب لکترازانــی دیــسیپلینی دئــایینی
 دووالیـزم الوال ئاشـنا کـرد وکی بـ ئمـبیرمندانی لگڵ چمکی توحید

) خـوا و شــیتان(زم ئرانــی وات ی ل جـگی دووالیـ)خـوا و مــادە(یۆنـانی 
 . دانا
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  یۆنانی   دووالیزمی
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  بوشى دووەم

  ئرەستووە نوێ ئفالتوونیکان
  
  گۆڕانکاریی فرھنگی ئران . ١

رەب بـــوونی ع ـــوێ ل مـــژووی ب زاب ـــدا ســـردەمکی ن ســـر ئران
کـــــانی کرەکانی بیابانڕۆ شـــــڕ ، دەســـــتی پکـــــردفلــــسفی ئرانـــــدا

یاسـی رەکانیان سـربخۆیی سعرەبستان ل شڕی نھاوەنـددا ب شمـش
ــاو ــان لن ــی کون ئارای ــای،بردئران ــازادی  بم توان ــوو ک ئ ــان نب  ئوەی

  . فکری ئرانیی نوێ موسمانکان ب تواوەتی بسنوە
ــاش ســرکوتنی عرەبکــان یاســی ل ئرانــدا دەســتی شــی سڕ شۆ، پ

پکــرد و لو ســاتدا فرھنگکــانی ســامی و ئاریــایی ل یکتــردا تــکڵ 
 ،ئرانییکان ھرچند رەنگـی سـامییان دا ل رواتـی ژیـانی خۆیـان ،بوون
دی ئیسالمیابدی ھوازەکانی فکری ئاریاییم ھڵ شگنگ ن لدا ھاوئاھ
کارییــان ل مســیحیتدا کــرد ک وەک چــۆن یۆنانییکــانیش گۆڕانھر ،کــرد

  . ئایینکیتری سامی بوو
کنردوو وھ ردەستدا بوولبکسان لکی یکـان و : دا ئاکامیۆنانیی

ئرانییکــان ب مبســتی نرم و نیــانکردنی یاســایکی رەھــا ک ل دەرەوە 
ب ، کــدانوە و تعــدیلکردنی مســیحیت و ئیــسالمھویانــدا بــۆ ل، ھــاتبوو

یوتکی ناوخۆیی و  یكھۆکار تر ھۆکاری دەرەکییان گۆڕی و کردیان ب
  . ناوەکی

ل ئرانـــدا گۆڕانکـــاریی ئیـــسالم ب لکـــدانوەی فلـــسفی یۆنـــانوە 
ـــانی فکـــری  ،دەســـتی پکـــرد ـــسفی یۆن ـــد ھۆکارـــک و بتـــایبت فل چن

وەی ێ بـرد و بـوون ھـۆی ئڕال برەو رەسنی ئرانییان ل رەوتی خۆیدا
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 ککـــان برانیینـــدە ئبیرم ر لـــی ب تونـــدی خۆیـــان ل خوازیـــاریی عین
ب ڕای مــن ل ژــر  ،ئیــسالم بپــارزن و خوازیــارییکی زەینــی پیــدا بــکن

ــوو ک ل کۆتاییکــانی ســدەی دووھمــی  تیــشکی ئم دزەکــردن نــامۆی ب
روخـسارکی معنویتـری  ،کۆچییدا تاکخوازیی لی کون زیندوو کرایوە

وونـــاکی و تاریکــایی ک پـــشتر ھبـــوو ب  ڕۆوە گـــرت و دووالیزمــیبخــ
فکری نرم و نیـانی ئرانـی  ب وتیکیتر. شوازکی رۆحانی ھنای ئاراوە

ــارمتی فلــسفی یۆنــانی فریــای خــۆی کوت گرت و ھــزی لــوەر، ب ی
بـۆی دروسـت ک سیـستم فلـسفییکانی ھر ،پاشان ل خۆیـدا سـوواندی

 ھرچند ب کـورتیش بـت ، سرنجرتوونیکانی ئران بخین بنوێ ئفال
نـاو مـژووی فکـری رەسـنی ک گرنگایتیکی وەھایان نیـی لو ھرچند 

  . ئراندا
ل یـشتـران و سـوریاوە گی ئـگر زانستی یۆنـانی ل ت کبیرمان ب

ی ســورییکان دوایــین الینکــانی فکــری یۆنــان ،موســومانکانی رۆژھت
وات فلـــــسفی نـــــوێ ئفالتوونیـــــان وەرگـــــرت و گواســـــتیانوە بـــــۆ 

ــــان ب ھــــی ئم بم موســــومانکان ،موســــومانکان  سیــــستم فکرییی
ھنرە ئم سرسـوڕ ، زانـی و موناقشـی زۆریـان لسـر کـردۆئرەست

ک ئعراب و ئـرانیی موسـومانکان مـاوەیکی زۆریـان ترخـان کـرد بـۆ 
 بم ھیچ کات نیـانزانی ، و ئفالتوونۆ تایبت ب ئرەسترەکانی بناوفک

 زانینـی زمـانی یۆنـانی ۆنـی فلـسفی ئفالتـوون و ئرەسـتک بۆ درککرد
وەھا لم بابت غاف بوون ک وەرگـدراوی  ،پویستییکی حاشاھنگرە

 قبـووڵ ۆرەستیان ب ناوی ئیالھیاتی ئ" پلۆتینیۆس"کۆیک ل تاسووعاتی 
ی ئینجـا ئوان گیـشتن ونیکـی رۆشـن و ڕچندین سـدە تـپ. دبووکر

ەتوە ناتوانین دنیـا بـین ڕل بن ،گورە دیار ل ئفکاری ئو دوو مامۆستا
 ب باشــی ۆفلــسفکانی ئفالتــوون و ئرەســتلوەی ک موســومانکان 

 ئیــبن ئو راســتییی ک دەتــوانین لــرەدا بیــین ئوەی ک ،حــای بــووبتن
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، وی مســکداھنرتــر بــووە ل فــارابی و ئیــبنەھــا وســینا بئاگــاتر و ھر
 ، تنگیـشتبووۆھرچند باش ل فلسفی ئرەسـت وشدڕ ئیبن ھروەھا

رەوا نیـــی ک  ، نزیکتـــر بـــووۆبم زیـــاتر ل پـــشینانی خـــۆی ل ئرەســـت
الساییح نھا بکانی ئیسالم تیلکیمرەوەی رەھـای فکانی یۆنـان سـووف

مژووی عقی حکـیم موسـومانکانی ئـران پیـشاندەری ھوـی  ،بزانین
ی دژواری خۆیـان کردیــانبـگینـی روە و ببـۆ کـردن ک وانوچـانی ئ، 

وەرگی یۆنــانی بفلـسرنجیەکـانی فسـ کی گھـۆی بــورەی  کــۆم
اســینی ھر بم شــت بــاتنوە رــگی ن، وە نــابوویــباتــ و ھیــان پ

  . فلسفی یۆنانیان بسر حکیم ئیسالمییکاندا داخستبوو
فلـــــسفکانی ئفالتـــــوون و حکیمکـــــان ب حـــــوکمی پویـــــستبوون 

ـــسنۆئرەســـت وەگیان ھـــست ـــان خ ـــۆی ھیچھر ،اندەوە و رکی ـــام ل ب ک
وان بوەکانی ئداچوونوەی پپکـدانفکاری یۆنانییدا لر ئس کردنناسـ

ک،نییو بیراننیی یان داھکی رەخنوەیکدانوە ، لگومان ل ک دا نیی
تی ســھر ئم بــارودۆخ بــووە ھــۆی ئوەی ک حکــیم ئرانییکــان دە

ــی  ــاراوە و زەین ــن ئ ئوەیــان نبــت ک سیــستمی ســربخۆی فکریــی بھن
ھـــۆی ی نالبـــاری قـــورس و ب"الطـــائالت"ی ئوان ببـــت ئســـیری تـــاریک

ـــــ ـــــبنئوەشـــــوە ب ـــــاوت ب ـــــ خوش ئ ـــــستا ک  ،ابتی بخوش و ب ئ
ئندـشی ھنـدک ل کسـایتی ، پشکییکان باسکران و لوە بووینوە

  . ئرانییکانی فلسفی یۆنانی لک دەدەینوە
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  :ویئیبنی مسک. ٢
 )١(یوتکـان کـورت دەکیـنوە و چاوپۆشـی ل احمـد بـن محمـد سرخـس

ر محمـد بـن زکریـای  ھروەھـا ابـوبک،تدەپڕیننصر فارابی  کین و ابودە
 سوننتی ئرانـی نـووری ب مخلـووقی ىناوبانگ ک بپازی پزیشکی بڕ

 لم باسـدا چاوپۆشـی ،ە و شون و زەمنـی ب کون دەزانـی مادد،یکم
سکوویئیبنی م ر باسکردن لس ک دەچینکراوە و ر٢(.ل(   

کــۆچکردوو ل ، ویئیبنــی مســکعلــی احمــد بــن محمــد ناســراو ب  ابــو
 ک ،الـدول دەیلمـی بـوو  ی کۆچییدا خزنداری سوتان عضد٤٢١سای 

ب ـــک لکی یلڕبزتـــرین فکانیرســـووفردر خواپـــســـت دەژم ت و
ھروەھا ل پزیشکی و زانستی ئخـالق و زانـستی مـژوو پلیکـی برزی 

یھ، ناوبـــانگی زۆب ی ککنـــرخب ـــبـــی کتپوات یالفـــوز" ریـــشی ھ 
  . سیستمی فلسفییکی ب کورتی دەخین بر باس" االصغر

  
  ھبوونی بنمای کۆتایی 

ــ مســکئیــبن حرەکی  شــوەی ئو بــوو و ب ۆەوی ئرەســتوی پی
بن کیەتڕمادی ب ویست دانا و ئاوای گوتر : پھ ل بـریتیی ک رەکح

بم حرەک ، نکراوی ھمـوو شـتکانتایبتی جیـا، جۆرە گۆڕانکارییک
ـــستی ب ســـرچاوەیکی  ـــت و کوات پوی ناقوووە ھکانـــی شـــت ل زات

یرتر ھکــی ســرندەرەکــی یــان بزو . ل رەکح ــین کر وای دابنگئ
 . زاتـی شـتکانوە دـت گریمانکمـان ل ئزموونـدا تووشـی گرفـت دەبـت

                         
ک یکک بووە ل  قوتابی  دیارەکانی یعقوب بن  ب داخوە ک ل برھمکانی سرخسی  1

  .یلسووفی عرەب ھیچ ب جنماوە ف، اسحق الکندی
 ب کـامی )مـژووی فلـسف ل ئیـسالمدا(ل کتـبکی خۆیـدا ب نـاوی   De Boer دبۆر 2

ی ئیبنــــی  ل گــــانوەی فلــــسف بم،دەداتوەئیبنــــی ســــینا لکــــفلــــسفکان فــــارابی و 
مـن لــرەدا ئـاوڕ ل فلـسفی ئیبنــی . وان ئخالقییکــانی دەکـات وویدا تنھـا بـاس لمسـک

  . مسکووی دەدەموە ک ب رای من رکترە ل فلسفی فارابی
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 م جیاوازەکانی خۆیوە ئازادان دەبزوتبۆ ون ھرچند مرۆڤ ب ئندا
ب نــدامانم ئم ھــیچ کــام لوەمــان بــۆ بئ تم بــابن و ئجیــا نــابزو

کان نیــینــدامکھــاتووی ئپ رەکح لــسوولی . دەردەخــات کست واتک
اوە و گــات ئنجــامی ھــۆیک ک خــۆی نــابزوبت ھۆکـارە جوووەکــان دەبــ

ی نییموو ش،جوم ھب جوو کان دەخاترتری بـزووتن  ،تھۆی سـ
 ــزووتن ل ــانی ب ــت لبر ئوەی گریم بو نــدا جــوو ــی خۆی ــ ل زات دەب

ش باتمو ئ وەکانلسوولی ھۆکارە جووسویستیی تھۆدا پ .  
ــابزواو ناتوان ــزونری ن ــتــب ــاتر ب  ئگر زیــاتر ل یک ،ت ل یک زی

نکان ب تدا دەبـ بـزونرە رەسـکابزونری رەسن بوونی ھبت لو
ر بســـــ وەی کحـــــوکمی ئتمتایب ـــــ ـــــسانن دەب ـــــابتکی یک ـــــدی ب ن
کاتدا بـۆ ئوەی ل یکتـر بناسـرنوە دەبـ ھاوشوەیان ھبت و ل ھمان

لم ســیمای لکچــوون و جیاوازیــان ئاوەھــا  ،خــای جیاوازیــشیان ھبــت
. اتکـی چنـد الینیـان ھیدەردەکوت ک بزونرە رەسنکانی ئـم ز

م تربو ھ یکی جــووازبــوونیش شــک تنــاچ وەک باســکرا جــوو
ھـــا رابـــردوو بـــزونری ســـرتری ەنـــاو ھۆکـــارە ســـرترەکانوە و ھرو

دیمر. قبل وەی کئوەئبـووندەم یـان نع ل ت دەببدیم نر قگ 
. ون پویــستی ب جــوویســازدرابت و گواســتنوە ل نبــوون برەو بــو

تدا بابتـک  هدەی و لم حاـدئو بابتی ک بردەوام حرەک دەکات مـا
ــدی ب مــادی هک پــ ــ ئمــالودوەن ال ھمــان ەوە نبــت و جــووی نبــت ب

دیمق .  
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  ناسینی بنمای کۆتایی
  

رەتای ناســـینی مـــرۆییســـت ســـی ھـــنســـت یـــان ورە ،ھرەبم بب 
ەردەگرـــت و ب وـــنی دەرککردنـــی تـــاک رەھنـــد یـــان عقـــ گۆڕانکـــاری و

 ،راستیی دەرەکیکان یکمین قۆناغکانی ناسـین سـنووردار دەکـات ،دەردت
ە دبنـدی مـاد ت وۆی پشکوتنی خۆیـدا برەبرە ل کـبم ناسین ل گڕیان

 ،کوات دەکرێ بـوترێ ک ناسـین ل سـرەتادا چـاالکیکی مـادی ،ەخستڕدە
وەبــت وی خــۆی دوور دەککــادی ــوارە م ــارام ل ب ــارام ئ ــاکردن  ،م ئ خی

خیاکردن ھزک ک نیگار یان شـتی ھبـوو ل  ،یکک ل قۆناغکانی ناسین
ت ــاکردن عقــ دپــاش خیــ ،کــاتی غیــابی ئو شــت ل زەینــدا ئامــادە دەکــات

اران رەھـا دەبـت و زەین ل قۆناغی عق و بیرکردنوەدا زیـاتر ل جـ ،ئاراوە
ــــت ــــان دەب ــــی دروســــتکردنی روخــــسارە عقیک ــــسان لم ،خریک  بم دی

ھر  چـــونک ل،قۆناغشـــدا ب یکجـــاری دنیـــای ھســـتپکراو بجـــ ناھـــت
 کــــان لیقو روخــــسارە ع کانســــتر دنیــــای ھســــکــــی لیکــــدا پتحا

ــی روخــسارە ھســتییکان ســازدراون ــوونوە و یکگرتن ــوو ئو ب  ،کۆب ھم
باســــانوە نــــاب ل جیــــاوازی گورەی روخــــسارە عقیکــــان و روخــــسارە 

روخــــسارە ھســــتییکان یـــان ھســــتپکردن یــــان  ،ھســـتییکان غافــــ بـــین
 ھربـۆی ناســین تـا نگــات ،درککردنـی ھسـتاوی بــابتکی پـاژەیی و گــۆڕاوە

قامگرتوو نیــیســ قــی ،قۆنـاغی درککردنــی رەھــا یــان عقکــان روخــسارە ع
ئو بـابتی ک پـاژەی  ،بابتکی گشتی و ل بدواھاتنی یاسای گۆڕان ئازادە

ــدا دمــاد ،شــتی ک گــشتیی راوەســتاو دەبــت  بم ئو،دەگۆڕدرــت ە لخۆی
ە ئـازادتر بـن کمتـر دھگری یاسای گۆڕان و بوونوەرەکان ھرچـی ل مـاد

ب تواوەتـی بـ ی رەھـای کوات خوا ک تاقان ،دەکون بردەم گۆڕانکاریی
و ب نـھـۆی گۆڕانکارییو ک وەیرەھـای ییم تاقـانکردنـی خـوا بـۆ ئـ هئ م

مســتــرە ئ پروەردەکردنــی فلــسفی ئامــانجکی نیــی بــجگ  ،دژوار و بگ
مفکری ئ ب شگ وەی کیین یان  لساز بک بتوانین گریمان بدات وەھا ک
ــانی بردەوام ل ســبارەت ب روخــسارەکانی ع ــنوە و ب راھن قــ بیــر بکی

  . ینتاقانی رەھا تبگ روخسارەکانی
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  ھناردە کردنی زۆرینیی ل یکیتیوە

وی سـبارەت  مسـکک ئاسانتر بت بیروڕاکانی ئیـبنبۆ ئوەی بابت
کردنی بــــوون ل نبــــوون و ھنــــاردە: اســــ دەکیــــن دوو بشــــوەبم ب

م ناردنتی ئچۆنی .  
دەخوازەکــان ھیکلــی دما:  ھنــاردەکردنی بــوون ل نبــوون ـئلــف

پشتریان ب قدیـم و روخـساریان ب خوقـاوی چـاالکی داھـنرانی خـوا 
ئم بـابت نکـوی لناکرـت ک چـۆن ھیکلـک ل روخــسارکوە  ،دەزانـی

تواوەتـــی ل نـــاو روخـــسارە پـــشووەک ب، پوەنـــد دەدرـــت بـــۆ ئویـــدی
نچـت تواوەتـی لناولبرئوەی ک ئگر روخساری پـشوو ب ،دەچت

ھمـان جسـتی پـشوودا  یـان ل،دەب بگوازرتوە ناو جسـتیکیترەوە
 بۆ وـن ،الینی یکم لگڵ ئزموون رۆژانکاندا ناخونتوە ،بمنتوە

ــک لۆکر خگئســاز بک وازی چوارگۆشــشــ ــن مــۆم ب ســتی  هخــ، ی
الینــی دووھمــیش ئســتم  ،تــر ونکی نــاگوزرتوە بــۆ شــتکیخبــو
ئوەی پویــــــستی بوە ھی ک دوو روخــــــساری دژبیکتــــــر وات لبر

بوون بتوانن ل بوون و چوارگۆشوەخک شـتدا کـۆ ببـنئاو ،ی واتھـا ک
ـــن ئنجـــام ک ب ھـــاتنی روخـــسارە نوکـــ نکـــان ۆان روخـــسارە کدەگی

ـــــــاو ـــــــریتیی لوەی ک  ،ەچندبتواوەتـــــــی لن کـــــــۆکراوەی وتکـــــــان ب
ار و رەنــــگ ل نبـــوونی رەھــــاوە دە وات روخـــسدکانی مــــایتایبتمنـــدی

ە دســرتریش وەک تایبتمنــدیکانی مــاد مــادەی. ھــاتوون و ھکوتــنپک
کیکھــاتپ، م بانگلماندنی ئبــۆ ســ یــنکی بخــشدوو پ دەبــ یشــ

  :چاوبر
 ک ل تەگلکی وردتــر پکــدد ســرتر مــادەیدل دابشــکاریی مــاد. ١

  . باری زاتوە رک وەک بابت کۆ و سرەکیکی خۆیانن
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ەی وردتـــر یـــان پـــاژ ک ل دابشـــکاریی مـــادەی دل جوھردا مـــاد. ٢
کۆپکھاتووە ل روخسار جودا نابتوە و ناتوانت ب روخسار ل جیھـانی 

  . دەرەکییدا بمنتوە
ەی ســرتریش وەک داوەھــا دەردەکوــت ک مــادلم دوو پــشکیی ئ

ــا ئمش دەزانــین ک . دەی پــاژ ھــیچ کــات ل روخــسار جــودا نــابتوەدم
ەی سـرتریش وەک دروخـسار قدیـم نیـی و دەگیـن ئم ئنجـام ک مـاد

وتکروخسار ھ .  
ئم نــاردن مزنی ک ل ھمـوو الیکوە ئــمی : چـۆنیتی نـاردن. ب

ـــۆتوە پکھـــگر ـــووە؟ "یک"ل " زۆر"اتی چ شـــتک و چـــۆن ت ـــدا ب ەوە پی
ــ ــسووفکی ئ ــارکی فیل ــات ھۆک ــد ک ھرک ــی مســکووی رایگیان م ئیبن

کوات ئم زۆربـوونی ، تاقان ببت ھۆی دروستبوونی پکھاتووە زۆرەکان
م ھۆکارانک لکی ب یوەستکھاتووەکان پپ:  

ی ھزگلکی جیاواز بت بـۆ وـن دەچت ک ھۆکاری تاقان خاوەنپ. ١
مرۆڤ ک پکھاتووە ل رەگز و ھزی جیاواز و دەتوانت ھۆی کـردەوەی 

  . جۆراوجۆر بت
ــدەچت ک ھۆکــار بــۆ دروســتکردنی پکھــاتووە زۆرەکــان ئــامری پ. ٢
  . برتواز بکارجیا

  . دەچت ک ھۆکار ئیش لسر کرەست جیاوازەکان بکاتپ. ٣
ــام لم ــیچ ک ــھ ــان خــوا ۆ تی ــایی ی ــاری کۆت ران ســبارەت ب زاتــی ھۆک
خــــ. دروســـت نیــــی یــــین کر وابگکــــی جیــــاکراوە ئلزگوا خــــاوەنی ھ

کتــرەلکی نا، ییر ،ەوامــان کـــردووەڕقـــسبڵ لگبوون لتوەی ئـــاوئ
ودا ســـازگار نیـــیـــین خـــوا بـــۆ ســـازکردنی  ،زاتـــی ئر بگیـــی ئزۆرین
ووە لوکـاتدا پویـستمان ب داھـنرک بـۆ بردکرەستی جیاوازی بکار
رەستانو کھـۆی  ،سازکردنی ئ ل جگکی بـرە ھۆکـارـنم داھر ئگئ

ــان خــوا بــت لو حــا ــایی ی ــاراوەکۆت ــت ئ تی ھۆکارەکــان دــدای               . تدا چن



 ٣٥

ــایی ــان ھــۆی کۆت ــنری ئو کرەســتان بــت ئگر خــوا ی ــۆ ، داھ کوات ب
ر وا بــین ک ئگ. شــتی دیــکش ل ئارادابــت، ی ئو کرەســتانخوقانــدن

ھـــا ۆر ل کردەوەکـــان ئیـــشی کـــردووە ئاوکـــی ز یـــه هھۆکـــار لســـر ژمـــار
کوات . بارودۆخک لگڵ چمکـی کـردەوەی داھـنراندا دژایتـی دەبـت

 ــت کودەردەک م باســکــۆی ئ زۆر"ل "ک" کــردەوەی ھــۆی لــدا " ی پی
  . نابت
 کــردنوەی ئم گــرفت ھــیچ رگیکمــان لبردەســتدا نابــت بــجگ بــۆ

ھـۆی کۆتـایی تنھـا یک شـتی خوقانـد و ئو شـت بـووە : لوەی ک بین
خوقنری بابتی دیکو دووھمین گیشت سھم و خوقانـدن بردەوام 

نــوێ ئفالتوونیکــان ئیبنــی مســکووی قۆناغکــانی خوقانــدنی وەک . بــوو
  :بردشوە ناوبم 

ــان  ــدی بگردەک ــدا بردەوام ل تایبتمن ــی خۆی ــوا ل رەوت ــرەی خ بھ
 ـــات ـــامکی دەگ ـــتوە و ئنج ـــک دەب ـــادی نزی ـــالودەبوونی م دوور و ل ئ

ــدنی تــوخم ســرەتاییکانی جیھــانی خــاکی تــوخم ســرەتاییکان  ،خوقان
سـتیی تی یکتر دەبن و دیسان یک دەگرنوە و ب ھۆی ئم وابوابس

  . نیدەھنپک و دیسان یکگرتنوە روخسارە برزەکانی ژیان
  : وە کورت کردەوەری ئیبنی مسکوویی بم شۆتی، شبلی نعمانی

ـــــنری ســـــخیفترین  ـــــووە پکھی ـــــاوتبوونی زات ســـــرەتاییکان ب ئ
پاشان قۆناغی سرتری گشـکردن  ،مادیروخساری ژیان وات دنیای ج

ــاتی پک ــای نب ــاتوات دنی ــافی خۆڕســک و پاشــان دەوەن و  ،ھ ســرەتا ئ
خـت جیاوازەکــان ک ھنــدێ تایبتمنــدی ئاژەیــان ھی و ھربــۆی ب ەدر

روخـسارکی ژیـان ک ن ئـاژە  ،نوان گیا و ئاژەڵ دەژمردرن سنووری
و ن گیا بۆ نموون مرجان ک تایبتمندی ھردووکیانی ھی و ناوەندی 

، پــــاش ئم بــــوونوەرە ناوەنــــدیان. انی ئاژەکــــانجیھــــانی گیــــا و جیھــــ
بوونوەرگلک وەک کرم پیـدا دەبـن ک خـاوەنی ھسـتی جـو و لمـس 
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ھســــتی لمــــسکردن برەبرە دەگۆڕدرــــت و خــــۆی دەبــــت ، کــــردنن
 ئوە قۆناغی بوونوەرە برزەکـان ک یایل دو ،تر پکھنری ھستکانی

. نووری قۆناغی مرۆیی ژیانی میموونس ،خاوەنی مشکن دەست پدەکات
میمــوون کامــ دەبــت و برەبرە وەک مــرۆڤ بــای راســت دەبــت و 

وە ئـــاژەیتی کۆتـــایی پـــدت و بم شـــ ،دەکرـــت خـــاوەنی تگیـــشتن
  . مرۆڤایتی دەست پدەکات

  نفس 
یتی نفس دەب زاتی زانست یان تیگیـشتنی مرۆیـی ۆنبۆ تگیشتن ل چ

کاتــدا تی خـۆی ناتوانـت ل یکۆندە بھـۆی تایبتمنــدی چـدمـا ،ینھـسنگن
ــت  ،دوو روخــساری جیــاواز بخــۆوە بگرــت کــی زیــوو ببوچکوەی کبــۆ ئ

ــــوو ــــت و ،جــــامکی زی بھوچــــک روخــــساری خــــۆی جــــادەی ک ــــ م  دەب
ـــــت ـــــوێ وەربگر ـــــا  ،روخـــــسارکی ن ھمـــــوو کرەســـــتکان خـــــاوەنی وەھ

ل  ،ک وا نبــــــت ئوە کرەســــــت نیــــــیتایبتمنــــــدیکن و کرەســــــتیک 
ئ یـنوە دەگنگاندنی درککردنی مـرۆییسزاتـی مرۆڤـدا وھ ل ک نجـامئ 

ی کاتــــدا ل زیــــاتر ل یک شــــت تــــدەگات و ھربــــۆیکک ھی ک لــــھز
خۆلــد روخــسار ل ــدا چن ــتیککات ــا ،دەگر ــووی م ــزە لدایکب م ھدئ ــی دە نی

ـــائوەی ک ل تایبتملبر ـــی م ـــدی زات ـــدەپدن تڕدە ت،  ـــسی ـــزە نف م ھئ
. کاتـدایکتن ل چندین شـت لمرۆیی و ل زاتی خۆیدا خاوەنی ھزی تگیش

ــــدەچت ک بپ ــــین : ل کمــــرھــــدا یــــان ب ــــس ل ئاســــتی زاتــــی خۆی نف
ئم دوو وتی  ،ی ھیدە یـــــان خـــــۆی زاتکـــــی مـــــاددئاســـــوارەکانی مـــــاد

یردووکــی ھب. ھفــس لوارەکانی مــانئاســ ــت لنــد ھــۆ ناتوانر چدە د
  :بت

خـۆوە بگرـت  ھر شـتک ک روخـسارگل و حـاتی جیـاواز ب ـئلف
ـــت ب ـــان ـــک لو روخـــسار و حات کـــت ی خـــۆی ناتوان . ک کیســـتج

نفـس  ،رەنـگ بـت زەکان بت دەب ل زاتی خۆیدا بھگری رەنگ جیاوا
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یکـــان روخـــسارو حـــاتگلی جیـــاواز ل پـــگی درککردنـــی ســـیما دەرەک
تانو روخسار و حال ک نییکخۆی ی واتت و کخۆوە دەگرئیـبن ،ب 

ــانی خــودی زەیــن مســک ــن جیاوازەکــان ب گۆڕانکارییک وی حــات زەی
ــۆی لگڵ دەرووناســیی ھــاوچرخی دا "نی زەیــنھزەکــا" دەزانــت و ھرب

١(. ھاوڕا نیی(   
کوات دەب لوپڕی دەڤری ، ەوام دەگۆڕدرنروخسارەکان برد. ب

بـت و ب بـواری  گۆڕانکاریی نفسانییکاندا بنرەتکی جوھری لئـارادا
  . شوناسی نفس بژمردرت

وی بم شوە ئوەی سـلماند ک نفـس ل روخـسارەکانی  مسکئیبن
 لـرەدا مادە نیی و ئوکات دەستی دای سـلماندنی تاقـان بـوونی نفـس و

  :ھندێ ل خاکانی ئو باس دەکین
 ھستکان پاش ھستکردن ب خوازەی بھز ماوەیک نـاتوانن  ـئلف

 بم وەھـا نتـوانییک ل ناسـینکانی ،ھسـت ب خـوازەی کم ھـز بـکن
  . مرۆڤدا نابیندرت

ک بـــــابتکی دژوار دەخیـــــن بربـــــاس بـــــۆ ئوەی ک کاتـــــک . ب
ــسانیکانمانپلکــانی دەکلو ــۆ چــاالکی نف ــپر ب ــن لم ــدەورمان نب ، وران

ـــن ـــاوی بســـردا دادەخی ـــادی بـــت  ،چ ـــدا م ـــی خۆی ـــس ل زات ئگر نف
  . چاالکیکی پویستی ب دابانی نیگا ل جیھانی مادی نابت

ست ب توانا دەکـات و تنـانت ھستکردن ب خوازەیکی بھز ھ. پ
عقـ بسـر ھـزی روخـسار و  بم ،جـار تووشـی خسـاری دەکـاتك یه

  . چمک گشتیکاندا زاڵ و ب توانا دەبت
دەدات وب توانایی جستیی ک ب ھۆی تمن و بساچووندا رو. ت

ر توانای زەیندا نییستی لریکاریگ .  
                         

ــک  Faculty Pschologyمبســت   1 ک ھر چــاالکیکی نفــسانی ب پکھــاتی ھزی
  .سربخۆ دەزانی
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نفــس ل ھنــدێ ل بابتکـــان تــدەگات ک پوەنـــدی ب دەرکوت . ث
ــی ــۆ ، ھســتییکانوە نی ــابتی دژواب  روــن تگیــشتن لم خــا ک دوو ب

  . ب ھستکان ناکرت، ناتوانن پیکوە کۆ ببنوە
و ماندازا بسـر ئنـدام جسـتییکانل ئـمدا ھسـتک ھی ک . ج

دەخات و دەکــاتوە و گــشت ناســینکانمان رکــھ ھســتیکانمان ســاغ 
ــان دەخــاتوە ــا . یکی ــک ک دەرکوت وەھ زــھ دەداتوە و ھســتیکان لک

نیشان دەکـات دەبـ خـۆی خی ھرکامیان دەستیدەسنگنتوە و باھیان
  . ەدسرتر بت ل ماد

ــبن ــا  مســکئی ــان ئاوھ ــوو ئم خ ــۆوی ل ھم ــامی ک کردەوە ک ئنج
ــس ل ــک نف ــا تاکبوون ــستی وەھ ــانی و پوی ــدا تاق ــی خۆی ســتی  هخــ، زات

  . تایبتمندی بابت مادیکان،  ک مردنئوەیلبر کیتیاھرمان
  
    سینائیبن. ٣

،  سـیناهعلی حسین بـن عبداللـ ابو، نیدااسووفکانی ئرل ناو یکمین فیل
 کی ،  ی کۆچیدا٤٢٨کۆچکردوو لبۆ داڕشـتنی سیـستم ک بوو کسنھا کت

ــی دا وخۆ ھربــری ســ ــی ف. فک ــک کتب وــا ھ ــی وەھ ــسب برەکت فی ل
، دەســــتدایرۆژھت ک بشــــک لوەمــــان لبرھت یــــان حیکمتــــی رۆژ

بجگ لوە ل نامیلکیکدا ک ئستا ئامادەی و باس ل ھوی ھزی . نووسرا
پیـکرەیک ل سیـستمی فکـری ئو ، عشق دەکـات ل سرانـسری کائیناتـدا

  . بتدارژرا رەنگ ئم پیکرە دوایی ب شوازکی چتر ،دەبیندرت
 سینا عشق ب گڕان بۆ جوانی دەزانـت و لم پـگوە جیھـان ب ئیبن

  :س بھرە دەزانت
١ .مائاکامدا ک ل وەی کئ .  
٢ .ئاکامدا نوقسان ل وەی کئ .  
٣ .یم دوو ئاکاموانی ئن وەی کئ .  
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لبرئوەی ، وونی نیــــیئم ســــھم بھــــرەی جیھــــان ل راســــتیدا بــــ
ن ل نوقسانییوە برەو ک ھی یان گیشتۆت تشقی کمال یا شتکھر

خوازیی مرۆیـــی ھمـــان رۆیـــشتنی عشـــق برەو ئامـــانج. واتڕکمـــال دە
ل پشت کامبوونی . سینا ھمان کماوای ئیبنی جمال و جمالیش ب ب

دیاری گشت نمودەکانوە ھزی عشق ک ئیش دەکـات و ھمـوو ھوڵ و 
بوونوەرەکـــان وەھـــا .  پـــشکوتنکان ل عشـــقوە دـــتوتنوە ووبـــز

ک بــزارن ل نمــان و وەھایــان پخۆشــ ک تاکــایتی خۆیــان خوقــاون 
نبوازی جیاواز نمایشت بکزاتی خۆیدا مردووە دماد ،ش ل ەی نادیار ک

کیلـھــیچ م ژ، و بـ شـقدالــر تیـشکی شــاراوەی ع  یــاواز جروخــساری
ـــت و ب ـــۆوە دەگر ـــوانیبخ ـــل برزەکـــانی ج ھـــۆی ب ،ردەوام دەگـــات پ

گشکردنی ھزی عشقوە چندین پل و پای ل بربویی جیھاندا سـاز 
  :دەکرت

 ،دە و کـوالیت پکھـاتووندب گیانکـان ل روخـسار و مـا بوونوەرە. ١
ی ک کوالیت پوەند دەدرتوە ب بابت یان جوھری ب ھزی عشقوە

دەبتوە و بـــ شـــوناس لگڵ روخـــساری خۆیـــدا کـــۆەی ددمـــا ،خـــۆیوە
  . بردەوام ل روخسارکوە بۆ ئویدی دەگوازرتوە

٢ .تیـیکیرکیـز و یشق خوازیاری تزی عبـاتی ، ھجیھـانی ن واتک
ــانی ج ــاتر ل جیھ ــانی حک زی ــر ل جیھ ــادی و کمت ــوانی خــاوەنی ئم م ی

یھــانی نباتییــدا نفــسی نبــاتی خــۆی ل ج ،دتپکــ، تیــیییترکیــز و یک
  :دەگرت و س کردەوە دەکات

  خواردن - ئلف
   گش -ب
  کردن  سک و زا -پ

ـــانی عشـــق ـــجگ ل دەرکوتک ـــین ب ـــیچ ن ـــردەوان ھ ـــواردن  ،ئم ک خ
پویـــستی ب وەرگرتنـــی کرەســـتی دەرەکیـــی و گـــۆڕینی ب کرەســـتی 



 ٤٠

ھنگی نـــوان مـــا هھـــردنی پویـــستی ب بردنســـرەوەی گشـــک، نـــاوەکی
بــوونی مــرۆڤ و کــردن ھــۆی بردەوام ئنـدامکانی جســتی و ســک و زا

شقی عکی دیکروخسار .  
ــدا. ٣ ــدا ل جیھــانی حیوانیی ھــزی عشــق ترکیزکــی  ل قۆنــاغی دوایی

تـی و گشـکردن یی دروست دەبت و یکزیاتر دەکات و مزاجی حیوان
تیـی بھـز یل جیھانی مرۆییـدا ئم یک. زیاتر ل جاران مسۆگر دەکرت

ل جیھــانی بــوونوەرە برزترەکــان ل  ،ســت دەکــاتودەبــت و شــعوور در
ـــارادای ـــی ل ئ ـــان زاتی ـــوو  ،مـــرۆڤیش ھر ئم عشـــق سرووشـــتی ی ھم
بـــایخی . شـــتکان برەو معـــشوقی یکم یـــان جمـــالی تاقـــان دەرۆن

  . ەت کۆتاییڕو بن ب نزیکایتی ئوانوە لشتکان پیوەست
ئوەی ک پزیـــشک بــوو ســـرنجکی تـــایبتی دەدا ب ئیــبن ســـینا لبر

ل سردەمی ئودا بابتی گواستنوەی نفس کوتبووە بر  ،بابتی نفس
ئم بابت دەربخات دەستی دای  سینا بۆ ئوەی درۆبوونی و ئیبن رنج هس
اری دەکرـت نفـس پناسـ ئوەی راگیاند ک ب دژو. کدانوەیکی وردل

ت ببکرفس لن وەی کھۆی ئسـتییدا برە جیاوازەکـانی ھـز و  دەڤھ
ـــت وـــاوازەوە دەردەک ـــزە. شـــوازی جی ھ بارەت بو ســــــر و ڕای ئ  بی

  :ی نفس ئاوھا پیشان دەدرتجیاوازەکان
  :دەرکوت ناخودئاگاکان

 گش و سـک و  خواردن و:)نفسی نباتی(  چاالکی چند الین-ئلف
  .کردن زا

  گشکردن و مزاج: گریی ھاوسانیڕا چاالکی تاک الین ل خۆ- ب
  :دەرکوت ئاگایانکان

  ): نفسی حیوانی( چاالکی چند الین -ئلف
  :ل ئاژە نزمکاندا

  . ھزی درککردن. ١
  .)میل ب چژ و خۆپاراستن ل ژان(ھزی ھژاندن . ٢
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  :ل مرۆڤدا
ی پــنج ھســتی دەرەکــی و پــنج ھســتی نــاوەک(یــدراکییکان ھــزە ئ. ١

کـردن و زاکیـرە و داگیرکـردن ک ل  هوات ھستی ھـاوبش و تـرس و ونـ
 ـــ ـــی گشـــکردووی مرۆییـــدا خـــۆ دەنـــونن و دەگن عق قوازی عشـــ

  . )برییکانملیکی و پغم
  . )ئیرادە(ھزە ھژنرەکان . ٢
تنوەیکـی یک شـوەی وفلکـی ک بزورۆحـی ( چاالکی تاکالین -ب
یھ( .  

ــبن ــسدا ئوئی ــاری نف ــی ل  ســینا ل وت ــسی مرۆی ەی دەرخــست ک نف
ــن ــیڕب ــان ھــزی  ،ەتوە پاســوانکی مــادی نی ــگی جســت ی ر فــس لن

ی نیــییــاوە یــان خوە بیــر ناکــاتییســتر وەھــا بــوا، جگویــستی ئپ ی
ــۆ ونــ ــی ج هدەکــرد ک نفــس ب ــاجی کردن ســتی پیوەســت ب خــۆوە محت

ی ئاگایی بسـر خۆیـدا ھی و بجگ لوە نفس خۆ ،تر بت جستیکی
ــ ئاو ــارمتیکی جســتیی ب ــدا ل ھرجــۆرە ی ــی خۆی ــارە ک ل زات ــا دی ھ

  . نیازە
ـــبن ـــسئی ـــسدا ک پوی ـــوا ب گواســـتنوەی نف ـــاو ب تیی ب  ســـینا ل پن

وەلـشمپکفــس ببوون یــان یکیبــوونی نباســ دایســتر جســ  تــری
ــاراوە ــاک بســر ڕئگر باوە ،ھنــای ئ مــان ب ل پــشوەبوونی نفــسی ت

ەتوە یک نفـــس ڕلوکـــاتدا دەبـــ ببینـــین ک ل بـــن، جســتیدا ھبـــت
ــس؟ ئگ ــان چنــدین نف ــووە ی وامــان ب ر ب ژمــارەی جســتکان بھب

ئوەی ک ژمـــارەی لبر ،ژمـــارەی نفـــسکان ھبـــت ھمـــان کـــردووە
جســـتکان پویـــستی ب ھبـــوونی ھمـــان ژمـــارە روخـــساری مـــادیی و 

ـــسکان ـــس ، دەاللت ناکـــات ژمـــارەی نف ـــین ک یک نف ب ـــ کوات دەب
سـتنـدین جکی چمـو بـۆت نۆب بووە و بوە  ،ھم بارەشـر لم ھب

ر هتووشی ھبدەبین ل  ـنکدا بـۆ ووەھا بارودۆخوەی لئ ک ویـستپ
ــف یــان ب ــ ل ،دوو کســی ئل  چــوونک خــاوەنی یک نفــسن کوات دەب

ــن و راســتی لوەدای ک نفــس و  زانــست و نزانــی یکتریــشدا شــریک ب
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ــکوە دژن ــدا پ ــزیکن و ل زاتیان ــر ن ت چــوونی جســلبین ،جســت لیکت
ـــــس لبر ـــــانی نف ـــــابت ھـــــۆی نم ـــــان ل ن ئوەی ک تکچـــــوون و نم

تمنــدیکانی شــت بکۆمکــان و بــۆ شــت ســاکار و تــاک رەھنــد و تایب
کراوەکان دروســـت نیـــیشـــنداب . ی ئیبنـــی ســـینادا وەھــــا کروانــــگ ل

مستدا ئستر جسفس برزکردنی نوەبوون یان فشپوەی ، لمـان
  . نفس ل دوای مرگی جست بابتکی حاشاھنگرە

 سـینا تنھـا ئیـبن، کانی ئراننوێ ئفالتوونی یکمین حکیم ل نوان
ـــوو ـــی ســـربخۆی ھب ـــوو ک فکرک ـــار ،ب ـــمن ی ـــانی وەک بھ ، قوتابیک

معــسوومی و ابوالعبــاس و ابــن طــاھر رــگی مامۆســتاکیان ، ابوالمــامون
   )١(.نت ناکات فکرەکانی ئوان باس بکیگرتبر و پویس

 تنـانت زەمنکـی دوور  سینا ئوەنـدە زۆر بـوو ککاریگریتی ئیبن
رەکـانی تـاوانکی ۆدرژ پاش ئویش گۆڕانکاریی یان بربوترکردنی تی و

  . گران بوو ک کسکان لی خۆش ندەبوون
ــران ل گڕیــانی  فالتــوونی ئــوێ ئ ــسفی ن ــشکوتنی خۆیــدا ل فل پ

  کاریگریتینی ئرانی وات دووالیزمی رووناکی و تاریکاییۆدووالیزمی ک
و ماوەیک سربخۆ چووە پشوە و ل ئاکامـدا ل زۆری وەرنگرت بک

. نوقم بوو، گڕیانی گشتی فکری ئرانییدا ک برەو تاکایتی ھنگاوی دەنا
ــاریگریتی  ــا ئو ڕادەی ک ک ــا ت ــوونی تنی ــوێ ئفالت ــسفی ن کوات فل

ــاوە ــی دان ــری ئران ــی گــشتی فک ــیپ، لســر رەوت ــدی لگڵ فل سفی وەن
یراندا ھئ .  

زەردەشتدا دەرکوت  تاکایتی ئرانی ک ل سرەتادا ل دەزگای ئایینی
ل پـشکوتن بجمـاو ل زووترنـی  ب ھۆی ناکۆکیییکـانی ئـایینی ئیـسالم

ــاترە ــی زی ــدا ب ھزیک ــووکات ــی وە ھق قــانی ع ــوو الینک و بســر ھم
  . نیشتمانکی خۆیدا زاڵ بوو

                         
 الھـووری لوەدەچـت ک بسـتی. ٢٨ برگـی ،ایتی برلین کتبخانی پاش،  کتبی بیھقی 1

صـــوان الحکـــم بـــی تـــتمنووســـینکت ـــت کـــت بی ظھیـــر الـــدین ابوالحـــسن بیھقـــی ب ل ک 
  . االسالم بو کراوەتوە ناو تاریخ الحکماءدا بھیندوستان
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ــی ل پــاش ئوەی ک لگڵ کش و ھوای سیاســی ئیــسالمدا  زەینــی ئران
پـاش ئوە بـوو ک ل جیـاتی  ،ئـازادی دەروونـی خـۆی دۆزیوە، ئاشنا بوو

ری ت رامان سبارەت ب بوونی خۆی و ئو رووداوانی زەمن رگیکی
زەینی ئرانی ک ماوەیک  ،خۆیکشایوە گرت بر و ل پانتای راستییکان

کرد اولکردنی فلسفی یۆنانی دەسـتیبوو ب چوول دنیای عینییدا بزر ب
لم ڕەوتدا . بینـی ب گڕان ب دوای ھزردا و خۆی ب حکمـی حقـیقت

 ســپاوەکانی کھــات و لگڵ دکۆمنــت و دەرکوتبــوو ک زەینخــوازیی پ
گومــان وەھــا ســردەمک ک ل ب ،جیھــانی دەرەکییــدا تووشــی گرفــت بــوو

ــــــژووی فکــــــری ھر ھــــــۆز کــــــدا روو موەیتردەمی ، دەدات و نســــــ
دە و لو مـــاوەیدا یرتیـــدارفـــان و ئی و گومـــانکردن و عشـــک، ھزرخـــوازی

ھــۆی تزەینــی مــرۆڤ بنــاوکــانی  ئــاو،خۆیــدا امــان لدەرەکی ــوانپ ڕ ل
  . ناسیی ناداتوەیقتحق

تداریی حـاکمرۆژگاری دەسـ کانـدا لوییمیـان ، ئوکـان ھرانییئ
ھۆی زابـوونی حـاکم  بم ب،بارودۆخی نودا بگونجنن دا خۆیان لگڵ

ــاییوە  ــسفی یۆن ــی عباســییکان و پرەســندنی فل ــی ئران قــزی ع ھ
قوـشدیسان ھندرەکـانی ئمـوو دەڤھ کی و لوەیشـ و کـرداردا ب 

نانیـان ب شـادییکی ئرانیکـان فلـسفی یۆ. سرسـوڕھنر خـۆی نوانـد
ـــا ـــانزۆرەوە موت ـــرد و وەری ـــوێ ک لم  ک گرت و ب شـــوقی ھزرکـــی ن

رـــگوە پیـــدایان کـــرد بـــ وەســـتان دەســـتیان دای رەخـــن ل توحیـــدی 
ی ئایینیکـــان لوەی ک عقـــی وشـــک ل دەمقـــای نـــاکۆکبر ،ئیـــسالمی

، بھنـــتریکی ســـازگار پکۆت کونجـــک و تیـــوەرەز ببـــت و خـــۆی بخـــا
تئۆلـۆژیک ک ب . تئۆلـۆژی وات ئیالھیـات رەنگـی فلـسفی بخـۆوە گـرت

  . ھزی دەمارگرژی ئایینیوە گیانکی تازەی گرتبوو
قوتـابی حسـن ، واصل بن عطا، لسرەتای سدەی دووھمی کۆچیدا

لی یزعتوئـایینی مــ، ک بـوو ل زانایــانی بناوبـانگی کالمبسـری ک یکـ
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مان سیستمی ھزرخوازیی جیھانی ئیسالمییھ زراند کدام،  ک م ئایینئ
ھنـدک ل   سـرەتا،وتنوەی فکری ئو سردەم بوووبرجستترین بز

فی ب ھــۆی دەمقــای فلــس زووھر بم ،بیرمنــدە تونــدەکانی ھژانــد
ــــوان  نو گــــســــرە لغــــداد و بوتبک دا شــــاری . وتینردەمو ســــل

ــارودۆخی  ــی ب ــانگی بســرە ب برەکت ــانىبناوب ــوو ب وو خــۆی ببازرگ ب
فی یۆنــــانی و شــــکخوازی و ی فکــــرە جیاوازەکــــان وەک فلــــسیپانتــــا

ـــاینی مـــانویڕمســـیحیت و باوە ـــودا و ئ ئم شـــارە خـــۆراکی  ،ەکـــانی ب
ی ک ب شون دۆزینوەی حقیقت بوون دەگیاندە ئو زەینان معنوی

راسـتی سـردەمک ک ب ،و شونیکی بـاش بـوو بـۆ ھزرخـوازیی ئیـسالمی
، ب ســـردەمی ســـریانی مـــژووی ئیـــسالمی نـــاو دەبـــا Spittaئـــیش پیتـــا 

فی نیـــیلـــسی فم،دەورەی نـــوکتوازە   برتنـــی پکی زەمدەســـتپ ب
یی ی فلــسفی یۆنــانی ب قــووییکانخوازیــارە راســت، بــوونی ئرانیکــان

سبارەت ب ئاینی خۆیان دەستیان کرد ب رامان و بیرمنـدە ئیعتزالیکـان 
  )١(.برەبرە ھاتن ناو بواری فلسفی سرتر

می الینــــی فلــــسفی فیــــرقی ابتی جــــگی ســــرنجی ئــــبــــ ئو
یزیلالی ،مــــوعت ــــی ــــستی کالم نی ــــۆی ئیــــشمان ب مــــژووی زان  ھرب

دە و خـوا دوعتزیل و تنھا فکری فلسفی ئو فیـرقی سـبارەت ب مـام
  . دەخین بر باس

 ل موناقشـــ ک ان ب پاســـاوھینانوەیکی ورد و پـــحکــیم ئیعتزالیکـــ
ھــاتن ، ئیمتیـازی سـرتری ئوان بـوو برامــبر ب موسـومان رووکشـیکان

ترنین یـاوان سـیفتکانی خـوا زی ئڕ بـاوەب. باسی توحیدیان ھنـای ئـاراوە
بم پی ل روانگی موعتزیلوە .  ھمان زاتی ئونبسر زاتی ئودا بکو

                         
 بنچینیکـی م زۆربیان یـان ب،ت ب وت جیاوازەکان بوونزیلکان تایب حکیم موعت1

،  واصل بن عطا ک ب دارـژەری ئم فیـرقیی دەزانـن. ئرانیان ھبوو یان ل ئراندا دەژیان
  . خۆی ئرانی بووە
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ەدی ڕروەک بوونی مـوجو ھیی بوونکی سربخۆیان نیی بکسیفاتی خوا
خــوا زانــا و گـــشت توانــا و زینــدووە و زانـــایی و : ابوالھــذیل دەـــت. خــوایین

ــــانی ئو رــــک  ــــایی و ژی ــــی ئونتوان ــــان زات ــــصیر بــــۆ ی )١(.ھم وســــف الب
   )٢(:بوونی زاتی خوا باس ل پنج بناغ دەکاتروونکردنوەی یک

  . ی و عرز پویستفرزی بوون بشی لک نکراوە. ١
٢ .ویستر پقینبوونی خورزی ھف .  
٣ .ویستحواالتی خوا پرزی بوونی ئف .  
  . ووڵ نکراونقب، ئو سیفتانی شایستی خوا نین. ٤
  . یکبوونی خوا ب پچوانی زۆربوونی سفتکانی ئو قبووکراوە. ٥

ھــۆی  گۆڕانکــاریی بــوو و ل ئاکامــدا بچمکــی یکبــوونی خــوا تووشــی
ــان ک بدوورە ل ھرجــۆرە  ــابتکی تاق ــر و ابوھاشــم ب شــوازی ب معم

یـراو کی ھگئمان رایانگیاند ک ناکرێ زانست بۆ خوا ب شـت ،نیسبتک
 حاتکـدا زانـستی خـوا دەبـت شـتک بـت ل ر ھـه هئوەی للبر ،بزانرت

ــوومی  ــالم و معل ــی ع ــان یکگرتن ــووکردنی ئم خــا ی زاتــی خــوادا و قب
پویــست ک ئم بـــات یــان پویـــستی بوە ھی ک ل زاتــی خـــوادا دوو 

ـــــارە وتابیکـــــانی ق، ئحـــــمد و فزڵ. دەســـــتیی ھبـــــت ک ئمش نادی
ــوقنری  ــان ک دوو خ ــان ناســیوە و وتی ابواســحاق نظــام ئم دوویتیی

ین بــوونی ھویــدی : رەســخــوا و ئ وات دیــمکــی قرەتکیــان بنکی
سیحی خوا یان عیسا ملیمک کی دروستبوو واترەتختـی مع. بنمر ج

 بـــــوون و بیروڕاکـــــانی لوەبدوا کوت بر ســـــرنجیکـــــردە ســـــر یک
بم شوە دەب قبـووڵ بکرـت ک ھنـدێ ل ھزرخـوازە . سۆفیکانی ئران

ــان تــا ســنووری گــشت  ــک ب شــیوازی نائاگای م تــا کورتــان ک ئیعتزالیک
 وە کوو ھخـوا کردیـان و ب ل ی کو پیناسـش و بپـ خوایی چوون

                         
  .٣٤، ل١٨٤٦ لندەن ، پداچوونوەی کورتن،النحل، الملل و  ابوالفتح تاج الدین شھرستانی1

2  Frankel: Ein Mutazilatischeher Kalan,Wien, 1872, p. 13   
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بۆ ناوەکی کردنی یاسای رەھای دەرەکی کردیان رگی گشت خواییان بـۆ 
ردەمی دوایی کردەوەس .  

ریک ۆکان ب فلسفی رەھا دارشتنی تیگرنگترین خزمتی ھزرخوازە
ـــا ـــوو ســـبارەت ب م ـــدا وات دب ـــارانی ئوان دە ک پاشـــان ل دەســـتی دژک

ئشعریکان تووشی گۆڕانکاریی بوو و لگڵ خواناسـیی ئشـعریکاندا 
گریانیکی رـک و ەتوە سرووشتی ب ڕل بن، ق نظاماابواسح. یکی گرت

ــی جــاحظ ھروەھــا حزی ب سرووشــت خــوازی دەکــرد و . جبــری دەزان
  . ١ئیرادەی ب شوەیکی سلبی پناس کرد

ب گشتی ھرچند ھزرخوازەکان دەستیان ل چمکی مشـیتی خـوایی 
نشۆرد بم ھویان دا ک بوارکی قوڵ بۆ سـربخۆیی یک ب یکی 

ــد ــودە سرووشــتیکان ب ــا ،ۆزنوەنم ــوارە م ــوودئم ب وەک چــۆن ھر. دە ب
ە دابش دەکرــت و ئم دابشــبوون دکردووە مــادق نظــام باســیاابواســح

کی نیــیئــارادا . کۆتــایی ک لر و عــرض دا ھــیچ جیــاوازیوھــوان جن ل
نیــــی . شــــتی خــــوا بشــــیم ب ک کیبــــوون یــــان وجــــود کــــوالیت

ــاد ــانی م ــووەەی لخۆدجیانکراوەک ــانکراوان بردەوام ئ. گرت م بشــ جی
 بم ل حاتی بر ل بوون وات بر لوەی ک کـوالیتی ،لئارادا بوون

 ىپـنووسـیویتی ک بابـن حـزم . بوون وەرگرن ھزی ئیـدراکیان نبـووە
ــک ل شــخکانی مــوعتز ککی یــانیباســ ــن عثم ــد ب بشــی ، ل وات محم

شــتک ، ک شــکۆی بــوون وەربگرــتدابش نکــراو یــان پــاژە بر لوەی 
کـۆیک .  ناکرـتئژمـار و ب جووی و ب مخلـوقیش بدەر ل حرەک

ل چییتیکان وات تام و بۆن و رەنـگ ک ل خۆیانـدا ب ئیمکانیـاتی مـادی 
رۆح بـابتکی ناسـک ل جنـسی  ،ناژمردرن دەبن ھۆی پکھاتنی جوھر

خوقانــدن تنھــا وەدیھــاتنی  ،وتنــی زەیــننە و چــاالکی فکریکــانیش بزدمــاد
بــوون ر لکدا ،ئیمکانیـاتی بر شــتئیمـاژی ھ ل ، وات و شــتتـاکبوونی ئ

                         
 .٣٨،  ل١٨٤٦ لندەن ،  پداچوونوەی کورتن، الملل والنحل،  ابوالفتح تاج الدین شھرستانی1
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 جیھـان *. ھـۆی سـرەکی نیـی، بـابتکدائوەی ک نیسبتی ھی لگڵ 
ل کرو کـۆم کان کو شــیاوی درککــردننخــشــت یساری دەرەکیـان ھ 

ل خۆیربم جیھــان ســبمم.  ئیــدراکاتی ئــ کــیمعتوحیز کــان کل
 یـــشتن بکـــردووە بـــۆ گ فلـــسوردەکـــانی ف تمـــوو بـــابھ باســـیان ل

خوایـان ب یکیکـی رەھـا زانیـوە ک ب ھـیچ شـوەیک  ،مبستی ئـایینی
} نکـراو{تر ناکات و کوات ل زیـادبوونی ھسـت پکـراو  قبووی ژمارەی

ش چــــاالکی خــــوا. دوور و رەھــــایداب شــــب وەی کت بــــووە بــــایب  ت
تایبتمندیکانی بش جیانکراوەکان . نکراوەکان شیاوی درککردن بکات

ــــت وە دــــان ــــی خۆی ــــک . ل زات ردــــوارەوەی ب ــــۆن کوتنخ ھروەک چ
  . بردەکدا تایبتمندیک ل ناو خودی

 رەنــگ و درژایــی و بــن المعتمــر وتیــان ک خــوا عطــار بــصری و بــشر
ـــای ـــام وپان ـــدووە ی و ت ـــۆنی نخوقان  ئمـــان برھمـــی چـــاالکی  بکـــو،ب

بــــشر .  تنــــانت ژمــــارەی شــــتکانی جیھــــان نازانــــتخــــوا )١(.شــــتکانن
ــــد ــــی تایبتمن ــــان کــــردەوەی " بــــوونلدایک"یکانی شــــتکانی ب چمک ی

ــــبری شــــتکان روون کــــردەوە کوات ئاشــــکرای ک ھزرخــــوازە  ،برام
ز بـوون و ل بـاری ئـایینیوە خوادەدسفییوە مـائیعتزالیکان ل بـاری فلـ

  . یان ب خوایکی پیوەست ب سرووشتوە بووڕباوە
. زیل جوھر و بشی دابش نکراوی ب یکک زانیـوەفیرقی موعت

جوھر بشکی جیانکراو یان زەڕەیک ک فزا دەگرتوە و بدەر لم 
ونیک ک دەبت ھۆی بکردەبـوونی تایبتمندی خاوەنی الین و ھز و بو

ـــــی ئو ئوەی ک ئگر  لبر،کی چوارگۆشـــــی ھیزەڕە شـــــواز ،زات
  )٢(.شوازکی خی ھبت یکگرتنی ئم پاژە جیاوازان ئستم دەنونت

                         
  ١٩٧-١٩٤،  ل  ج چھارم، کتاب الفصل فی الملل و االھواء ا النحل، ابی محمد علی حزم  1
 المـسائل فـی:  وەرگرتووە، بھرەیکی زۆرم لم کتبل بارەی چۆنیتی پاژە یان زەرەوە  2

  . ، برھمی ابو رشید سعید نیشابوریالبغدادین فی الکالم فی الجوھروالخالف بین البصیرین 



 ٥٠

ــیم زەڕە ــانی ئیعتحک ــی زەڕە يخوازەک ــی ســبارەت ب زات ــان بشــی زال ی
یـــان ب یکـــسانی ڕکیان باوەھنـــد ،وڕایـــان ھبـــووجیـــانکراوە جیـــاوازی بیر

زەڕەکـانی ھم ب ھاوشـوە  ،خـیعبی بالقاسم ک  بم ابو،بووھزەڕەکان 
 بم ، ک زەڕەکـان ل یکتـر دەچـنیىبو مانـا ،و ھم ب نایکسان دەزانـی

وە نیــــیکــــاننگــــشت الی ل وەییم ھاوشــــی  ابــــو. ئوانچپــــ القاســــم ب
 ھرمــانی وات نمــر دەزانــی و باســی لوە کــرد ک زەڕەکــانی ب،  ەوە)نظــام(

ـــــی ـــــت،زەڕە خـــــاوەنی دەســـــتپکی زەمنی ـــــاو ناچ ـــــی ل ن  ، بم بتواوەت
 ئوەی ک مـــــانوە ھــــــۆی درژەدانـــــی بــــــوون و درژەدانـــــی بــــــوونلبر

ە ھبوونی زەڕە و القاسمو ل روانگی ابو.  نییێتایبتمندیکی وجودی نو
ھی ک ھنـدێ مکانی ئوە ی بم ئ،ی چاالکی ئیالھییھاتوومانوەی برھم

بـن زەڕەکان ل تنڕلقـابخووە نتی مـانسـیف وە بالقاسـم بـوونی  ابـو. ەت
فزای نـــاوبژیوانی زەڕەکــــان ب ئســــتم نازانــــت و ب پــــچوانی دیــــکی 

ــرقی مــوع ــانی فی ــاوەنونرەک ــی ڕتزیل ب ــان چیت ــوو ک زەڕە ی ی بوە ھب
ئگر بــجگ لوە . انـت ل حـای نبوونـدا ب شــوازی چییتـی بمنـتوەناتو

چییتـی ب حـوکمی ئوەی ک . ڕایکیترمان ھبت تووشـی پـارادۆکس دەبـین
تی بوونی، سیفوە بکر باس لگر ئبوونیـشدا ھتی نحا تی لچیی ن ک

ــدا ــاتی نبوون ــک ل ح وەربوون ک وەیــک وەک ئ تی رــدوو خــۆی  ب زین
ــزانین ــاوە. ب ــا ەی ابــوڕئم ب ری ناســینی ۆلقاســم ھاوشــوەیتی ھی لگڵ تی

دەخوازیی دیکان ک ل کاتی خۆیـدا زەربتکـی قورسـی دابـوو ل مـایئشعر
زیلموعت .  



 ٥١

  وتنوە فکریی ھاوکاتکانوبز. ٢
 

  ئایینی ئیسماعیلی، تسوف، شکخوازیی
 نگــی پــر لرھکی فردەمر ســھو تینــل نــدین بــزداگــوەی و چوتن

یـدا دەبـنفکری لکتـرەوە پروەک ل،الی یی  ھردەمی شـکۆی فیـرقسـ 
زیلیـدا بـووموعتکاندا پفی و ئایینیلسف بازن ڕیان لندین گدا چ ، ب

  :کورتی ئاماژەیکیان پ دەکین
   :شکخوازیی. ١
بویست جۆرپ وە بدەلی ھزرخوازەکانوازی جشـکی ھۆی ش ک ل

ـــسفی دەرکوت ـــن اشـــرس و جـــاحظ ،فل ک ب  کســـانک وەک ثمـــام ب
ـــوون ـــزە شـــکخوازەکاندا ب جـــاحظ . ھزرخـــواز دەناســـران ب راســـتی ل ری

ـــاوە ـــووڕب ـــکی ، ی ب خـــوایکی پیوەســـت ب سرووشـــتوە ھب وەک دی
ــاب  ــی کیت ــاوانی رۆشــنبیری ســردەمی خــۆی ب ھــیچ شــوەیک ل ئھل پی

  . ندەچوو
شـی ڕیی فلـسفیکانی سـردەمی خـۆی شۆامبر ب وردبینجاحظ بر

 ی دا کوکرد و ھوتر بکات و بیگربئیالھیات بکـی یدەسـتی خ ـتن
  . سادە و ساکار ک نیاندەتوانی ل بابت ئایینیکاندا شارەزا بن

  :تسوف. ٢
یکمـین ، دۆزینوەی ئیپیستمۆلۆژی ک سرتر بت ل ناسینی ئاسـایی

ـــا ـــرتج ـــی رکـــی وەرگ برەبرە قـــوییکی ، ر ل الین ذوالنـــون رەوتک
ــانیی وات دژە  ــستمکی دژە قوتابخ ــرد و ب شــوازی سی ــدا ک ــاتری پی زی
سکۆالستیک دەرھات و برامبر ب سیستمی وشکی عقـی ئشـعریکان 

  . ناسکردنی ئم سیستم ل بشی پنجمی ئم کتبدا دتپ. راوەستا
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  :یینی ئیسماعیلیئا. ٣
ــدووبوونوەی د ــووە ھــۆی زین ــکۆئم ئــایین ک ب نت ئایینیکــان ل ۆمی

رانی بووڕبنوە ئڵ ، ەتکئـازادبیریی تـ وەی کجیـاتی ئ ئیـسماعیلیان ل
نیئیرت برکوت بکردەمی خۆیان سدا ، دادی سگئایینی ل یاندا کوھ

گڵ ئــــازادبیریی ئو ھربــــۆی ئــــایینی ئیــــسماعیلی ل. ئاشــــت بــــکنوە
کی قـــووی ھبـــوو و ل موجـــادەل کالمیکـــانیش یوەنـــدییســـردەمدا پ

ــز بــوو روازە ر. دوورەپوازەکانی یشــشــ کان لــسماعیلی کالمیکــانی ئی
دیـارە ئم ھاوشـوەیی پیـشاندەری ھبـوونی ، فیرق ئیخوانی سفا دەچوو

دایم دوو فیرقوانی ئن وەندی لپ .  
 ســرچاوەی ئــایینی ئیــسماعیلی ھرچــی بــت ئم راســتیکی خــوازە و

کان لــــسماعیلیی ــــانی برامــــبر شــــ حاشــــاھنگرە ک ئی وازە جیاوازەک
ــسالمییدا  ــۆی ل فرھنگــی ئی ــد و ھرب ــان نوان بیرکــردنوەدا پرچکرداری

یــان ھ ــگومــان لھر کــۆمگیکیب. گرنگــایتیکی زۆری تین و گــو  پ
ــدوو ــ، زین ــدتلرگۆتی ــایینی جۆراوجــۆر پک ــسفی و ئ ــ،ی فل   ه بم چونک

ــــابتکی مترخوازی فکــــری لگــــشت ــــایینوە ب ــــگی ئ ب  و دارەیســــ روان
زووتـــرین کـــات پرچکردارـــک ل کـــۆمگدا ســـرھدەدات و ھنـــدک 

وروپـای سـدەی ھژدەھمـدا فیخـت بۆ ون ل ئ. برھست پیدا دەبت
خـۆی ل ئاکامـدا ، ەی خـستبووە بر لکـۆینوەدادک لسرەتادا چییتی م

ل برامـبردا ئاگۆسـت کۆنـت ک ھمـوو لکـۆینوە . گیشت چند خـوایی
معریفتــی ســنووردار کردبــوو ب ئیــدراکی ھســت ، الھوتییکــانی الدابــوو

ــد. ئــامز ــدا دامرکان ــگی ئیمان ر ــی ل قــزی عــۆ . شــالیرماخر ھ ــاکونی ب ی
عریفم یشتن بر و گـستوە و دومـی دۆزیقع رتر لکی سـتت بـاب

پـــاپی مســیحییان ب بـــوونوەرکی بـــ تــاوان زانـــی و کردیـــان ، شــلگل
ل جیھـــانی ئیسالمیـــشدا ئیـــسماعیلییکان و دیـــکی خوازیـــارانی . پاپـــشت
. سـبارەت ب بــابتی ئیمـامت وەک دۆمـستر و شــلگل دووان، ئیمـامت



 ٥٣

ــــابت بم حــــاوە ئیــــسماعیلیک ان ل ھمــــان دۆخــــی وابســــتیی بو ب
  . جگیکیان بۆ ئازادبیریی ھشتوە

ــسماعیلی ــایینی ئی ــانی کوات ئاشــکرای ک ئ ــ ب یکــک لو الین  دەب
 ییاگریی بیرمندە سربخۆکانی ئران بزانین ک دژ ب ئامـانج ئـایینڕخۆ

  )١(.و سیاسیکانی ئیسالم دەستیان پکردبوو
م ئایینئبن کڕ لبـی شـەتدا یزھروخسارەکانی م ک بوو لیم،عب  

بن میمونب سنوورەکان رزگـاری بـوو، ھۆی عبدالل م. لئ یرە کپیـاوە سـ 
 ،ری دوژمنـــی گورەی ئازادبیرییـــدا ھـــاوچرخ بـــووشـــعئلگڵ ابوالحـــسن 

نکـــی گورەی پال، ھروەھـــا بانگشـــی بـــۆ خولفـــای فـــاتمی میـــسر دەکـــرد
ەنگکـانی ڕسـت و سیـستمکی وەھـای سـازکرد ک ڕتان و پۆ رەنگاو ،شتڕدا

ا بھـرەیک ک ب ھۆی رەنگ جیاوازەکان و رەمزاویی بوونکی و ھروەھـ
. ند کـرال الین زەینی ئرانییوە پسـ، رسی بردبوویۆل فلسفی فیساغ

وەک ئیخـــوان ســـفا ک ھمـــوو فکـــرە بارزەکـــانی ســـردەمی خـــۆی ل ژـــر 
ەی ئــایینی ئیمــامت کـــۆکردەوە و ھروەھــا مزھبـــی ئازایــانی خـــۆی پرد

، مسـیحیت، زانـدیوە؛ فلـسفی یۆنـانیڕالگڵ ئم بابتان ئـاوت کـرد و 
اکـــانی مـــورتدە ڕلیکـــان و تســـوف و بیرویفکـــرە موعتز، ئـــایینی مـــانوی

ــان ــب. ئرانیک ىپبزھم مــان ر، ئ ــام ی ــ ئیم کانــسماعیلیی ــی ،بری ئی قع 
گشتی و دیارە و برەبرە الینکانی حقیقت بۆ خکـی سـرەتایی ئاشـکرا 

ــشتی ل ھر ســردەمکدا ب. دەکــات ــی گ قــع ىپ ــک ل ــری خ  گشــی فک
  . دەرەجیکدا ل تاکی ئیمامدا خۆی دەردەخات

ــار ــن و گۆڕانک ــارە ک ل دەرکوت ــاش دی ــسماعیلییکان ب ــی ئی ی مزھب
 یی ل ترسـی ئوەی ک نوەک ل رـگی کـامبوونی رۆژگڕیانی ئازادبیر

ب شون دۆزیـنوەی پگیکـی ، ل دوای رۆژی خۆیدا تووشی نمان بت
                         

 بـوونی فیـرق مــورتدە ،النحـلوکتـاب الفـصل فـی الملــل و االھـواء  ، ابـی محمـد علــی حـزم  1
ئرانیکــانی ب برھمــی خبــاتی بردەوامــی ئرانیکــان دەزانــی ک خوازیــاری تکــشکاندنی 

  .  خوازانوەکان بوون ھبت ل رگی  ئاشتیبھزی عرە



 ٥٤

پکنینی چارەنووس لوەدابوو ک پگیکی وەھای پیدا کرد . پتودا گڕا
 ھـشتا ئـایینی ئیمـامت ک ،ک یکسرە بوون و ژیانی خست مترسییوە

دەمی وەک منـداکی بـ بـاوان ئازادبیریی سـر، کی نکوتبووتینل گو
ـستا گرتی رابـردوو و ئعـریفم کارەوە گـشت موی کرد و بخخۆ و ب

  . و داھاتووی بۆ خۆی مسۆگر کرد
وەنـــدی فیـــرقی ئیـــسماعیلی ب سیاســـتی ئو ســـردەم یبداخوە پ

ھروەھــا مک ئوان و . بــۆت ھــۆی سرلــشواویی زۆرــک ل تــوژەران
  .)(Macdonaldدۆنالد 

ئــایینی ئیــسماعیلی وەک پیالنکــی ئرانــی بھــز زانیــوە بــۆ لنــاوبردنی 
دەزگای ئایینی ئیـسماعیلیان ک خـاوەنی ھنـدک ل . ھزی سیاسی عرەب

و بـۆ سـووکایتی پکـردن ب وگورەترین مشککان و سافترین دکـان بـ
ـــفیرقیکـــی مـــرۆڤ کـــو ژی د ن ڕاودا ەش زانیـــوەشـــو ردەوام بب ک

بیرمان بـت  ل کارەکانی ئیسماعیلییکان دەب کاتی باسکردن ل. دەگڕن
بوون و ناچـار کوتـن داوی ک ئمان ل برامبر دڕندانترین ئازارەکاندا 

ل کـۆمگ سـامیکاندا کوشـتنی مـرۆڤ ب نـاوی ئــایینوە . تیژییوەتونـدو
. مشـروع دەزانــراب  تنـانت ،نک بــوودرک ھر جـۆرە برھـستبدەر ل

ــــا پاپتنــــانت ل ئ ــــا ســــدەی شــــانزدە مــــرۆڤاوروپ کــــوژی  کــــان ھت
ـــارتلمی  ـــی ب  Barthelemyترســـناککانیان وەک کوشـــتاری رۆژی جیژن

 . ند دەکردپس
تنھا ل رۆژگاری ئستادای ک ھرجۆرە مرۆڤکوژیک چ ئایینی بت و 

ەکان ب ووکوات رەوا نیـی جـیل پـش. ەناسرتچ غیرە ئایینی ب تاوان د
ــوەرە ئخالقیکــانی ئمــ پ رب ــن ــایینی وبز) ١(.دادگــاۆ بخی وتنوەیکــی ئ
ریکی برینـی ۆتی ئیسماعیلیی بناغکانی ئیمپراتئوەندە مزن وەک نھزە

ھ رزە و بل مــــخــــست نجشــــککــــردن و بوختــــان و ئ و ئیھــــانوو ئ
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 تـاقیکردنوە بـت دەر و بـۆ ز بـوو لو گـشترربجیاوازانوە دیـسان سـ
وەھـــــا  ،مـــــاوەی چنـــــدین ســـــدە پـــــاوانی زانـــــست و فلـــــسف بـــــوو

بـووی پیالنکـی سیاسـی ناسـقامگرتوو وتنوەیک نـاکرێ تنھـا لدایکوبـز
ئـــایینک ک لســـردەمی ئـــستاشدا ھرچنـــد لو تیـــن ، ئم ئـــایین. بـــت

کی زۆر ل ەیم کمای خوازیاری ژمار ب،سرەتاییی خۆی بتاڵ بووە
اســـت و ســـوریا و ئفریقـــای و ڕکـــی ھینـــد و ئـــران و ئاســـیای ناوەخ

  . ت فکری بابیوە ک ل مرام سردەمیکانی ئرانووەگیشت
ی ئیــــسماعیلیڕبگفلــــسوە بــــۆ فیــــن ، بزھم منــــدەکانی ئبیرم

پـی راھنانکانیـان ب ،گـرتلی نوکان وەریلوھیتیان ل موعتزوچمکی ئ
ــان بن،خــوا ــانڕ ی ــایی جیھ ــی کۆت ــی خــوا ، ەت ــات و زات ــووی ســیفت ناک قب

ــت ت وەرناگرــسب ــک ک ســیفتی . نی ــادر"کات ــۆ دادەن"ق ــی ب  مر ئین ھ
ی بـۆ نــاو "قدیـم"دەی ھـزە و کاتـک سـیفتی نـین ک ئو بخـشنرادەگی

 ،ە"عـالم امـر"ی قورئان دەبین مبستمان مژووی وشی خوا یان ب وت
گـشت پارادۆکـسکان . دەوەسـتت" محـدث"ک ل برامبر عـالمی خوقـاو 

. ل زاتــــی ئولوھیتــــدا دەســــدرنوە و گــــشت دژەکــــانیش لوــــوە دــــن
ــاوە ــسماعیلیکان لســر ئو ب ــی ڕئی ــی گرنگ ــوون ک بم شــوازە گرفت ە ب

لییکان ب بیرمنـــدە ئیـــسماعی ،ئـــایینی زەردەشـــتیان چارەســـر کـــردووە
ـــ" کثـــرت"مـــک بـــۆ پرســـیاری  همبســـتی دۆزیـــنوەی و ان چیـــی؟ ککی

ــــاوە ــــک ک ب ب تباب ــــرت ل ــــک ســــرەتاییکانی ڕوەرگ ی ئوان ل چم
یفلسف .م بـنڕئک وەیم شـب وە:ەتـتک دەبنیـا یک تی ل ، وات 

دـــت ب بم یککـــی نـــوێ ک ل یککـــی کـــۆن برھم " قاعـــدە الواحـــد"
ــی ل ــوتواوەت ــاواز نیــی بک ھمــان یک کــۆنکی ک   یک کــۆنک جی
کوات دەب ئوە قبوڵ بکیـن . توەووەانکاریی بووە و نوێ بڕتووشی گۆ

تـی سـرتر تووشـی گـۆڕان بـووە و ب شـوەی عقـی یکم یـان یک یک
ــی گــشتی دەرھــاتووە و پاشــان ب گۆعق کیڕفــسی گــش انکــارییــر ن تی ت
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 ە بــوو کنفــسی گــشتی ب حــوکمی زاتــی خــۆی خوازیــاری ئو. پکھنــاوە
وتنوە و جســـتیک ک وکوات بـــز، بگرـــتتـــی ســـرتر یکیلگڵ یک

نفـسی گـشتی بـۆ گیـشتن  ،خاوەنی ھزی حرەک بت بوون ب پویستی
ـــــی خ ـــــانجی خـــــۆی ئفالک ـــــی دخـــــوازی ئوب ئام ـــــد ک ل الین دا وقان

گلـک روەھا دەستی دای خوقانـدنی توخم ھ،ازنیی ھبوورەکیکی بح
ــــا ــــان پکک ئ ــــر بــــوون و جیھانی ــــاوەوتی یکت تی جیھــــان دەرکو ،ھن

وفسی گشتی ھو ن یدەدازۆرینپدا تم زۆرینوان ئن ل ـت ڕت کب 
رەکی خــۆیڕو بگرچاوەی ســــۆ ســ ــتوە ب ،  ــاژەیی یــان ورد نفــسی پ

ــۆکراوەی جیھــان و ت ــردن و پــشکوتن پکھــاتووەک ــا بــۆ پروەردەک . نھ
 دەدات و ئیمــام بـار ل کســایتی ئیمامـدا خـۆی نیـشانعقـی گـشتی جارو
وردەکــان ب ــس ــاقیکردنوە و گیرایــی ئواننف ورانی دەکــات و نــ، پــی ت

. تـی ھرمـانی دەکـاتوەیان زۆرینوە رگ بۆ جیھانی یکبرەبرە ل نو
ــسی ــن ک لوکــاتدا ک نف ــان باشــترە واب ــات تشــقی خــۆی ی  گــشتی بگ

. دابـان و پرتوازە بـوون دەسـت پـدەکات، بگرتوە بۆ قـوویی خـۆی
ــالنی ــرد ئو وردی ــان دروســت ک ــنوە و ک جیھانی ــا دەب ــر جی ووە ل یکت

ــنوە بــۆ حقڕلــک ک پیوەســتن ب چــاکوە دەگگتوخم ، ــان خــوا ک  ی
پیوەندیان دەبت ب ، کانی پیوەست ب خراپتیی و توخمیکنونری ی

  . ی یان شیتان ک دەرکوتی زۆریناستیڕنا
ی شھرسـتانی ئم بوو کورتیک ل فلسفی ئیسماعیلی ک ب وت

. ا مانویکــان و فکــرە فلــسفیکانی ئو ســردەمڕئــاوتیک ل بیــرو
ــبرە ئیــسماعیلییکان پــاش ئوەی کســنای ســرەت ر بارەت باییان ســ

ــانوە ــرین دەخــست شــک و گوم ــانی د ــان  نرم، ئیم ــسفی خۆی نرم فل
دەگواستوە بۆ ئم کسان و ل ئاکامدا دەیانگیاندن قۆناغی رزگاربوونی 

ـــدارە ئیـــسماعیلییکان لم قۆنـــاغدا روخـــسارە موختـــارە . معـــنوی ئیمان
 دەزگـایکی ئاخنـدراو ئایینیکانیان ترک دەکـرد و ئـایینی رووکشـییان ب
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وی یکمـین بـووانینی فلـسفی ئیـسماعیلی لدایکر ،ل درۆی سپی دەزانی
تکردنی فلسف لگڵ جیھانبینی رەسـنی ئرانـی ھوک بوو ک بۆ ئاو

ــ ــشکی فلــس. دارووی ف تنــدراوەکی خۆیانــدا ئیــسماعیلییکان ل ژــر تی
گدا ب شـوازک ک پاشـان ل دا ئیـسالم پیـشان بـدەنوە و لم رـھویان

  . ند کرا دەستیان دای لکدانوەی قورئانالین سۆفیکانوە پس
ل سیـــستمی فکـــری ئیـــسماعیلییکاندا ئھریمنـــی زەردەشـــت خـــوقنری 

 تـــوخمک ک دژ ب یکیتـــی  بکـــو،ان روخـــساری خراپیکـــان نیـــیشـــیت
رچیی جیھانی دەرکوت سرەتاوە ھدەستت و ب تکشکاندنکی گشت پا

ک ل زاتـی یکیتـی و موناقش ک بشـڕ ل ش پ هەتڕئم بن. ساز دەکات
برەبرە تووشـی ، سرەتا و دەرخری گـشت چشـنی جیھـانی ھسـتپکراوە

سدەی ھشتی کۆچییدا ب ھـۆی فیـرقی حـروفییوە ک  ل. گۆڕانکاریی بوو
ــــسماعیلییوە  ــــایینی ئی ــــوو ب ئ ل الیکوە لگڵ تســــوفدا و پیوەســــت ب

حروفیکـان لسـر . لالیکیترەوە لگڵ تسلیسی مسـیحییدا برامـبر بـوو
وشـی کونـی خـوای و ھرچنـد ، وات بب" کن"ئو بارەوە بوون ک وشی 

بم  ،روخــساری دەرەکــی پیــدا دەکــات و دەگــات خــک، نــامخلووق خــۆی
 بۆ ناسینی زاتی ئولوھیت وە رگیک نییین ک ل وشی بکناب فرامۆش

) ١(.ئوەی ئولوھیت ل دەستوەردانی درککردنی ھسـتکانوە بدوورەلبر

ئ واتبۆ دەرخـستنی ک بوو ک وش ـدانی " بـاوک"ممندا م"لدا بـووە "مـری
ستی . جوتر دەرکرانـسگشت جیھـان س'وشـ'و خـوا علـوولی  ی خـوای

گـشت دەنگکــانی جیھـان ل خــوادای و ھر زەرەیک . ەوە"وشــ"کـردۆت نـاو 
ئوانی ک خوازیــــاری . مــــانوەی، ھرچــــی ھی. ســــروودی ئو دەچــــت

لبر ، دۆزینوەی حقیقتی کۆتایین دەب موسـما ل نـاو ئیـسمدا بـدۆزنوە
ئوەی ئیسم ل ھمان حادا ھم ناوەرۆکی خۆی دەشارتوە و ھم پیشانی 

  . دەدات
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  ئایینی ئشعری. ٣

  یان پرچکردارک ل برامبر ھزرخوازییدا
  

پـــــشتیوانی ل الین یکمـــــین خلـــــیف  رخـــــوازییتنوەی ھزوبـــــزو
عباســــییکانوە وەردەگــــرت و بــــۆ مــــاوەیک ل ناوەنــــدەکانی فکـــــری 

ل کۆتـــایی ســـدەی ســـھمدا ل الین  ،ئیـــسالمییدا بـــرەوی پیـــدا کـــرد
وە تووشی پکانریشعوەئکی توند بوونکرداروەی نوێ وبز ،رچوتن

کــــی زۆر بربو گرریشــــعنــــاوی ابوالحــــسن ئ بــــوو بتینــــی ھ ،
کۆچی٢٦٠دایکبووی ل ،زک الی مامۆستا موعتماوەی کـان قوتـابی ی کلی

ــوو ــوو ،ب ــر ب وان فوازەکانی ئو ،شــــان ئ  پاشــان ب ھمــان فــۆرمی خۆی
ـــد ک مـــو کۆشـــکی ـــوول ب یعتزرووخان ـــی زۆر ســـازیان کردب . زەحمت

ئشعری لگڵ مامۆسـتاکی ابـوعلی جبـائی ک نـونری موعتزیلکـانی 
 بـوو و باسـانوەدەلی دەکرد و ب ھۆی ئم دەمقا زۆر ج)١(بسرە بوو

ا و ئشـــعری بارەگـــای مــــوعتزیلی وەنـــدی ھاوریانیـــان پچــــیک پ
  . جھشت

م نکـــی تریـــشوە بـــۆ ئــــری لالیئشــــع: دەنووســـت ئیـــشپی تـــا
کی گرنگتیسایردەمی خۆی ،کی سقینگری راستج وە کو مانایب 

 ،بوو و لگڵ گڕیان یک ل دوای یککانی ئوکـاتدا ئاشـنایتی ھبـوو
 ودا بل ـــایینی گڕیـــان جیاوازەکـــانی ئو ســـردەم گـــرنگ سیاســـی و ئ

 عقی موعتزیل ل کسایتی ئیمانی موتشریعکان و: ئاشکرا دیار بوو

                         
1  Mehren " Extracts from Ibon Asakir" Travaux de la Troisieme session 
du congres Intimantional, des Orientalistes,p.261 
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ئشــــعری ل مندایــــدا موتشــــریع و ل الویــــدا . ئودا یکیـــان گرتبــــوو
ژیانی ئو ئاوینی بانونی نتوانایی مندانی ئو یک ، موعتزەلی بوو

ل برامـــبر جــــاحظ دا دیـــکی زانایــــانی . و ناکـــامبوونی ئم یک بــــوو
ــوعتزیل زەینــی خۆیــان  بنــدک رزگــار دەکــرد و ل توۆۆرە کلھر جــم

ئشــعری . گتیــڤ دەبــوونھنـدێ کاتــدا تووشــی بیرکردنوەیکـی زۆر ن
ــاری ئو ــواندا خوازی م نل فتــا ــان پ ــوخم بگانک ــسالم ل ت ــوو ک ئی ە ب

گڵ میزانـــی ئــایینی ئیـــسالمدا  ھروەھـــا شــعوری ئـــایینی خــک ل،بکــات
ــوەری لیی موعتزھزرخــوازە. ھنــگ بکــاتما هھــ پ نھــا بــان ت کــان جیھانی

قــنگاند عدەســکــرد و بــاوەھ تدا ئــاوفلــسڵ فگە ڕ و ئایینیــان ل
ئوان . ئایینیکانیان لگڵ چمـک و پناسـ فلـسفیکاندا بروارد دەکـرد

کم تاکورتــــک ل پداویــــستیکانی سرووشــــتی مرۆیــــی غافــــ بــــوون و 
ست مترســیوە و ھر لــرەوە یکگرتـوویی دەزگــای ئـایینی ئیــسالمیان خـ

  . بوو ک پرچکردارک لبرامبریدا دەرکوت
دا بــووە ھــۆی لپرچکـرداری ئشــعری لبرامـبر فیــرقی مـوعتزی

ـــی موعتزیلکـــ ـــۆ پاراســـتنی وەحـــی خـــوایی ئوە ک شـــوازی جدەل ان ب
ــتبکار نرری. بھشــعوەی بــاوەیئــردن ەکــان ی ھزرخوازڕکان بــۆ رەتک

یـان رگیک دای ئاراوە و ل بـابتی ئیـرادەیفتکانی خوایان ھناری سۆتی
ــد ــاری لڕدۆزیوە ل نــوان جبــری تون ادەبدەری ڕەوەی پــشین و ئیختی

زیلورەھا. داموعتئیختیـار و گـشت کـردەوە مر ڕھ یاند ککـان ایانگۆیی
 ی بدەسـتھنانی کـردەوە جیاوازەکـان دراوەتدروستکراوی خوان و توانـا

  . مرۆڤ
ک ب ھۆی ھرشی قورسی بۆ سر فلسف ب توندی  فخرالدین رازی

ئیمکـانی ،  کرالدین شیرازی برەنگاریل الین نصیرالدین طوسی و قطب ا
ـــرد ـــار ک ـــانی ئینک ـــاالکی جیاوازەک ـــدا ک ل ل. بدەســـتھنانی چ کدانوەیک

دا  پیـــرەو جبرخوازیـــاریلســـر قورئـــان نووســـیویتی ب ئاشـــکرا ب
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ــردووە ــی. ک ــدی یکک ــاوی ماتری ــانی دژ ب ھزرخــوازیی ب ن ــر ل فیرقک  ت
ــدی بومئدەناســرت و لســر دەســتی  ــصور خکــی ماتری ســمرقند ن

ــات ــووەبنی ــدا ھــاوڕا ب لبرامــبر  ،نراوە و لم بــوارەدا لگڵ ھزرخوازەکان
ی ئشعری ئمی فر دەکرد ک مرۆڤ بسر چاالکیکـانی خۆیـدا ڕباوە

ــاو گــشت  ــرت ن ــگ دەب ــاری ر ــزی ئیختی و ھ یی ھتواوەتــی ســوت ب
  . کردەوەکانیوە

 ،ین بـاس کـردووەئشعری ئم بابتانی تنھا لبر برژەوەنـدی ئـای
پــی پویــست کــشرای ھنگکردنی عقــ و وەحــی بمــا هبم بــابتی ھــ

تی زاتی کۆتایی جیھان و دیکوەبابکانفیلسف م کاتل. ی باس دا بـوو
کـدانوەی ھنـدک ل بـابت فلـسفیی رەھاکـان ک باقالنی دەسـتی دای ل

وەک ئوەی ک ئایا جوھر یکیکی تاقانی و بۆشایی کام مـسۆگرە 
ی  و ب توژینوەکــــانی ل زانــــستی کالمــــدا بــــوارکدیــــکى و بابتکــــان

رمندە ئشعریکان ب پاش ئوە بی. ھنافلسفی بۆ ئایینی ئشعری پک
ـــاری ڕوبومبســـتی رو ـــسفیکانی رۆژگ ـــستم فل ـــوونوە لگڵ سی وب

ی تایبتیــان ریکۆشــتنی فلــسف و تیــڕوویــان کــردە داڕخۆیــان ب ناچــار 
 بـدەینوە ل ڕئم لم پگیدا نامانوێ ئـاو. شتڕسبارەت ب زانست دا

شــ ترع و بــابشــ ری لشــعی ئنگریـی فیــرقکانالیرعی، بــۆ نمــوون 
ک ل نــوان دەدەین تنھــا ھوــ.  قورئــان و دیتنــی خــوامخلووقبوونینــا

لیکــــــان تــــــوخم فلــــــسفیکانی ئم فیــــــرقی یموجادەلکـــــانی موعتز
  . دەربکشین و بوارە فلسفیکی بخین برباس

بــوونی واجبـی کۆتــایی و سـیفتکانی خــوا  خـوا، ل ئـایینی ئشــعرییدا
ک ھریو تاقانتی ئون و بوون و چییکان بۆ )١(.مان زاتی ئریشعئ 

                         
1 Martin Schereiner " Zur Geschichte,des Asaritenthums,Huitieme 
Congres International des Orientalistes, II Patie,1839,p.113 
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تی پکھـــاتنی ســلماندنی ھبـــوونی خــوا بدەر لوەی ک ککیـــان ل بــاب
  :ھا لکدانوەیان کردئاو، حرەک وەرگرت

١ .ھـۆی بـوونی خۆیـان کان بموو شتکنھکـوە ی، م سـای ڕەرب
کوات بـۆ ، نـانت دژ ب یکیـشیان ھیبوون چییتی جیاواز و تئم یک

یکی کۆتایی ھکان ھۆیوان شتوەی جیاوازی نروونکردن .  
ھـۆیک پویــست و کوات ، بـۆ ھبـوونی ھر بــوونوەرکی خوقـاو. ٢

  . خوای -دەب ھۆکارک ھبت و ئو ھۆکارە 
ھرچـــی ل : ئشـــعریکان ســـبارەت ب خوقانـــدنی جیھـــان دەیـــانوت

 دەرکوت خـــۆی دیـــارە ک. ینـــدا ھی یـــان جوھرە یـــان دەرکوتجیھا
ک ناتوانــت ســربخۆ بــت ل ــســازکراوە و لبرئوەی ک ھــیچ جوھر

وتت،دەرکریش دروستکرا بوھج ویست دەکات کپ واتک  .  
ــست دەکــات و ئگر ســازدرانی جوھر خوقانــدنی دەرکو ت ب پوی

 بـاوەر ب پـشینی دەرکوتش  جوھر بت دەبـمان ب پشینیڕباوە
و. یـنبک کان لریشــعەئ م پرســیارەدا کمــی ئ"؟ور" شــت چــی دی ب

یشتن ئم ئاکام ک شـتکان ل  گرت و گۆرەخنیان ل مقوالتی ئرەست
ــــ ــــدك ــــیچ جــــۆرە تایبتمن ئوان ل نــــوان . یکیان نیــــییاتی خۆیانــــدا ھ

یی و دواییکانی شتکاندا ھیچ جیاوازیکیان داننـا و تایبتمندیی سرەتا
ــــدی ــــوو تایبتمن ــــییھم ــــی زان ــــان ب . کانیان ب براوردی زەین کوالیتی

مستر ئوھوە بوونی جئ ب ک زانی کوتدەرک .  
ــــــــگی  ل" نکراوپــــــــاژەی دابشــــــــ"یــــــــان " جوھر"وشــــــــی  روان

ئوان  ،رەکـــی ندەکـــردکانوە ب ئاشـــکرا باســـی ل بـــابتی دەیئشـــعری
ــبقانــدنی ئیالھــیىپمکــی خوغیرەتــی ئــایینی خۆیــان و بــۆ پاراســتنی چ  ،

ــــان ب پیــــشانگای بــــابت زەینییکــــان زانــــی و وەک بــــرک لــــی  جیھانی
Berkeley تکی بابتی خوا پدیسیپلین و رشیم کانیان بزەینی  ناس

  . کرد
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ا تنھا تا چمکی شی فـی کانت ل ھسنگاندنی گریانی ناسینی مرۆڤد
 وات النفـسDing an Sich ـچـووە پوەر. ششـعئ کـیمم یحکان لی

ــپ قڕســنوورە تی حوانچــ ئو ســردەم  قتخوازەکــانیی بــوون و ب پ
 یـان زاتـی نـاوخۆی شـتکان تنھـا لبر ،شی فی النفس: ئمیان راگیاند

. بـــۆی پیـــدا دەبـــن، رئوەی ک دەکون بر ئیـــدراکی تـــاکی کســـی بیـــن
ــ ــاژەی ئوان ل تی ــان پ ــی زەڕە ی ــۆتزە ری ئتۆمۆکوات مزھب خــوازیی ل

Lotzeتدەچ  .  
 بم ،اسـتقینی دەرەکـی بـوو ڕلۆتزە ھرچند خوازیاری سـلماندنی

 ی کنو شوئ یشتی دەراسـڕگقینتـی تزەینی ١(.ەھـاڕکـی کـرد ب( ب 
ــــشت ئم باســــانوە ئشــــعریکان و ــــان ب گ ــــانتوانی پاژەک ــــۆتزە نی  ل

دا نغــرۆ ەھـاڕئوان وەھـا ل توحیـدی . خـوقنراوی بـوونی کۆتـایی بــزانن
 ئاکامـدا ھرچنـد ل. وەال بنـن، ھرچی ھی بجگ ل خوا بوون کوونب

ـــارک ـــب شـــوەی ب ـــگی گریم ـــاوە دەســـتیان دای انلی ل روان خوازی رەھ
بـری ھنـدک واقعخـوازیی غریـزی رەنگ دیسان ب ج، ەمادد کدانوەیل

" زەڕە"و ب حــوکمی ســونتی مزھبــی زەڕە بــوو ک دەســتیان ل وشــی 
ـــــدا مـــــۆرکی واق. ھنگـــــرت ـــــامرەوە ھویان ـــــن ل یبم ئ عخـــــوازیی بن

خوازیی خۆیـــانگریمـــان .کان لریشـــعرژەوەنـــدی ئر برامـــبکانی یب
یـان ل فلـسفی ڕ ئاویوەب روانگیکـی رەخنیـ، زانستی جزمـی کالم

ــۆ خــۆی و ڕەھــا دایوە و ل ئاکامــدا داڕ ــی راکــشا ب ــسف ئوان شــتنی فل
  . دەستیان دای دامزراندنی سیستمک

                         
1 تۆمخوازەکانئ ل ما، لوتس تۆم بم ئتد بدە نازان،سـتچیی:  دەھ تـی کراوەکان و

اوەنی کوات ئتــۆم خــۆی دەتوانــت خــ .قبــارە برھمــی کــردەوەی برامــبری ئتۆمکــانن
کردنی قبـارە وەک حقیقتـی ژیـان و دیـکی  حقیقتـی ھسـت،ی بردەوامی بـتدتایبتمن

 کان لستز پھکانی ھھارکاری نیوان نوقتتکد .  
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 کان ل باری فلسفییوە پییکانی ئشعرییتر ل بابت فکر کییک
مانــا و زۆر گــرنگ ،تی ھــۆیر ،بــابشــعئ کــیملمیحکان بــۆ ســاندنی ی

شـوەی ک ھرشـیان  یان نفـی کـرد ھربو نی موعجیزە بنمای ھۆئیمکا
ـــردە ســـر بـــاوە ـــوعتزیل ســـبارەت ب نبینراوڕک ـــوونی خـــوای م ب ، ب

بانگشـی ئوەیـان کـرد ک خـوا ، رەتکردنوەی بنماکانی زانـستی ابـصار
جمـی نیـینـد حرچت،ھم دیـسان دەکـرێ ببینـدردا خـاوەن .  بوکـاتل

ھروەھا بنمـای ھـۆی ، یان ب موعجیزە ھبووڕباوە میکانشرع ئیسال
، گشتیان پسند کردبوو و دەیانوت ک خوا لکـاتی مـوعجیزەدا بنمـای ھـۆ

  . رادەگرت و دەیوەستنت
 سـرپچییان، شـتنی ھاوسـانی ھـۆ و ھۆکـارڕکان بم ب دایئشعری

ی ھـز یـان ھـۆ ل بیروڕای خاوەن شرعکان کرد و رایانگیانـد ک چمکـ
ــووچ ــیچ  ،پ ــزانین ھ ــجگ ل ھرچــی ک ســبارەت ب شــتکان دەی ــی ب نی

  . گرتووە و دەگن ئمکاریگریتی شپۆلگلک ک ب ئمری خوا یکیان
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  غزالی. ٤

ـــسفی ئشـــعری بـــ باســـکردن ل ابوحامـــد محمـــد  لکـــدانوەی فل
ھرچنـد زۆرـک .  نـاتواوە، کۆچی دوایـی کـردووە٥٠٥ک سای ، زالیغ

ــان داوەیــانی کالم ســبارەت ب غزالــی بل زانا  ،شــوەیکی ھ حوکمی
ـــــرین ـــــک ل گورەت ـــــسووف یک ـــــی ک ئم فیل ـــــان لوەدا نی  بم گوم

کی بتوانـا بـوو ک بر ك یه"شکاک"غزالی . کسایتیکانی جیھانی ئیسالم
  . )١(کردەوە کارت ب شوازی فلسفی ئو بیریل دی

سد ساڵ پش ھیـوم ب لـواری تیـژی شـوەی جدەلـی تھروەھا حو
  . ھۆیتی پچراندبندی توۆک، خۆی

 بارەت بـــی نووســـی ســـ ـــی رک ـــوو ک کتبک ـــین کس ب ـــی یکم غزال
ف و شریعتیکانی رزگار کـرد ل ترسـک ک برامـبر رەتکردنوەی فلس

ــانبوو ووە ھــۆی ئوەی ک لوەبدوا توانــایی ئو بــ. خــاوەن فلــسفکان ھی
ی فلـــسفدا تریـــب ببـــت و بـــوار موتـــاالی بـــابت ئایینکـــان لگڵ موتـــا

ەخست بۆ سیستمکی پروەرەدەیـی وەھـا برز ک گورە پیـاوانکی وەک ب
ازی و شــھاب الــدین یحیــی  ڕھرســتانی و محمــد زکریــاابــوالفتح تــاج الــدین ش

  . ردی لودا گش بکنەوەھرس
ــی غ ــی خــۆی ئاوســزال ل ســردەمی : ھــای نووســیوەبارەت ب روانین
پـی  شتکان ب بیری خۆم بناسـم و بوە خوازیاری ئوە بووم کیمندای

ــرد ــدەرەکانی مامۆســتا ک ژ چیم لرپســ ــوو ک  گــشت ئو. ئم ناســین ب
ـــاوە ـــدا چقیبـــوون گرنگـــایتی یانی ک ل منـــدایڕبیروب وە ل زەینـــی من

ــــشووی خۆ دەســــت داپــــان ل ــــژ. ی م ل ــــشتم ک ــــان و تگی ە جوولکک

                         
ــا 1 ــدین غزاء کتــاب احی ــی العلــوم ال  لگڵ گوتــار ســبارەت ب ، لکچــوونکی وەھــای ھیل

رتدا وەرگرانکـی لبر دەسـتدا بـوای ھمـوان ک ئگر ل سردەمی دیکا، رەوشتی دیکارت
انتحالی کردووەدیکارتیان تاوانبار دەکرد ک  .  
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ـــــر ئســـــیری ســـــرچاوە  ەوەکـــــانی ئایینکـــــانیمســـــیحیکان و پی ت
کدا ک زانستی راسـتقین دەبـ لھرجـۆرە ل حا، ۆمنتیکان بوونیکۆد

ـــت دوور بـــک ب ر . گومانگـــاترە و ئ ـــارە ک دە ل ســـ زی ـــن دی ـــۆ و ب
،  نمایشتکی سیر بخوقنتک بکات مار وکسک ھبت ک بتوانت دار

وھوانچپ بدات کوپت دیـارە بنلمو دە بس وە ڕی سیی توانـاک
  . ئوە بابتکی حاشاھنگرە. لم بابتدا ب توانا دەبت

غزالــی گــشت ســرچاوەکانی ناســینی خــست بر لکــۆینوە و ل ئاکامــدا 
 ب جــدییتوە ھروەھــا ،ی ناســین زانــیتســوفی ب ســرچاوەی راســتقین

کان ب ھـــۆی یدەســـتی دای بـــابتی چییتـــی نفـــس ل حاکـــدا ک ئشـــعری
وحیدی وشک و بی ترڕپوھج سکی خۆیـان لرتیانـدەتوانی ،وانینی بن 

ــا ــدونرب ســانایی لم ب ــای . ەوە ب ــی ســبارەت ب خــواش باســکی ھن غزال
و  Borgerم باســــ زۆر دژوارە وەک بــــۆرگرانوەی وردی ئگــــ ،ئــــاراوە

مـانی ھم خـوایی سـۆفیانی لگڵ چمکـی تـاق خـوایی  ئSolgerزۆلگـر 
یار بدەین ک ھربۆی بئاسانی ناکرێ ب ،دیاری ئشعریکان ئاشت کردەوە

ەوی فلسفی ھموو خـوایی ب تواوەتـی یـان ب شـوازی ئایا غزالی پی
  . ەکانی لۆتزەڕوەم خوایی ھی وەک باتاکی ئیمانی ب ھ

یکانی ھفــــس توانــــای درککردنــــی شــــتزالییــــدا نروانینــــی غ م ،لب 
 یــان ،درککــردن بــابتکی دەرکوتی و دەبــ پیوەســت بــت ب جوھرەوە

سـتکانی جوتگشت دەرک کی ئازاد لوتـاری . زات زالـی لغ) المـضنون ب
فــس یــان خۆپاراســت، )علــی غیــر اھــلتــی نشــفکردنی چییک ری لمــبغنی پ

 ئوانی بیرکی سـاکاریان ھی ،پنوخک دوو گرو: رۆح باسکرد و نووسی
ە ب مرجی بوون دەزانـن و ونیکیـان ل مادد سادەبیرەکان. و بیرمندەکان

ری تــاک نیــیوھمکــی . جچ لــۆژیکی خۆیــان دەســتیان دەگــات نــدان ببیرم
نـت ئم بـابت ئوە دەگی.  ک گشتگری خوا و رۆحی تاکیبربوی نفس

ک غزالی خوازیاریی برەو ھم خوایی ھبووە و ھربۆی بالیوە باشـتر 
  . بمنتوە  ب چییتی کۆتایی نفس بدەنگت هبووە ک سبار
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ــن ــی ب یکــک ل ئشــعریکان دەزان اســتی وانیــی و ڕ بم ب،غزال
زھزالی مباش دەزانیغ کی ئاسایی بنھا بۆ خری تشعبی ئ .ی بپ

ە بوو ک نھنی ئیمـان نـاکرێ ڕ غزالی لسر ئو باوە:نووسراوکی شبلی
.  ھربۆی خوازیاری پرەپدان ب ئیالھیاتی ئشـعری بـوو،کشف بکرت

خۆی ئاگادار دەکـردەوە ک بھـیچ قوتابی تایبتکانی  ب ھوکی زۆرەوە
  . ەیک برھمی بیرکردنوەکانی ئو بو نکنوەوش

ە و ھروەھا ھوی ئو بۆ بکارھنانی چمک فلـسفیکان ڕئم باوە
تـر  ابن جوزی و قاضی عیاض و ھنـدکی. شریعتیکانی بدگومان کرد

 ویـــان بئاشـــکرا ئ ناودارەکـــان ب رعیشـــ کـــیمح زانـــی و " الدەر"ل
ـــاض لوەش  ـــانت عی ـــابت تن ـــوو ب ـــرد ک ھم ـــری ک ـــاتر رۆی و ئم زی

  . برد سرانسری خاکی ئیسپانیا لناوفلسفی و ئایینیکانی غزالیان ل
ـــــی  ب باســـــکردنی ئو بابتـــــان ئوە دەردەکوـــــت ک شـــــوازی جدەل

ــار مــوعتزیل نکــو ــاتی وەک گــشتیتکی نادی ی ل شــکۆی خــوا کــرد و ئیالھی
بـاس  برەی ئشعری الینی تـاکی خـوای خـستتنوو بم بزو،پناس کرد

ھرچنـد سیـستمی . عی دەرەکی سرووشتی ئینکـار کـردیو ل جیاتی ئوە واق
 ،موعتزیل ل بواری باکردن ل دەرکوتی پاژەی دابشنکراو لرزۆک بوو

یم فیـــرقگـــشتی ئ م بکی بینـــبیقینراســـت م وردەی بـــی ئ . راو دەزان
.  ل ئیـــرادەی خــــوا دەزانــــیڕوەیــــان ب ســـاتکی تیــــژ تــــپکان ئئشـــعری

ــــوو ــــردڵمــــوعتزیل سرووشــــتیان قب ــــی ئاســــاییان  بم، دەک  خــــوای خک
ــ ــاکیکیئشــعر. دەکردەوەرەت ــانی ت ــردە قورب و خــوای  ان سرووشــتیان دەک

  . شریعتیکان رزگار بکن
ان و ل برامبر ئم دوو فیرقیدا سۆفیکان دەبینین ک سرخۆشی خـو

ــــارە ــــانی ئو رۆژگ ــــا ئایینیک ــــشت ھراوھوری ــــی  بدوور ل گ ھردوو الین
ــان قبــووڵ کــردووە ب شــوازیکی رۆحــانی بریــسکداریان کــردووە و ، جیھانی

انی ک رئو چمـــــک دژوا. ی خــــوایی دەزانـــــنگــــشت جیھـــــان ب دەرکوت
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ــانی ــۆ مزھبک ــاالی ســۆفیکاندا ک ــان دەبســتوە ل خــوای تع ــر ب خوای  ت
ــان ب وتی ســۆفیکان . بــوونوە دوایــین دەنگــی مــوعتزیل ھزرخوازەکــان ی

رۆحــی . ل زمــانی غزالــی شــکاکوە دەبیــستین ەکــان"ئیــستیداللی پــ داریــن"
نائارامی ئم حکیم پاش ئوەی ماوەیکی زۆر ل بیابانی پ ل ماللی ھـزر 

منی ھست مرۆییکاندا ل کۆتاییدا ل قویی ھ، و ئیستداللدا سرگردان بوو
یگیدا کردماکی ئاربۆ خۆی جستی پاراستنی ئ. ی پبم زالی بیالھیاتی غ

ــاوە ــانی ل ب ــسالمی گوم ــانی ئو ســردەم نکــردە ڕئی ــ،باوەک و شــک و  بک
گومانی ئو سرەتای ھوک بوو ک بـۆ گیـشتن ب زانیـاریکی سـرترەوە 

زالی وەک سرکوتنی ئـارامی تسـوف کوات دەب گومانکردنی غ. روویدا
خزمتکــردن  ،بســر دیــکی خوازیــاریی عقنیکــانی ئو ســردەم بــزانین

ل کتبکـی بچووکـدا ب نـاوی غزالی ب فلسفی ئران دەبـ  پۆزەتیڤکانی
غزالـی کتـبکی خـۆی ب ئایتـک ل قورئــانوە . االنـوار بـدۆزینوە ەمـشکو

اوەت دووالیزم ڕپاشان گ. ا نووری ئاسمانکان و زەویخو: دەست پکردووە
و ل الین شـــــخی  ک پـــــاش ئ-روونـــــاکی و تاریکــــایی -درینــــی ئرانـــــی 
سند و رایگیانــد ک روونــاکی تنھــا بــوونی راســتقینی و ئیــشراقوە پرەیــ

زاتـی روونـاکی ھبـوون . ھـیچ تاریکـاییک گورەتـر نیـی ل تاریکـایی نبـوون
یان تیییوەستمان پلی ھجو ت لی کردن١(ج( .  

ــاییوە پک ــان ل تاریک ــووری خــجیھ ــات بم خــودا ل ن ۆی بســردا ھ
ک بشـــر بـــد و ھ ـــدا پژان ـــاکیک ک وەریگـــرت ل دەرەجیک ـــی روون پ

 ھنـدکیان تـاریکن ھنـدکیان ،کوە جیاوازنشتکان پ. شیاوی دیتن بوو
ھر بم . کیش روونـــاکی دەبخــــشن ھنـــدک روونـــاکن و ھنـــد،تـــارن

ھندک ل بوونوەرە مرۆیکان دیکی  ،شوەی خکیش پکوە جیاوازن
سـراج " ھربـۆی پغمـبری ئیـسالم ل قورئانـدا ،خک روونـاک دەکنوە

چـاوی جســت تنھـا دەرکوت دەرەکیکــانی نـووری رەھــا . زانــراوە" منیـر

                         
  .٣بخانی ئیدارەی ھیندستان برگی  کت،  مشکوه االنوار، مد غزالیحامد م ابوح 1
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کی دەروونـی ھی ک او دی مرۆڤدا چـاو بم ل ن،یان راستقین دەبینن
ــــ ــــر دەبین ــــی خــــۆی وەک غی ــــچوانی چــــاوی دەرەک ــــابت پ ت و ل ب

پکان تناھیوەڕموتلییجحیجابی ت ت و درز دەکاتدەب  .  
ندڕباستی ئمـشکو زالـی لی غرە االنـوارە شرەبب ک بـوو کدا تـۆی

ی فلـسفی ئیـشراقی شـھاب برھمک. ا و ل کاتی خۆیدا میـوەی کـردوڕو
گۆڕانکـاریی زۆری  دای دینیـیئـایینی ئشـعری ل پانتـا. الدین سـھروردی بـوو

یـــان ســـرکوتکردنی ئـــازادبیرییکی نزیـــک ل ییکـــک لم گۆڕانکار. ســـازکرد
ــئیرت ــسالمی دەکــردی ــایینی ئی ــوو ک ھڕەشــی ل دەزگــای ئ ل دەڤری . داد ب

  :وەک نموون. مزن بووفلسفشدا خوقینری گۆڕانکاریی 
١ . وتئـازادی ک ی یۆنـانی بفلـسری فشعھۆی دزەی ئایینی ئ ب

ر رەخنب .  
ــدا ک ئــایینی ئشــعری قی . ٢ ل ســرەتای ســدەی پنجمــی کۆچی

شـــوازک ک دەبــــ نــــاوی بنــــین ، ھزرخـــوازیی سربســــر رووخانــــد
. ی خـــۆی راکـــشاپۆزەتیڤیـــسمی ئرانـــی بشـــک ل بیرمنـــدانی برەوال

  . وپ بوونو و ابوعلی بن ھیثم لم گر)١(رونیب ابوریحان محمد
ب ، جــار بــاس بکــاتبــۆ یکمین) ٢("کــاتی پرچکــردار"ابــن ھیــثم ک تــوانی 

ابــن ھیــثم . یکـک ل پــشاھنگکانی دەرووناسـی ئزمــوونی نــوێ دەناسـرت
 ب رەوا )وق حـسیفـ(ھسـتیکان یـان  لیکـۆینوە سـبارەت ب بـابت ئوپڕ

  . ھبژارد نزانی و سبارەت ب بابت ئایینیکان بدەنگیکی بپارزی
رۆژگاری ئ ر لم جـۆرە شـشبری ئعدەکـرا  وازانپاسـاوی یـان ن

  . ەتوە برھم ندەھاتنڕ یان ھر ل بن،بۆ بتوە
                         

ناسـینی ئو بـابتی ک ل ژـر : یرونی وانکانی آریابھاتای ال پسـند بـوو و ئاوەھـا بـاس دەکـات ب 1
ســــان ب ــۆتوە بۆم ــاک ب ــشکی خــۆردا روون ــایکی . تی ــد پانت ــابتوەی ھرچن ــشت ئم ب ئوەی ل پ

یوی ھرببۆمان،ب م قازانجی نیین.  بت درک پدوور بخۆر ب ی لو شتکان ئستاکـات و ھ
ردەست نیین بۆمان بککان درکی پینستھ کی کشت .  

ـــدنی دەرەکـــی و دەســـتپکی 2  بـــریتیی ل مودای نـــوان دەســـتپکی چـــاالکی ب ھـــۆی بزوان
  . پرچکرداری ئۆرگانیزم  
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 و ھروەھــا ۆئشــعریکان ب ئینکــارکردنی دــوەزم گورەکی ئرەســت
شتنی باوەڕە تایبتکانی خۆیان سبارەت ب چییتـی شـون و کـات و ڕدا

.  ئاگری رۆحی لغاو نگروتووی جدەل فکریکانیان ھگیرسـاند،ھۆیتی
 دوو بشــوە و نـدین سـدەی کـردەئم جدەالن بیرمنـدانی ئیـسالمی چ

ـــن ل ـــووە وردە وان و وشـــکانی قوتابخانکـــان و لو گـــ و تی ئاکامـــدا ب
. خاوەنی پیگیکـی برزە، لم نواندا نجم الدین علی دبیران کاتبی. کوت

قوتـابی وەھـای پروەردە کـرد  ۆ،ەوەکانی ئرەستکاتبی یکک بوو ل پی
  . ناویان برا" حکیم" ئھلی ئایین راوەستان و ب ک برامبر ب

شڕو دەمقای فکریـی جیھـانی ، کاتبی ب نووسینی کتبی حکم العین
ــر ــسالمی زیــاتر ک ــان بد و لوە بدوا بیرمنــدە گریمانئی تــایبت خوازەک

ــــداعیئشــــعریکان لگڵ واق ــــردە بشــــڕ خوازەکان ھاتن و دەســــتیان ک
ی و ھـۆی دژکـاریی لم بشـدا خاکـانی جیاکـاری. رەخنی توند ل یکتر

  . ئم دوو الین دەخین بر باس
  

  چییتی. ١
ری ناســینی خۆیـان لســر ۆبیرمنـدە ئشــعریکان بپـی رەوتــی تیـ 

ە بـــوون ک چییتـــی شـــتکان ب تواوەتـــی ل یکتـــر جیـــان و ڕئو بـــاوە
  . ژراونڕ لالین ھۆی کۆتایی ئان خودا داھرکامیان

نکــرد ک ھونکــی ســرەتایی بــوونی ئشــعریکان ئوەیــان قبــووڵ 
 ،ھی ک بردەوام دەگۆڕدرت و ھموو شـتکان لو ھوـندا ھاوبشـن

ل زاتــی  ە بــوون ک ھبــوونڕانی ھزرخوازەکــان لســر ئو بــاوەپــچو
ـــوون ھاوبشـــن ـــی و ب ـــدای و کوات چییت ـــان باســـکرد ک  ،چییتی ئوەی

جی قبووکردن ک ل نـوان بـابت کاتکدا تنھا ل" مرۆڤ ئاژە" رستی
ئگر بـابت و ھگـرەکی ب . و ھگرەکیدا جیاوازیکی بنڕەتی ھبت

ئگر ب . تواوەتـــی یکـــک بـــن ھـــیچ ئاکامـــک ل حـــوکم وەرناگیردرـــت
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لم حـــاتدا دیـــارە ک بـــۆ . ھگـــرتنک بھـــودەی، بنجیـــاوازتواوەتـــی 
اوازەکانی بوون پویـستمان ب ھـۆیکی جیاکردنوەو دەرخستنی الین جی

شبـوون . دەرەکی ھاوب لماند کوەیـان سـری ئشـعدژکارانی ئـایینی ئ
گشـی ئوەشـیان بانبم ، تووشی گۆڕانکاریی و سـنوورداریتی دەبـت

ئوەی ک  لبر،دەکــرد ک ھمــوو روخــسارە جیاوازەکــانی بــوون یکــکن
ـــاغ وا ـــان ل داڕشـــتنی یک بن ت جوھری ســـرەتاییدا بشـــدار ھمووی

  . بوون
ــان ئرەســت ــۆ ســاغکردنوەی ئیــشکالیتی ۆیحکــیم مشــائی ی یکان ب

 و ھگری گشت چشن بابتی چییتی گشت چشـنکانیان ھنـای ئـاراوە
ئوەی ک  لبر،راســت" مــرۆڤ ئــاژە"ئوەیــان شــی کــردەوە ک حــوکمی 

ــــ ــــاتوو ل دوو چییتــــی ئ ــــوونک پیکھ ــــایتیمــــرۆڤ ب . اژەیتی و مرۆڤ
ئگر وا بن ک : وڕای ھستان و رایانگیاند کئشعریکان دژ بم بیر

ـــشت لگڵ  ـــی گ ـــک وەک ئوەی ک چییت ـــاژەڵ یک ـــرۆڤ و ئ ـــی م چییت
ونک ئگر چییتی شـتی گـشت  چ،ئم بات ،چییتی پاژە ب یکک بزانن

 ـت دەبـتی شـتی تـاک بمان چییک ھشن رشـنی چبـۆ شـتی گـشت چ
  . تاقان باوەڕمان ب دوو چییتی یان دوو بوون ھبت

دەگ دەالنم گشت جڕدیارە ئک بـابوە بـۆ یتوت و ئ یمیـش ئ
کی هماژائایا بوون ئ: کیوت ؟ بیقینیان راست ـک  کردنی رەھایتر کات

بوونی ئو  خوازەکانن ئایا ب شوازی گریمانباس ل بوونی شتک دەکی
عخوازەکـان بو شـت یشت پیوەست ب بوونی خود دەزانـین یـان وەک واق

  زاتکی سربخۆ ل خۆی دەچسپنین؟
لم مجالدا ب کورتی ھندک ل ھۆھنانوەکـانی ئم دوو برە بـاس 

  :دەکین
ئو ئیـدراکی مـن ل خـوا ھم ئیـدراکک : عخوازک دەیـوتی واق:ئلف

جسـتی منـیش " مـن ھم"لم تگیشتن ک  ،ب واسیتیراستوخۆ یان 
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کوات جســــتی مـــن وەک بــــابتکی راســـتقین ب شــــوەی  ،بشـــدارە
نبت دەبـ ل چنـد وەھا ناسینک گر ب واسیت  ،راستوخۆ دەناسرت

  . کوتبت ک دەزانین وەھا نییقۆناغدا دەست
ازی ک یکـک بـوو ل ڕلـدین عخوازەکاندا فخرایڕای واقبر بیرولبرام

 ،بیرمندە ئشعریکان رایگیاند ک ئیدراکی بوون ب واسیت روو دەدات
ک م حـــوکمم ئب "یواســـیت ـــ ـــوون ب ـــدراکی ب ـــت و " ئی وەردەگیردر

وخۆ نییراست .  
ھنــــــایوە ک گــــــشت ئوەی وەبیر، شـــــمس الــــــدین محمــــــد مبــــــارک

ئیـدراکی "رە راوەسـتاوە ک ۆم تیـ لسر ئعخوازەکانیھۆھنانوەکانی واق
یواسیت ر ئ ،"بوونی من بگئیـدراکی بـوونی مـن  هئ ین کوە قبووڵ بک

 ئیـدراکی بــوونی رەھــاش دەبــ ــت کناکروەی لکــدانم لئ یواســیت بـ
عخوازەکـان بـ واسـیت ئیـدراکی شـتکی ورد دەکن یئگر واق ،وەھا بـت

وانیان دەکرد ڕ پچوانی ئو شتی چاوەبم ،ئم رەخنیان ل ناگرین
ن ک بـوونی رەوان ل ھمـوو شـتکاندا م پشکیوە ناتوانین بوە بگیـل

ھروەھــا بدەر لو باســ  ،ب ھمــان شــوە و بــ واســیت درک بکرــت
عخوازەکــــان ئوەی لــــدەکوتوە ک ل خــــۆگریی چییتــــی یئیــــدەی واق

نگـات " یبفـر سـپی" دراکی حـوکمی بـت و بـۆ نمـوون ئیـشتکان ئستم
 بـت پویـست ئیـدراکی ئـم ل بفـر بـ واسـیت لبرئوەی ئگر ،عیواق

دەکــات ک درک ب ســپیبوونی بفــریش بکیــن ک بشــک ل خــودی بفــر 
گربھ و ب واسیت کی بوەیش .  

م ھاشـ عخـوازەوە مال محمـدیئم ئیستدالل دوایی ل الین حکیمی واق
ی حـــسینی زەیـــن ل کـــاتی ھگرتنـــی ڕب بـــاوە ،حـــسینی رەت کـــراوەتوە

ــر ــۆ بف ــی ڕدە، ســپیتی ب ــی وات چییت ــی زەین ــابتکی ب تواوەت ــت ب وان
 ـتدەب فـر کی بقینر زاتـی بینـدراو و راسـتسـب تی و ئیشی نییسپی

 . ی جیاوازەکانییتایبتمند
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ەتــوانین زاتــی ب وتیک م دە بــوو ک ئــڕ لســر ئو بــاوەحــسینی
ونک ئم ئیـدراک ب ھر  چ،ناوی شتکانیش ب واسیت درک بکینناسر

شتک وەک یکیکی سربخۆ دەکین و ھیچ کـات لالین جیاوازەکـانی 
ئم ئیدەی ک پاشان ل الین . بابتی ناسینی خۆمان جیا لیکتر تناگین

عخوازەکــانی ئو ی ل دیــکی واقحــسینی، ــژراڕدا Hamilton ھمیــل تــۆن
  . خستوەرۆژگارە دوور

وازەکـــــانوە ھر حکیمکـــــی گریمــــــانخواز عخیل روانـــــگی واق :ب
ی ل بــوونی ی زەینییکــانوە و نکــویوەنــدیکوالیتکــان دەچســپنت ب پ

ھر شــتک ب کــۆیک ل  ،درــژەداری رەوان ل نــاو چییتیکــان دەکــات
یتیـــانی ک تنھـــا نمـــودگلکی ائو چۆن، ەبینـــتکــوالیت جیاوازەکـــان د

ی ھموویــــان ب ی ب جیـــاوازی شـــتکان ھڕھرچنـــد بــــاوە. زەیینـــین
دەزانت و بم شوەی دەیھوت ئیـشارەت بوە " بوون"مدلوولی وشی 

یتیان ھشایکدا ھاوبزات جیاوازەکانی بوون ل نموو الیھ بدات ک .  
ــــــی واقە وشــــــعری لالابوالحــــــسن ا ــــــد ک یم ــــــدا رایگیان عخوازەکان

ک ک موو شتکان تنھا کردنی ب ئامربۆ ھ" بوون"بکارھنانی وشی 
ــی،وتــووژ ئاســانتر بکــاتوە ــای نزیکــایتی زاتــی شــتکان نی .  بم ب وات

ــانی گــشتی وشــی یواق ــان ل بکارھن ــوون"عخوازەک ــان ئنجــامکی" ب  تری
ی ک بـوونی یک شـت یـان چییتـی ئو شـتی وەرگرت و دەنگیان ھبـ

الینـی یکم پویـستی بوە ھی . یان لسـر چییتیـیکی دەردەکوـت
ەی ک ناکرـت بـوون یک لبر ئو، ک ھاوشوەیی شتکان قبووڵ بکین

بـن یڕشـت لکشـت ـت لبوە جیـاوازی ھم . تـر ەتنـی دووھم الیب
وتکردنی دەرکــــوو ــــوونی یک شــــت بســــر چوات قب ــــدا ی ب ییتیکی

رە باتکسر،یبین لبـوون دامـا تی لدا چییم کاتل وەی دەبم . ئب
ــو ــوونی چییتــی نک ــگی ئشــعریکاندا شــوەی ب ی لــدەکرت و ل روان



 ٧٥

ــوان  ن ــت ل نک نامــاوازی ــیج جی ــر ھ ئگر چییتــی حاشــای لبکرــت ئیت
 . بوون و نبووندا
یـــــن ک بـــــوون لســـــر چییتـــــی ند بکگر ئوە پســـــھروەھــــا ئ

ـــووە ـــ و،دەرکوت ـــی بر ل ە دەب ـــدەینوە ک چییت ـــی ئم پرســـیارە ب م
د چـی بـووە؟ نـاکرێ بوترـت ک چییتـی بر ل وەرگرتنـی وەرگرتنی وجو

ونک ئم حـوکم پویـستی بوە چـ ،خوازیاری قبووکردنکی بووە، بوون
ــوون بــابتکی عدەم بــتھی ک چییتــی بر ل وە ھروەھــا  ،رگرتنــی ب

 ک ــــوکم پویــــستی ب  "چییتــــی خوازیــــاری وەرگرتنــــی بــــوون"ئم ح
ــینبــاتب ک یم حــوکموەی ئکردن "ــستا ئامــادەیتــی ئپاشــان  ،"چیی

ـــوون بشـــک ـــت ک ب ودەردەک  ـــ ـــت دەب ر وابگـــی و ئ ـــت ل چییت ب
برامـبر  وەھا بـوون ئگر لھر ،چییتی ب شتکی گشت چشن بزانین

ئوەی لســر شــتکی دەرەکــی ییتــی بــابتکی دەرەکــی بــت لبرب چ
کیکھــاتــت پھــۆی  ،راوەســتاو دەب ویــستی بکھــاتوو پکی پتر بــابھ

ئگر ھــۆی  ،پکھــاتن ھی و کوات دەبــ بــۆ بــوون ھــۆیک بــدۆزرتوە
تی بر لوەی پیدا بت بوون خودی چییتی بت پویست دەکات ک چیی

 ،ەو بـت برامـبر ب ھۆکـارھبت لبرئوەی ک ھـۆ دەبـ پـشبوونی 
بم ئگر ھۆی بوون شتک بـت بـجگ ل چییتـی دەبـ قبـووڵ بکیـن 
ک بــوونی خــوداش دەبــ ب ھــۆیک بــجگ ل چییتــی روون بکیــنوە و 

  . یمکانی ھیک ئ لم حاتدا بابتی واجب دەبت بابتک
ـــانی واق ـــارخوازیی یلم ھۆھنانوەی ـــانوە ســـبارەت ب ئینک عخوازەک

 ،ـژنڕنتوانی ب باشـی گریمـانخوازیی دادەکوت ک ئمـان نیـاروەھا دە
خوازیی ھیچ ەوەکانی گریمانپی، عخوازەکانیب پچوانی بانگشی واق

 بکـو ، پیـدا ببـتکات بوونی شتکیان بوە نزانی ک چییتـی بسـریدا
ــوەبردەوام ــک وەک یک زانی ــان ر ــارک . بــوون و چییتی ــن مب ھروەک اب
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ــدا زاڵ  ــوون بــ ئوەی کــات بســر بوون باســی کــردووە چییتــی ھــۆی ب
  . چییتی بوونی ل ھچ وەرنگرتووە بجگ ل خۆی نبت. بووبت

المیکان و عخوازە ئیـسیبراستی دەب بن ک ل بابتی ناسیندا ن واق
ــسالم ــانخوازە ئی ــین گریم ــان تی ــیچ کامی ــاس ۆیکان ھ ریکی دروســتیان ب

  . نکرد
ـــــی یواق ـــــدراکی باســـــی لوە دەکـــــرد ک لوپڕی چییت عخـــــوازی الئی

یـــــــی ـــــــوونی ھی ک ھـــــــۆی ئم چییت ئم وت  ،دەرکوتدا زاتـــــــک ب
ـــدای ر،پارادۆکـــسیکی تبـــوو  ل ـــاو ھم ـــات ک ل ن ـــاس لوە دەک ئوەی ب

 بم ئـم بوونکیمـان ،شتکاندا زاتک بوونی ھی ک خۆی نناسـراوە
ھر بم شوەی گریمانخوازی ئشعری سـبارەت ب چـۆنیتی  ،ناسیوە

ەگــرت و چــاو ندقۆناغکــانی ناســینی لبر ،بــووووناســین تووشــی ھ ب
ەینی  دەزانی ک ب ئیزنی خودا دت ناو زەماژائیدراکاتی خۆی ب ھندێ ئ

ـــــــوانین لم باســـــــی بگـــــــ ،ئو ـــــــۆ رەخـــــــنیک ک دەت رین ئوەی ک ب
ـــردنوەی ئ ـــست باروونک ـــان پوی ـــودا ماژەک ـــوونی خ ـــگ ل ب ب ـــی وە نی

دا ە مــاددماژەکانیــان ل زاتــیاانک وەک جــان الک ھــۆی ئکســ، نــرتوەبھ
ئوەی لبرگریمـانخوازە ئشـعریکان ، ھروەھا سرتر لوەش ،زانیوە

ماژەکــان و ھروەھــا ب بــابتکی اینیان ب برھمــی چــاالکبوونی ئاســک ن
ش بـــوون ک ھـــیچ کـــات ـــھاوکـــات تووشـــی چنـــد ک ،پســـیویان زانیـــوە
  :بۆ ون ،سرنجیان پ ندا

ـــ. ١ ـــان نزانـــی ک ئگر ناســـین تنھ  ب اگریمانخوازەکـــان بم خای
کــان بناســنوە و لوکــاتدا نــاتوانن ھ زەینی، بــابتکی زەینــی بــزانین

ــان  ــن دروســت و ھکانی ــوان و ن ــان ل ــاوازی دان ــایی جی ــا توان ھروەھ
  . نابت
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٢ .ـی تیـگریمانپب یشتن کگنوە توانۆخوازەکان لری ناسـینی ئ ،
ــانی ــ مرۆڤک ــی و ب  ھمــوو کس دەب ــودی زەین ــر وەک شــتکان ب نم ت

  . نتیکک ل حاتکان یان توخمکانی شعوری خۆی بزا
ــــــشتن ک ئگر ناســــــین ھمــــــان . ٣ گریمانخوازەکــــــان لوە تنگی

خودا ک ھۆی ونکان و ھـۆی گریـانی ، وەرگرتنی پسیوی ونکان بت
ئمش ب ھــیچ . ناسـین نـاب لو شــتی ک داویتـی ب ئـم ئاگــادار بـت

ــانخوا ــیشــوەیک لگڵ خوداناســی گریم . زە ئشــعریکاندا ســازگار نی
پی پویست دەب ل ناو ا ک ناین ناو زەینی ئموە بکاتکدماژەکان لائ

ری ناســینی ئشــعری ۆوەک چــۆن باســکرا تیــربم ھ، زەینــی خــودادابن
  . ی ل ئیمکانی وەھا بابتک کردووەنکو

تر ل کشکانی تایبت ب چییتی ئمی ک ئایا چییتی خـۆی  کییک
ناو دەبـرد " حکیم"یکان ک دژکارانیان ئوانیان ب خوقاوە یان نا؟ مشائ

ــی و ئشــعریکانیش  ــاو نی ــان دا بوەی ک چییتــی شــتکان خوق حوکمی
تـی ناتوانـت پی باسکانی مشـائیکان چییب. ڕایکی دژ بمیان ھبوو

  . ی ھیچ ھۆیکی دەرەکیوەبچت ژر کاریگری
تی مرۆڤ بر چییگی کاتبی ئوت کی دەرەکی ببمی چاالکیـت رھ

بکدەتوانین گومانی ل واتکتیم چییئ ین کمـرۆڤ ، ین و ب ت بتایب
ر. نییبمان کاتدا لھتی مرۆڤ بۆ مرۆڤ لتی چییخاوەنداری وەی کئ

ــرە ــی ،حاشــا ھنگ ــاکرێ برھم ــی ن ــن ک چییت ــووڵ بکی ــ ئوە قب  دەب
  . چاالکی ھۆیکی دەرەکی بت

ـــــل ب ـــــبر ئم تی ـــــان ب ئیـــــشارەتکردن ب ۆرام ریدا گریمانخوازەک
باسیان ، عخوازەکان ل نوان چییتی و بووندا کردویانیجیاکاریک ک واق

عخوازیوە مـرۆڤ ئـاوتیک ل دوو بـابتی یلوە کرد ک ل روانگی واق
. نخوقـــاو وات بـــوون و چییتـــی و کوات خـــۆی دەبـــت نخوقـــاو بـــت

مئش بات .  
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  ناسین. ٢
  

کان بشــائیتـــی مچیی ل بینــدراوەکان ک کردنی راســتییــی قبـــووپ
خۆیربکــــرد، ســــ ناســــپ مناســــینیان ب : ی شــــتــــن و ــــشتن ب گی
پاشان برەو ئوە چوون ک گیـشتن ب وـنی شـت گلـک  ،دەرەکیکان

یکیـان بـۆ ک بوونی دەرەکیشیان نیـی مـسۆگرە ئگر بتـوانین چییتـی د
بـوون راسـتوخۆ ، سـپنینکاتک ب شتک چییتی بـوون بچ ،نپیدا بکی

ئوەی ک ب پویــست زانینـــی چییتــی بــۆ شـــتک لبر ،پویــست دەبــت
و شـــتبـــوونی ئ ل کشـــگـــر ،بر ھگئ واتـــستیک ب  ی بـــوون پوی

قبـووڵ ی ل بوونی دەرەکی بکیـن و ئوە دەب نکو، بوونی بیندراو نبت
کی زەینییبوون ین کبک .  

سبارەت بم باس شـمس الـدین محمـد مبـارک بانگشـی ئوەی کـرد 
. بوونی وجود یان ثبوت داوا دەکات، ک پویستیی بوونی شتک وات اثبات

بم شوازە ئویش وەک دیکی ئینکارخوازەکان ل نوان اثبات و ثبوت دا 
ە نــاتوانین ئم ئنجــام دەســتبر لم باســو. ھــیچ جیــاوازیک دانانــت

ی زانینی شتکان ھگری ئوەی یب زەین ، بابتکی زەینیی،بکین ک شت
خوازە ن و ئمش لگڵ ئندشی ئینکارک حاشا ل بوونی دەرەکی بکی
ئوان ناســـینیان ب نیــسبتک دەزانـــی ل . ئشــعریکاندا رـــک ناکوــت

باسـکیش ک نجـم الـدین علـی  ،راوی دەرەکییدانوان ناسنر و بابتی ناس
ــــابت کــــر ــــران کــــاتبی ســــبارەت بم ب ــــی ل د دبی دووالیــــزم بدوور نی

  . پارادۆکس
کی نبت دەب بـوونی  هکاتبی دەت ک شتک ئگر بت و بوونی دەر

پــی پوەرەکـانی خــۆی ھر شـتک ک بگــات زەیــن  هبـ  بم،زەینـی ھبــت
  . ا بوونی ھیکوات لدەرەوەشد
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  عدەم. ٣
  
ــــــــردنوە و ر ــــــــۆ روونک ــــــــاتبی ب ــــــــک ک لالین  هک تباب ل خــــــــن

:  بـووئو باسـ بم شـوەی ،ند کرابـوو ھوـی داھاوچرخکانیوە پس
بوون خراپرە و نڕبوون خیـان شـ و ،یک لسـیـان کوشـتنی ک تـق 

بکـــوژ دەســـ ک وە خـــراپ نیـــینالیکـــیـــان تی وەھـــا کردەوەی  ھی ی
کوشـتن خـراپی  ،ئامری کوشتن ب بشت یان ملی کوژراوەک دەبدرت

ـــان ب لبر ئوەی دەبـــت ھـــۆی نفـــی کردنـــی ژیـــان و نفـــی کردنـــی ژی
بـابتکی نبـوون  ،دی نیـی س بابتی باسـکراو بـابتکی وجـوپچوانی

ودە دەبـ بۆ سلماندنی ئم خا ک خـراپ بـابتکی الوجـ ،یان الوجوودە
وازی ئیـــستقرائی ھکشـــل کـــانی خـــراپـــرین و گـــشت خاوەبژبـــدەین .

 ،نت ئنجــامی ناکــامیش نامــانگیئی گــشتی ئســتم و ئیــستقرائئیــستقرا
ود ھیچــی الوجــ: "ە کڕاســی وەالنــا و ھــات ســر ئم بــاوەکــاتبی ئو ب

رەھای" .  
ــاتبییوە چییتی ــگی ک ــاوەل روان ــان ل چ ــی ســیفتی  وەروانیڕک گرتن

ئوەی لوەھا کاتکـدا دەبـ شـون ب ندا ل شوندا دانمزراون لبربوو
کــی وردەوە ســرنجیان دای رەخنگرتن کســانک ک ب ،نبــوون بــزانین

ریی کاتبی باسیان لوە کـردووە ک ھۆھنـانوەکی ئو تنھـا ل ۆئو تی
ــزانین ل ــک ب کی ندا بشــو ــوت ل ــدا ک ثب ــدا ب راســت حاتک گڵ بوون

ثبـــوت لدەرەوەدا چمککـــی ، پـــی روانینـــی ابـــن مبـــارکب. دەردەچـــت
 بم ئو ،بـوون سرانـسر دەرەکــی ،بربوتـری ھی ل چمکـی بــوون

ئشعریکان لبرئوەی . شتی ک دەرەکیی ناب حتمن بوونی ھبت
کـان ھبـوو  مردووەیان ب قیامت یان ئیمکانی زینـدووکردنوەیڕک باوە

ست کرد و وتیـان ک بانگشیکی بتایان ئارا، دوات کردنی عدم ب وجو
رەت ب عـدم یـان ئوەی دەتوانین سـباھیچ یان الوجود خۆی شتک لبر
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کوات دەبـ نبـوون ب بـابتکی ناسـراو بـزانین و  ،ننبوون حوکم بکیـ
ن وەمان پیشان دەدات کبوون ئو عـدم بوناسینی ن ون ھیچی رەھا نیـی

  . ک ک دەکرێ بیسلمنینبابت
 دەزانــی و دەیــوت کن قینکی راســتتبــاب ی بم قیاســکردنکــاتبی ئ

فخرالــدین رازی .  بم بـوونی دەرەکیــان نیـی،زۆر شـت ھن ک ناســراون
ــاوبرد لبرئم رەخــنی رەت ــاتبی ب نزان ن ــردەوە و ک ــا ک ئوەی لم خ

ک چییتــی ل نــاو زەینــدا بــوونی ھی و بم شــوەی وەک  بووتینگیــشت
ە بوو ک ناسینی شتک ڕکاتبی لسر ئو باوە. بابتی دەرەکی دەناسرت

عکی بیندراو و سربخۆ یپویستی بوە ھی ک ئو شت ل شوازی واق
یــن ک ئشــعریکان ل ھروەھــا نـاب ئوە فرامــۆش بک ،بـوونی ھبــت

وانی ودی و ھروەھــا لنــنــوان بــابتی ئیجــابی و بــابتی وجــوە ل الیک
دەیـانوت ک بـوون . دی دا جیاوازیـان دادەنـابابتی سـلبی و بـابتی الوجـو

ــی ــچوانکی راســت نی ــوانب. یکــسرە ئیجــابیی و بم پ ن ــان ل  گوم
ابی و  ئیجنام ب ھیچ شوە ل نو ب،ک ھییوەندییبوون و نبووندا پ

پیـدا بـوو ، وڕای کـاتبیب پـچوانی بیـر ،وەندی ل ئارادا نیـییسلبییدا پ
و ســـلبیی و جوھرـــک ک بـــوونی ھی بـــابتی بـــابتی عـــدم نیـــی بکـــ

نــدەر، ئیجــابییر ووھج بــوونی بــ ک کیوتبــوون  هک ب ــت نناکر 
. دووانداک ل نــــوان ئو  بکــــو شـــت،نـــاوی دەبرــــت و ن ب نبـــوون

کورتی کالم ئوەی ک بپی باسکانی ئشعریکان بوونی بابت یـان 
یان نیی یکی ھتـی ، ھۆیر نییگت و ئسلبی دەناسـر تی بیر ھگئ

وترە یـــــان دەرکوھیـــــان ج واتـــــت ،کر بوھر جگو خـــــاوەنی  ئ
ت کوات  یـان نکرـسیفتی بـوون یـان نبـوون بـت وات ئیـدراک بکرـت

ئگر دەرکوت بــت ن . ود یــان نبــوون وات عــدم دەبــتبــوون وات وجــ
  . بوون و ن نبوون
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  تسوف
  
  سرچاوەی تسوف و بوارەکی ل ناو قورئاندا. ١

ــــــاو رۆژھت ــــــسلی ل ن ناســــــانی ھاوچرخــــــدا ســــــرنجدان ب سل
ـــان گ ـــواوڕان ب شـــون رووداوەکـــان ی ـــۆت ب  و ســـرچاوەی شـــتکان ب

 ،گومـــان ئم نریـــت بـــایخکی مژوویـــی زۆری ھیب ،نریتکـــی بـــاو
وەمان لئ تیھاوکات نابزەینـی مـرۆڤ خـاوەنی تاکـای ت ککی بیر بچی

ــدەچت ک ل پســربخۆی و  بــکی کۆمنــدێ ارودۆخھ ــات ــدا بگ یتیی
تــــردا ل الین ھنــــدێ کســــیترەوە  نیراســــتی ک برلوە ل شــــونکا

اکرـت مگر ئوەی ند نھیچ بیرک لالین ھۆزکوە پسـ. دۆزرابتوە
ــــ ــــانی ئو ھــــۆزەوەی هک ب جۆرــــک پ ــــت بســــر ژی بــــدی ھ ھــــۆ  ،وەن

جار دەتوانن رۆحی ھۆزک ل خوی ب ئاگایی ھبستنن دەرەکیکان ب
  . و رۆح دروست بکنبم ھرگیز توانای ئوەیان نیی ک ئ

ب النـی  ،سبارەت ب سرچاوەی تسوفی ئرانی گلـک بـاس کـراوە
گلـک ک بوارە دخوازە بۆ دۆزینوەی رگکموە ھموو قوتابیانی ئم 

زۆربیـان لبیریـان چـۆتوە ک ل .  ھوکی زۆریـان داوە،بگات تسوف
ووداوــک تنیــا ل ژــر کــدا واتــای ھر رمــژووی کــامبوونی عقــی ھۆز

ـــــارودۆخی فکـــــری و سیاســـــی و کـــــۆمیتی ئو رووداوەدا  ـــــشکی ب تی
ــت وــت دەردەک بــارادا ن ــارودۆخ ل ئ ــن، و ئگر ئم ب ەتوە ڕھر ل ب

  . پویستیی روودانی ئو بابت ل ئارادا نابت
ســرچاوەی Dozy و ھروەھـا دۆزی  Von Kremerفـون کرومـر 

 مــرکیس و ،انــدۆتوە بــۆ وەدان تــای ھینــدوەکانڕگتســوفی ئرانیــان 
 ئفالتوونی دەرکـشا ێنکیلسۆن تسوفی ئیرانیان ل ناخی فلسفی نو

 ھندێ جـار ئم تسـوفی ب پرچکردارکـی ئاریـایی دەزانـی ،و براون
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ی مـــن گـــشت ئم ڕب بـــاوە. بســـتووی ســـامیکانل برامـــبر دینـــی چق
ـــان لســـر چمۆتی ـــیکری ـــۆیتی دامزراونک  ئوەی ک  لبر، ھی ھ

جار بابتی ھۆیتیین و ھر بـابتکی وەھـا لسـر بابت زانستیکان زۆر
ــــــاری  ــــــدایتی دی ــــــت ھــــــۆی " ئلــــــف"دوو بش دامزراوە ک چن دەب

ئم بابتـــان ھرچنــــد زۆر . "ب" دیـــاری دیــــک ب نـــاوی چنـــدایتیکی
ک ــــن ک ل ھر رووداوکــــدا گل بم نــــاب لوە غافــــ بــــی،بســــوودن

 ــک لدا زۆرــات ــان ھی و لو ک ــار نکــراو کاریگریتی ــارودۆخی ئژم ب
بــۆ وـن ئگر بــین ک رووخــانی  ،و دەبــن توژینوەکـان تووشــی ئاسـی

ئیمپراتـــۆری رۆمـــا ل ئنجـــامی ھرشـــکانی وەحـــشکان بـــوول بـــاری 
یک چاوپۆشــی لو یرۆ وەھــا تیــ چــونک،ھ بــووینمــژووییوە تووشــی 

ژەرـک تو. گشت ھۆی دەکات ک بووە لکترازانـی یکیتـی سیاسـی رۆمـا
ک ھرشـــکانی وەحـــشکان ب تنھـــا ھـــۆی روخـــانی رۆمـــا بزانـــت ئوە 
فرامۆش دەکات ک رۆما تـوانی ب سـوتی فرھنگـی خـۆی وەحـشکان 

. شدا وای کـردخۆدا بتونتوەو ل پراکتیکیـ وات ھۆی رووخانکی ل ناو
یوە ھباری لۆژیک ک لوەھا داوەری واتک .  

مگی بۆ روونکردنوەی تسوف دەب ب پـی ھـۆیتی دروسـت کـۆ
نین و بنگــس ــسالمی ھ ــۆمیتی و سیاســی و ئی ــارودۆخی ک ــایبت ب ت

کفکری سمی کۆچی لھم و سوەدەکانی دووھم  ،بدەینلداندا بوو س
.  زوو پاساوی فلسفییان پیدا کردفییانکان پیدا بوون ورمان سۆک ئا

  :ینل پشکی دەرکوتنی تسوف دەکلرەدا باس 
ین دەبینین ک سدەکانی دووھم و  دەککات مژووی ئران موتا. ١

کی نائـارامی سـیاییمی کۆچی رۆژگارھمـی ، سدەی دووھـوان سـن ل
ــۆچی بدەر ل شۆ چوونی گورە ک بــووە ھــۆی لنــاوی سیاســی شــکڕک

رووداوی گورە وەک ئــازادکردنی زەنــدەقیکان و ، موییکــانبنمــای ئ
شـــکانی مــــورت ئرانییکــــان وەک ســـنباذ و استاذســــیس و المقنــــع ڕشۆ
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بوونی راســـان خوقـــا ک ککـــی ل ســـاویلکپغمـــبری دەمامکـــداری خو
اوچرخدا لوکسان وپای ھور هل ئ Lamennaisالمن . خک وەرگرت

ـــدا دەرخـــست و ل بـــوو ک ترح سیاســـیکانی خـــۆی ل شـــوازی ئا ینیی
پاشان ل کۆتایی سدەی دووھمدا کوڕەکانی ھاروون . لھاتیشدا واینئرا

پــارچیی سیاســی دەســتیان  مــون و ئمــین بــۆ بدەســتھنانی یکئوات م
بیـاتی ئیـسالمی پـاش ئوە سـردەمی زنـی ئدە ،دای شڕکی خوناوی

. منـایتی کـۆمگی شـواندشـی بـابک مزدەکـی ھڕدەستی پکـرد و شۆ
تـر ک  سانی سرەتای خالفتی مئمـون لگڵ رووداوکـی کـۆمیتی

ـــــوو گرنگـــــایتییکی ـــــی ھی ھاوکـــــات ب ـــــای ک . سیاســـــی مزن بم وات
نی دەستیپکرد و ب حکومتی سیلسیل سـربخۆکا وتنوەی شعوبیانوبز

  . پشکوت ئران وات تاھیریکان و سفاریان و سامانیان
ــا روود ــزە خواپروەھ ردوورەپ ســــک ک لرای اوگو ھکانی لســت

ـــرد ـــردنوشـــڕە دوور ک ـــنوی ب ـــی مع ـــانی ھمن ـــان . وە و برەو ژی ئم
ــــان دەکــــردەوەلســــرەتادا ب شــــواز ــــان بیری برەبرە  بم، کی عارف

ــۆڕدرا و  ــی زوھــدی ئوان گ ــان ک الین ــووە گــشت خــواییکی نرم و نی ب
ھـــاوتریبی گڕیـــانی ســـربخۆیی ئـــران ک برە برە . ئاریـــایی ھبـــوو

  . رۆیشت پشوە، دەبوو خریک بوو بھز
فیـــــرقی مـــــوعتزیل ب ھزرخـــــوازیی خۆیـــــان چکرەی شـــــک و . ٢

نی یکـک ل یکمـین دەرکوتکـا ،گومانیان ل جیھانی ئیـسالمدا خـستوە
بشـــار ، شـــکاکی نابینـــای ئرانـــی دای، عرەکانی بشـــاریئم شـــک ل شـــ

الینکــی خــوایی بخــشی ئــاگر و گــاتی ب شــوازە فکــری نائرانیکــانی 
ــرد ــد ل دایکشــ ،ک ــسالمی ھرچن ــوازییکخوازیی ئی ــووی ھزرخ  بم ل ،ب

کـدا بگیعریفن مشـو ب ـن ڕئاکامدا خاوەن ھزرەکـانی وروژانـد ک ک
ب برەکتـی وەھـا گڕانـک بـوو  ،سرچاوەیکی سرتر ل ھزری ھبـت

ھروەک ، کۆچیدا بوو ک رسـل قـشیری پیـدا بـوو ک ل سدەی پنجمی
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گتیڤکـانی کتبـی رەخـن ل ب ھۆی بدواھات ن چۆن ل سردەمی ئمدا
 ھــزری رەھــا برھمــی کانــت کســانک وەک یــاکوبی یــان شــالیر مــاخر

ود و ھروەھـا شـاعیری شـکاک ڤــۆردیرز وویـان کـردە دۆزیـنوە و شـھر
ڤرس ھوی دا پردە لسر ئو حات سـیرە البـدات ک ئـم سـرتاپا 

  . دەبین رۆحک و دەچین ناو شتکانوە
عی یپاش مرگی مئمون مزھب ئیسالمیکان وات حنفـی و شـاف. ٣

ـــــــــایبت حنبلـــــــــی ک لو بو مـــــــــالیکی   دەالقی مرۆڤخـــــــــوازیوە ت
Anthropomorphism)  (ـــ ـــاندەی ـــی  وانی جیھ ـــرین دوژمن و گورەت

خـاوەن دکـان ل . سربخۆیی فکـری بـوو بسـر جمـاوەردا زاڵ بـوون
  . دیکیان دا بر ئم مزھباندا ھوی دروستکردنی ئایینیمابر

٤ .ــوان نون ئمــون لھانــدانی م ب ی کڕە ئایینیــانو شــئرەکــانی ن
ــدا و ب ــایین جیاوازەکان ــایبت ئ ــت ــوعتزیل و ئشــعری رووی ــایینی م ، دائ

ا و دەمقــا و باســکردن رەوانــدەوە و یــزەینــی زۆر کســی ل ھراو ھور
تی دیکقیقرفراوانی حروویان کردە ئاسۆی ب .  

ــر ســبری ھزرخــوازی ســردەمی عباســییدا غیرەتــی. ٥ ژ ی ن ئــایل
رای پارە و سامان چینکانی ھروەھا زۆربوونی خ ،بووبرەبرە نرمتر 

سرەوەی کۆمگی ئیسالمی والکرد ک ل بواری ئخالقدا ئاسـانگیر بـن 
ھربـۆی ھسـتیان ب پویـستی ئـایینیکی نرم و نیـانتر  ،و ب سنوور بـبن

  . کرد
ـــسالم برەبرە موســـومانکانیان لگڵ . ٦ مســـیحیکانی جیھـــانی ئی

تـایبت ژیــانی بنماکـانی مسـیحیت و ب ،انی خۆیـان ئاشـنا کـردئامانجکـ
پراکتیکی راھیـب مسـیحیکان کـاریگریتی لسـر قودسـی ئیـسالمیکان 

ی مـن لگڵ رۆحـی ڕدانا و ئوانی کشای ناو زوھدکی کامـ ک ب بـاوە
یتی ھئیسالمدا دژای . 
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ـــــدا و کواتتســـــوف ل وەھـــــا بارودۆخ ری ھکـــــدا ســـــ ـــــ  دەب
ئگر  ،سرچاوەی کامبوونی چمـک سـۆفیانکان لم دۆخدا بـدۆزینوە

 یــنکــان بخرانیـشینی ئکخــوازیی پروەھـا یک و ھوایش و ھوەژا ک
چیرۆکـــــی ســـــرھدان و گشـــــکردنی تســـــوف بـــــاش ، بر ســـــرنج
ئایینی نوێ ئفالتوونیش ک زۆر ل تسوف دەچت لوەھا  ،دەردەکوت

انی وەحـشکان ل دەڤری دەوتـی رۆمـا ھرشـک. خیکدا ساز کـرابارودۆ
ل ، نـشینکانرۆمیکانی کرد ب ئیمپراتۆرە کۆچنشین ک ئیمپراتۆرە کۆشک

استی سدەی سھمی مسیحییدا مترسیدارتر بوو وەھا ک مشکی ڕناوە
ژەری دەزگای نوێ ئفالتوونی وات ڕدا.  کردسرقاڵزۆر کسی بخۆوە 

ــپلۆت ــۆ فالکــۆس باســی لم ب ــدا ب ــک ل نامکانیی کی ــۆس ل ــارامیی ینی  ئ
دی ئو وات ئســکندەری خــک ب لبــوردەییوە ســیری ــل ز. کــردووە

ــان دەکــرد ــانی ئایینی ــارودۆخ برەو خــراپ رۆی،ژی ــاش ک  ، بم ب ل رۆم
 بـووە یـاری وووپگی ئایین جیاوازەکان بوو ژیـانی گـشتی ل پراکتیکـدا ب

گرەوەی کـــۆمکـــانی ســـیی ژیـــانی چینیـــشتبووە قـــوکـــۆڕە . فـــسق گ
کی جیـدی بکـو وەک فرھنگیکانی رۆمـا فلـسفیان نوەک ب شـواز

ـــا ـــات موت ـــی ئدەبی ـــردلقک ـــانتیکۆس .  دەک ـــبردا ئ  Antiochusل برام
سکــستیۆن  ،دەیھویــست شــکخوازی لگڵ ئــایینی رەواقییــدا تــکڵ بکــات

 پرەی ب شــــکخوازیی دەســــت )Sextus Empiricus ( ئیمپیریکــــۆس
شکی پرھۆن ھیچ نبـوو بـجگ ل خمـۆکی عقـی . لندراوی پرھۆن دا

 زار کـرد و بب قع پلۆتینیۆسی ل ش بوو کیقمۆکی عم خر ئو ھ
ین ب ھــۆی ڕلمــانش تــپ. ن حقیقتــدا گیــشت جیھــانی موکاشــفشــو

ەواقـی و خـۆپرزی نرمـی مسـیحیکان ک ب ئخالقی وشـک و رەقـی ر
بــون و پیــامی ووھــۆی ئشــکنج دڕنــدان و بردەوامکــانوە بــ بــاک ب

پویــستی  ئاشـتی و میھرەبانیـان دەگیانـدە سرانــسری جیھـانی رۆمـیوە
ئویش ئم بوو ک سیـستم فلـسفیکانی موشـریک . بابتک دەرکوت
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ــان لگڵ نوێ ســاز بکــرتن ســرلرۆمیکــا وە و ئامــانج درینکــانی ژی
ویعنکاندا نیازە مت نوکی نـوێ . بگونجیفلـسف دا بوو کم کاتل- 

ئم فلسفی زیـاتر ل مسـیحیت . ھاتک پ-فلسفی نوێ ئفالتوونی 
الطبـیع و ھزکـی ئخالقـی و زانــستی گورەی  بعـد پیوەسـت بـوو ب مـا

  )١(.ویستیکانی زۆربی خک نبوودەری پوەرنگرت و ھربۆی وم

ـــشی تونـــد ـــرداڕوەح ـــم لکراوەکـــان ەوەکان ک ل ک زو ســـیحیری م
بـوون مسـیحی و ب برەکتـی ئوە ژیـانکی ئارامیـان  تینیان گرتبووگو

گــرت بر و لســر کالوەکــانی ئیمپراتــۆری درینکانــدا ئیمپراتــۆریکی 
  . نویان ساز کرد

ی یوەنــــــــدیکــــــــدادان و پب ھــــــــۆی دزەکــــــــردن و پ ال ئرانیــــــــشد
فرھنگیکانوە ھندێ کس برەبرە ھوی سـازدانوەی ئیـسالمیان دا 
و بو شـوە ئامانجکــانی مسـیحیت و فکــری گنۆسـتیک مســیحیکانیان 

ئم ســوورە گــو . وەرگــرت و لســر راھینانکــانی قورئــان رایانوەســتاند
ــن گ ئــرانی ل کــاتی خۆیــدا شــی کــرد و تنــانت ژەھرەکــانی ھرشــی اب

ــت نــوانی بیژاک ــی نیت ــوی ل حا. تیم ــادا گ ــۆریتی رۆم ــدا ک ل ئیمپرات ک
فلسفی یۆنانی ل برامبر ھناسی مسیحیتدا یکـسرە ژاکـا و ئم 

ئو سـوورە گـوی دیـک . گو ب ھرشی وەحـشیکان ل ریـش دەرھـات
سـردەمی  ەکـان تووشـی ھـیچ نھـات و ھروا تـاتنانت ل ھرشـی تاتار

  . ئم زیندوو مایوە
 و گۆڕانکــاریوە لوف ورد ببیــنســتــان و پــۆی سیــستمی ت ر لگئ

ە ئیــسالمیکانوە ڕتــدەگین ک ئم سیــستم ل رــگی لکــدانوەی بــاوە
دەتوانین بیین ک راھنانی ھۆزە سـامیکان بـۆ گیـشتن ب . دروستی کرد

                         
ک " خلـــس"ونی ئاوریــان ندایوە ل تـــوخمی  مامۆســتا نوکـــانی فلــسفی نـــوێ ئفالتـــو1

بم شـوەی فلـسفی نـوێ ئفالتوونیــان ب . تج برەو خـۆی راکـشدەیتـوانی زۆر سـرن
  .شوازی سیستمکی فکری دەرھنا ک ھیچ جۆرە جزەبیکی مرۆیی نبوو
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لم وانی دەردەکوت ک . "ئیرادەی خۆت بگۆڕە: "وتن ئاوەھا بووسرک
ـــدا ک دیتـــران و  ـــوە ل حاک ـــرۆڤ زانی ـــی م ـــان ب زات ســـامیکان ئیرادەی

ەوەکان یـوەدان تـای ھینـدی ئمیـان فـر کـردووین ک گـشت ئـازار و پی
ل مئ ن کوە دنھ و روانیندەردەکان ل مـانر جیھاندا ھرامبو ب 

ب . ھربــۆی بــۆ ســینوەی ئازارەکــان دەبــ تگیــشتنی خۆمــان بگــۆڕین
 بیـر ھمـان ۆڤ چـاالکی یـان ئیـرادە نیـی بکـوزاتـی مـر، ی ودان تـاڕباوە

یـــشتنگکـــردن و ت . تی بمنــــایھ یـــشتن بوفدا گســـی تروانــــگ ل
ـــت و ن ب گـــۆڕینی  وـــشتندا دەســـت ناک ـــرادەشگۆڕانکـــاریی ل تگی . ئی

ــاریگۆڕ ــر انک ــاریبی ــر و گۆڕانک ــاو ا ئی ــاریی ل ن ــشکی گۆڕانک ــر تی ژ دە ل
ل راستیــشدا ئیــرادە و تگیــشتن روزســارگلی . ھســتکاندا دەردەکوــت

وانـت خـۆش ھم: "پیامی سـۆفی بـۆ مـرۆڤ ئم بـوو. ھست مرۆییکانن
لم بـــارەوە . "خــۆت ل بیـــر بــک، بوــت و ک چــاک دەکی لگڵ خکـــدا

  :لدین بلخی فرموویتیالل اج
 یــبایزید اندر سفر جستی بس

 تا بیاید خضر وقت خود كسی
  دید پیری با قدی ھمچون ھالل

 الـــدید در وی فر و گفتار رج
 ابـــــدیده نابینا و دل چون آفت

 ھمچو پیلی دیده ھندستان به خواب
 د طربــــــخفته بیند ص، چشم بسته

 نبیند ای عجب، چون گشایش آن
 روشن می شود،  عجب در خواببس

 ودـــــروزن می ش، وابـــــدل درون خ
 بیند خواب خوش، تــــــــآنكه بیدارس

 خاك او در دیده كش، عارف است او
 الــــپیش او بنشست می پرسید ح
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 یافتش درویش و ھم صاحب عیال
 ایزید؟ــــــجا ای بــزم تو كـــ ع:گفت

 رخت غربت تا كجا خواھی كشید؟
  هــ قصد كعبه دارم از پگ:گفت
 ھین با خود چه داری زاد ره ؟: گفت
  دارم از درم نفره دویست: گفت

 نك ببسته سخت بر گوشه ردی است
   طوفی كن به گردم ھفت بار:گفت

 وین نكوتر از طواف حج شمار
 و آن درم ھا پیش من نه ای جواد

 دانكه حج كردی و حاصل شد مراد
 عمره كردی عمر باقی یافتی

 بر صفا بشتافتی، صاف گشتی
 حق آن حقی كه جانت دیده است
 كه مرا بر بست خود بگزیده است
 كعبه ھر چندی كه خانه بر اوست

 خلقت من نیز خانه سر اوست
  تا بكرد آن كعبه را دروی نرفت
 واندرین خانه بجز آن حی نرفت
 چون مرا دیدی خدا را دیده یی

 گرد كعبه صدق برگردیده یی
 عت و حمد خداستخدمت من طا

 تا نپنداری كه حق از من جداست
 چشم نیكو بازكن در من فكر

 تا ببینی نور حق اندر بشر
 با یزید آن نكته ھا را ھوش داشت

 ھمچو زرین حلقه اش در گوش داشت
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  آمد از وی بایزید اندر مزید
  . منتھی در منتھا آخر رسید

" ؟چـۆنیتی"و "چی؟بۆ "گیاندنی وەھا دەستوورک دەب ل بۆ بئنجام
گلک درککردنی مرۆڤ باشـتر دەکن و دەب بزانین ک چ ئامانج. نتبگی

مـی ئم  هتسـوف و. کام شوازان بۆ رنمونی ئیرادەی مرۆیی شیاوترە
ســــۆفیکان ن یاســــا چقکــــانی ســــامیکان  ،دوو پرســــیارەی داوەتوە

ــرادە و کــرداری مرۆیــی ــوە و  ســبارەت ب ئی ن ل ســنووری ب بس زانی
 ب ھــزی  بکــو،دان تــای ھینــدی دا راوەســتانبنمــا عقــی وشــککانی وا

دەروونناسـی گــشتی خۆیـان ئو دوو شــوازە سـامی و ئاریایییــان تــکڵ 
 . کرد و ھونی ئایینی عشقیان گرتوە

ل الیکوە چمکی بودایی فنا یان نیروانایان قبـووڵ کـرد و سیـستمی 
ســفییان لــس ــدفل ــرەوە ب، ر ئوە دامزران ــسالم ل الیکیت ــان ل ئی ھرەی
وەک ھر ،شـــتڕبینی خۆیــان ب متمــانی قورئــانوە داوەرگــرت و جیھــان

چۆن زدی تسوف وات ئران ل ناوەندی وت رەسنکی ئاریاییکان 
ــی ســامیکاندا بــوو ــاوە، و وت ە ئاریــایی و ڕتســوفیش ل تکبــوونی ب

ــارەوە دلم ،کراســامیکان دروســت ــن هب ــاڵ نکی ــ چاوپۆشــی ل دوو خ  ،ب
خای یکم ئوەی ک الینی ئاریایی تسوف زا بسـر الینـی سـامی 
و خای دووھمیش ئوەی ک لو تکویدا توخم ئاریایی و سامیکان 
. وەھا تووشی گۆڕان بوون ک تسـوف ل ھردووکیـان سـربخۆ بـووە

 وف بسو قووڵ دەوانیڕت نکی گشت الیتی مـرۆڤڕنسایک تو وان 
نھنــی ئو ھــزە گورەی . بــاش دەگونجــتلگڵ تبعـی مرۆڤایتییــدا زۆر

 ھمـووو ئتسوف ھر لم خادا دەردەکوت و ئم ئـایین سـرەڕای 
شــ سیاســییکاندا ھر ڕی شۆارانی خــاوەن شــرعکان و ل جنگــگوشــ

ەتـی ژیـان ڕکاتدا ک سـرکوتکاریی نفـس ب بنمانتسوف ل ھ. مایوە
  . دەزانت چاالکی عق بۆ مرۆڤ ب باش دەزانت
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ژەران بنـــاغی تســـوفیان ل نـــاو ژیـــانی و ب تـــایبت ھنــدێ ل تـــو
نتکی ۆمیـکۆبـارەوە ھـیچ د بم لم،توەەراھنانکانی پغمبردا دۆزیـو

بکرـت ک پغمـبر لم باسـدا نـاکرێ ئوە قبـووڵ  ،ژوویی بوونی نییم
ەن ک ڕسۆفیکان لسر ئو بـاوە ،وانی نھنی دابت علی یان ئبوبکر

 خــاوەنی زانــستی ،پغمــبر بدەر لو زانــستی ک ل کتبکیــدا ھــاتووە
ــردووە ــری کسانکیــشی ک ــووە و ف ــکۆد ،خفــی ب نتی ســۆفیکان لم ۆمی

کی قورئــانیتل ":بـارەوە ئــای مکمــان ئــرمبغــوەدا پـوان ئن  ــوەبــۆ ئ
 و وەنتوە و ئـوە پـاک دەکـاتم بۆ ئوە دەخـوناردووە ک ئایتکانی ئ

 ،"کتب و حیکمتتان فر دەکات و ئوەی پشتر نتاندەزانی فرتان دەکـات
کت ل ک یــست ــیکمت ئو زان ــانوت ک مبســت ل ح ــدا ســۆفیکان دەی ب

ەکـانی  مادد ک پغمبر چندین جار باسی کردبـوووەیبو ش ،نھاتووە
ـــجگ لوەکتـــب ل الین پغمبرەکـــانی بر ـــش ھـــاتبوو و ب ئگر ، لوی

  . یەزیاد" حیکمت"حیکمت ل ناو کتبدا ھبت ئیتر وشی 
ی من ب ئاسانی دەکرت ک رەگ و ریشی تسوف دەکـرێ ڕب باوە

عرەبکــــان زۆر  ،دا بــــدۆزرتوەل نــــاو قورئــــان و حدیــــس راســــتکان
تسوف ل عرەبستاندا گشـی نکـرد ، دبستی ژیانی پراکتیکی بوون

ل خــاکی نــامۆدا بــوو ک تــوخمی تســوف بــوارکی  ،و بھــرەی نبــوو
قورئـان . شیاوی پیدا کرد و ڕوا و ب شوازی ئاینکی سربخۆ دەرھات

ــرد؛ موســومانانی ئاو ــا پناســ ک ــب ھی و ئوانی "ھ ــان ب غی ک ئیمانی
 بم ،"نـــوژ دەخـــونن و شـــتک ئینفـــاق دەکن لوەی پمـــان بخـــشیون
قورئـان  ،چییتی و کوی غیـب خـۆی دەکـرێ تـوژینوەی لسـر بکرـت

نــاو رۆحـــی مرۆڤــدای یــب لغ یانــد کروەھــا رایگزەویــدا بـــۆ " و ھ ل
ــــین دەکن ئای ــــک ھی و ل ئوەشــــدائوانی یق ــــابینین، ت ــــۆ ن ، "ئی ب

بدەر لوە . "مرۆڤ ل رەگی مـل نزیکتـرین، ئم ب نیسبت ئو"ھروەھا 
خـوا رۆشـنایی " ی گیاندووە ک زاتـی غیـب نـوورهئم کتب پیرۆزە ئوە



 ٩٣

کان و زەویم ئایا ،"ئاسمانیـان نـا؟ " نووری ئوال" ب تییسـایخـاوەن ک
ری ئوال کـردووە و ل ھمـان حاـدا قورئان ل زۆر شوندا ئاماژەی ب نوو

 چنـد وشـی کـورت  ھروەھـا ب،ەی ب کسایتی نووری ئوال داوەئاماژ
ی داوە کواھ "و نییک وەک ئھیچ شت" .ینکۆتـی ولکیکان یە سـۆفی

ندکراوەکانی خۆیـــان ل ھنـــدک ل ئایتکـــانی قورئـــانوە بـــابت پســـ
تـان پروەردەکردنـی رۆحیـان ب چـوار وەرگرتـووە و ب متمـانی ئم ئای

رۆح ک ئمـری خـودای و بـ ئوەی ک ل ئاسـتی : قۆناغ ئژمـار کـردووە
التر بوباودا ئ رچاوەیڵ سگک  گشکۆتاییوات و لی تکان ببت شت

کـــدا ــت و ل ھر قۆناغڕتپدەبــ لم چـــوار قۆنــاغ ، تەنــگ بــڕو ھاو
وبداتھ:  

  . واتوی غیب ب دەب برەو رو-ئلف
 دەبـــ ســـبارەت ب غیـــب تـــوژینوە بکـــات و ئم لکـــۆینوە ب -ب

ــابینن " ،ســیرکردنی نمــودە ســیرەکانی سرووشــت دەســت پــدەکات ئایــا ن
ئاســمانکان چــۆن ھپســتراون و کوەکــان ک ، ھــاتووەوشــتر چــۆن پک

   ."چۆن سقامگرتوون؟
م ناسین کاتـک دەسـت بناست و ھروەک باسکرا ئ" غیب" دەب -پ

  . دەکوت ک رۆح قوویی خۆی ببینت
ـــ لگڵ غیبـــدا ھاوشـــوە بـــت -ت و ئم بـــابت پیوەســـت ب  دەب

تی ک خــــوا فرمــــان دەدات ب ب دروســــ"ی و چــــاک کــــرداری ر روه پـــهداد
 بــن و چــاک بــکن و ئوەی شــیاویان بیــدەن ب نزیککانتــان و ر روه پــهداد

  . " و ل ناشیرینی دوور دەخاتوەئو ئوە ل خراپ
 ل ســـــردەمی دواییـــــدا ھنـــــدک ل فیرقکـــــانی ســـــۆفی وەک فیـــــرقی 

کی تریان ل ودان تـای ھینـدیکان نقشبندی بۆ گیشتن ب کماڵ شوازگل
ئم فیرقان وەک ئایینی کۆندالینی ھیندووەکان باسـیان لوە کـرد  ،وەرگرتووە

 ناوەندی گورەی نوور ھی و نووری ئو ک ل ناو جستی مرۆڤدا شش
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ـــگی ســـۆفی دەبـــ ھو ،زیـــان ھیاســـنتران رەنگـــی جیاو ر ل ـــدات ک ب
کـــاردا ل گـــشت و ل ئنجـــامی ە ئم ناوەنـــدان بخـــات جـــوو تـــاکبیرکـــردنو

بکـاتوە و بگـات نـووری بـ رەنگـی ڕەسـن ک خـۆی چشـنی رەنگکـان کم
ــــدراوە ــــاتھمــــوو شــــت  بم،نبین ــــدراو دەک ــــی  ،ک بین جــــووی بردەوام

ناوەندەکانی نوور و گیشتن ب نووری ب رەنـگ ک ل جوونـدنی پاژەکـانی 
جست ل الینکی دیاریکراودا و دووپاتکردنوەی ناوەکانی خودا و ھروەھا 

سرانسری جستی سۆفی روونـاک ، دیک مسۆگر دەبت وش نھنیکانی
. نـــی ئم روونـــاکی ھســـتی نـــامۆیی ل بیـــن دەچـــتدەبـــتوە و ب درککرد

ــاو ســۆفیکانی ئرانــدا فــۆن کرەمــری ەپر ســندنی ئم جــۆرە شــوازان ل ن
، ە ک ھمــوو تســوفی ب ل دایکبــووی وادن تــای بزانــتڕگیانــدە ئم بــاوە

ــــن ــــارە ک ئم شــــوازان ل ب ــــسالمیین ڕبم دی ــــن بر ەتوە نائی و نکوت
  . کان پل یکیسرنجی سۆف
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  پکانی حیکمتی سۆفیانوگرو. ٢

ــاوڕ ل الین و گر ــرەدا ئ وەولــن ــسفی تســوف دەدەی  ،وپکــانی فل
ھـسنگاندنی وردی ئاسـواری سـۆفیکان ئوە دەردەخـات ک تســوف 

  الینوە ک ل راسـتییدا یکتـر کامـ دەکن روانیـویتی حقیقتـیل س
ئاگا زانیـوە  -تی بوونیان ئیرادەی خودقۆفیکان حقیھندێ ل س کۆتایی،

 ناویـان نـاوە فکـر یان ب جـوانی زانیـوە و ھنـدێ کستر ئوە و ھندکی
  . فت یان نوورییان معر

  
  پی ئسحابی ئیرادەوگرو

ـــووە بســـر گرووئم گـــر  ـــژوویوە فرز ب ـــاری م ى پکـــانووپ ل ب
ورەی وەک شـــدیــککی گســـاندا و کبىقیق  ى کـــوڕىبراھیمـــئیخـــی و 

دھئــــ ــــردووەدوی عىعیم و راب ــــی گر. ی پروەردە ک وپــــی ول روانین
ھمــان ئیــرادەی و جیھـان ھــیچ نیــی  ئسـحابی ئیــرادەوە حقیقتــی نیھـایی

و ئیـــرادەیچـــاالکی ســـنوورداری ئ ل جگـــ ەتـــدا ڕوپ ل بنوئم گـــر. ب
بـــۆی زیــــاتر ل ی ب خــــوایک ھبـــوو ک ل بــــوون بدەرە و ھرڕبـــاوە

ــر رەنگــی ســامی ھبــوو وپکــانیوگر ــان ،ت ــرادە معریفتی  ب ئســحابی ئی
و ب ھانـدانی زوھـد و خوادۆسـتیکی قـووڵ ئامانجی خۆیان ندەزانـی بکـ

ســـلووکیان ، ک برھمــی ھســـتیاربوونی ئوان بـــوو برامــبر ب تـــاوان
 دەدا ک بــوو و تنھــا ھویـــانشــتنی فلــسفی نڕحزیــان ل دا، دەکــرد

ـتببوە ھئامـانجی خۆیـان یوەندیان بوەی پراکتیکی پم گـرو ،شوئ پ
  . ی ئستاماندا زۆر جگی گرنگی پدان نینیلم لکۆینوە

  
  
  



 ٩٦

 پی ئسحابی جمالوگرو
رخــــی ل ســــدەی دووھمــــی کۆچییــــدا تســــوفی ب  کىعروفــــم

ئاوەھـا دەردەکوـت لم پناسـوە  ،وەرگرتنی حقیقت ئیالھیکان زانیوە
وەھـا ھر  وفتیک ئایینی بناوبـانگی کرخـی جخـت دەکـات سـر معـر

ـــرادە لســـر ئیمـــان جخـــت دەکـــات ـــایینی ئســـحابی ئی ل ســـدەی  ،ک ئ
شــــوازکی بــــۆ وەرگرتنــــی ، یریشــــوپنجمــــدا ابوالقاســــم عبــــدالکریم ق

 تی نیھایی خستقیقسحابی گروڕحی ئمـالووو و پاشان دیکپی ج ب 
ی نوێ ئفالتوونیکان سبارەت ب خوقانـدن بھرەیـان وەرگـرت و ڕباوە

ئم ئیــــدەی . ئافرانـــدنیان ب چنــــد قۆناغـــدا ناســـاند، ب متمـــانی ئوەوە
ھرچنــد مــاوەیکی زۆر ل زەینــی ســۆفیکاندا مــایوە لبرئوەی لگڵ 

ــاوە ــدا رکــڕب رامــۆش ندەکوت و برە برە فی ئوان ب تاقــانیی بوون
  . کرا

ــاوە ــایی شــتک نیــی بدەر ل ڕب ب ــال حقیقتــی نیھ ی ئســحابی جم
ـــی خـــۆی ب شـــون جمـــالی ســـرمدی ب ،جمـــالی ســـرمدی پـــی زات

نیگار یان ، جیھان ،ی ک روخساری خۆی ل ئاونی جیھاندا ببینتوەئوە
دیرممـــالی ســـی جـــنســـحابی گرو ،وئ وەیم شـــوب مـــال لپـــی ج

ــــ ــــان ب چمک ــــنوە ک جیھانی ــــدن دوورکوت ــــوونی خوقان ــــوێ ئفالت ی ن
لـــی ریف عشـــ ســـید ســـرچاوەیکی فیـــزی خـــودا دەزانـــی و وەک میـــر

ــدن و ڕرجــانی باوەوج یــان وەھــا بــوو ک دەرکوتی جــوانی ھــۆی خوقان
. عشــق یکمــین خوقــاوە و عشــق ک جمــالی ســرمدی دەردەخــات

کان برانیئ سۆفیی بنجیھـانگیرە ەتڕپ شـقم عی زەردەشـتی خـۆی ئ
. ھمـوو شـتک دەسـوتنت، یان ب ئاگرکی پیرۆز ناونا ک بـجگ ل خـوا

  :یتیوخی وتو بىجالل الدین
   ما ای طبیب جمل علتھای ما   شاد باش ای عشق خوش سودای

  ای تو افالطون و جالینوس ما       ای دوای نخوت و ناموس ما



 ٩٧

جـار ۆشـبوونی سـۆفیان ک یکمین بینیـیوە سرخب ھۆی ئم جیھـان
بــسطامیوە ھــات ئــاراوە و پاشـان بــووە خــای جیاکــاریی  زیـدل الین بای

رەنـگ بتـوانین ھینـدیکان ب کـاریگر بـزانین ل گشـکردنی  ،پوئم گرو
ــکدا لو ســردەمدا ھر ســاڵ خککــی زۆر ل ھینــدوەکان ب  ،ئم چم

معبدی بوودایی ک ل باکوودا دامزرابوو و ئستاش مبستی زیارەتی 
ردەوامفکرەکــانی خۆیــان  ،ب ــت کوەدەچــران و لوان دەھــاتن بــۆ ئئ

الج چمکـی تاکـایتی ب ھاتنی حسین بن منصور ح ،گیاندبت ئرانیکان
ــوون  ــاترب ــروزی ــردپدا دەیو ل جــاران لم گ ــا . ک ــایینی ودان ت حــسین ب ئ

 اھـم برھمـا"ب زمـانی ودنـا تـا  "من خـوام" ند ھاواری کرد کخوازەکانی ھی
 )Aham Brahma asmi(" اسمی

ــر ــگی ســۆفیکانی ئم گ ــوانی ول روان ــان ج ــایی ی ــی نیھ وپدا حقیقت
ــایی و ل ســنوورەکانی ســرەتا و ئنجــام و راســت و  ھمیــشیی بــ کۆت

دا اییلم زات بـــ کۆتـــ. چپ و ســـر و خـــوارەوە ب تواوەتـــی ئـــازادە
ن ئاونیک ک بـوونی رەھـا بوو ،تاقانی ب تواوەتی جوھر دەرکوت

  :فی ئاون دوو جۆرەسبن محمد ن زیزپی دەنگی عدەداتوە و بتیشک
١ . ـــای ـــونتوە و ئاوەھ ـــساری دەرەوە دەن ـــا روخ ـــاونیک ک تنھ ئ

  . سرووشت
ی مـرۆڤ ک زاتـی ئاونیک ک زاتی حقیقی دەنونتوە و ئاوەھـا. ٢

  . سربخۆ دەزانترەھای و ب ھ خۆی ب بوونوەرکی 
ئایـا وا بیـر دەکویــتوە ک ! ئی دەروــش: فی لم بـارەوە دەـتسـن

خۆیربخـــوا ســـ ل ـــۆ ل ـــوونی ت ـــردنوەیک چاوپۆشـــی . ..ب ـــا بیرک وەھ
ورەیکی گکردن .  

 چند ماسـیک ل :فی لم بارەوە باس ل تمسیلکی جوان دەکاتسن
 بم ،ناو رووبارکدا دەژیان و ھرچند ل ناو ئـاودا دەجـون و دەژیـان



 ٩٨

چوون بۆ الی ماسیکی عاقتر و  ،ئاو وات بناغی ژیانی خۆیان ندەناسی
 :ماسی فیلسووف ئاوەھا ومی دایوە، داوای نیشانکانی ئاویان لکرد

  !ادە وز جدایی مردەبا وصل بز    !ای در طلب گرە گشایی مردە
  !وی بر سر گنج و از گدایی مردە ای بر لب بحر و تشن در خاک شدە

کوات ھســتی جیـــابوونوە ل نزانـــیوەی و نـــامۆیی ســـر ب ســـر 
نــــامۆیی پیوەســــت ب نیــــسبتوە و  ،نمــــودی ھی خوتــــووە؛ ســــبرە

. نیـــسبتیش ب ھـــۆی خـــود ناســـی زاتـــی مـــوتقوە بـــۆت پویـــستیک
م گرپورەی ئری گمبوغجالل الدین ب، وپ ـلگھ خـی یـان رومـی ک

ب ئـایینی نــوێ ئفالتوونیکــان چمکــی رۆحــی " رومــی ســرتر"دەــ پـی 
 ـــت و بورە جیاوازەکـــانی بوونـــدا دەردەکدەڤ ل جیھـــانی باســـکرد ک
 پــارچ ــک لکی وەی نوانــدەوە و کــردی بئ می رۆژگــاری ئــــگ روان

ل چیرۆکـی خوقانـدن  ناوەرۆکی ئم پـارچی.  مسنوی خۆیجوانکانی
ی رئالیــستیی و ل ی کلــۆد روانینکــڕو ب بــاوە ھــاتووە، دا برھمــی کلــۆد

ــوان گریمــانوە)جــالل الــدین(خوازی نتەوە دەدرەوشــ . زۆر ل م باســئ
  :چمکی ئستای کامبوون دەچت

 آمده اول به اقلیم جماد 
  اوفتادوز جمادی در نباتی

 سالھا اندر نباتی عمر کرد
 وز جمادی یاد ناورد از نبرد

 وز نباتی چون به حیوانی فتاد
 نامدش حال نباتی ھیچ یاد

 جز ھمین میلی که دارد سوی آن
 خاصه در وقت بھار و ضیمران

 چو میل کودکان با مادران ھم
 سر میل خود نداند در لبان

 چو میل مفرط ھر نو مرید ھم



 ٩٩

 وانبخت مجیدسوی آن پیر ج
 جزو عقل این از آن عقل کلست

 جنبش این سایه زان شاخ گلست
 اش فانی شود آخر درو سایه

 پس بداند سر میل و جست و جو
  شاخ دگر ای نیکبختٔسایه

 کی بجنبد گر نجنبد این درخت
 باز از حیوان سوی انسانیش

 کشید آن خالقی که دانیش می
 چنین اقلیم تا اقلیم رفت  ھم

 نون عاقل و دانا و زفتتا شد اک
 عقلھای اولینش یاد نیست

 ھم ازین عقلش تحول کردنیست
فی وپ لگڵ بنماکــانی فلــسوبرواردکردنــی ئیــدەکانی ئم دوو گــر

کی بــار ــدا ک ــوێ ئفالتوونی ــستمی ،ســوودەن ــدا ل سی ــوێ ئفالتوونیکان  ن
ەی ئوخـوا لبر ،ل رـگی ھی و ھروەھـا چمکـی ئیـستعالچمکی حلو

ئوەی بـجگ ل نیکدا ھی و لبرک ھۆی گشت شـتکان ل ھمـوو شـو
کدا نیینھیچ شو ل کانموو شتمـوو  ،ھھ خوا ل ین کنھا بر تگئ

 یـن ککی خۆمـان زیـاتر نکو وت یکدا ھنمان"شـوھ ھــیچ ل کاتـدا ل
کدا نیــینک" شــومــوو شــتھ ــتراســتیش خــودا. خــوا دەب وپــی وی گرب

کمـــوو شـــتمـــال ھج ،فالتـــوونی جیھـــانکیمـــی نـــوێ ئکـــانی  ماددحی
پـی جمـال و بم گرو،ک سقامگرتوویی یـان دەوام دەزانـیخاوەنی جۆر

تاقیکردنوە ھستییکانیان ب جۆرک خون دەزانی و دەیانوت ک ژیـانی 
ســـــتانری ھنیـــــامھرگ پو م ون وایســـــت وەک خســــکی ھرتب، 

. وازی گورەی ئم دوو ئـــایین ل باســـکانی خلـــوود دا دەردەکوـــتجیــا
ەتوە چمککـی ڕشـتن ل بـنڕھوەک ویتاکر ئاماژەی پدەدا خلوود بـ دا
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ری مـانوەی رۆح بـ ۆشتنی تیڕرۆژھتیی و حکیم ئیسالمیکان ب دا
  . یکان و نوێ ئفالتوونیکان جیا کرانوەۆیکسایتی مرۆیی ل ئرەست

 وتـرا دەتـوانین ئاوەھـا لو بابتانوە ک سبارەت ب جمال خوازەکان
  :شی ئوان ل سر س بنما راوەستاوەبکینوە ک ئندباسک کۆ

١ .رتر لری سئام تی نیاھی بقیقت حکان دەناسرستھ .  
٢ .تی نیھایی دیار نییقیقح .  
٣ .یتی نیھایی تاقانقیقح .  

نــدێ لھ بــن م ســر ئرامــبب ژەران لکرداریــان ڕ تــو رچدا پەت
  :نواند و ئیدەی دیکیان ھنای ئاراوە

دان ل برامـبر بنرەتـی  گروپک ل بیرمن:)ادریان ال(پرچکرادی . ١
ــوونی حقــیقت رۆیــشتن یکمــدا ــاس ب ارەی عــومری لم ژمــ. برەو نن

ــاو ــوانین ن ــام دەت ــوایی برین ک ل ســدەی شخی ــ ھی ــدا ل ب شــی کۆچی
  :فلسفی خۆیدا ھاواری کرد

  آنھا ک ب شب مدام در محرابند  آنھا ک کشت شراب نابندو 
  ھم در خوابند، بیدار یکی نیست   ھم در آبند ، بر خشک یکی نیست

گروپــک ل خواناســکان ل برامــبر : پرچ کــرداری ئیمانــدارەکان. ٢
تـڕبنقیقمـدا حکی نادیـار زانـیەتـی دووھشـت تقـی الــدین . ی نیھاییـان ب

ـــاس احمـــد تیمـــی و پی ـــانی ل ســـدەی ھفتمـــی کۆچییـــدا ابوالعب ەوەک
  . وپوپیوەست بوو بم گر

ـــد. ٣ ـــرداری چن ـــدان بنوگر: خوازەکانپرچک ـــک ل بیرمن ەتـــی ڕوپ
ــــان ــــست بر گوم ــــانیی حقیقتیــــان خ نــــونری ئم . ســــھم وات تاق

  . احد محمود بوووتنوە ووبز
ــسفییوە پرچکــرداری ســھم لو دوو پرچکــردارەی  ل بــاری فل

یکوە مــژووی بســر ،تــردا وــنی ھی دیــک گرنگتــرە و ل کــۆمگی
 ی کو یاسـایانل کــفکـری مـرۆڤ بــریتییک وەکـانیتریش بتتبــۆ ند .
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ــدخوازیی ھر ــان چن ــاکخوازە ئمانیک ــستم ت ــان ھروەک چــۆن سی بارتی
، ھنــــاینۆزا فلــــسفی الیـــب نیتــــسی پکھمــــوو خـــوایی ئــــسپ، ھژانـــد

واحـد محمـود . خوازیی واحد محمـودچند پرەستی ئیسالمیش گیشتخوا
ل ســـدەی ھفتمـــی کۆچیـــدا وات چنـــدین ســـدە بر ل الیـــب نیـــتس 

ــوو ک ڕتاقــانییبوونی نفــی کــرد و وەک الیــب نیــتس لســر ئو بــاوە ە ب
ئم واحـدان . ۆیک ل واحدەکان یان پاژە جیا نکراوە ساکارەکانجیھان ک

دەناســـرت ھر ل ســـرەتاوە بـــوون و خـــاوەنی " کســـکان'ک ب نـــاوی 
ر بـۆی واحــدە ھ. ەی تـوخم یاسـای گــشتی جیھـان مــاددبوونیکـام. ژیـانن

انی ک برەو الی خۆیـانی رادەکـشن  مـاددپی ئوب ساکارەکانی جیھان
واحـد محمـود . رن و روخسارەکانی بوون بردەوام باشـتر دەکندەگۆڕد

ــدەی ــدنی جیھــانیش ئی ــات ک ســبارەت ب خوقان ــاس لوە دەک کی ھیو ب
کــامزار ســاشــت ھویــش ھو ئ یکــی ھنــک ، بوونی جیھــان زەمکات

زار ســاشــت ھشــت دەورەی ھىھــپر جیھانــدا تســــتڕ بجیھــان ،  ب
ــــت و واحــــدەلناو وەدەچــــن ــــا دەب ــــر جی نوێ  بم ســــرل،کانی ل یکت

ــردا ــوێ ســاز واحــدەکان لگڵ یکت ــاوت دەبــن و جیھــانکی ن . دەکرتوەئ
 بم ،رەوی پیـدا کـردک پیـەیواحد محمود مزھبکی پکھنا و ژمـار

ــاوعب ان و ل ئاکامــدا ل الین شــادررزۆر ئــازا . چووناســی ســفوی لن
  . ی بم مزھب بووەڕ شیرازی باوەدەن ک حافز شاعیری
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  پی ئسحابی نوور یان فکروگرو
ە بــوون ک ڕوەاوپــی تســوف لســر ئو بــوســھمین الین یــان گر 

 ب ئیــشراق یــان فکــرەوە رــگی زاتــی حقــیقت نــوور یــان فکــرە و دەبــ
ــتتبکر ، مــال دەســـتیان لســحابی جی ئوانچپـــ ســحابی نــوور بئ

 بکو ب گۆڕانکاریی لوەدا رگیان بـۆ ،التوونی ھنگرتئایینی نوێ ئف
ل باری فلـسفیوە دوو دەزگـای گورە  ،چند سیستمی سۆفیان کردەوە

یکـک لوان دەزگـایکی ئرانـی  ،پدا پروەردە کـراول باوەشی ئم گـرو
. بــــوو و ئویــــدی کــــاریگریتی قورســــی ل مســــیحیتوە وەرگرتبــــوو

ــــــا ــــــستمک باوەســــــرەڕای ئم ــــــۆ ڕن ھردوو سی ــــــوو ک ب ــــــان واب ی
روونکردنوەی چند الینـی سرووشـتی دەبـ ل زاتـی حقیقتـی نیھاییـدا 

وەڕبنتگر بدۆزرھ شکی موناقەت .ب یـندەخ م دووانژوو ئی مپ
  . بر توژینوە

  
  پی ئسحابی نووروگرو

ـــسالمی لگڵ شـــوازەکا ـــۆی پوەنـــدی ئیالھیـــاتی ئی نی جدەلـــی ب ھ
. یۆنانیکــان رۆحــی رەخنگــری ل پانتــای ئندــشی ئیــسالمییدا دەرکوت

ــــو ــــانی اب الحــــسن  یکمــــین روخــــساری ئم رۆح رەخنگــــرە ل فکرەک
شعئکانی ابومرھب ترینی لحامد محمـد غ ری و کامزالییـدا دەبینـین .

ــوان ھزرخــوازە ئیعت ن ــویل ــاوگلکی ورد وەک اب ــشدا پی ق ااســح زالیکانی
ـــاتی پی ـــدا و ل جی ریان ھـــام ســـ ـــانینظ ـــسفی یۆن ـــی فل ب  ەوکردن

ــرد ــرانوە ســیریان ک ــا . روانگیکــی رەخنگ ــایین و ھروەھ ــی ئ الینگران
ــی و فخرالــدین غ ــدادی و ابــوالبرکــات ب ازی و ابــوڕزال لــی الحــسن ع غ
ھروەھـا  ،دی ھرشیان کردە سـر گـشت ئرکـانی فلـسفی یۆنـانیومئا

وەی الوازیـی لـۆژیکی ھنوانـدن وە لکـانھۆی خوازە ئایینی س بندێ ک
 ابـو، قاضـی عبـدالجبار، سعید حـسن سـیرافی ابو: یۆنانییدا ھویان دا وەک
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 تایبت تقی الدین ابوالقاسم کعبی بلخی و ب المعالی عبدالملک جوینی و ابو
ریوگر. العباس احمد تیمی کانیش ھاتنزانا سۆفی ک لگرانی وپزی رەخن
ردی ل کتبکـدا ب ەوەھرحفـص عمـر سـ ھروەک ابـو، فلسفی یۆنـانی

 دا ھوـی ئوەی )کشف الفـضائح الیونـانیرشف النصائح االیمانی و (ناوی
ل تدا کنلمـــــس ـــــا ب ـــــزری رەھ ـــــوونی ھ ـــــرداری . ب ـــــۆی پرچک ب ھ

وێ ھـاتن ندێ چمکی نـدا ن تنھا ھمبر موعتزیلئشعریکان ل برا
 . و زنجیرە پرتووکاوەکانی ھزرخوازیش سرانسر پچانئاراوە بک

سفی ئیـسالمی پـاش  باسی لوە کردووە ک فلـErdmannئردمان 
نری گومــانخوازی و ــکھ ھربــۆی پ،ســی ھنــاە ســینا ھرفــارابی و ئیــبن

ئردمان ئم خای لبیر چووە ک موسومانان ب رەخـنی  ،رفان بووەیع
 وە و لــــردۆت ــــان رەتک ــــسفی یۆنانی ــــان ل الیکوە فل ــــسفی خۆی فل

فلـسفی . الیکیتریشوە فلسفی ئرانیان سـرلنوێ سـاز کـردۆتوە
 توانـا بـووە و ل رانـی بـواوەتـی ئت کی بوتنی سیستمدەرک یۆنانی ب

ــبر گو ــسالمیکان ب برام ــرە ئی ــکی جزم بی شــاری ئشــعریکان و دی
  . تواوەتی رووخا

ـــی  ـــدین یحی ـــی رزگـــاربوونی فکـــری موســـومانان شـــھاب ال ل برەکت
ـــــــۆچکردووی ەوەھرســـــــ ـــــــی ،  ی٥٨٧ردی ک ک ووە و ھـــــــای درەوش

ــو ــسفیکی ن ــی چمــک . ی دادروســتکردنی فل ــدین ب تواوەت شــھاب ال
 بم بپـی فکـری رەسـنی ئرانـی خـۆی ب ،رددرینکانی فرامۆش نکـ

ی ھوانچڕپــکانی کاربخۆیی ەشــربســـ کــان بیــری لغیلب دەســت
 فلــسفی ئودا ســونت فکریکــانی ئرانــی کون ئــارا ک تــا ل. کــردەوە

زالـی حامد غ ازی و ابوڕرادەیک ل ناو برھمکانی محمد زەکریای 
کـــان و ئیالھیـــاتی لگڵ فکـــری حکیم ،وتبـــووو ئیـــسماعیلیکاندا دەرک

ردی ک پاشـان ب نـاوی ەوەھرشھاب الدین سـ. ھنگ بووما هئیسالمییدا ھ
ناسرا الی مجدالدین جیلی مامۆسـتای فخرالـدین رازی " شیخ اشراق مقتول"
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ەوی گــــشت دەرســــی خونــــد و ھــــشتا زۆر الو بــــوو ک بــــووە پــــش
اھر کوڕی سوتان صالح الدین ایـوبی ملک الظ. حکیمکانی جیھانی ئیسالم

ک ب گورەیــی ستایـــشتی دەکــرد ئوی بانگھـــشت کــردە الی خـــۆی بـــۆ 
ــــدا بیرو. حلب ــــسووفی الو ل حلب ــــاوەفیل ە ســــربخۆکانی خــــۆی ڕب

مژەکـــــان ک ل گـــــشت ھرمکـــــان و ش خونـــــجزم ئند. نوانـــــدەوە
ن بـردۆت بر سردەمکاندا بـۆ داپۆشـینی بـ ھـزی فکـری خۆیـان پنایـا

یان پ برد و نامیان بۆ سـوتان صـالح الـدین نووسـی یئرە، زوم و زۆر
ردی ئیسالم دەخات مترسیوە و دەبـ سـرکووت ەوەھرک وانکانی س

فیلــسووفی الوی ئرانــی ل  ،ســوتان داواکی ئوانـی قبــووڵ کـرد. بکرـت
رگــک ک م، ســی و شــش ســاییدا ب ھمنــی باوەشــی بــۆ مرگ کــردەوە

. ئوی خست ریـزی شـھیدانی حقـیقت و نـاوکی جاویـدانی پـ بخـشی
ــدین مــرۆڤئمــ ــوژان و چن ــردوون و  ۆک ئو مــرۆڤ ک ــک م کــوژی دی

کرا ھروەک خـۆی سفیک ک ب نرخـی گیانـک دروسـت بم فل،رزیون
  . زیندووە و زۆرک ل حقیقتخوازەکان برەو الی خۆی رادەکشت

خــاوەنی ســربخۆیی ، دی کســایتیکی برجســتی ھبــوورەوەھرســ
 لوانش سرتر سـبارەت ،م بووشتنی سیستڕیاردان و دافکری و ھزی ب

مئ کان برانیئ تسون جیاوازەکـان  ، بـووکب گـرنگ گـرفت بارەت بسـ
ی ب ۆ بـووەوە و فلـسفی ئرەسـتڕووبڕوولگڵ فلسفی ئفالتوونـدا 

ھـیچ  ،می فلـسفی خـۆی زانـی و ب ئـازادی رەخـنی لگـرتسیـستپـشکی 
ی خـست ۆبابتک نبوو ک رەخـنی لنگرتبـت و تنـانت لـۆژیکی ئرەسـت

بـۆ وـن ئوەی  ،کۆینوەیکی ورد و ھندێ ل بنماکانی بات کردەوەبر ل
دا حاکـدا پناسـی جـنس و فـصل دەکرـت لۆراگیاند ک ل لۆژیکی ئرەست

 ک ھـبت نـاکرێ ،ک فصل وات تایبتمندی جیاکرەوەی شتی پناسـکراو
. نیـشان کراوەمـان پـ ناناسـنتئو بـابت دەست، بۆ شتکیتری بکـار بریـن

 ت بناسیبسپی نئ ک کسک سـپ واتئ کی لۆژیـک لیناسـیـک "پئاژە
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ـــابت" ک دەحیلنـــت ـــت ئو ب ت ناتوانک ،بناســـســــــاو ىک ـــارە ک ل  ،ەھ دی
ئوەی ک پـــشتر زۆر ئـــاژەیتری دیـــوە ک  لبر،تـــدەگات چمکـــی ئـــاژەڵ

یـــان ھ ـــدن تناگـــات ئم کســـ بم. ســـیفتی ئاژەیتیی  ل چمکـــی حیالن
ـــجگ ل چمکـــی وەھـــادا رلبر ووی ئم ڕوبوئوەی ک ل ھـــیچ خاکـــدا ب

ل باری زانـستییوە بـابتکی یی ۆکوات پیناسی ئرەست. توەووەبابت نب
ھودەیواوەتی بت س. بکی ەوەھری لۆژیـک ئیـدەیناسپ بارەت بردی س

ـــــاکیوت  ـــــدەی بۆزن ـــــاراوە ک زۆر ل ئی ـــــاوەت ئ ـــــتBosanquetھن دەچ  .
 ب ناســکــان"بۆزانکیــوت پتیوەی چییــت و" کــۆکردنســ دەزانردی ەوەھر

تدا دەبـ گـشت سـیفت زاتیکـانی ەی ک ل پناسی دروسـڕلسر ئو باوە
اتیکانی شت ئوانن ک ھرچند شتک باس بکرت و مبست ل وەسف ز

ــدەچت ب تــاک ل شــت جیاوازەکانــدا بــبن ب کــۆ ل ھــیچ شــتکدا بــجگ ل پ
  . شتی باسکراو نادۆزرنوە

 ران دەبی ئفلسف تکردنی سھروردی بین بوەی ئاگاداری خزمبۆ ئ
ر باسفب ینو بخی ئوالی ئفبـاوە. لس ی شـیخ ئیـشراقڕب ، ک کسـک
 دەبــــ ب باشــــی لگڵ فلــــسفی ،وــــت بچــــت نــــاخی فلــــسفی ئوبی

تماتیــک و تســوفدا ئاشــنا بــت و زەینــی ایی و زانــستی لۆژیــک و مۆئرەســت
خۆی ل چکـی دەمـارگرژی و تـاوان بپاوـت و بم شـوە برەبرە دەسـتی 

کــــانی عقــــ ریۆات زەوق یــــان ھســــتکی دەروونــــی ک دەســــتکوت تیبگـــ
عقــی بــ یــاوەر جــی متمــان نیــی کوات . ھدەســنگنت و ئــدیتی دەکــات

 ل نھنـی ک دەچــت  وات ئیـدراککی پـ،بکـات دەبـ داوای یـارمتی ل زەوق
ت و شـک دەبخشیحی ب ئارام دەناست و ئارامی پقوویی بابتکان و رۆ

نـــان زەوقیکـــانی وازەکـــانی راھردی الین جیاەوەھرســـ. بـــ توانـــا دەکـــات
ک یـنوە دە ئاوڕ ل الینک لم تاقیکردنوە دەبوارەدائم لم  ،کردۆتوەشی

ـــستداللیوە رکـــ ـــ. دەخرتب ھـــۆی فکـــری ئی ـــقکی حیکمت ی کوات ســـ ل
  . باسخین برئیشراق وات بوونناسی و جیھانناسی و دەروونناسی دە
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   بوونناسی-ئلف

ــــــوونڕبن ــــــایی ب ــــــی نیھ ــــــوری زاڵ" ەت ــــــوونی "ن ــــــستی ھب ە و پوی
ردەوامرەوەی ببـاوە ،رۆشنک ی محمـد شـڕبریف ھر ەرسـل وی ک

بـاس لوە دەکـات ،  لـدوانکی نووسـیوە)حکم االشـراق سـھروردی(کتبی 
 ب پناسـکردن ی دیتن پویستی شتک دیارتر ل نور نیی و شیاوک ھیچ

نیی، وتن لردەرکبل وتـن عـرض  زاتی نـووردایر دەرکگئ وەی کئ
بت و زیاد کرابت سر رووناکی پویست دەکـات ک روونـاکی ل نفـسی 

تـر ک ل زاتـی خۆیـدا  خۆیدا شیاوی دیتن نبـت و خـۆی ب ھـۆی شـتکی
کی نبینـدرت و ئمش دیـسان وا دەکـات ک روونـا. ببیندرت، دەبیندرت

ھر شتک بجگ لوە شیاوی دیتن بت و ھبت وەھا ئاکامک پاسـاوی 
چـی بـجگ ھر، خـودی ئوەی کوات ھـۆی بـوونی نـوور. بـۆ نـاھنرتوە

یـان غـسق شـتک نیـی  "النـوور". لوەی ب ناچار بندکراو و بدی ھاتووە
وەکانی ئـایینی مغـی ەک ل سرچاوەیکی سربخۆوە ھقو بت و پی

ک نـوور و زومتیـان ب دوو حقیقتـی جیـاکراوە و خوقـاوی دوو ھـۆی 
زەردەشتیکان ب مۆبدە . تووشی ھ بوون، داھنری سربخۆ زانیوە

 وەی کک"ناوی ئی " ـت روونـاکی و تاریکـایی لک زیـاتر نابی ل جگب
نی ئرانـــی باســـتان  بم حکیمکـــا،دوو ســـرچاوەی ســـربخۆ دەزانـــن

ل راستیدا برامبر بوونی نوور . لگڵ دووخوازیی ئواندا ھاوڕا نبوون
و برامـبر وەسـتانی  بکـ،بوونوەی جیاوازیی نیـیورو و زومت برەو

بـــوونبـــوون و ن، رچاوەی ھرەتایی ســـو نـــووری ســـ کیرەکر ح
رەکح ســت لبمــی ــۆڕانی شــون نی ــا گ ــردن تنھ ــوو، ک ــدا ڕر ل بنن ەت

ــدەکات ک ب تیــشکی خــ وای ل شــقم عو ئ ــدن ی ۆعاشــقی تیــشک پرژان
. نـوور چشـنی جۆراوجـۆری ھی ،وزە و ژیان ببخشت ھموو شتکان
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ــ ــنری نوورەکــانیترننــوورە پ کھــان پ  بم ل ئاکامــدا ، شــوقکان خۆی
وانـــت دەرەجی درەوشـــاوەیی نـــوور ئوەنـــدە کم دەبـــتوە ک ئیتـــر نات

ئگر ب زمــانی تئۆلــۆژی بــدوین دەــین ک ئم . بھنیــتنــووری نــوێ پک
نووران فریـشتگلکن ک ب برەکتـی نـووری زاڵ گـشت بوونوەرەکـان 

مشائیکان ک ژمـارەی عقـ رەسـنکانیان . خاوەنی ژیان و ھز دەکن
وری زاڵ نـو، تووشی ھ بوون و ژمارەی مقوالتی فکریان ب دە دەزانی

ــــــا  ــــــانیوە تنھ ــــــان ب گــــــشت جۆرەک ــــــاتکی زۆری ھی و جیھ ئیمکانی
بـۆی مقـوالت کمکـانی  بچـووک ل زاتـی بـ کۆتـایی و ھرروخسارکی

مـــرۆڤ توانـــای ئوەی نیـــی ک ب  ، متمـــانی رەھـــای پناکرــتۆئرەســت
. ش ســنووردارەکی خــۆی بســـر گــشت مقوالتکانــدا زاڵ ببـــتــئند

ـــووری زاڵ ـــی بن ـــوور نی ـــوالتکی زاڵ بســـر ئو شـــتدا ک ن ـــی مق پ ،
  :دەکرێ دوو جۆرە نووری گرنگ بناسین ،رووناکی دەپژنن

  
  : نووری تاک. ١

ـــی ورد روخـــسارک  قـــشتی و ع ـــی گ قع ل ـــریتیی ـــوورە ک ب ئم ن
ھموو . بخۆوە ناگرت و ھرگیز نابت موکی ھیچ شتک بجگ ل خۆی

ت نــووری تــا رادەیک ئاگــا و نــووری ئاگــا و نــووری جۆرەکــانی نــوور وا
 ــاک ل ــووری ت ــان ھی و ل ن ــاری تیــشکوە پــکوە جیاوازی خودئاگــا ل ب

ـــــن ـــــاک ک  ،داک دەب ـــــووری ت ـــــی ئوان ل ن ـــــلىنزیکـــــایتی و دووری  پ
نفس یـــان عقـــی ورد بشـــکی . نیـــشان دەکـــاتتیـــشکدانوەیان دەست

نووری زاڵ خۆی ب خـۆی . نووری زاتارمایی یان تیشکدانوەی الوازی 
. و بــجگ ل خــۆی پویــستی ب شــتک نیــیک ئو بناســت پناســ دەکــات

زاتی نـووری تـاک ئاگـایی یـان خودناسـیین، فـی کردنـی نـوور واتم نب 
کی نییتیت وەھا چییمزو .  
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  : نووری عارضی. ٢
خـــۆی و  ئم نـــوورە دەتوانـــت تـــایبت بکرـــت ب شـــتیک بـــجگ ل

نــووری ئسـترەکان و ھروەھــا بینــدراو بــوونی . جسـتی پــ ببخــشت
ین نــووری ــنــووری عارضــی یــان باشــتر ب ،دیــکی شــتکان لم بــابتن

ھـــۆی ە و ب"قـــاھر"تیـــشکدانوەیکی زۆر کـــزی نـــووری ، ھســـت پکـــراو
یــــدا ھ ــــزی جوھری الینــــک ک لگڵ ســــرچاوەکی خۆی ھ تــــی ل

نـــووری تـــاک ببوە . شـــن خـــۆیالی ـــک لر نوورروەک باســـکرا ھھ
و نـوور ل نـوورکی کـز دەپرژنـت و ئم گڕیـان ھروا درـژەی دەبـت 

وەھا .  بۆ مانوەی خۆی پویستی ب غیر دەبتسربخۆیی دادەبت و
ــووری عارضــی ــک ن ــاک و  ،نوور ــووری ت ــوان ن ــدی ن لم حــاتدا پوەن

واوەتـی ل ھۆکـار ھـۆ ب ت ،ان ھـۆ و ھۆکـارەنووری عارضی پوەندی نیو
 ھمــان ھۆکــارە ک گۆڕانکــاریی بســردا ھــاتووە و بــۆت دانبــاوە بکــو
بدەر ل نووری تاک ھـیچ شـتک و تنـانت زاتـی شـتی  ،بابتکی الوازتر

ـــاک ناتوانـــت ھۆکـــاری نـــووری عارضـــی بـــت نـــووری عارضـــی  ،روون
و ل اویشروەھا دابدیھاتوو و ھب وەی کئ وە بـتکان جیا دەبشت 

ئگر زاتــی شــتی روونــاک  ،نــتل نــاخی ئو شــتاندا گۆڕانکــاریی بخوق
جیـابوونوەی نـوور ل شـتی روونـاک ئسـتم  ھۆی نووری عارضی بـت

  .  ناکرت هئوەی ک بوونی ھۆی ناچاالک وندەبت لبر
ورەوە دروسـت ردی بوونی تاریکایی ک ل نکولی کردن ل نوەوەھرس

ای ڕلھمان حاـدا ھـاو ،ب پویستیی دەزانی، دەبت و خۆی بابتی نوورە
ھروەھـا  ،یی ئینکـار دەکـردۆئشعریکان بوو ک دوی سرتری ئرەست

ـــکوە ـــوالتی دی ـــشت مق ـــجگ ل جوھر وک ئشـــعریکان گ ـــر ب  ی فک
، یــیشــخی ئیــشراق ب پاپــشتی ناســینی مرۆ. چییتــی ب زیــادە دەزانــی

ری ناسینی ئشـعریکانی دا و باسـی لوە کـرد ۆساغکردنوەی تی ھوی
نفـسی  ،یوەندیکی ناچاالک نییوەندی ئم لگڵ بابتی ناسیندا پیک پ
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 بارەت بڕیــانی ناســیندا ســگ خــۆی نــوورە ل وەی کھــۆی ئ تــاک ب
ت ردیوە جیھــان واەوەھرل روانــگی ســ ،بــابتکی نــوور دەپرژنــت

ــشراق ــان ئی ــدن ی ــانی چــاالک ک کــردەکی نوورپرژان ــانکی تاق ئو . گڕی
کن لشنھا بوەرمانگرتوون ت مئ ی کنووری قاھیر و نووری نووران 

بۆ ئقاھیریش ب ی کو یاسایانی ئپ یی دیـکوتدەرک ئاشکرا نیـی م
کی برتسـک کاتدا ک عقی ئم ھـاوڕای مقـوالتل ھمان ،پیدا کردووە

بم شوە دەبـ  ،چاالکی دەکات دەب مقوالتی جیھان ل رادەبدەر بزانین
ـــ ـــن ک ســـقب ـــوونی ەوەھروڵ بکی ـــی ب ردی ب جختکـــردن لســـر رژەی

نزیـک   ھـاوچرخHumanismمی مرۆڤخـوازی زانستی مرۆیی ل سیـست
  . دەبتوە

  
  ناسیی جیھان-ب

  چنـدایتی رەھـا یـانردی النـوور یـان غـسق بەوەھرشھاب الدین سـ
ە یـان چنـدایتی رەھـا ب پـچوانی دەنگـی مـادد ،ەی رەھـا دەزانـتمـادد

خۆ نیـیربکی سـتکان بابشائیی مکـو،ھکـانی  بنالی ل کنـالی 
ەی رەھــا ک ل  مــاددئـــم لوــوە حــوکم دەدەیــن لســر ھبــوونی ،نــوور

ســـ ـــوخم ـــدا شـــایتی گـــۆڕانی ت ـــربـــواری ئزموون . رەتاییکانین ب یکت
ــافتییوە مــادد ــان پ ــاری ســافی ی ــا ک ل ب ــلىەی رەھ ــاوازی ھیپ  ، جی

ی رەھای شـتکان ە ماددب گشتی ،دەھنتی پک مادددەڤرە جیاوازەکانی
  :ھاتووەل دوو بھرە پک

١ . ی ککراوانــــان ئو شــــتی ک ئوپڕی شــــون و ئو بشــــ جی
  . ی ناو لنراوە" چیتیکان"تمی ئشعرییدا جوھرکی  و ل سیس

٢ .ب وەی کئ ی تاریکـاییو روخسارانو ئ ندایشو ویست لی پپ
  . وەک کش و بۆن و تام
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. ەی رەھــا تووشــی تریــک بــوون دەبــت مــاددوەنــدی ئم دووانیل پ
 لتاریکایی و جوھری  ی ئاوتیک ل روخسارەکانی ماددھر شتکی

ئایــا ھۆکــاری .  ھــۆی نــووری تــاک روونــاک یــان شــیاوی دیــتن کــراوەو ب
روخـــسارە جیاوازەکـــانی تاریکـــایی چیـــی؟ روخـــسارەکانی تاریکـــایی وەک 
روخسارەکانی نوور ھۆی نووری تاقانن ک بتیـشکدانوە پیتاپیتاکـانی 

روخـسارەکان ک ھـۆی . کـانەخۆی دەبت ھۆی زۆربـوونی دەڤرە جیاواز
. ەی رەھادا نیشتج نبوون ماددشتکانن ل یکتر ل زاتیجیاکردنوەی 

، ەی رەھا ک ھمان چییتی رەھای رەخـسارەکانی لخـۆدەگرت ماددئگر
پویست دەبوو ک ھموو شـتکان لبـاری روخـسارەکانی تاریکاییـدا وەک 

کوات  ،ئمش لگڵ ئزموونکانی ژیـانی ئـمدا یک ناگرـت ،یکتر بن
  . ەی رەھا نیی مادد ھۆی روخسارەکانی زومتبگومان

ئاکـــــامی ئو شـــــتانی ک باســـــکرا ئاوەھـــــای ک جســـــت ب تواوەتـــــی 
وەیم شـر بی نووری قاھرە و گـشت جیھـانیش ھستواب،  جیھـان بـریتیی

ئو بازنـــــانی ک ل ســــرچاوەی نـــــوور ، ل بــــازن یک ل دوای یککــــان
نــوورە بــ  ،کــک ل نــوور وەردەگـرن وورتـرند زیــاتر لوانی ک، نزیکتـرن

ــژنن ئم ــوور دەپ ــدیکان ن ــارە ناوەن ــان ئژم ــان و ھمــوو پراوزەکانی . بازن
جــار بــ یــارمتی جــار ب یــارمتی نــووری ئاگــا و بنــوورە ناوەنــدیکان ب

 و گیـا ب ڵمـرۆڤ و ئـاژە. ئوان ب گـشت چشـنکانی بـوون وزە دەبخـشن
، اگــا و ھروەھــا شــتکان و تــوخم ســاکارەکان بــ ئوەبرەکتــی نــووری ئ

ــا لم حــاتدا ئو ئــاون. وەدی دــن نــونی زۆریــن ک ئــم ب جیھــان  ب
اسـتوخۆکانی نـووری ڕسبرک ل تیشک راسـتوخۆکان و نا، ناوی دەبین

ــــوای ئوەی ک ،ھر شــــتک بھرەیکــــی ل نــــوور ھی. قــــاھیر  بم ب ھی
. عاشقان برەو کانیاوی رەسنی نوور ھوـدەدات، ت ل رووناکیسررژ ب

شــــقبیی عــــش ــــشتی ھمی ــــجگ ل نمای ــــی ب . راســــتی ک جیھــــان ھــــیچ نی
  :بوونوەرەکانی جیھان ل چند دەڤر یان ئاستی بووندان
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  :دەڤری نووری قاھیر
١-یان بن قری عفالکڕ دەڤەتی ئ.   
   . دەڤری نفسکان-٢
   :ی روخسارەکان دەڤر-٣

  . وەک دەڤری ئفالک  دەڤری روخسارە مثلیکان-ئلف
  :ک خۆی دەبت دەڤری توخمکان: یکان مادد دەڤری روخسارە-ب

وەککـان و وماد و جیھـانی گیـا و ڕەک جیھانی جتوخم ساکارەکان و
ك  هوومـادی و جیھـانی رجیھـانی ج: اتکانتوخم پکھ. جیھانی ئاژەکان

دەب ئامـاژە ، بۆ لکدانوەی ئم باس کۆکراوەی ک وترا. انی ئاژەڵو جیھ
 ل نــوور ھبــت ل دوو بشــدا بــدەین ک لنــاو جیھانــدا ھرچــی بــجگ

  :دەکرتوەکۆ
١- فــــالک و تــــوخمو رۆح و ئ قــــکــــان وەک عدیموەرە قبــــوون 

رەکن و حساکارەکان و زەم .  
 . کانوەرە کۆکراوەکان ل توخمک بوون بوونوەرە پکھاتکان وە-٢

ھـــۆی حزـــکوە ک بـــۆ وەرگرتنـــی نوورەکـــانی ی فلککـــان برۆحـــ
یــانرچاوەی خۆیــان ھدان ســرەکح ردەوام لب . فــالک کی ئرەکح

ەی ئفـالک ب مـادد. بابتکی قدیم، دەگات دەرکوتنی بردەوامی جیھان
عــل و کــردەوە یەھــای ل ف ل خوشــکانی زوــمت رە پــ مــاددپــچوانی
تی ھی و ل رەوتکـی تـایبت ەیکی تـایب مـاددھر فلکک. کیمیاییکان

ــتیــخۆبفــالک. دا دەجورکــام  جیــاوازی رەوتــی ئھ ک وەیم ھــۆیب
تدایکی تایبعشوق یان نووردوی م ل وانل .کی زەمـاننالی رەکح ،

ەرکوتیکــی دەرەکییــان پیــدا لــسیلیک ل توخمکــانی زەمــان ک دیس
ئستا و داھاتوو ل زاتـی زەمانـدا بوونیـان نیـی و تنھـا ، رابردوو. کردووە

زەمــــان بــــ .  ئــــاراوەتبرژەوەنــــدیی مرۆییکــــانوە ھــــاتوون ب ھــــۆی
.  ل زەمــانخــاکســرەتای و ســرەتایک ک بــۆی دابــین دەکیــن خــۆی 
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ــم  ــان و حرەک ب قدی ــ زەم ــزانینکوات دەب ــوخم ســرەتاییکانی . ب ت
ئــاگر ب تــوخمکی ســربخۆ . خــاک و بــا، ئــاو: جیھــان ل ســ زیــاتر نــین

تــوخم ســاکارەکان ب ھــۆی . ھلگیرســنرە، ئوەی ک بــالبر ،نازانرــت
، دزەکردنی ھۆ فلکیکان لگڵ یکتردا ئاوت دەبن و روخـسارە نوکـان

ل گۆڕانکـــــاریی تـــــوخم  .دەھننســـــیالن و دخانیـــــات و صـــــلبیت پکـــــ
ل سرانــسری  گڕیــانی بــوون و گنــدەی روو دەدات و ســرەتاییکان

تــــــدا دەگمری زوــــــتڕدەڤ . ک وەیینــــــدەھــــــۆی بــــــوون و گ ب
روخــسارەکانی بــوون بردەوام ســرتر دەبــن و ل ھزەکــانی نــووربخش 

گــــشت نمودەکـــانی سرووشـــت وەک بــــاران و ھور و . نزیکتـــر دەبـــنوە
ســک و بردی ئاســمانی ل حرەکی زاتــی جیھــانوە دەبـــن و لگڵ برو

نـووری . اسـتوخۆی نـووری قـاھیردا دەردەکونڕچاالکی راسـتوخۆ و نا
ـــاریگریتی ھا ـــاھیر ک ـــت لبرق کان دانانر شـــتســـوســـان ل وەی کئ

ب کورتی دەکـرێ . شتکان ل باری نوور وەرگرتنوە پکوە یکسان نین
حز یـــان ، ھـــان حز یـــان عشـــقک ب نیـــسبت نـــوورەوەت ک جیـــبوتر

  . عشقک ک دەرکوتی دەرەکی پیدا کردووە
ئوەی ک دەرکوتی نـووری قـاھیرە ئایا جیھان قدیـم؟ جیھـان لبر

ــی ــم نی ــدارە و قدی ــشککانی بم لبر، بســتراو و پیوەندی ئوەی ک تی
رچاوەینووری سـ ،دیـمنوو. ق ک لنـدنـووری ھ وخۆ لرەکـان راسـت

ــی پویــست پ رچاوە دەگــرن و بــاھیرەوە ســ ــن ق ــدێ ل ،قدیم  بم ھن
دن و ھربـۆی ب پــچوانی بوونی ئوانیتـر پکــتـر ل ئــاوت نوورەکـانی

و  نوورە رەسنکان راستوخۆ لگڵ زاتی نووری قاھیردا پیوەست نین
ربۆیدیم نین ھق، شت ک ککات نکی بۆ ور شـترامبب کی رووناک ل

رووناکی شت رووناکک دەبت ھۆی دەرکوتنی رەنگی ، تاریکدا دادەنرت
. روودراوە شـت تـاریکک و ھربـۆی رەنـگ ل برامـبر نـووردا بـابتکی

، کاتدا ک دەرکوتی نووری قاھیرنشت نوورەکان یان شتکان ل ھمانگ
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ــووری ئوەی ب ھــۆیبدیھاتووشــن لبر ک ل ھۆکــان ل زاتــی قدیمــی ن
بوونی شـــتکانی کھـــاتکســـانک ھن ک ب ئیعتبـــاری پ، قـــاھیرەوە دـــن

بـــابتی ئوان . دەورپـــشتی خۆیـــان گـــشت جیھـــان ب پکھـــاتیک دەزانـــن
ئیستقرال ک کدا دروستوی گـشتی درئکاتـت و لئاکامـدا بتـوانین سـت ب 

یکـی حبشـیکان ەی ک یک بقیاسی ئوە بکیـن ک بـۆ وـن لبرئو
یـــان لبرئوەی ک ھمـــوو  ،رەشـــن کوات گـــشت حبشـــیکان رەشـــن

ــان ھی کوات ھمــوو حرەککــان ھر  حرەککــان ســرەتایکی زەمانی
ئوەی لبر ،وەھــا ھۆھینــانوەیک پویــستی ب پرەپــدان ،بم شــوەین

ــــردوو ــــ، ک کــــۆکردنوەی گــــشت حبشــــیکان ل راب ــــاتوو ئ ستا و داھ
لبن مستککاتدا ئو حـوکمڕی یھ م ئیـستداللەتـی ئ خـراپ کردن ن

ل ژمــاردنی ھمــوو کســ حبشــیکان و ھــسنگاندنی ئو . و ن چــاک
 ل ی کرەکاندح ینرگیز ناگت ھدا دەگونجمکانی ئزموونری ئەڤ
 ک نجــــامم ئمــــوو " گــــشت"ئکان رەشــــن و ھشــــیبــــان ح حرەکک

یکی زەمانیان ھرەتایس .  
  
   دەروونناسی -ب

 ر بســـ ی کوەرانو بـــوونبارەت بســـخوارەوەکـــانی بـــووننپـــل  ،
ن لت بردـک ھرچنـد ـبـۆ و ،وە ھاوسـانیان نیـیحرەک و نوور پـک

ــن ــوورە و شــیاویی دیت ــست  بم ناتوانــت ب،خــاوەنی ن شــوازکی خۆوی
ـــوتوە ـــداھر رب ،بج برەو پلیکـــی ســـرتر ، ادەیک ل پیـــژەی بوون

ــ ــان گیانۆب ــان ی ــوونوەرە برزەک ــین ک حرەک و یین ب ــان دەبین لبرەک
ھنـگ کـردووە و ل ئاکامـدا دەگیـن مـرۆڤ ما هۆیاندا ھنووریان ل زاتی خ

یرترین کانوونی نووری تاقانخاوەنی س ک .  
ا ئو نـوورە تـاک تنھـایی ک  ئستا ئم پرسـیارە دـت ئـاراوە ک ئایـ

ھبـووە یـان نـا؟ ، ناوی نفـسی مـرۆیی بر لوەی ک جسـتی پـک بـت
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بر و بورادەدا رگی ئیبنی سینای گـرتژەری فلسفی ئیشراق لم ڕدا
نــاکرێ . باسـی لوە کـرد ک نـوورە تـاک تنھاکــان پـشتر بوونیـان نبـووە

قووالتماددم ک"کانی یبارەی ن"زۆر"و  "یکار لوە برینووری تاقانب .
ــووری تاقــان ل زاتــی خۆیــدا ن یک و ن زۆر و تنھــا ب ھــۆی نــوور  ن

لی جیاوازەوە ماددوەرگرتن لروخسارگ تو . ەکان دەچ ستوان جن ل
یوەنـدی ھفـسدا پم پ،نووری تاک یـان نم ئی بپ یوەنـدی کیوەنـدی

ھۆدار نیی ،ئ ک شـقوەعوە گـرێ دەداتکپـ م دووان،  ز بح سـتج
پــی زاتــی خــۆی توانــای ئوەی نیــی ک راســتوخۆ  بم ب،نــوور دەکــات

 یــشتن بناچــار بــۆ گ واترچاوەی نــوورەوە کســ ــت بوەنــدی بگرپ
نفــسیش ناتوانــت ئو نــوورەی ک  ،پوەنــد دەدرــتوە ب نفــس، نــوور

 ،ببخـــشت ب شـــتی جامـــدی تاریـــکوەی گرتـــووە اراســتوخۆ ل ســـرچ
ئوەی ک کرەست ل باری دەرکوتکانیوە جمسری پـچوانی لبر

ــس ــۆ پ. نف ــاوبژیوایب ــوونکی ن ــوان ئم دووان ب ــدی ن ــت وەن بتوان ن ک
ــوور و تاریکــایی کۆ ئم نــاوبژیوان . بکــاتوە پویــستیکی حاشــاھنگرەن

م و نرم و نیـان و شـفاف ک ل نفسی حیوانی و ئوەش ھمکـی گر
گڕبنـــدا ج ـــی د ـــدا ل شـــونی چپ ـــەت ـــوو ئ ،رەی ـــدامبم ل ھم کانی ن

وەنـدیکی الوازی ھی لگڵ ینفسی ئاژەی پ.  دەکاتۆجستدا ھاتووچ
نــووردا و ھربــۆی ئاژەکــانی ســر زەوی ل شــوە تاریککانــدا برەو 

یکانیش بۆ بھرەوەرگرتن ل دیمنـی بوونوەرە ئاو ،ئاگری بتین ھدن
مرۆڤ عـروج ل قـادرمی بـوون و  ئامانجی ،جوانی مانگ دەگن سر ئاو
مرۆڤ ل ، ئگر ئم عروج درژەی ھبت ،بدەستھنانی نووری زیاترە

ئم ئامـانج  ،کۆتاییدا ل دنیای روخسارەکان ب تواوەتی رزگـاری دەبـت
مرۆڤ دەتوانت  ، رگی ناسین و کردەوەل چ رگیکوە وەدی دت؟ ل

ـــردنوە و کـــردەوە  ـــۆی ب بیرک ـــرادەی خ ـــشتن و ئی ـــاریی تگی ب گۆڕانک
کوات دەکـرێ خوازیـاری  ،برزترین ئامانج مرۆییکـان بدەسـت بھنـت
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ت کمال ئاوەھا ئامۆژگاری بکرجیھان  بیروک بارەت بباوەری خۆت س
ــــۆ ــــار بــــکپــــی ئم گۆڕانکــــاریی ە و بڕبگ پویــــست دەکــــات ک . رەفت

  . بدەینوەۆدووالینکانی کمال خواستن لکھ
وەنـــد دەدرـــت ب بـــوونوەرکی ینـــووری تاقـــان کـــات پ : ناســـین-١

ـــک  زنـــد ھـــوور و تاریکـــایی چ پـــایبرزەوە ل جمـــسری ھزەکـــانی ن
ھزەکانی نـوور  ،دەردەکوت و کامبوونی بوونوەرەکان مسۆگر دەکات

ــنری پــنج ھســتی دەرەکــی و پــنج ھســتی نــاوەکی وات ھســتی پکھ 
کــانی تاریکــایی زاکیــرە و دابینکــردن دەبــن و ھزە، بینــایی، تــرس، ھــاوبش

دەبــ بــزانین ک جیــاکردنوەی ئم . دروســتکری خــواردن و گشــکردنن
ک دەتوانت زھر ھ، ھزان ل یکتر لبر ئاسانکردنی باسکی ئگرنا

کدا ھزکــی تــاک بــوونی شل نــاو مــ. ەی گــشت کردەوەکــان بــتوســرچا
یم،ھم ئـــــاو ب ـــــۆنی جیـــــاوازەوە ن ـــــزە ب ب جیـــــاوازی ى زۆرو ھ 

کردنی تگیـشتن و بتکی تاقـانیو تنھـا بـۆ ئاسـانزەین بـا ،گرتووەخۆل
ـــدن ـــاوە ،تگیان ـــوو ئم باســـانوە ب ب ـــزی ەوەھری ســـڕب ھم ردی ھ

ــــای ــــشک جی ــــاوەکی م ــــرۆڤن ــــی م ــــاخی زات ــــان ک ن ــــوورکی تاق .  ل ن
ردی ب رەوات دیارە ک بم شوەی ل نوان مشکی چاالک و ەوەھرس

بن ل فسدا کڕنوە ، ەتدا ناچـاالکر ئسـختـی لـت و ججیـاوازی دادەن
کردەوە ک گشت ھزەکانی زەیـن ب شـوەیکی سـیحراویی لگڵ نفـسدا 

یوەندیان ھپ .  
ردی ل دەرووناسییدا چندین ئیدە و درکی داھنرانی باس ەوەھرس

پـی ب. ە"ابـصار"ت ب بـابتی ەباسـی ئو سـبار درەوشـاوەترین ،کردووە
ئوەی یـشکک ل چـاوەوە ھناسـتیت لبرئم باس ل کاتی دیتنـدا ھـیچ ت

، واتک ئگر تیشکک ل چاوی بینرەوە ھسـتت و برەو شـتیبابت بـ
ک ئگر عــرض شئم تیــ. یــشکک یــان جوھر دەبــت یــان عــرضوەھــا ت

ــ ــکوە وات چــاو ب روھج ل ک ــی ــایی ئوەی نی ــۆ بــت ئوە توان وات ب
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کــیوجری بینــدراو،تــر ھرەســتک ی .  واترەکــت حر بوھر جگئ
ئگر حرەکی . ئوە یـان ب حــوکمی شــعورە یـان ب حــوکمی زاتــی ئوە

کـاتدا تیـشک وەک بوونوەرـک دەبـت شـعور بـت لوتیشکی چاو بپی 
لم بــابتش ئوە دیــارە ک درکــی . درک دەکــات دیــک ىک بوونوەرەکــان

ــشکی چــاو بــت ــو کــردەوەی تی ــرۆڤ نبــت بک ــی کــردەوەی م ل . مرۆی
ردییدا ناســـــــین بدەر ل ھســــــت و عقـــــــ ەوەھرســــــ دەروونناســــــی
ــا ســرچاوەیکی ــش زەوق ی ــشی ھی و ئوی ــاوەکیی ک ل تری ــی ن ن درک

بۆ پروەردەکردنی ئم ھۆ . جیھانی ب شون و ب زەمانی بوون تدەگات
 و ســــیحراویی ک ھکــــانی ئاکامکــــانی کــــاری عقــــ ســــاغ دەکــــاتوە

ــ، ھنگی دەکــاتمــا هھــ ــسف موت ــ ل الیکوە فل ــن و بوردی ادەب  بکی
ت کویــلتوە ھــسویکیتریــشوە ب فزبــدەینوە و ل الچمککــان لک

ینبک .  
  
  : کردەوە-٢

  :مرۆڤ بوونوەرکی خاوەن کردەوەی و ھزە پانرەکانی ئمانن
شـیاری و لکـدانوە ۆ عق یان نفسی موکی ک سـرچاوەی ھ-ئلف

و خۆشویستنی زانست .  
خوازی و  سرچاوەی رق و جسارەت و سـوت نفسی نزم پل ک-ب

ماحت .  
ــ-پ ــسی حی ــردن نف و برســیتی و حزی  وانی ک ســرچاوەی چژب

جنسیی .  
 برەو زانـابوون دەبـات و نفـسی نـزم پـل و نفـسی  ه ئمـ،نفسی مـوکی

ھــۆی ھــزرەوە ر ر بگیــوانی ئتــی کحزیلــدەری فھــۆی ژ ن دەبــنبخــر
تـر  فزیلتکـی، ھنگی ئم سـ نفـسمـا هو ل ھ ئازایتی و فزیلتی عیفت

ـــ داســـاز دەبـــاوی ع ـــشکوتنی رۆحـــن و فزیلت ،تلت ک ن ـــۆی پ ـــان ھ ک



 ١١٧

ئوەی ک گشی رۆح بۆ مرۆڤ مسۆگرە دەب بوترت ک ئم دنیای لبر
زاتـی خۆیانـدا بـاش یـان خـراپ نـین ،باشـترین دنیـای ئیمکـان کان لرەسـتک .

ر بگکــی ئیروانگ ــان ل شــوەیکی خــراپ کــک ل شــتکان وەربگــرین ی
رتیریانبوە ســیــسـکبک و خــراپ چــاک یـنم ،ن دەگمانکاتیــشدا  بھ ل

شـڕ بـوونی ھی و لگڵ  ،یـنعـی شـڕ وات خـراپ بکیی ل واقوکـنناکرێ 
کسان نییدا یچاک ر واتکـانی جیھـانی  ،خقۆناغ ک لکی ب تتایب خراپ

 خــراپ تــایبت ئو شــکاکانی ک. بشـنلــی ب دیــک ىزوـمت و جیھانکــان
وەی کـردەوەی خـوایی کـردەوەی مرۆیـی ھاوشـ، رایتی خـوادەکن ب داھن

بوونوەرەکــان ل ھــزی ئیختیـــار دادەنــن و ب ھــۆی وەھــا ھیک گــشت 
ـــ نبش دەکدایکھ. بـــان ل ـــردەوە مرۆییک ـــدێ ل ک ـــراپنن ـــووی خ  بم ،ب

نیی رچاوەی خراپکردەوەی خوایی س .  
وەنـدی معـریف و فزیـلت ل جیھـانی زوـمت یب پنفـس دەتوانـت 

زیـــاتر نزیـــک ، ینرچـــی زیـــاتر ل زاتـــی شـــتکان تـــبگ ھ،رزگـــاری بـــت
ـــ ـــوور و زی ـــنوە ل عـــالمی ن ـــنۆڕتر برەوالی دەادەبی ھروەک چـــۆن  ،ی

کــانی عشــق بــ ئژمــارن ھروا کــامبوونی رۆحــانیش قۆنــاغی زۆری پل
ینج ،ھوانیاندا پنم ل؛ بیتی زیاتری ھقۆناغ گرنگای  
لم قۆنـاغدا ھسـتکردن ب کسـایتی زۆر بھــزە و .  قۆنـاغی مـن-١

  . کردەوەی مرۆیی ل خۆپرەستییوە سرچاوە دەگرت
لم قۆناغدا کسک خوازیاری قویی نفـسی .  قۆناغی تۆ نبوون-٢

دەگکان روو ھدەرەکی موو شتھ رە لکست و یوەڕخۆی دەبتن .  
  . ئم قۆناغ درژەی پویستی قۆناغی پشووە.  قۆناغی من نیم-٣
 و سلماندنی" من"لم قۆناغدا نفیکردنی رەھای  ، قۆناغی تۆ ھیت-٤

  . وەدی دت، ک ل حوکمی جبجیکردنی کامی ئیرادەی خوای "تۆ"
 لم قۆنــاغدا ھردوو ئاســتی فکــر ب ،قۆنــاغی مــن نــیم و تــۆ ھیــت. ٥

  . دت ئنجام" ئاگایی ئاسمانی"تی نفی دەبن و حاتی تواوە
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ـــنج ال پ ـــاغ ـــس ل ھرکـــام ل قۆن ـــت ل نف ھـــرە وەردەگرکـــان بنی
. گلکی توند ک لگڵ ھندێ دەنگی وادا ئاوتن ک وەسـف ناکرـتنوور

ترەوتــی کــامنــای مــردن کۆتــایی پــ فــس بفــسی تــاک پــاش  ،بوونی نن
پــی و ھر نفــسک ب بکــ،دا یک ناگرــتدیــک  نفــسکانیمــردن لگڵ

وات ڕگشــ دەکــات و دە، نوورــک ک ل عــالمی جســتدا وەریگرتــووە
ـــشوە ک وەک . پفـــســـیچ ن شـــخی ئیـــشراق باســـی لوە کـــردووە ک ھ

ــــسکی ــــی  نف ــــی و بم شــــوەی چمک ــــر نی ــــک "ت ــــاژە ل ــــی پ یکگرتن
  . نی کردی الیب نیتسی پشبی"جیانکراوەکان

نفــس بــۆ ئوەی ک ل نــوور ، کــات ئیمکانیــاتی جســت کۆتــایی پــدت
ـــدەچت ک لگڵ جســـت یـــان دەزگــــایکی پ، وەرگـــرتن بتـــاڵ نبـــت

ــــت ک بگرــــشوویدا ی ــــانی پ ــــکدا ک لگڵ تاقیکردنوەک ، جســــتیی دی
ــــدی ســــاز دەکــــات و دەیپ ــــوونڕوەن ــــانی ب ــــۆ دەڤرە باک لھر . وات ب

 روخـــسارکی تـــایبت بخـــۆوە دەگرـــت و ل ئاکامـــدا دەگـــات دەڤرکـــدا
لوەدەچـــت ک ھنـــدێ ل  ،ترین وات حـــاتی نفـــی رەھـــاشـــونی بـــا

ــنوە بــۆ ڕکوڕییکــانی خۆیــان بگنفــسکان بــۆ قرەبــووکردنوەی کمو
م دنیـــایســـ. ئو بـــاوەەوەھرر ئســـئـــایینی دۆنـــادۆنی ڕردی ل ک ەی

رەت ب چارەنووســی نفــس و نــاکرێ ئوە ب شــیمانیکی راســت ســبا
ــرتوەلۆژیــک پســ ــز بک ــان رەف ــت ی ند بکر . ــک ک کــدا کاتتر حاھ ل

کان بگفـسـت و نبکان کۆتایی پفسڕیانی نرچاوەی ڕگوە بـۆ ســن
ەنــت و ســردەمکی نــووری قــاھیر پــاڵ ب جیھــانوە د، ھاوبشــی خۆیــان

، رووداوگلـــک ک ل ھر بـــارکوەکوات . پدەکاتنـــوی بـــوون دەســـت
  . ھدەداتسر، دووپاتبوونوەی مژووی سردەم پشووەکان دەبت

ب راسـتی ئو یکمـین  ،ئاوەھای فلسفی شـھیدی گورەی ئرانـی
ــژەر مــژووی فلــسفی ئــران بــوو ک حقیقتــی ھمــوو شــوەکانی ڕدا

 کـردن و سیـستمکی نـوی فکری ئیرانـی ناسـی و ب کـارامییوە ئـاوتی
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 و شیمانکردن زانـی  هکردن و ون کۆی جیھانگلی ھستخوای ب. شتڕدا
ب پـــــچوانی ھنـــــدێ ل  ،و ھربـــــۆی ھـــــات فلـــــسفی تـــــاکبوونوە

سۆفیکانی بر ل خۆی جیھانی ب حقیقت و نفـسی مرۆڤـی ب خـاوەنی 
ونـدا لگڵ حکـیم ل بـواری ھـۆی نیھـایی بو. تاکایتیکی جیاکراوە زانـی

ـــایی ھر  ـــۆی نیھ ـــرد ک ھ ـــوو و باســـی لوە ک ـــک کوتب کاندا رریعشـــ
ل . نـــووری تـــاک و جیھـــان سرانـــسر ئیـــشراقی نـــووری تـــاک، بوونـــک

  بم ھــی ئو ل دەروونناســیی، ســینا بــوووەوی ئیبنــدەروونناســیدا پیــ
  .  سینا رکتر بوو و زیاتر لو برەو ئزموونکردن رۆیشتوئیبن

دا رۆیــشت و چمکـــی ۆل بــواری فلــسفی ئخالقـــدا ب رــگی ئرەســـت
، لوانش ســرتر. دایوەی ئوی ب وردبینیکــی تواو لکــ"نـوان ھبــژاردن"

سیـستمکی فکـری تــایبتی ، ب گۆڕانکـاریی ل ئـایینی نـوێ ئفالتـوونی پـشین
ــوون رۆی و ل الڕدا یکیتــرەوە شــت ک ل الیکوە برەو فلــسفی ئفالت

ھـیچ . بخـشیی ئاراوە و روخسارکی رۆحـانی پدووالیزم کونی ئرانی ھنا
ـــد  ـــانتوانیوە وەک ئو ب چن ـــاتوون نی ـــرانوە ھ ئ ی لـــدان ـــام لو بیرمن ک

ـــای بن ـــوون لکڕبنم ـــانی ب ـــوو الینک ـــی ھم ـــدەنوەەت ردی ل ەوەھرســـ. ب
دا خـوازیی و ھویـووی کـردە ئزمـوون دەزگای فکری خۆیدا ر سرانسری

ــ ــانت نمــوودە جســتیکانیش ب تی ــشراقی ۆک ھمــوو شــتکان و تن ری ئی
ــونتوە ــد. خــۆی بن ــی جیھــان ک ل ھم خــوایی تون ــی ڕعینیت ەوان و زەین

ــــزر و ســــواو ب ــــشوودا ب ــــانی پ ــــوووخک ــــای ســــ، وب ردییدا ەوەھرل دەزگ
  .  و تبینی وردمتمانیکی شایستی پیدا کرد و کوت بر لکدانوە

 ل ـــــرەک ـــــدە زی ـــــستمی فکـــــری ئم بیرمن ـــــسری سی ـــــدا خسران ۆی
اھنگیکی کامی ل نوان ھزر و سۆزدا دامزراند و ھربۆی زیاتر ل م ھه

تـوانی زەینـی کسـکان داگیـر بکـات و ھربـۆی کوت دیـک  یبیرمندەکان
ــانی  ــکی بر ئرەیــی و حســدی حکیمک وان ئ. ھاورۆژگــاری خــۆیدی

زۆر ب تونـدی دـی ئویـان ئـشاند و تنـانت ، لبر کورت بیریی خۆیان
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ئـارام نبـوونوە و ئو شـھیدە گورەی جیھانیـان ل ، پاش شـھیدبوونی
ناویان " شیخ مقتول" ئژمار نکرد و ب سووکایتی بریزی شھیدەکاندا 

 حکیمکانی ب گشت ئم باسانوە ل سدەکانی دواییدا سۆفیکان و. برد
  . حق ئویان ناسی و رزو حورمتی زۆریان لگرت

فلــسفی رۆحــانی شــھاب الــدین  شــیاوی باســکردن ک ب پــچوانی
ـــک ل ســـۆفیکان گوردی گرەوەھرســـ وە بـــۆ دووالیزمـــیڕوپمـــادی  ان

فی ســـمعمـــد ن ەوەکـــانی ئم ربــازە ھروەک چـــۆن عزیــزپی. مــانوی
ـــوور و تاری، نووســـیویتی ـــان ب الزم و من ـــوە و کایی ـــر زانی لزومـــی یکت

پـکوە ئـاوت دەبـن و  وتوویان ک ئم دووان وەک دەریای شـیر و رۆن
ئامـانجی مــرۆڤ رزگــاربوون ل قورســایی . دەبـن ھــۆی زۆربــوونی جیھــان

 دەســـتی بگـــات ـــت ک جـــاتی دەبت نـــم زو ـــک ل و نـــوور کات تـــم زو
  . خودناسیی

  
 وپی ئسحابی فکروگر
بدالکریم بن ابراھیم جیالنی نونری گورەی یککیتـر ل الینکـان یـان ع
دایکبــــوونی ھروەک خــــۆی ل شــــعرکدا باســــی ل ،پکــــانی تســــوفوگرو

ی ڕکـــردووە دەگـــۆ ســـا ـــتوە ب ٧٦٧ ی لکرگـــوو٨١١ کـــۆچی و م .  دا ب
یتیکی زۆری لسـر یبـی ک کـاریگرەرجیالنی ب پچوانی محی الدین ع

ھاوکات خاوەنی خیـای شـاعیران و بلیمتـی  ،نووسرکی فرەبژ نبوو، دانا
عری کرد ب ئامری راگیاندنی عیرفـان و فلـسفی یش ،فیلسووفکیش بوو

" بسم الل"ت المکی ابن العربی و ھروەھا برزی خۆی و لسر کتبی فتوحا
عـــرف االواخـــر مانـــسان الکامـــل فـــی " و کتبـــی بناوبـــانگی شـــرحی نووســـی

زاتـی ، بینی عبـدالکریم بـن ابـراھیم جیالنـیبپـی جیھـان. م ھنـای برھ"االوائل
 نـاو ،چ بوونوەرکی زەینی بـت راو بتیان ساکار چ بوونوەرکی بین، بحت

  :ب گشتی بوونوەرەکان دوو جۆرن. گلکی زۆری ھیو سیفت
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ب خوش یـان حق بوونوەری رەھا یان بوونی بنیاتی یان بوونی . ١
  .یان خودا

  .بوونوەری پیوەست ب نبوون یان خوقاو یان سرووشت. ٢
و ل قلـی کـامرزاتی خودا عبـت لـت و ناوتردرکـدا ناگونج  وەی کئ

ـــسبتک  ـــی خـــوداش ل ھر نی ـــسبت ھی و زات ـــستی ب نی ناســـینکی پوی
حیجـابی نـاو و ، ێدەفـھزری ئم ک ل فزای بتای بـ سـنووردا  ،بدەرە

ـپوی زەمانـدا تربـری بدەڤ وە و لکان دەکـاتتڕسـیف ـت و دەگــاتدەب 
لوە تگیشتووە ک خودا یان عقی بوونک الوجودە  ،وتی نبوون و فنا
کانو کۆی دژوازی، ینی ھزەمـانی رابـردوودا و : دوو الی زەلـی لژیانی ئ

دوو  ،دوو وەســفی ھی حق و خوـــق ،ھـــاتووداژیــانی ئبدی ل زەمــانی دا
یی ھناســــــاو و روودراو: پ ـــرۆڤ ،ھنگ ـــاوی ھی خـــودا و م دوو  ،دوو ن

یبـوون و ئیمکـان:روخساری ھھ ، یی ھدا بـۆ :دوو متمـانک متمـانی ل 
خـود نیــی ی کو شـتبـوون و بــۆ ئخـودی ن ،یکی، ھیمتمـان تـردا بــۆ  ل

  . نبوون ،و شتی ک خود نییھبوون و بۆ ئ، خۆی
موســما ل درککردنــدا قــاییم رادەگرــت و ل ، نــاو، ی جیالنــیڕب بــاوە

تووشــی وەھمــی دەکــات و ل مــشکدا  خیاــدا وــنی پــ دەبخــشت و
و موســما نــاوەرۆک  نــاو دەرەوە یــان تـوکلی موســمای ،راگیـری دەکــات

و ب نــاو عییــان نیــی بکــیھنــدێ ل ناوەکــان بــوونی واق ،یــان کــاکی نــاوە
یبوونیـــان ھ، ـــنعنقـــا" بـــۆ و" قینمای راســـتموســـ بـــ کنـــاو ک، 

بــای ــائیبی رەھ ــوون و غ ــا ک نب ــچوانی عنق ــس ، پ ــد لم خــودا ھرچن
عنقـا تنھـا ل زەینـدا ھی  ،رەھـای ناکرت یان نابیندرت بوون و ئامادەی

ــل"بم موســمای وشــی  ــوونی راســتق"ال ــدا خــوداش  ،ینیب ل ھمانکات
ـــا ب ـــا تنھ ـــاو و ســـیفتکانی خـــۆیوە دەناســـرتوەک عنق ـــۆی ن ـــاو  ،ھ ن

نـوورک ، نـاو ،ئاونیک ک گشت نھنیکانی بوونی رەھـا ئاشـکرا دەکـات
  . ک خودا ب ھۆی ئوەوە خۆی دەبینتوە
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کانمان وەبیرئــسماعیلی ــابت ئی ــست موســم ب ما دەخــاتوە ک دەیانوی
وەلوەی، ناو بناسنبـۆ روونکـردن  بـاس ل کـانی دەبـنالی سـ قۆنـاغ

تیجیالنی بککردنی بوونی رەھا ژمـاردوویبۆ کام ین ک، ـی بـاوەبی ڕپ
ھـۆی جیـابوونوە ل رەھـابوونی بوونی رەھا یان بوونی ب خوش ب ئو

پقۆناغ ت س تڕخۆی لدەب :  
  تاکایتی. ١
  شوناس. ٢
 ئویتی. ٣

ــوو ــشتا ل دەرکوت و ســیفت و ب ھ ــین قۆناغــدا ک ــا ل یکم نی رەھ
ک نییکان ھیچ ناونیشانتمـین " احدیت". ە"احد"ناوی ، نیسبکی ینیـشان

بــوونی رەھــا ل  ،ھنگــاوە ک بــوونی رەھــا برەو وابســتیی ھیــدەگرت
 ، بم ھـشتا ل دەرکوت بدەرە،قۆناغدا شوناس وەردەگرت دووھمین

" ئویتــــی"ل ســــھمین قۆناغــــدا شــــوناس ل دەرەوەدا دەنونــــدرت و 
-Selfبھـــۆی ل خـــود ڕســـکاندن وات  گـــیوەردەگرـــت یـــان ب وتی ھ

Diremption ــت ــدا دەب ــاغی وشــی . سرووشــت پی ــاغدا ک قۆن لم قۆن
"ــل ــایی"ال ــی سرووشــت ی تاریک ــا ھدەســتت و ب دەرکوتن ــوونی رەھ ، ب

. دەگــات پــلی ئیالھــی  دەگــات ســر ئاگــا بــوونوە وبــوونی رەھــا دەســتی
شـوناس  ،تی جیـاوازی زاتـی خـودایگـشت کمـا سرچاوەی" الل"وشی 

ــاغی دووھمــدا دەردەکوــت ــی ل بردەوام ب ک ل قۆن شــوەیکی ھزەک
دا بــوونی ھی و ھر ئم نــاوە مزنی ک ل قۆنــاغی )الــل(نــاو وشــی 

یندراو دەردت و ب درەوشانی خۆیوە رەشـایی و شوازکی بدا بسھم
ـــی الدەبـــات ەســـت مـــرۆڤ ئگر مبســـتی د ،خمـــۆکی رەھـــا ب تواوەت

ب ــ ــانگیــشتن ب باشــیکان دەب ــاغ ســ الینک ــی قۆن ــسوپ و ھت ک
کوتی مرۆڤ ب پـچوانی قۆناغکـانی ترتیبی قۆناغکانی ھسو ،بکات

 مـــرۆڤ ل وەی کرئبل خـــودایکردن یـــان عروجـــدایشـــکـــاری گ  ل
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مــــرۆڤ ل ســــرەتای  ،حاکــــدا ک بــــوونی رەھــــا ل گشــــ راوەســــتاوە
قۆناغکانی گشکردنی رۆحانی خۆیدا سبارەت ب ناوەکان بیر دەکاتوە 

پاشـان ل  ،ی سرووشت دەکات ک مـۆرکی ناوەکـانی بسـرەوەیو موتا
ری سیفدەڤ تنگاو دەنمدا ھمدا قۆناغی دووھھقۆناغی سـ کان و لت

چاوەکـانی چــاوی  ،لم ھنگــاوەدای ک کامـ دەبــت ،دەگـات زاتــی خـودایی
ت ژیانی خودایی و ل ژیـانی خودا و وتکانی وتی خودا و ژیانکی دەب

 ـــان ـــاخی ژی ـــاو ن ـــشرت ن ـــات و دەک ـــشتی سرووشـــتدا بشـــداریی دەک گ
  . شتکانوە

 باســـی ب دەرکوت یــان ســیفتەی ک جیالنــی ســـبارەت ڕئو بــاوە
گریمان و لئ وەی کرئبل کــردووە زۆر گــرنگخوازەکــانی ھینــد جیــا ل

دەرکوت یان سیفت ئامرک ک شـتکان ب ، پی دەنگی ئوب. دەکاتوە
جیاکردنوەی دەرکوت لو بابتی ک سـرچاوەکیتی  ،ئم دەناسنت

ھــا ل دەڤری روخــسارەکاندا مــسۆگر تن، یــان حقیقتــی ھگــری ئوە
ــامۆییک  ،دەبــت ــوان دەرکوت و ســرچاوەکی ن ن ل ک رەدایم دەڤل

یتووشی  ،ھ ربۆیدان و ھوتی و ھیکت رچاوەکان دوور نین لس
  . نامۆیی دەبن

ـــدان نیـــی وکـــردن و ھکت ک لیرەدا نیـــشانم دەڤل ،م خال يـــدا
ی ب بوونی  ماددکوتوە و دنیایوەتی ل ئایینی مایا دوورب تواجیالنی 

ــای ــوە و باســی لوە کــردووە ک دنی ــی  مــاددحقیقــی زانی ــی دەرەک ی الین
نـی دەرەوەینـد الیرچو ھم واقـ،بوونی رەھـایی بع،  جیھـانی دیـار ل

. زاتکی حقیقی ھناگیرسـت ک ل نـاو ھنـدێ روخـساردا شـاردرابتوە
جیالنی برەو بـوای .  ک ل زەینی ئموە دتنی دیار ھمان وجیھانی

 سـبارەت ب یکیتـی فکـر و گیری ھۆۆی و گیشت تیڕلی و فیخت بارک
م ل برگی دووھمـی انـسان الکامـل ئاشـکرا وتل بشی سی و ح ،بوون

ەی  مــــاددباســــی لوە کــــردووە ک ئم جیھــــان جیھــــانکی گریمــــانیی و
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تــۆ ک نــاو و . ھــیچ نیــی بــجگ ل گریمــان یــان درک یــان فکــرسرووشــت 
ەت بخیــت بر ڕبـاوەئایـا نـاب ئم بیرو، سـیفت بـۆ خـوا نـاوزەد دەکیــت

ەی تۆ ل کووە سرچاوە دەگرت؟ ل خیاوە دـت ڕلکدانوە؟ ئم باوە
  . سرووشت ھیچ نیی بجگ ل خیاکی دەرکوت! و بس

ــی ل ــی  ماددگڵباســکی جیالن ــانی کتب ــز"ەک ــیھ ــت" ری پت دا ب  کان
ی "شی فـی النفـس" پچوانی کانت جیالنی بم ب. دەگرتتواوەتی یک

ل روانــگی ئوەوە تنــانت زاتــی گــشت روخــسارەکانی  ،قبــووڵ نکــرد
ھیچ نیی بـجگ ل ، جیھانیش گریمانی و بوونی لناو نفسی خودی کانت

تیـان سـیف وتکاندەرک، کانــدا نیـیوتپـشت دەرک ک لھــیچ شـت ، شــت
ی ھمان بوونی رەھای  ماددراستقینکان ھمان دەرکوتکانن و جیھانی

و بـــی بـــنرچاوە ڕپزاتـــی بـــوونی رەھـــاوە ســـ ل کـــی دژواز کلەت گ
ناســینی ئو سرووشــت دەــی خــودای و بــۆ خود. ســاز دراون، دەگرــت

  . ویست ک سرووشت بناسینپ
جیالنــی ،  باســی ل یکیتــی نــوان فکــر و بــوون کــردگــیھروەک ھ

ی ب  مــاددســبارەت ب یکیتــی دەرکوت و حقــیقت دوواوە و جیھــانی
ــاو" جیھــانی دەرکوتکــان" ــا رادەیک خــونر  ،بردووەن ــان ک ت لم ناولن

 ل وتوەی دەرکـــاکردن ـــت ک جی وـــاوا دەردەک ـــات ئ تووشـــی ھ دەک
اکردنوە ھرچنـد ئم جیـ ،جیـاکردنوەیکی رواتیـی، ان زاتحقیقت ی

ـــتگیـــشتن ل جی ـــاھ م ئاســـانتر دەکـــاتوە و بۆمـــان نی دەور و پـــشتی ئ
سوودەب،و رەھا نیی قینم راستئیـدەی  ، ب ربـۆینـد ھرچجیالنـی ھ

ــــدەئال  Empiricalوات  خوازیی ئزمــــوونی ھــــاوچرخھاوشــــوەی ئی
Idealism ب می وە نیــیــک وەک ئر،  تــی بینــدراوی لقیقجیالنــی ح

خۆیــدا قبــووڵ کــرد ب مئ یــشتی و گکتــیکیی ختــی کــردووە لم ج
الینـی دیـک و دەرەوەی  ،ی ھمـان حقیقتـی پتیـی ماددخا ک جیھانی

تقیقم روخسارە ،حت ک ئقـیقی حمـی خوددەرەکییرھب ڕ سـکاندن
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ئم ئمین ک بۆ یاسـانکردنوەی ناسـینی  ،یقت جیا نییل حق، ل خودا
ـــین ـــاوازی دادەن ـــدا جی ب وتی  ،خۆمـــان ســـبارەت ب جیھـــان ل نوانیان

ـــی ئگر دەرکوت ـــجیالن ـــیقت یک ـــک لوان  و حق کی چـــۆن یبن ئن
  ئویدی دەردەخات؟

ــوونی رەھــای  ــسفی جیالنییــدا ب ــۆکراوەی وتکــان ئمی ک ل فل ک
ـــان تـــی ھمـــان حقیقتـــی رەھـــایو ئم بـــوونی رەھـــای ل دەرکوت پ ی

تا کاتـک ک یکیتـی دەرکوت و  ،دەداتوەروخسارە دەرەکییکانیدا تیشک
ی یـــان جیھـــانی دەرکوتکـــان دەبـــن ب  مـــاددحقـــیقت نزانـــین جیھـــانی

میــشتنی ئــگحیجــابی ت،ــک کم کاتب  ــبگ ت م خــال ردەیو پین ئ
لوکاتدای ک ل ھمـوو شـتکدا زات دەبینیـنوە و ئوە قبـووڵ  ،دەچتال

سرووشــت ل شــوازی  ،دەکیــن ک ســیفتکان ل فکــری ئــموە بــوون
ــدا روراســتقینی خ ــامۆیی ب تواوخــۆی ەتــی ساری خــۆی دەردەخــات و ن

دەگرین و گــی کونجکــۆی ئــم ســارد لگڵ سرووشــتدا یکــ. الدەچــت
وە و حــــتکی دەبتیمنــــایھ ــــتــــت و دەبدەگۆڕدر مڕانــــی ئــــزی گ

ـــر کـــاری ب  ،فلـــسفی ـــی ئیت ئو کســـی ک دەســـتی بگـــات ئم یکیتی
وپتی ئدەسـ بـاس ل و ئـایینیش ک کان نیـیزانستی تییراینی ڕداھ

 ،ئمی رزگاریی رۆحیانت ،سرووشت دەکات کاری بسر ئوەوە نابت
و ل  ســـیفتانی خـــودا ک ل سرووشـــتدا دەردەکونجیالنـــی ئو نـــاو و 

  :بندی دەکاترکوتی ئیالھیین بم شوە پۆلنحوکمی دە
  .حی، قدوس، حق، نور، فرد، احد،  الل:و سیفت زاتییکان وەکناو. ١
٢ .لی جتگقادر، متعال،  کبیر:اللی وەکناوو سیف.  
  .آخر ،اول، غنی،  خالق:گلی کمالی وەکسیفتو ناو. ٣
  . رحیم و مبدا،  لم یولد:گلی جمالی وەکناوو سیفت. ٤

تکان خاوەنی ھـزی داوەتوە ک ھرکام ل ناو و سیفجیالنی ئوەی لک
تن و بـتتایبومرۆڤ و سرووشتدا دەردەک وەش لی ئپ، ـی جیالنـی بپ
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 کسایتی عارفانی خۆی سبارەت ب چـۆنیتی روودانـی ئو دەرکوتـان و
گیشتنی مرۆڤ بوان بدەنگ بـووە و بم بـدەنگیی ئوەی راگیانـد ک لم 

 ئاوڕ ل دا دەبوە" مرشد و ارشاد"باسانتی رۆحی بدر .  
ــــاوەبر ــــاوڕلوەی ک بــــاس ل ب ــــی بکیــــن ســــبارەت ب ن و ی جیالن

ئامــاژە بو لکچــوون دەکیــن ک ل نــوان ئندــشی ، ســیفتکانی خــودا
خودای جیالنـی ک خـاوەنی نـاو و سـیفتی . الیر ماخر دا ھیجیالنی و ش

مـانیی ئم حکیم خـوایی ئ. ماخر دەچت جیاوازە زۆر ل خودای شالیر
جیالنـی ھرچنـد  ،گشت سیفتکانی خودای ب سـیفتی دەسـت ناسـاند

دیــسان وەک ، ســیفتکانی خــودای دژ ب برژەوەنــدی زانــی ســینوەی
ـــاخر با شـــالیر ـــی م ـــدا یکیتییک ـــی خۆی ـــودا ل زات ـــرد ک خ ســـی لوە ک

ــردووە ــاو ب ــان ن ــۆ ئوی ــریتیین ل ، ســقامگرتووە و ئو ســیفتانی ک ب ب
کۆمک ون ک بپی برژەوەنـدی جیـاوازی مرۆیـی گیـشتوون زەینـی 

ھـۆ روخسارگلکن لو ، ئو سیفتانی ک بویان چسپاندووە ،مرۆڤوە
ـــی ی خـــۆی و بنگـــۆڕەی ک ب حـــوکم ـــن جیاوازەکـــانی مرۆی ـــی روانی پ

  . موە ئھاتوون عقی سنوورداری
 سـنووری نـاوخودا ل دوورە و بوونی رەھای خۆیدا لکان بتو سـیف

 ــت و روخــساری دەرەکــی بوــابوون دوور دەک ــا کاتــک ک ل رەھ تنھ
و سـیفت دەدرـت مۆرکی نـاو، خۆی دەبخشت و سرووشت دەخوقینت

  . ان و پۆی برھمکانیل ت
: و ســیفتکانی تــایبتی خــودا وای وتــووە کجیالنــی ســبارەت ب نــاو

ی و ئم نــاوە ل نــاوگل زاتییکــان و "الــل" یکمــین نــاوی تــایبتی خــودا
خــــودا  ،دەاللت دەکــــات گــــشت حقیقتکــــانی بــــوون و سیــــستمی ئو

ــــب الوجــــودەبرل ــــل ی، ئوەی ک واج ھــــیت ســــرترین ئیال ،نــــاوی ال
ردەرکبنھـــا لو ت ی بــوونی رەھــایبــوونی رەھـــا وت وە جیــاوازە کئ

سرووشت ک نیـشانیک لو ،  بم شونکی نبیندراوە،خۆی بیندراوە
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شیاوی دیتن، یوتتـی دەرکند ئیالھیرچتـی ،سرووشت ھم ئیالھیب 
نیی قینحو ،راست ت وەک ئاوە و سرووشت لستراو ئیالھیکمی ئاوی ب

  . ئاو نیی، یان سھۆ و دیارە ک سھۆڵ
واقب ل ـــی ک ـــگی جیالن ـــی روان ـــوازی سرووشـــتی یپ  Naturalعیخ

Realism یان ئیدەئالیسمی رەھا(IdealismAbsolute زات شـیاوی ،  نزیک
ت ،دیتننـانو ت دیـار نیـی کانی بـۆ ئـیمتـدا گـشت سـیفمان حاھ م لب 

ا ھـبـۆ ئـم دەرنکوتـووە و تن، سراوەکانیشی ھروەک چـۆن ھنسیفت نا
بــۆ وــن کــردەوەی  ،ســبرەکان و نیــشانکانیان ل ناســینی ئــمدا گونجــاون

 بم برھمکـانی ک دەبـت یارمتیـدانی ،ل نفـسی خۆیـدا نناسـراوە چاک
ی ک ـتوە بـۆ ئوەڕھـۆکی دەگ ،دەبیندرت و دەناسـرتوە، خکی ھژار

ــی دەناســرت ک ل زات  ــک ب تواوەت ت کاتــن و ســیف ســیفتکان وەک زات
 و )احـد(بۆ ون ، ی زاتی دیکی ھیک ناوگل،خودا بدەر ل الل ،جیا بتوە

ل مایـای " ودان تای"کاتک ک بوونی رەھا ل زومتی تاریکوە وات  ،)واحد(
ــ ــوور ھ ــک برەو ن نگاورەتاوە ھتســــت ،دەگر ر دەبت مــسۆگدیحئ .

 بم ،ت ھرچند ک ھاوتای ھیچ جۆرە دەرکوتیکی دەرەکی نییدیح ئه
کاتـک ک سـیری  ، دەکـاتوەدا کیگشت دەرکوتکانی دنیای دەرەوە ل خۆ

 بم یک ب یک و پـاژە و ،دیوارک دەکن گشت و کۆی دیـوارەک دەبیـنن
تکی تاقـانی و تاکـایتیکی ھمـان رۆحـی دیـوار بـاب ،نـابینن کرەستکانی

یزۆرین .  
تــری بــوونی رەھــای و لگڵ دەرکوتی دەرەکییــدا  ئحدیت قۆنــاغکی

، و سـیفت تایبتکـان بدەرەرامبر ئحدیتدا ک ل گشت ناول ب ،ایڕھاو
 ،یو سیفتکانی ل یکتر جیا ناکرنوە و ھرکامیان دەبن ب زاتی ئویـدناو

و سـیفت ئیالھیکـان ئیالھیت بم جیـاوازیوە ک نـاوئحدیت ھاوشوەی 
 ،ە"منــتقم"دژ ب ســیفتی " غفــور"بــۆ وــن ســفتی  ،ل یکتــر جیــا و دژوازن

 ، و ب رەحمانیتیش دەناسرتگیی ھ" سفر وجود"ت ھاوانی قۆناغی واحدی
ل خۆی بسکت و رەحمانیتی سرەتایی بووە ھۆی ئوەی ک بوونی رەھا 
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بـوونی رەھـا یـان خـودا ل حـوکمی ئـاودای و جیھـان  ،ببت پکھـنری جیھـان
 ،نـاوی حقیقـی سرووشـت" الل" ،یان سرووشت وەک ئاوی سھۆڵ بستووە

 ،نـــاوی وەرگیـــردراوی ئـــاوە" ســـھۆڵ"یـــان " ئـــاوی بســـتوو"ھروەک چـــۆن 
 عقـ و درک و فکـر ەت ناسـی و بڕتریشدا ئاوی ب بـن جیالنی ل بابتکی

ی ھی ڕھرگیز ناب وای دابنـین ک جیالنـی بـاوە ،و ونکردنی پناس کرد
ی ئو خـۆی دەنگـی ھبـ ،دایـ ماددب حلوولی خـودا ل سرووشـت و جیھـانی

ە ل ڕبـــاوەوســبارەت بوەی ک چمکـــی حلــوول لخـــۆگری ســینوەی بیر
ئوەی ک خـوا رـک ر بـهە لا ل بووندا حلوولی نکردووخود ،ھاوسانی بوون
خــودا ،خـودی بـوون ل کنـخــودا ، بــوونی دەرەکـی الی خـودا ب ک کنـوور

، ھروەک چۆن خودای ئندشیک ل ئندشکدا بـوونی ھی ،دەنونتوە
ینـاو سرووشـتدا بـوونی ھ ـوان خـودا و مـرۆڤ  ،ئاوا خوداش لجیـاوازی ن

م ی دەبخــشیت ب مــاددی دەرکوتیلوەدای ک ئندــشی خــودا ب خــۆ
کی نییی مرۆڤ وەھا تواناییشندھ ،ئ ک کگـیدەوترێ کات تاوانبـار کـرا 

ھنانوەی خـۆی ئم ئیـستداللی ھنـای بۆ پاسـاو، ب ئندشی ھمخودایی
  . ئاراوە

دا پیوەســـتیکی نزیکـــی رادەســـیفتی رەحمـــانیت لگڵ ســـیفتی ئیـــ
یھ، گیـائیرادە بۆ ھ دەگـات ـک کت ئاونانو ت ویستموو بوون پ ، ل

جیالنــی ھــۆی گـشت ئو نمــوودانی ب ئیــرادە  ،ئیـرادەوە ھــز وەردەگرـت
نــاو " ھزەکــانی سرووشــتی"ســووف سرووشــتیکان ب بــاس کــرد ک فیل

و رایگیانــد ک راو نزانــی بکـب پـچوانی ئوان ھــۆکی نناسـ ،دەبن
وپک لی ھۆڕشتمان بوونی رەھایویش ھو ئ یدا ھک .  

 ڕئاو، و سیفتکانی خودا کۆکردەوەب ناو ئستا ک باسکمان سبارەت
، ھروەک جیالنـی ئامــاژەی داوە. ل بـابتی بـوونی پـش خوقانـدن دەدەیـنوە

پرســیاریان ل پغمـــبری ئیـــسالم کــرد ک خـــودا بر ل خوقانـــدن ل کـــوێ 
. دا بـووە" عمـی"مـی دایوە ک خـودا بر ل خوقانـدن ل  هبووە؟ پغمـبر و

ئستا دەبـ ببینـین ک مبسـت ل عمـی چیـی؟ عمـی ھمـان نابینـا بـوون یـان 
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رەتای بــوونر بمــان. تاریکــایی ســگنــاو دەرونناســیی ئ کی لوێ ھاومانــای
" نائاگـــــــــایی" ۆدا بـــــــــۆ بـــــــــدۆزینوە دەبـــــــــ کـــــــــک ل وشـــــــــیئمـــــــــ

Unconsciousness)  (م  ،وەربگـرینئـارای ئ نـانھ راسـتی جیالنـی ب ب
مکچ بن ک لکشبینی یکانی دڕپم هەترونناسی ئۆی ئمانی کرد . عمی

ەتیـی ل ڕعکـان یـان بـوونی پتـی و بنییان نائاگایی ک ھمان حقیقتـی واق
و ســــفت نیــــی و ل پویــــستی ب نـــاو ،ســـیفتکانی خــــودا و خـــق ئــــازادە

دەرەەڕبـنکان بتری نیــسبدەڤ وە لوە ،تت جیــاکراوەتدیحئ م ،لب 
تخوارەوە دەگری ھاتنگر تکاتور و دەرکت، بدیحئ ـتدەب،  کـات

مبسـتمان پـش و ، یـنونی خـودا و لدوابـوونی خـق دەکباس ل پـش بـو
قــاون و زەمــان و بدواھــاتی زەمــانی و شــون خۆیــان خو ،ای زەمــان نیــیدو

لم  ،ھندێ ل خق ناتوانت ل نـوان خـودا و خوقاوەکیـدا جیـاوازی دانـت
نوە ن زەمان یـان شـو، کوێ و ل کووە، دوا، باسدا وشگلک وەک پش

ـــت. ناچســـپت ـــدا ناگونج ـــشتنی مرۆیی ـــی ل تگی ـــوونی پت ـــام ل  ،ب ـــیج ک ھ
 وتی کانـت یاسـاکانی ب ،ی بۆ ئوە راسـت دەرنـایت ماددمقووالتی بوونی

  . نموودەکان لسر دەڤری بووندا حکومت ناکن
ـپوە تقۆنـاغ س مالدا لی کگر ـتڕمرۆڤ لم .  دەبکقۆنـاغی ی

ــی ــان ب وتی جیالن ــاو ی ــاغی عقــ ســبارەت بن ــی اســمای، قۆن ئو  ،تجل
کاتــک نــاوی الــل بســر کســکدا بدرەوشــت ئو کســ ل ژــر ": دەــت

کاتک تۆ بانگی " ھروەھا. "شکی درەوشاوەی ئو ناوەدا ل بین دەچتتی
، ب زمــانی شــۆپینھاور ،"مــت دەداتوەەئو مــرۆڤی ک و، خــودا دەکی

لبیـن چـوونی  بم، دەچـتتـاک ب ھـۆی ئم دەرکوتوە لناوئیرادەی 
 ک ھروا دەژی و بئیــرادە ناگـــات مرگـــی جســـتیی و لوە بدواش تـــا

ی کــاپال بڵ پراکروتگکگــرتن لــییھــۆی ی ــنی ) Prakriiti (ت وەک مکی
ـــی  ،توەڕخـــوری ڕســـتن دەســـو ـــۆی ئوین ـــاک ب ھ لم حـــاتدای ک ت

  :خوداییوە دەبژێ
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  ئو بووم، من بوو و منیش، ئو"
  . مدا جودایی بخاتکس نبوو ل نوان ئ

ماو،  فکنت اناھی و ھی کانت انا:وات  
  . "جود مفرد من ینازعلھا فی و

، قۆنـاغی دەرکوتی سـیفتکان، دووھمین قۆناغی پروەردەی رۆحـانی
مــرۆڤ ل پــلی ئم دەرکوتدا ب پــی شایــستیی خــۆی ســیفتکانی خــودا 

پـی بھـرەیک ک لم ی مـرۆڤ بناکـتاک ،بو جۆرەی ک ھی وەردەگرـت
وپــک ل وگر ،دەبنوەا کـۆپـی جیــاوازدودەگرن ل چنــد گرویـدەرکوتی وەر

خک ل دەرکوتی سیفتی ئیالھی ژیان بھـرە وەردەگـرن و ب برەکتـی 
ەرکوتی کــارگلک ھمــی ئم دبر، ئوە ل نفــسی جیھانــدا بشــدار دەبــن

ــــینوەک ل ھوا ــــاریی ل قوارەی ، دا ف ــــشتن و گۆڕانک ــــاودا رۆی بســــر ئ
  . یح ئنجامی دەدائو جۆرە کردەوانی ک مس ،شتکاندا

ی زاتوتــــاغی دەرک ــــاغی ســــھم قۆن ــــاش ئوەی ک  ،قۆن مــــرۆڤ پ
و ســیفت ل دەڤری نــاو، بھــرەی ل گــشت ســیفت ئیالھیکــان وەرگــرت

روەک ھ ،دەترازــت و ھنگــاو دەنــت نــاو دەڤری زات یــان بــوونی رەھــا
وە ل سـ قۆنـاغ، کردنـی پتـی بـوونی خـود بوونی رەھا یان ترک،باسکرا

پکدا پڕتر قۆناغھ ت و لندبوون  دەبک بجۆر و دەگاتتی بوونی ئ
ھرکـام لو قۆنـاغ سـیانیی وابسـتی نـاوکی زاتیــی و  ،کردنیـان تـایبت

بم  ،ھر ناوک نفسی مرۆیی بھرەمند دەکات ل دەرکوتیکی تایبت
مـرۆڤ کمـال  ،شوەی ک ئخالقی رۆحانی جیالنی دەگات ئنجامی خـۆی

 لگڵ گـــیوەردەگرـــت و پیوەنـــد دەدرـــت بـــوونی رەھـــا و ب زبـــانی ھ
 و بــابتی ڵدا ھــاوژین دەبــت و دەبــت نمــوونی کمــافلــسفی رەھــا
ون و ئیالھــیت ل زاتــی دەگــات شــونک ک مــرۆڤ بــو ،پرەســتش کــردن

  .  مرۆڤ-دەگرن و ئو دەکن ب خودائودا یک
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 چ رـگیکوە دەگـات کردەوە ک مرۆڤی کامـ لجیالنی ئوەی روون ن
ەوە ک مرۆڤ ل ھرکام ل کرد بم ئوەی روون،تشقی کامبوونی رۆحانی

ـــاقیکـــانی ســـلووکدا دقۆناغ ـــک ت جۆر ەســـت دەدات ب ت کـــایب کردنوەی ت
ندوور و خـــــاووەش بــــوون بکـــــی گومــــان و مـــــشچ واوەتــــی لم  ،تئ

ـــــۆی د ـــــاقیکردنوە ب ھ پیناســـــکردنی دڵ زۆر دژوارە و  ،وە روو دەداتت
و وەسـفی دەکـات ک دڵ چـاوک ک نـاوجیالنی ب شوەگلکی زۆر شـاراوە 

بوونی نفـس و دڵ ل ئـاوت ،سیفت و زاتی رەھا یک ل دوای یک دەبینت
 تقـیقھـۆی ناسـینی ح ـتحوکمی زاتـی خـۆی دەب ت و بھزر دروست دەب

" معرفـت اشـرف"دڵ سرچاوەی زانستک ک ودان تـای ب  ،نیھاییکانی بوون
ــردووە ــاوی ب ــشان ،ن ــۆ ئو ىدڵ وەھــا راســتی گلــک پی  کســک دەدات ک ب

ئو شــتی ک لم رــگوە بــۆ کســک ئاشــکرا دەبــت  ،دەرەکـی و نــامۆ نــین
  . بوونی نیھایی خۆیتی، حقیقتی خودی خۆیتی

نــدییتمم تایبئ ھــزر جیــی دڵ ل رکبوە لا دەکــات ھــزر ب وەی کئ
ب  ،نت تاک ک ل زاتی ئو جیاوازنراستی گلکی وا دەگی، پچوانی دڵ

ی جیالنی و دیکی سۆفی ھاوبیرەکانی ئم تـاقیکردنوە رۆحـانیی زوو ڕباوە
ــپــتڕتی مــات دیــو ئارنۆلــد ، دەبوت ب ،ســات وەی قــووڵ لکانی بیرکــردن

بوونی خـۆی دەناسـت  لم ساتاندای ک مرۆڤ نھنی ،نەرم بدفرمانی ئ
ــت-و خــۆی ب شــوەی خــودا مــرۆڤ دەبین ،  وتم دەرکئ ــدە ک ھر ئوەن

مـرۆڤ دەکوـت  ،دەبتوەمرۆڤ لک -ب خرایی خودا، و ببترۆحانیی توا
بگومــان ئگر ئم تــاقیکردنوە رۆحــانیی پــابرج  ،الیک و خــودا الیکیتــر

ــوودە ــرۆڤ ک ھزکــی ئخالقــی گورەی ل بیــن خــوازەی کــام، ب بوونی م
چکی وری ســـ کـــۆتیـــ ،دەشـــکاو ھروەھـــا کـــۆمگ ب تواوی تکدەچـــوو 

بینیمـــان ک بـــوونی رەھـــا ل ســـ  ،جیالنـــی شـــیاوی ســـرنج پـــدانکی زۆرە
ــپوە توەڕقۆنــاغتــدەبتــی لجــۆرە بــوونی پ ــت و ســقۆنـــاغی  ، دەب ل

مدایھـتسودەرەوە دەردەک ڕسـکاندنی خـۆی ل بوونی رەھـا ب ک   و ب
. شوازی مرۆڤ و خودا دیـار دەبـت و ب ھـۆی ئوە جیـاوازیش روو دەدات
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ــشکی  ــر تی ژ ل ــی کامــ ــن ک مرۆڤ ــاد دەکی ــان زی ــستا ئوەش ب وتکانم ئ
. برت دەتوانت ئم جیاوازیی لناوسیفت ئیالھی و مرۆییکانی خۆیدای ک

مرۆڤــی کامــ راگــری جیھــان و دەرکوتنــی مرۆڤــی کامــ مرجــی مــانوەی 
ــت ،سرووشــتدەھ تی خــۆی جــرەھــای وەی کبــوونی رەھــا پــاش ئ ، ب

ــان مــرۆڤ ــتوە خــۆیڕخــودا دەگ -واســیتی مرۆڤــی کامــ ی ، ر لگر ئب
سرووشت جلی بوونی لبر ندەکـردو ھروەھـا ئو ، خودا ندەبوو -مرۆڤ

ـــنری  ، ک خـــودا پیـــشان خـــۆی دەکـــات ســـاز ندەدرانـــوورەی پیکھ مـــانئ
ــڕبن ــەتکــی پ ــی رەھــاوە دت ــارەوە   ل موناقشــن ک ل زات ــی لم ب جیالن

  :ئاوەھا دەت
  :و ان تقل: صدقت، واحدە، ان قلت

   ان اثنان؛-حق، اثنان
  ، و بل ان لمثلث: او قلت

  !فصدقت؛ ذاک حقیق االنسان
 ک دایم حــالیوەســت بــوونی پــک بــازنجۆر مرۆڤــی کامــ،  ل

ـــۆ ئو دەردەکون و ل ال ـــان ب ـــاوە زاتییک ـــرەوە ســـیفت الیکوە ن یکیت
  :ئم سیفتان ئاوەھان ،دا نمود پیدا دەکنئیالھیکان لو

  . ژیان یان بوونی سربخۆ. ١
٢ .ژیان ب ل کروخسار کی قورئانزانست کتی ئایپ .  
ـــرادە . ٣ ـــان بنئی ـــوونڕی ـــان دەرکوتی ب ـــوون ی ـــایبت ب ـــی ت ـــرادە  ،ەت ئی

ب ــستی خــودای ــی ئوروخــساری زان ــستییکانی زات ــی پوی م  ،پب ــرادە ک ئی
ــۆ ــست نــۆ روخــساری ھی ھر ن دەکــرێ ب عشــق ، پناســوە الینکــی زان

دوایــــین روخــــسار و ســــرچاوە ئو عشــــقی ک عاشــــق و . ن بریــــىنــــاو
. کوە پوەنـد دەدات و دەیانکــات ب یکو معلــووم پـعـشووق یـان عـالم م

ـــی رەھـــای و ب وتی مســـیحییکان خـــودا ھمـــان ، ئم عشـــق ھمـــان زات
شقھۆکار ناو  ،ع ت بوە دکی بچووکئیرادەی ل و کردەوەی کجیالنی ئ
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دەبات ب ب وەیم شناھۆکار ناو دەبات و ب م کردەوەی ئیرادەی گشتی ب
 کردەوەکانی مرۆڤ ھم ب ئیختیار و ھم ب ئیجبار گیری ئازادی ھۆپی تی

  . دەزانت
ھزـــک ک ل خۆڕســـکانی زاتـــی رەھـــا یـــان ل کـــاری خوقانـــدا خـــۆی . ٤

ــارەوە جیالنــی لگڵ ئیــدەی محــی. دەرنونــت ــدین عربــی دا دژایتــی  لم ب ال
ــ. دەکــات ــاوەەربن عئی ــان ل ان بر ل خە بــوو ک جیھــڕبــی لســر ئو ب وق

مان ب ڕدا ک ئگر باوەئاماژەی بوە جیالنی ،دا بوونی ھبووەزانستی خودا
ین ک خـودا جیھـانی ئوە دەب قبووڵ بک، باسکی محی الدین عربی ھبت

لوەی ک ب شـــوەی و جیھـــان بری ئڕب بـــاوە، ل ھـــیچوە نخوقانـــدووە
  . ای ل زاتی خوداک بوودەبووا بش، بابتکی زەینی بوونی ھبت

، ھر بابتکی مـسۆگر کـراو ،کالم یان تیشکدانوەی زانستی خودا. ٥
ی خـــودایر وشـــرانـــسسرووشـــت س وەیم شـــو ب ی خـــودایوشـــ ،

ـــاوگل. ی دەرھـــاتووە مـــاددوشـــیک ک ب شـــوازی ی کوشـــی خـــودا ن
یــاوازی ھ ــات: جی ــان ممکن ــایق، اعی ــسان حق ــت، االن ــب الوھی ــساطت، ترتی  ب

  . معلومات حق،  و صفات  آثار اسما، صور زیبایی، تفصیل غیب، وحدت
  . سمع یان ھزی بیستنی دەنگ نبیستراوەکان. ٦
  . بصر یان ھزی دیتنی دیمنی نبیندراو. ٧
سرووشت تیشکدانوەی جوانیی و ھمـوو شـتک  ،جمال یان جوانی. ٨
. قیقـی خۆیـدا جـواننـاو بـوونی حت ئوەی ک ب جوان نازانرـت لتنان

ـــاحزییکی  ـــاوانیش ن ـــی و ت ـــی نی ـــژەیی و حقیقت کی رـــوون ـــاحزی ب ن
ژەییر .  

  . جالل یان شکۆ ک ھمان جمال لوپڕی ھزییدا. ٩
ــی نناســراوی خــودای و ھرکمــال. ١٠ ــ  ک زات ــۆی بــ ســنوور و ب ب

کۆتایی .  
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ل سردەمی زابوونی تاتارەکان بسر ئراندا پشکوتنی فکـری ئسـتم 
ــوو ــوون و ســرنجیان ئوەی ک تاتارە لبر،ب ــان ل فرھنــگ بدوور ب ک

ـــشندخۆیی ئربســـ دەدایھـــۆی  ،ن وف بســـدا تردەمم ســـرلھ
ل  ،وەنـــدیکوە ک لگڵ ئایینـــدا ھیبـــوو درـــژەی ب ژیـــانی خـــۆی دایپ

وە بکــیالیدا پ ــشووەکان دەســتی دایپ مــکــستڕچ م و ل شــتنی سی
و ھروەھـا  دیـک ىزانـستکان ،گلی نوی ساز کـردتریشوە چمک الیکی

برەو ســـرولژی ، فلـــسفی پتـــی ک تاتارەکـــان پیـــان خـــۆش نبـــوو
قھــی حنفییــان ب تشــق و کمــالی ھــزری مرۆیــی یتاتارەکــان ف ،رۆیــشتن

ندیان دەکـرد و ھربـۆی مجالیـان  و ب پرسیار و لکـدانوە پسـدەزانی
ــانی ف ــاتدا زانــستی شــریع ئیتــر پرەی  ،قھــییندای وردبینییک لم ح

وپ فکریی پشووەکان بـ دیـسیپلین بـوون ول زووترین کاتدا گر ،نسند
ھـــشت و ب ھیـــوای رمنـــدەکان وتـــی ئاشـــنای خۆیـــان جو گلـــک ل بی

سـدەی دەھمـی کۆچییـدا  ل ،تـر دۆخکی باشتر ھتن بۆ وتکانیبارو
، ھیربـد، اصـفھانی ییکانی ئـران و ھروەھـا دسـتورۆپک ل ئرەسـتوگرو

ـــر و کـــام ـــان کـــردە ھیندســـتانمنی ـــر ،ران رووی شـــاه  لو رۆژگـــارەدا اکب
پـی ئـایینی زەردەشـت ی نـوێ بویـست ئـایینکدەی، ئیمپراتووری ھیند بـوو

، ت و ل نوان خکـی دەربـاری خۆیـدا ک زۆربیـان ئرانـی بـوونبھنپک
پـــی ئم بـــارودۆخ تـــا ســـدەی یـــازدەی کـــۆچی ھـــیچ ب ،پرەی پبـــدات

  . بیرمندکی گورە ل ئراندا سری ھندا
دەی یازدەی کۆچیدا صدرالدین محمـد لصـدر س شـیرازی ناسـراو ب 

کار بـوو و سیـستمکی ـز دەسـتبصدرا ب لۆژیککی بھ المتالھین یان مال
ـــیق ،فلـــسفی داڕشـــت ـــستمی صـــدرالدین دا حق ت ھمـــان گـــشتی ل سی
  بـسیط الحقـیق کـل اشـیا-کاتدا ھچ کام ل شتکان نیـیشتکان و لھمان

گۆبی  ، زانستی راستقین برھمی یکیتی زەین و عین-لیس بشی منھا
 زیندووکردنوەی سیستمی ابونووسیویتی ک صدرالدین دەستی دای ، نۆ
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ی چـوو ک صـدرالدین ب یکیتـبم گۆبی نـۆ ئم خـای لبیر، علی سینا
رانــی کــامرەو تــاکخوازیی رۆیــشتبوو عاقــل و معقــول فکــری ئب کرد ک

  . بووە بنمای فکری بابی ھروەھا
ــــاش صــــ ــــی ب ترکپ ــــسفی ئران ــــوێ کدرالدین فل ــــایینی ن ــــی ئ ردن

نــونری گورەی  ،ە فلــسفی رەســنی ئفالتــوونکــردئفالتــوونی رووی
بزواری گورەتـرین بیرمنـدی رۆژگـاری وپ نوی مال ھادی سوئم گر

ـــرانرخی ئو بـــۆ ناســــینی  ،ھـــاوچی ئفلـــسنگاندنی فــــسھ واتک
ویــستــران پی ئردەمم ســوەی ئتی بیرکــردنچــۆنی،  م ئامــانجبــۆ ئ

ــم ــی اســرار الحک ــی  کتب ــۆینوەبرھم ــن بر لک ــانی  ،ئو دەخی ل وانک
ەتـی ک لگڵ فلـسفی ڕبزوارییدا دەگین س چمکی بنفلسفی س

  :اوەی ھیوەندیکی نپچیئرانی ئیسالمییدا پ
چمکی یکیتی رەھای حقیقت یان حق یان زاتی بوون ک نـاوی . ١

  . نوورە
ـــایینی زەردەشـــ. ٢ ـــابتی چمکـــی کـــامبوون ک ل ئ ـــزی ب راوپ تدا ل

ــاۆز و شــاراوە ــۆت شــوازکی ئ ــدا ب بم ل ، چارەنووســی نفــسی مرۆیی
ــوێ ئفالتــوونی و ســۆفیکاندا ب کراوەیــی و دیــسیپلینوە  برھمکــانی ن

  . باسکراوە
وەنـــــد دەداتوە ب بـــــابت یچمکــــی واســـــیتیک ک حقـــــیقت پ. ٣

  . ناحقیقیکان
 باسکردن ل خاـک سـبارەت بزواریفی سبر ل لکدانوەی فلس

ب ـتبویـست دەزانرپ فالتوونی ببوونی ئایینی نوێ ئ روەک . متمانھ
ری نوێ ئفالتوونیکـان الیـان ۆیکان برە برە ل تییچۆن بیرمندە ئران

ش ل عرەبکـانی ئیـسپانیا، دا و لگڵ فلسفی ئفالتووندا ئاشـنا بـوون
ی فالتـــوونی دوورئـــایینی نـــوێ ئفلـــسوە و روویـــان کـــردە فوتـــنک

ـــۆ ســـلماندنی بلیمتئم دوو . ۆئرەســـت ـــاریی ب ـــی و گۆڕانک ـــوونی ئران ب
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سکان برەبم ،ع لوویس لی خۆیدا ئامـاژفلسوە دەدات ژووی فە ب
ئوەی ک فلـسفی ئفالتوونیـان ندەناسـی ھـۆگری ک عرەبکان لبر
ب ڕای ، مـن باســکی لــوویس بھ دەزانــم ،ون بــوۆفلـسفی ئرەســت

میــشوە ل مــن فلــسفی ئفالتــوون تنــانت ئگر ل ســرەتای ئیسال
، توای نیـــدەتوانی ئوان برەو خـــۆی راکـــشبردەســـتی عرەبکـــان بـــ

فلــــسفیکدا  ئوەی بلیمتیـــی پراکتیکـــی عرەبکـــان لگڵ وەھـــالبر
وان سیـستم ،سازگار نیین ل یـشتدروسـت گ وەی ککاندا ئفیلـسف 

ئم ئـــایین ب ھـــۆی  ،دنیـــای ئیـــسالم سیـــستمی نـــوێ ئفالتـــوونی بـــوو
ئاماژەکــانی موســومانکان برەبرە وەالنــرا ھتــا ئو کــاتی عرەبکــان 

  . الی ئفالتوون رۆیشتن  برەویشئرانیکان ۆ وبرەو ئرەست
می نـــوێ ئفالتـــوونیوە بـــۆ ل ئرانـــدا گڕیـــانی گواســـتنوە ل سیـــست

 ،بزواری گیـشت کۆتـاییھـادی سـ سیستمی ئفالتوون ب فلسفی مال
 و وەدەکاترەتــــ "فـــیض"ری ۆحکـــیم ب ئاشـــکرا تیـــلبرئوەی ک ئم 

بزواری فلسفی سـ ،ھۆگری چمکی ئفالتوونی حقیقت یان حق بوو
ل  ،ئــاوتی ئــایینھروەک فلـسفکانی ســلفکانی خــۆی ب تواوەتــی 

کۆمگیکدا ک زانـست سرووشـتیکان رگیـان نبـت یـان نکون بر 
لم  ، عقنیتـــی فلـــسفی ل ئاکامـــدا ھـــۆگری ئـــایین دەبـــتىســـرنج

ــشرەوی  ــارودۆخ پ ــۆی ب ــۆی سرووشــتی وات ک ــاندا ســرەتا ھ کۆمگی
وشــت دەرکوتیک ئیتــر گرنــگ نامنــت و چمکــی ھــۆی ســرتر ل سرو

پاشــان ھــۆی ســرتر ل سرووشــت ب شــوازی ھــۆی  ،بــرەو پیــدا دەکــات
 تــی واتی'ئــایینی پوتــت" ئیــرادەی دەرکوھــۆی  ،خــودا دەردەک رەنــگ

بپــی  ،ئــاوتبوونی فلــسفی ئــران لگڵ ئایینــدا ھربم ھــۆیوە بــت
  :بزواری عق دوو روخساری ھیبینی سجیھان
  . تکی فلسف و بیرکارییری ک بابۆعقی تی. ١
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و  وەبردنی ماڵ و حـاڵڕ بھونرىعقی پراکتیکی ک بابتی ئوە . ٢
  .  سیاست و دیکی بابتکانھونرى

فلسف ناسـینک سـبارەت ب سـرەتا و ئاکـامی شـتکان و نفـس و 
مان ئایینھ روەھا یاسای خودا کھ، بن وەی لڕبۆ ئ کان تـەتـی شـت

وەبگینکــۆر لب یـــننمــودە جیاوازەکـــانی جیھــان بخ وەھـــا  ،یــن دەبـــ
بن س وەمان پیشان دەدات کک ئوەیکدانڕلیەتی گرنگ بوونیان ھ:  

  .وجوود یان بوون یان نوور. ١
  .چییتی یان نمود یان تاریکایی. ٢
  .نبوون یان نابوود یان زومت. ٣

بـوون ل زاتـی  ،و ئیمکانی ھیرەھا و واجب و چییتی رژەیی ، بوون
ــ ــابت کخۆی ــای و ئم ب ــری رەھ ــوون" دا خ ــای، ب ــری رەھ لماوە" خســ .

بسـتووی  دانی کردەوەیی ب حقیقت جیھانبینی چقبزواری ب پوەندس
حقیقتــــی ب خــــای ، ۆەوکردنــــی ئرەســــتئفالتــــوونی گــــۆڕی و ب پی

ل روانـگی ئودا  ، زانـیدەستپکی راوەستاو و بـابتی گـشت حرەککـان
ن و برەو منزـــی نیھـــایی گـــشت بوونوەرەکـــانی جیھـــان عاشـــقی کمـــا

ـــان دە ـــوون ب ڕەوەکج ،ۆنڕخۆی ـــان برەو ب ڕەوەککـــان برەو ، مادەک
پــی پــلی مــرۆڤیش ب ،حیــوان برەو بــوون ب مـرۆڤ، بـوون ب حیــوان

 ڕیــدا تـــپبرزی خــۆی گــشت ئم قۆناغـــان ل نــاو منداــدانی دایکـــی خۆ
  . دەکات

بـــزونر یــــان خــــای دەســـتپکی حرەکی یــــان بــــابتی حرەکی یــــان 
ردووکیانکدا بزو. ھتر حاھل بکات یان راوەستاو رەکح ر یان دەبن

ـــت ب .ک تـــاب ـــزون" ئم ب ـــان بب ـــ خۆی ـــان دەب ـــشت بزوینرەک ـــک " گ جۆر
ک  اوەســــتاوڕاکوات دەبــــ بزوینرکــــی ن. تسلــــسوول دروســــت دەکــــات

حقیقت یکیتی . بوونی ھبت، سرچاوە و بابتی ھموو حرەککان بت
کــام بـوونی ھبـت ھررەھـای لبرئوەی ک ئگر زیـاتر ل یک حقـیقت 
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حقـــیقت ل بـــاری خـــای بوونیـــشوە  ،لوان ئویـــدی برتســـک دەکـــاتوە
نی خـوقنر دەبـت ھـۆی زۆر بـوو ئوەی بـت لبرڕتوانت ل یکک تپنا

ئوەی چنـد جیھـان بوونیـان ھبـت لبرئگر . زۆربوونی جیھـانی شـتکان
و ھربـۆی پویـست  لیکتـر دەدەن تنھـا ل یک خاـدا، ک ھرکامیان خـن

مســتک ئــا بۆشــایی ــات ل نوانیانــدا بۆشــایی ھبــت و دەزانــین وەھ  ،دەک
یــان ــدا تاق ــی خۆی ــیقت ک ل زات ــد الینیی  ل الینیکــحق ــرەوە چن بو  ،ت

شــقــز و عمــان ژیــان و ھت ھقــیقح ک ی  ،واتـایوتدەرک م وەســفانئ
 واتـای ،و خـودی ئون و ئو رـک ھمـان ئو سـیفتانیبکـ، زاتی ئو نین

باری ژمارەوە نیـیتی لکیت یقیقتی حکیکـ،یب  ککگـرتنت یقـیقو ح
بزواری ب پــچوانی گــشت ســۆفیکان و ســ ،نیــسبتکانبدوور ل گــشت 

واکـردن ب یکـیت لگڵ بواکـردن ە بـوو ک بڕبیرمندان لسر ئو بـاوە
دا ناسازگار نییزۆرین کانی . بتنھـا بـۆ سـیفکراوەکان تستپزۆربوونی ھ

تقــــیقکان روخــــسارە جیاوازەکــــانی زانــــستن و زانــــست زاتــــی  ،حتســــیف
تقــــیقح،ت بقــــیقکانی حتم ژمــــارەکردنی ســــیفڕ بمســــتاســــتی ئ، 

ینییینــابت بقــیقکردنی حناســپ، بک ناســت پقــیقوێ حر بمــانگیــن ئ
ـــوولی ژمـــارە ســـ ـــست مق ـــارپوی ـــیقت بک بھنین و ئمش بارەت ب حق

کردەوەیکی دروست نیی و لخۆگری گواسـتنوەی بـابت نیـسبتییکان بـۆ 
ــانی پدەڤ ــکوە نیــییری ئو بابت ــان و ھرچــی لوەدای  ،وەنــدیان پ جیھ

 ،سبری ناوەکان و ب سیفتکانی حقـیقت یـان نـووری رەھـا دەژمـردرن
ژکــراوەیالم نـوورە، جیھـان بـوونی دری ، ککــن"وشـ" بـب زۆربــوونی  ،وات

 بدیھـاتنی بوویدایکناکبوونوەی زومت یان لبووی رووھستپکراو لدایک
بــوونن، یــان ھ ــکوە جیاوازیی ــ ،شــتکان پ ــاوئ  م ل پــشت شووشــ رەنگ

ــاب درژکراوەکــانوە لیــان دەەنگکــانوە بڕ ــینڕھــۆی ق بزواری ل ســ. وان
توە ک چمکـی کردنوەی ئیدەی خۆیدا چند کۆپلیک ل جامی دەگئیدت
  :پڕی جوانیوە دەنونتی ئفالتوون بو"مثل"
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  کافتاد در آن پرتو خورشید وجود اعیان ھم شیشھای گوناگون بود
، خورشید در او ب آنـچ او بـود ھر شیش ک سرخ بود یا زرد و کبود

  نمود
 سینا ەوی ل ئیبنەتوە پیڕبزواری ل بابتی دەرووناسییدا ل بنس
و  ینا سـتر و رکترە ل دەروونناسیی ئیبنم دەرووناسی ئو کام ب،کرد

  : بم شوەی پناس کردووەیجۆرەکانی نفس
  

  فسن
  نفسی ئاسمانی. ئلف

  نفسی زەوینی. ب
  وەکینفسی ر. ١
  نفسی حیوانی . ٢
  نفسی مرۆیی. ٣

  ھزی نفسی ڕەوەکی
  ھزی غاذی بۆ مانوەی تاک. ١
  ھزی نامی بۆ کمای تاک. ٢
  ھزی مولدە بۆ مانوەی جۆری تاک. ٣

   حیوانیھزی نفسی
  ھست رەواتیکان. ١
  ھست ناوەکیکان. ٢
٣ .رەکزی حھ:  

  حرەکی ئیرادی. ئلف
  . حرەکی نائیرادی. ب

ـــشتن و لمـــس کـــان چتیروا ســـتـــۆنکردھ ـــستن و ن و ب کردن و بی
دەنـگ ، ب پچوانی ئو شتی ک زۆر تـوژەر باسـیان لکـردووە ،بینینن
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، ئگر دەنــگ ل دەرەوەدا نبــت ،دەرەوەدایو لل نــاو گوــدا نیــی بکــ
ھســتی بیــستن ل بینــین  ،لکـدانوەی الین و دووریکی ئســتم دەبــت

بۆ سرتر زانینـی .  بم ئم دووان ل دیکی ھستکان سرترن،نزمترە
  :ھستی بینین بسر بیستندا چند ھۆیک دەھنینوە

  . چاو شت دوورەکان درک دەکات. ١
  . سرترە چاو وەرگری نوورە ک ل ھموو دەرکوتکان. ٢
  . ئندامی چاو ل ئندامی گوچک پچھپچتر و وردترە. ٣
ل   بم بـابت بیـستراوەکان،بـابتی بـوونن دایکیۆمنت بینراوەکـان. ٤

  . بابتی نبوون دەچن
  

  :ھست باتینییکانیش پنج دانن
ـــاوی . ١ ـــک ھی ب ن زســـ"ھشھـــاوب ـــس ە،"تی ھ  ک ل لوحـــی نف

دەچــت و رــک وەک ســرۆک وەزیــرک ک ب یــارمتی پــنج شــۆفاری 
ــادار  ــانی دەرەوە ئاگ ــانی جیھ ــان ل رووداوەک خــۆی ک ھســت رەواتیک

حـوکمی ئـم ل ، شیرین، کات حوکم دەکین ک ئم شت سپیی، دەبتوە
 ھروەھـا چـاالکی ھاوبشــی بگکـانی دوو ھسـتی بینـین و چـشتنوە و

سـپیایتی ل ھسـتی بینـین و شـیرینی ل ھسـتی  ،ئوانوە دروست بووە
چـشتنوە دەگــرین و ب یـارمتی ھســتی ھـاوبش تــدەگین ک ئم دوو 

کی تاقانشت تن بتایب توە،سف ی وەرینحال ک کۆپنـ، دـک  هوکردن
. م تنھا خودی دۆپک دەبینـتئل ھمان پدەدات ل حایکدا ک چاوی 

بیوتم دەرکری ئنلمش سستی ھاوبگومان ھ1(.ی(  

                         
تــری ھســتی ھــاوبش نکــردووە ک درککردنــی ئیمــاژە    نوووســر باســی ل چــاالکیکی1

ــان ــاوبش نوو. خیاویک ــز:  تییویســســبزواری ســبارەت ب ھســتی ھ ھ درک ک ک
 روخسارکی رواتیی. دەکات ب ھست پنج دانکان و وەک ئاون خاوەنی دوو روخسارە
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ــــــک. ٢ زــــــاوی ھ ــــــاڵ" ھی ب ن ــــــزی خی ــــــان " ھ ــــــصورە"ی ک " م
دەســـتکوتکانی ھســـتی  ،دەســـتکوتکانی ھســـتی ھـــاوبش رادەگرـــت

ــــانن ھروەک چــــۆن  ھــــاوبش ــــنی شــــت دەرەکیک ــــان و ــــان ی نیگارەک
ئگر ئم ھـــزە نبـــت  ،گریمـــان و واتاکـــانن، انی زاکیـــرەدەســـتکوتک

" ســپیایی و شــیرینی تــایبتن ب شــتکی تــاک"گلــک وەک ئوەی ک حوکم
ھستی ھاوبش کاتک دەتوانـت ل نیـسبتی ھگیـراو ب  ،مسۆگر نابت

گیـــراوەکت و ھکـــانی بـــابننیگارەکـــان یــان و بگـــات کت کتبــاب  ب
  .  خیاڵ راگیراونئامری ھزی

 ،ک واتـا بچوککـان درک دەکـات" ھزی تـرس"ھزک ھی ب ناوی . ٣
بــۆ وــن مڕ ب ھــۆی ئم ھــزەوەی ک ل دوژمنــایتی خــۆی و گــورگ 

ـــدت ـــی ھ ـــدەگات و ل ت ،ـــزە ب م ھـــان ل ـــدێ ل گیانلبرەک ، بشـــنھن
 خــۆی ھروەک چــۆن پپــوول بــ ئوەی ل ئــاگر و مترســیکی تبگــات

  . دەخات ناو ئاگرەوە
ک دەســتکوتکانی ھــزی وەھــم وات " ھــزی زاکیــرەی"تــر  ھزکــی. ٤

  . ماناکان و گریمانکان رادەگرت
ـــی. ٥ ـــاوی  ھزک ـــر ھی ب ن ـــردن"ت ـــزی داگیرک ـــۆی " ھ ـــت ھ دەب ک

ب ھـۆی ئم ھـزەوەی ک ئـم دەگیـن  ،تکبوون و لکدانوەی واتاکان
ناکردنی ئـداروـزی وەھـم کـار  ،سـپی بانمـوونی ھر ر بگـزە ئم ھئ

  .  فکردەبت، وات ژر سوتی عقوەبکات و ئگر ب
تــردا عقـــ یـــان  لبرەکـــانیخــای ســـرتربوونی مــرۆڤ بســـر گیان

تییزاتی مرۆڤای قو ع فسی ئاخاوتنقیقـی  ،نتـی حکیخاوەنی ی قع
ـــ ـــارەیی و درک ـــی ژم ـــابت و ن یکیت ـــشتیکان ب خـــۆی و ب ـــابت گ ی ب

ـــ  ،بچووککـــان ب واســـیتی ھســـت رواتـــی و باتنییکـــان دەکـــات عق
                                                      

وە درک بکانســتی ھــگ ر تو لــدەکر ســتی پھ ــات ک ــشی . و شــتان دەک روخساریکی
 . رووی ل ناخ و دەروون و درک ب خیاڵ و نھنیکان دەکات
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ســـبری نـــووری رەھـــای و وەک ئوە خـــۆی ب الینگلـــی جیـــاوازەوە 
ــــات ــــۆی ،دەردەخ ــــی خ ــــت و بتوانــــای ل  ب یکیت خۆدەگرل ــــن زۆری

کـات  ،ی زەرووری نیـیوەنـدیکیلگڵ جستدا پ ،وەرگرتنی زۆرینکاندا
ــۆی تووشــی گۆڕانکــاریی نابــتو شــو ــی و ھرب ل حــاتی خودا  ،نی نی

ــی  ــدا ســوود ل جســتی فیزیک ــات و ل ئاگایی ــار دەب ــالی بک جســتی مث
دەبات و ئم بابت ئوە پیشان دەدات ک عق پویـستی ب ھـیچ کـام لم 

بزواری ســ ، دەبــاتان ب کــارجســتی نیــی و ب ویــستی خــۆی ئودوو 
 نکــــرد و الین جیاوازەکــــانی ری دۆنــــادۆنی ئفالتــــوونی قبــــووڵۆتیــــ
ـــردەوەرەت ـــاوە ،ک ـــرە و ب، ی ئوڕب ب ـــس نم ـــام نف بوونی برەبرەی ک

زەکانی خـۆی دەگجیھـانی ڕھ رەکی خـۆی واترچاوەی سـوە بـۆ ســت
  . نووری رەھا
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ی کامگر ل قبوونی خۆیداع  
  :دەپرتل چند قۆناغ ت
  

  عقی ھزەکی. ١
  عقی موکی. ٢
  عقی کردەیی. ٣
  عقی بھرەمند. ٤
  :قۆناغکانی عقی پراکتیکی. ب
١ .ی یان تجلیفتنی دەرکپا  
٢ .فتنی ناوەکی یان تخلیپا  
٣ .ی باش یان تحلینانی پلدەستھب  
  . رسکان ل خود و پیوەندی ب حق یان فناوە. ٤
  

ــژەی بــوون بم شــوە ــل ب پــل ل پی ــسی وتبــژ پ ــ یــان نف ی عق
لۆژیـک دەبـت و ل ، سردەکوت و ل ئاکامدا ل گشتیتی نووری رەھـادا

لم قۆنــاغدای ک نفــسی وتبــژ ھم ھی و  ، دەبــتنقــومنمــری ئودا 
م نیـــیم  ،ھدا ئـــازادە؟ لـــگبژاردنـــی رھ ـــژ لبفـــسی وتم ئایـــا نب

ــوارەد قی البزواری رەخــنی لو ھزرخــوازان گــرت ک مــرۆڤ ب خــا ســب
ھر شــتک خــاوەنی دوو : ســربخۆی خــراپ دەزانــن و ل ئاکامــدا وتــی

 شـتک نیـی ک ھـیچ ،خـساری تاریـکوروخـساری روونـاک و ر: روخسارە
ب نم دوو الیتلش بب،  ـت و خـراپدەب ک روخسارە رووناک ر لخ

کــــایک پــــی دوو روخــــسارەکی خــــۆی ھم مــــرۆڤ ب ،ل روخــــسارە ت
  . موختارە و ھم مجبوور
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  ئنجام
  

  . کاتی ئوە ھاتووە ک ئنجامکانی باسکمان کورت بکینوە
رانـی ل ل بابتکانی ئم وتارە ئوەمـان بـۆ دەردەکوـت ک زەینـی ئ

ینـــی مــژە لگڵ دوو الینــدا وات الینــی مــغ ل ئرانــی کون ئــارا و ال
ئم دووان ھاوشـوە نـین  ،یۆنانی ل ئرانی ئیسالمییدا ل دانوستاندا بـووە

ــــدا  ــــان ل ھردوو الین ــــنی جیھ ــــان زۆری ــــگ ک ھم ــــابتی گرن بم ب
یکـــــــسانی ھکی یـــــــارودۆخ ـــــــارا ب  ،ب ـــــــی کون ئ ـــــــدانی ئران بیرمن

بـــۆی ئنجـــامی ند کـــرد و ھرخوازیـــارییکی عینیـــیوە جیھانیـــان پســـ
کی تاھوان ئایینکانی ئکڕووە مـاددادەیوتکون  ،ی لـنـدانی کبیرم

ئارا ب روونی لوە تگیشتن ک دەب ب روانینکی گشکردووەوە ئـاوڕ 
بن وەڕلرەتایی جیھــان بــدەنەتـی ســ،  وای بزەردەشــت بــ وەیم شــب

بـووڕدوو رۆحی چـاالکی بنەتـی ھ ،مـانی ل ر بنرامـبالکی ەتـی ناچـاڕب
ـــووردا ـــاڕبن، ن ـــارگرژی تاریکـــایی دان ـــی دەم ـــشت ئم باســـانوە  ،ەت ب گ

گلکی جیاواز ک جیھان پـتو دەکن کدانوەی ئوان سبارەت ب توخمل
سکرتۆتی ،زۆر بوان بکانی ئگـۆڕی رینی نالی ک باس لت کاتتایب

ــــا ــــاۆزەڕجیھــــان دەکن زۆر ن ــــا وکوڕیکــــانی دەزکوات کم ،وون و ئ گ
ینی ھون ئارا دوو الیرانی ککانی ئفکریی:  

  دووالیزم یان ثنویتی کرچ و کاڵ. ١
 . الوازیی لکدانوە و شیکاریی. ٢

کــــوڕی یکمکی البــــرد و فلــــسفی یۆنــــانی خــــای ئیــــسالم کمو
کردنی بــرەو پیـداکردنی ئــایینی ئیـسالم و موتــا ،دووھمـی جبجــ کـرد

ـــانی فکـــری ئ ـــسفی یۆن ـــی خـــۆی الدا ک برەو الی فل ـــان ل رەوت رانیی
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پاشـــان خوازیـــاریی عینیکیـــان گـــۆڕی و رۆحـــی . تـــاکخوازیی دەرۆی
ک ب ئایینی یکی بـوونی ھنـدێ ، ندەوەاخوتووی زەین خوازییان ھس

  . ل سۆفیکان گیشتبووە تشقی خۆی
ــــوونیئشــــعریکان نکو ــــان ل ب ــــاددیی ــــواری  م ــــن ب ە کــــرد و کوت

 کسۆفیکان ل برامبر مشائیکاندا ک بئم. خوازییکی تواوانگریم
ییـان  ماددجیھـانی ،بوون بۆ چمکی ھژدیھای مزنی مامۆستاکی خۆیان

 وە کرد کبوونی خودا زانی و باسیان ل ک لک یان روخسارخوازەی ب
  . ئم الین لبر پویستی خودناسی خودای ک ساز کراوە

دەکــرێ بوە بکوە بــاس لوتنــی  متمــاندەرکرانــی بزەینــی ئ یــن ک
، دا زاڵ بــووە مــاددبســر دووالیزمــی خــوا و گریمــانخوازی ئشــعری

کون ئـارای نـوور  دووالیزمـی ھروەھا ب ھزی چمک فلسفی نوکـان
ـــردەوە- ـــدوو ک ـــایی زین ـــدین ســـ.  تاریک خوازیـــاری  ردیەوەھرشـــھاب ال

نــدانی ککــانی ئ ون ئــارا و خوازیــاری زەینــیبینــدراوی بیرمکیمح رانــی
ـــ ـــارای پ ـــاوت کـــردکون ئ ـــزم زەردەشـــتی ب شـــوەیکی  ،کوە ئ دووالی

ت ک ھم زەیـن شـڕفلسفیتر و رۆحانیتر کردەوە و دەزگایکی وەھای دا
خوازیی خـۆیوە لگڵ واحد محمود ب چند، چاو گرتو ھم عینی لبر

ــست وو بــووەوە و باســی لوە کــرد ک واقــع ڕەوخوازەکانــدا برم تاکسی
ک نییو ی یر، زۆرینبپل وەی کئ ی کزیندووان کو یل کیکھات

ــژەی  ــن و برەبرە ل پی ــاوت دەب ــردا ئ ــاواز لگڵ یکت ــی جی ب رگگل
ئم پرچکـردارەی واحـد محمـود زۆر کـورت . نوە سـردەکونادیمنک

ری ۆە ســۆفیکان و حکیمکــان ھــدی ھــدی تیــل دوای ئو ،خــاین بــوو
ــد ــوێ ئبھرەمن ــان جیانبوونی ن ــۆڕی ی ــان گ ــشت ک لو فالتوونیکانی ھ

بم شوەی بیرمنـدانکیتر پیـدا بـوون و  ،سردەمدا زۆر برەوی ھبوو
ــــسفی رەســــنی  ــــان کــــردە فل ــــوێ ئفالتــــوونیوە رووی ل دەزگــــای ن

  . تنوە بوووبووی ئم بزوایکبزواری لدفلسفی س ،ئفالتوون
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  وشنامی فلسفی

  
A 

 Absolute  رەھا
  Absolutebeing  بوونی رەھا

 Absolutedeficicncy  نوقسانی رەھا
 Absoluteego  منی رەھا
 Absoluteessence  زاتی رەھا

 Absoluteexistence  بوونی رەھا
 Absolute idealism  ئیده ئالیسمی رەھا
 Absoluteidealist ائیده ئالیستی رەھ

 Absoluteimperfection  ناتواویی رەھا
 Absoluteimpossibility   سرپچی رەھا
  Absoluteknowledge  معریفی رەھا

 Absolutelaw  یاسای رەھا
 Absolutematter  مادەی رەھا

 monism Absolute  تاكخوازیی رەھا
 Absolutenegation  نفی رەھا

 Absolutenothing  ھیچی رەھا
 Absoluteoneness  یکیی رەھا

 Absoluteperfection  کام بوونی رەھا
 Absolutephilosophy  فلسفی رەھا

 Absolutepossibility  ئیمكانی رەھا



 ١٥٠

 Absolutereality  حقیقتی رەھا
 Absoluteunity  یکیی

 Absoluteviid  بۆشایی رەھا
 Absoluteness   رەھایتی

 Abstract  عیانتزا، مجرد
 Abstractexistence   بوونی ئابستراكت
 Abstractillumination  نووری ئابستراكت
 Abstractpossibility  ئیمكانی ئابستراكت

 Abstraction  ئابستراكت
 Abstractionism  ئابستراكسیزم

 Abysmal darkness  تاریكایی
 Accibent  رکوت ده

وتدەستک  Acquired  
   Acquiredintellectوتووعقلی دەستک

 Acquisition  دەست کوتن 
 Act  كردەوە
 Act ofknowledge  ی ناسین كردەوه
 Act of will  ی ئیرادە كردەوه
 Action   كردەوە
 Active  چاالك

 Active being  بوونوەری چاالك
 Activeintellect  چاالك عقی

 Activemind  زەینی چاالك
 Activism  كردەوە خوازیی
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 Activist  كردەوەخواز
 Activity  چاالکی
 Actual  كردەیی

 Actualbeing  بوونوەری كردەیی
 Actualentity  بوونی كرداریی

 Actualreason  كرداریی عقی
 Actuality  كرداریی

 Aesthete  جوانی ناس
 Aesthetics  جوانی ناسیی
 Aethereality  نرم و نیانی

 Affirmable  شیاویی سلماندن
 Affirmation  سلماندن

 Affirmative  ئیجابی
 Affirmative attribute  وەسفی ئیجابی

 Agent  چاالك
 Aggression  توڕەیی

 Aggressive  توندوتیژ
 Agnoiologist  جھل ناس

 Agnoiology  جھل ناسیی
 Agnostic  راوەستاوە

 Agnostic realism  واقع خوازیی
 Agnosticism  ئایینی
یەوی ئایینیپ  Agnosticist 

 All – embracement  دەستی رەھا
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 All - embracing  شونی رەھا
 All – forgiveness  لبوردەیی رەھا
 All – forgiving لبوردنی رەھا 
 All – inclusive شمولیتی رەھا

 All – inclusiveness  شمولی رەھا
 All – knowing  زانای رەھا

 All – knowledge  زانستی رەھا
 All – merciful  رەحمانی رەھا

 All- mercy  میھرەبانی رەھا
 All- potency  ھزی رەھا

 All – potent  دەستداری رەھا
 All – sustaining  رزقدەری رەھا

 All – seeing  بینایی رەھا
 All – sustenance  رزقدەریتی رەھا

 All – wisdom  حكمتی رەھا
 All – wise  حکیمی رەھا

 Almightiness  ھزی رەھا
 Altruism  ئویدی پرەستی

 An sich  نفسه فی
 Analogy  قیاس

 Analisis  شیکاری 
 Anarchism  ئانارشیزم

 Aanrchist  ئانارشیست
 Angelicreason  عقی فریشتئاسا
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 Angelicsoul  نفسی فریشت ئاسا
 Animalkingdom  جیھانی ئاژەی
 Animalsoul  نفسی ئاژەی
 Animalspirit  رۆحی ئاژەی

 Annihilation نبوون
 AnnihilationinGod  فنا ل ناو خوادا
 Anthroposentrism  مرۆڤ توەری

 Anthropocentrist  پیەوی مرۆڤ توەری
 Anthropolatry  مرۆڤناسیی 

 Anthropomorphism  مرۆڤ
 Anthropomorphist  مرۆڤناس 

 Antinomy  تنازع احكام
 Anti – rationalism  دژ ب عق بوون

قدژە ع  Anti – rationalist 
 ع بوون دژ بواق  Anti – realism 

قدژە ع  Anti – rationalist 
 ع بوون دژ بواق  Anti – realism 

 Anti –realist  دژە واقع
 A posteriori  ل دوای

 A posteriori  بورھانی پاشکی 
demonstration 

 A posteriori reasining  استدالل پاشکی
 Apparcnt  نمودار، پدیدار
 Appcarance  دەرکوت، نموود
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 Applicability  بکارھنان 
 Application  اعمال، كاربرد
 Appearance  دەرکوت، نموود

 Applicabitity  كردەبوون هب شیاویی
 Application  اعمال، كاربرد

 Applied  اعمالی، كاربردی
 A priori  پشوو

 A priori demonstration  برھان پشینی
 A priori reasoning  استدالل پشینی

 Arbitrariness  ئیختیار
 Arbitrary  ئیختیاریی

 Archaism  كۆنخوازیی
 Archaist  كۆنخواز
 Archetype  ئارکیتایپ 
شموناق  Argument 

 Argumentation  احتجاج
 Aristotelian categories  وییكانقووله ئرەستو مه

 Aristotelianism  ئرەستوو خوازیی
 Aristotelianist  ئرەستووخواز
 Ascending process  پرۆسی عروج

 Ascetic  وەک زاھید 
 Asceticism  دژواریی خوازیی
 Aspect  الین و روخسار

 Assimilation  ھاوسان كردن
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 Astral  روح نجمی، جسم نجمی، امر نجمی
 Astral body  جسم نجمی
 Astral spitit  روح نجمی

 Atheism  ئیلحاد
 Astheist  مولحید
 Atom  ئتۆم، ناوەك
 Atomism  ناوەکی

 Attitude  خوازیاریی
 Attractable  شیاویی راكشان

 Attraction  راكشان
 Attractive  راكشر

 Attribute  وەسف كردن
 Attnibute ofaffirmation  وەسفی ئیجابی
 Attnibute ofnegation  وەسفی سلبی

 Autodynamic  پویا، درون، پویا، خود
 Autodynamism  پویایی، درون، پویایی، خود

 Averroism   ئایینی ئیبنی روشد
 Averroist  پیەوی ئیبنی روشد

 Avicennist  ئایینی ئیبنی سینا
 Aware ئاگادار

 Awareness  ئاگاداریی
 Axiologicrealism  یخیخوازیی باعواق
 Axiologicrealist  خوازی بایخیعواق

 Axiologist  بایخ ناس
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 Axiology  بایخناسی
 Axiom  بابتی باو

 Axiomaticknowledge  معریفی باو
  
  

B 
 Base    بناغ– بنما 

 Beast soul  نفسی ئاژەی
 Becoming  بوون

 Becomingandperishing  بوون و گندەی
رەتاس  Beginnig 

 Being  ر بوونوه
 Being and non - being  بوون و نبوون

 Belief  بیروباوەڕ
  Believer  باوەرمند

 Berkeleianist  ئایینی باركلی
 Blindness  نخوندەوار

 Brahmanism  ئایینی براھمنیتی
 Brethren ofpurity  برادەرانی سفا

 Buddhism  ئایینی بودا
 Buddhist  اپیەوی بود

وە لخۆی  By itself 
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C  
 Canon    یاساو ڕسا

 Cartesian  دكارتی
 Cartesianism  ئایینی دیكارت
 Casualism  رووداوخوازیی

 Casualist  رووداوخواز
 Categorical  پۆلنكراو

 Categorical imperative  بابتی رەھا
 Categories of Aristotle  مقووالتی ئرەستوویی

 Category  ۆلنپ
 Cctharsis  فتنپاال

 Causal  ل سربنمای
 Causalaction  كردەوەی ھۆیی

 Causlity  ھۆیتی
 Cause and effect  ھۆوھۆكار

 Cause of causes   ھۆی ھۆكان
 Caused  خولقندراو

ھۆ  ب  Causeless 
 Celestial circumference  بازنی

بنب  Certainty 
 Chain of causes  زنجیرەی ھۆكان
 Chain of being  زنجیرەی بوون

سوتفب  Chance 
 Change  گۆڕانكاریی
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گۆڕان ب   Changeless 
گۆڕان ھۆی ب  Changeless cause 

 Chaos  نخوندەوار
 Charisma  كاریزما

 Charismatic  كاریزماتیك
 Choice  ھبژاردن

 Christologist  مسیح ناس
 Christology  مسیح ناسی

 Church  دەزگای ئایینی
 Circle ofuniverrese  بازنی بوون

 Circularmotion  ی بازنیی حرەكه
 Circularreasoning  ھۆھنانوەی بازنیی

 Circularregress  دەورەی بازنیی
 Circular series  زنجیرەی بازنیی

 Clergy  رۆحانیكان
 Closed system  سیستمی داخراو

 Cognition  ناسین
 Cognitive  ناسینی

 Collectivism  كۆخوازیی
 Collectivist  كۆخواز

 Coming – into – being  بوو ب بوون
 Coming – into – beingand  بوون و گندەی

passing – away 
 Commentary  لکدانوە
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 Commentator  لکدەر
 Commonaccident  ھکوتی گشتی
 Commonsense  ھستی ھاوبش

   Communicationوەندیپ
 Compoundelement  توخمی ئاوتیی

 Comprehendeding  حای بوو له
 Comprehendeding  حایكر

 Comprehensibility  تگیشتن له
 Comprehensible  تگیشتن

 Comprehension  چمك
 Comprehensive  فھمی، محیط، احاطه یاب

 Conceivability   كردن هون
 Conceivable  اوكر  هون

 Concept  روخساری عقی
ـــــــــسفی  چمـــــــــك ل فل

  قدیمدا
Conception 

 Conception of the  بینی جھان
universe 

 Conceptual  چمکی
 Conceptualism  چمك خوازیی

 Conceptualist  چمك خواز
 Conclusion  نجامگیری هئ

 Conclusive  بنبانه
 Concrete  عینی



 ١٦٠

 Condition  مرج
 Conditional  مرجدار

 Conditional imperative  بابتی مرجدار
 Conduct  سلووك

 Confucianism  ئایینی كۆنفسیۆس
  Confucianist  پیرەوی کۆنفسیۆس

 Conscience  زەمیر
زەمیر ب  Conscienceless 

 Conscientious  بزەمیر
 Conscious  ئاگادار

 Conscious mind  زەینی ئاگا
 Consciousness  شعوور/ اگاییئ

 Consensus (of opinion)  یكریزیی
 Contingency  پكھاتوو

 Contingent  پكھاتیی
 Continued existence  مانوەیی

 Continuity  پیوەستیی
 Continuous  پیوەست

 Contradictability  ھگری نقض 
 Contradictable  نقض ھگر

 Contradiction  دژوازیی
 Contradictive   دژبیك–دژوار 

 Contrariety  دژایتی
 Contrary  دژبه



 ١٦١

 Control  كۆنترۆكردن
 Controller  بڕوەبر
 Convention  پیماننامه

 Conventionalism  پیمانخوازیی
 Conventoonalist  پیمانخواز

 Converse  پچوانه
 Conversion  ونه

 Corporeal  جستیی
ستج  Corporeality 

 Corps astral  قابی ئسترەیی
 Correlation  یکیتی
 Corruption  گندەی

 Cosmic consciousness  ئاگایی ئاسمانی
 Cosmogong  ئاسمان ئافراندن

 Cosmologist  ئاسمانی ناس
 Cosmology  ئاسمان ناسیی

 Comopolitan  پیرەوی ئایینی جھانخوازیی
 Cosmos  عالم

 Creatable  ووھاتیبد
دیھاتنب   Creatableness 

 Created being  خولقندراو
 Created world  جیھانی
 Crearion  خولقان

 Creation our of nothing  خولقانی بوون لنبوون



 ١٦٢

 Creative  خولقنر
 Creative act  كردەی خولقاندن

 Creative agency  ھۆی خولقنر
 Creative evolution  کام بوونی خولقنر

 Crativity  خولقنرایتی
 Creator  خولقنر

 Critenion of truth  خوقاو
 Critic  پوەری حقیقت

 Criticalidealism  ئیده ئالیزمی رەخنگرانه
 Criticalidealist  ئیدئالیستی رەخنگرانه

 Criticalmonism  ئاقانیی رەخنگرانه
 Criticalrealism  واقعخوازیی رەخنگرانه
 Criticalrealist  واقعخوازی رەخنگرانه

 Criticism  رەخنگرتن
 Criticist  رەخنگر

 Critique  رەخنه
 Crooked reason  چوت عقی

 Cultured man  مرۆڤی کلتووری
 Cycle ofthe universe  بازنی عالم

 Cuclic(al)  بازنه
 Cyclical change  گۆڕانكاریی بازنیی

  
  
  



 ١٦٣

D  
   Dataوتكان دەرک

وتدەرک Datum 
 Deduction  تداللی قیاسیسئی

 Deductive  قیاسی
 Deductive method  رەوشتی قیاسی

 Deductive reasoning  ئیستداللی قیاسی
 Definable  شیاویی پناسكردن

ناسییپ  Definiendum 
یی رست ناسی پ  Definiens 

ناسپ  Definition 
 Deism  خودا خوازیی

 Deisticnaturatism  خوداخوازیی سرووشتی
 Deisticnaturalist  خوداخوازی سرووشتی

 Deity  خودا
 Demon  دو

 Demonism  دوباوەریی
 Demonist  دوباوەری

 Demonologist  دوناس
 Demonology  دوناسی
 Demonstration  بورھان

 Dependentbeing  بوونوەری پیوەست
 Descending process  گڕیانی

 Describable  شیاویی لکدانوە



 ١٦٤

 Description  وەسفكردن
 Descriptive  وەسفكردنی

 Descriptivedefinition  سف هو  هپناسكردن ب
 Descriptivemethod  سفكردن متۆدی وه
 Descriptivestudy  سفكردن موتاالی وه

 Despoticsoul  نفسی ئماره
 Desting  چارەنووس

 Destruction   گندەی
 Delerminability  كردنشیاویی تعین
 Delerminable  شیاوی تعین

 Delerminant  تعینکر
 Determinate  تعینكراو

 Determination  تعین
 Determinism  فی جبری فلسه

 Determinist  جبریی
 Development  پشکوتن

 Devil  شیتان
 Devil – worship  شیتان پرەستی
 Devil – worshopper  شیتان پرەست
 Devilism  شیتان پرەستی
 Devil – worshipper  شیتان پرەست
 Devilism  شیتان پرەستی
 Devilist  شیتان خوازیی

 Dialectic  دیالکتیك



 ١٦٥

 Dialectiv logic  لۆژیکی دیالکتیکی
 Dialectical materialism  ده خوازیی دیالکتیکیدما

 Dialectical materialist  زیی دیالکتیكه خوادماد
 Dialectics  لۆژیکی جدەلی

 Difference  جیاوازیی
 Differentia specifica  جیاوازیی دیار

 Dilemma  بورھانی ڕوالحدین
 Ding an sich  نفسه  شیئ فی

 شیئ لذات  Ding fur sich 
 Direct  راسته وخۆ

 Directknowledge  معریفی راستو خۆ
 Directmower  بزونری راستوخۆ

 Direction  الین
 Discontinuity  جیابوونوە
 Discontinuous  جیاكراوەیی

 Discursivethinking  فیكرەی ئیستداللی
 Disorder  ب دیسیپلینی

  Disorderliness  ب دیسیپلین بوون
 Disorderly  ب دیسیپلین

 Diverse  چندایتی
 Diversity  فرە جۆری

 Divine  ئاسمانی
 Divine action  ی ئیالھی كردەوه

 Divineattributes  سیفتگلی ئیالھی
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 Divinecreation  خولقاندنی ئیالھی
 Divineinspiration  ئیلھامی ئیالھی
 Divine names  ناوگلی ئیالھی
 Divinerevelation  وەحی ئیالھی

 Divinescience  زانستی ئیالھی
 Divine will  ئیرادەی ئیالھی

 Divinity  خودا ناسیی
 Dictrinal  ئایینی
 Dictrine  ئایین

 Doctrine ofMaya  ئایینی مایا
 Doctrine of the mean  ئایینی ماناخوازیی
 Dogma  ئندیشی جزمی

 Dogmatic  دوگم، جزمی
 Dogmatic religion  ئایینی دوگمی

 Dogmatism  دوگم ئندیشی
 Dogmatst  دوگم ئندش

 Double  اوزادھ
 Double ignorance  نزانی دوو ئوەنده

 Doubt  شك و گومان
 Dualism  دووالیزم ، دووانیی
 Duatist  خواز  دووالیزم

 Dualistic realism  واقعخوازیی دووالیزم
 Dualistic realist  واقعخوازی دووالیستی 

 Duality  دووانیی



 ١٦٧

 Duration  پیوەست بوون
 Dynamic  گشكردن

شزی گكردنھ  Dynamis 
شگ  Dynamism  

  
  
E  

 Eclectic  ھبژاردە
 Eclecticism  ھبژاردە كردن

 Eclecticist  ھبژاردەكار
 Ecstasy  چژی زۆر

 Effect  كاریگریتی
 Efficient eause  ھۆی كارا

 Ego  ئگۆ
 Ego – ideal  منی ئارمانی

 Egoism  پرەستیخۆ
 Egoist  خۆپرەست

   Egologistفس ناسن
 Egology  نفس ناسی

 Element   رەگز–بنما 
 Elemental  بنمایی

 Elemental matter  ی سرەکی مادده
 Emanation  تجلی

 Emanative  یزف



 ١٦٨

 Emancipation  رزگاری
 Emancipator  رزگاریدەر

 Emission  خستن روو
 Emotion  ھسته

 Emotional nature  سرووشتی
 Emotionalism  خوازییھست

 Emotionalism  ھستخواز
 Emotionatist  ھستخواز

 Empiricalego  نفسی ئزموونی
 Empiricalidealism  ئیدە ئالیزمی ئزموونی

 Empirical Edealist  ئیدە ئالیزیستی ئزموونی
 Empiricalrealist  واقعخوازی ئزموونی
 Empirical reality  ئاقعخوازیی ئزموونی

 Empiricism  ئزموونی
 Empiricist  ئزموونخواز

 Empirio – criticism  رەخنگریی ئزموونی
 Empirio – criticist  رەخنگری ئزموونی
 Empirio – monism  یكخوازی ئزموونی
 Empirio – monist  یكخوازی ئزموونی

 Empirio – symbolism   سمبۆلیزمی ئزموونی
 Empirio – symbolist  نیسمبۆلیستی ئزموو

 Empry space  فزای بتاڵ
 End  ئنجام

 Energism  ئینرژی خوازیی
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 Energist  ئینرژی خواز
 Entelechy  تواوەتی، کماڵ

 Entity  بوونوەر
 Environmentalism  دەڤرخوازیی

 Environmentalist  دەڤرخواز
 Epicureanism  ئایینی ئپیكۆرۆس

 Epicureanist  سپیرەویئپیكۆرۆ
 Epistemological idealism  ئیدەئالیزمی بایخی
 Epistemological idealist  ئیدەئالیستی بایخی
 Epistemological realism   واقعخوازی بایخی

 Epistemological realist  خوازی بایخیواقع
 Epistemologist  ناسبایخ

 Epistemology  بایخناسی
 Esoteric knowledge  معریفی باطنی

 Essence  چییتی، زات
 Essence andappearance  بوون و نموود

 Essential  زاتی
 Essential accident  عرض زاتی

 Esscntialattribute  سیفتی زاتی
ناسپ  Essentialdefinition 

 Essentialcxcellence  فزی زاتی
 Essential name ofGod  ناوی زاتی خودا

 Essential property  اریتی بنڕەتیخاوەند
 Essential unit  واحدی زاتی
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 Essentialism  چییتی خوازیی
 Essentialist  چییتی خواز

 Essentiality  سفتی پویست
 Eternal  قدیم

 Eternal beauty  جمای ھتاھتایی
 Eternal home  مای ھتاھتایی

 Eternal idea  ئایدیای ھمیشیی
 Eternal life  نی ھتاھتاییژیا

 Erernal presence  بوونی ھتاھتایی
 Erernal present  بووی ھتاھتاییئامادە

 Eternalprinciple  بنڕەتی ھمیشیی
 Eternalreality  حقیقتی قدیم
 Eternal table  لوحی ئزەی

 Eternalunity  یکیتی ئزەی
 Eternalness  جاوید بوون

 Eternity  ھرمانی
 Eternitywithoutbeginning  ئزەڵ

 Eternitywithout end  ئبدی
 Ethic  ئخالقی

 Ethicalformalism  فۆرمالیزمی ئخالقی
 Ethicalformalist  فۆرمالیزمی ئخالقی

 Ethicalideal  ئارمانی ئخالقی
 Ethicalnaturalism  سرووشتخوازیی ئخالقی

 Ethicalnaturalist  خوازی ئخالقی سرووشت



 ١٧١

 Ethicalphilosophy  فلسفی ئخالقی
 Ethicalrelativism  رژەخوازیی ئخالقی
 Ethicalrelativist  رژەخوازی ئخالقی
 Ethics  فلسفی ئخالقی

 Eudaemonia  بختوەریی
 Eudaemonism  بختوەری خوازیی

 Eudaemonist  بختوەرخواز
 Eule  ھیولی

 Event  رووداو
   Everchangingردەوام لگۆڕانداب

 Everlasting  ھمیشیی
 Everlasting life  ژیانی ھمیشیی

 Everliving  الیموت
 Evidence  شھادە

رۆحی خراپ  Evilspirit 
 Evilness  خراپه

 Evolution  کامبوون
 Evolutionary  کامبوون

 Evolutionism  کامخوازیی
 Evolutionist  کامخواز

 Existence  نبوو
 Existent  بوونوەر

 Existent bynecessity  ضروری الوجود
 Existential  ھبوون



 ١٧٢

 Existentialism  بوونخوازیی
 Existentialist  خوازبوون

 Exotericknowledge  معریفی رواتی
 Xperience  ئزموون

 Experiment  تاقیكردنوە
 Experimentalism  ئزموونگریتی

 Experimentalist  نخوازئزموو
 Explainability  شیكاریی

 Explanation  شیكردنوە
 Explanatorymethod  رەوشتی شیكاری
 Explanatorystudy  موتاالی شیكاریی

 Expression of revelation  پناسی ئاشكراكار
 Extension  پرەپیدان

 Extent  پرەسندن
 External existence  بوونی دەرەکی

 Externalobject   دەرەکیشتی
 External objectivity  عینیتی دەرەکی
 External reality  حقیقتی دەرەکی

 External sense  ھستی دەرەکی
 Externality  دەرکوته
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F  
 Fact  راستقین، واقع

 Factual  واقعی
 Faculty  ھزی زەینی

 Facultypsychology  دەروونناسی ھزی زەین
 Faith  ئیمان
 Faithful  دیندار

 Faithfulness  دینداری
 Faithless  ب دین و ئیمان

 Faithlessness  ب ئیمانی
 Fallacious  ھئامز

ھ  Fallacy 
ناڕاست، بات  False 

شعووری بات  False consciousness 
 Falsehood  درۆ

 Falseness  ناڕاستی
 Falsity  درۆ

 Fanatic  دەمارگرژ
 Fanaticism  رگرژیدەما
 Fantasy  وەھم

 Fatalism  باوەڕ ب قدەر
 Fatalist  قدەرخوازی

 Fate  قدەر
 FDeeling  ھست و سۆز



 ١٧٤

 Fideism  ئیمان خوازیی
 Fideist  ئیمان خواز

 Final  نیھایی
 Final cause  ھۆی نیھایی

 Final end  کۆتایی نیھایی
 Finalism  کۆتایی خوازیی

 FDinalist  كۆتایخواز
 Finality  غایت، غائیت

 Finite  موتناھی
 First beloved  یکمین معشووق

 First body  جستی یکم
 First cause  ھۆی یکم

 Firstheaven  فلکی یکم
 Firstintellect  عقییکم

 First mover  ھاندەری یکم
 First nature  سرووشتی یکم

 Firstphilosophy  حیكمتی یکم
 Fixism  سقامگرتن

 Fixist  سقامگرتوخواز
 Fixity  سقامگرتوویی

 Foritself  لزاتیدا
 Forceofgrowing  ھزی گشكردن
 Forceofnature  ھزی سرووشتی

 Formal  فۆرماڵ



 ١٧٥

 Formal cause  ھۆی فۆرمال
 Formallogic  لۆژیکی فۆرماڵ
 Formalism  فۆرماخوازیی

 Formalist  فۆرماخواز
 Formless  ب فۆرم

 Formlessness  ب فۆرمی
 Fortutism  ب سوتف ھکوت

 Fortuitist  ھکوتخواز
 – Four  درژپدانی چوارتوەر

dimensionalcontinuum 
نتی چوارالیآلیکت  Freethinker 

 Freethinking  ئازادبیر
 Freethought  ئندشی ئازاد

 Free will  ئیرادەی ئازاد
 Freedom  ئازادی

 Freedom andnecessity  ئازادی و پویستی
 Freedom ofthewill  ئازادی ئیرادە

 Futureeternity  ئبدی
  

G 
 General    گشتی

 Generality  گشتیت
 Generalization  ب گشتی كردنوە

 Generation  بوون
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 Generation and corruption  بوون و گندەی
 Generic  گشتی

 Generic existence  ونی گشتیبو
 Generosity  پشیمانی

 Generous  لبورده
 Genus  جنس

 Giverof forms  واھب الصور
 Glory  شكۆ

 Gnosiologist  معریفناسی
 Gnosis  عیرفان
 Gnostic  عارف

 Gnosticism  عیرفانخوازی
 God  خودا

 God – infoxicated  مستی خودا
 God – man  مرۆڤ خودایی

 Goddess  ماده خودا
 Godhead  الوھیت

 Godiess  ب خودا
 Godiessness  خودا نناسیی

 Godneas  خودایی
 Godship  الوھیت

 Good and evil  خروشڕ
 Goddness  چاكه

 Governance  بروەبردن



 ١٧٧

 Grace  فیز
 Graceless  ب فیز

 Gracious  پ ل فیز
 Graciousness  تلطیف

 Graded unity of being  اتی بوونیکیتی پكھ
 Greatest attribute (of God)  سیفتی گورە

 Growing  گشكردن
 Growth  ناودار

  
H  

 Habit   خوو، عادەت
 Harmonious  ھنگما هھ

 Harmony  رک و پکی
 Heaven  فلك

 Heavenliness  رۆحانی
 Hevenly  فکی

 Heavenlybodies  شت فکیكان
ژ خوازییچ  Hedonism 

 Hedonist  چژ خواز 
 Hegelianism  ئایینی ھگل

 Hegelianist  پیەوەی ھگل
 He – ness  شوناس

 Hermitage  ت هزل هكونجی ع
 Heteodynamic  گشی دەرەکی
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    Heteodynamism ل دەرەوەگش
 High word  وشی برز

 Higher  برز، عالی
 Higher animal  ری برز بوونوه

 Higher knowledge  معریفی برز
 Highest place  برزترین شون

 Highest sphere  فلك االفالك
 Hinduism  ئایینی ھیندو

 Historicaldevelopment  گشی مژوویی
 Historical materialism  مادەخوازیی مژوویی
 Historical materialist  مادە خوازی مژوویی

 Hotiness  قودس
 Holist  گشت خواز
 Holism  گشت خواز

 Holy  قودسی
 Holy book  کتبی پیرۆز
 Holy ghost  روح القدس

 Holy writ  کتبی ئاسمانی
 Home economics  ئابووری خزان
 Home of flesh  مای جستیی
 Human action  كردەی مرۆیی

 Human being  بوونوەری مرۆیی
 Human knowledge  معریفی مرۆیی

 Human nature  تبعی مرۆیی
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 Humanrace  جۆری مرۆڤ
 Human reason  عقی مرۆیی

 Human soul  فسی مرۆیی نه
 Humanism  مرۆڤخواز

 Humanist  مرۆڤخوازیی
 Humour  تکڵ كردن

 Hylotheism  ئایینی ھمخوایی
 Hylotheist  ئایینی یکیتی پیرەوی
 Hypithesis  ھیپۆتز

 Hypothetic(al)  مرجدار
 Hypothetical imperative  بابتی مرجدار

  
  

I 
 Id    ئاوەناو–ئو 

  Ides  مانا، چمک
 Ideal  معنوی، ئارمان

 Ideal body  جستی ئایدیال
 Ideal existence  بوونی

 Ideal form  فۆرمی ئایدیال
 Ideal of life  ئارمانی ژیان

 Idealism  ئایدیالیزم
 Idealist  ئایدیالیست
 Ideality  ئایدیالیستی
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 Identic(al)   شوناس–ھاوشوه 
 Identity  شوناس

 شـــــــــــــــشوناســـــــــــــــی ب
  نبیندراوەكان

Identity ofindiscernibles 

شوناســــــــی ســــــــابجكت و 
  ئۆبجكت

Identity of subject and 
object 

 Identity of the Knower  شوناسی ناسنر و ناسین
and the Known 

 Ideologist  ۆژیستئایدیۆل
 Ideology  ئایدیۆلۆژی

 Illuminate  رۆشنبیر
 Illuminated  رۆشن

 Illuminati  ئیشراقییكان
 Illuminating  رۆشنی بخش

 Illumination  نوور
 Illuminato  ئیشراقی

 Illuminsm  ئیشراقخوازیی
 Illuminist  ئیشراقخواز

 Illusion  بیر
 Illusionism  بیرخوازیی

 Illunionist  زبیرخوا
 Image  خیاڵ 

 Image retention  ھزی خیاڵ
 Imageless thought  ئندیشی ب خیاڵ



 ١٨١

 Imagery  خیاڵ سازكردن
 Imaginary  وەھمی
 Imagination  وەھم

 Immanence  حلوول
 Immanent  حلوولی

 Immnent ceuce  ھۆی پویست
 Immaterial  موجرەد

 Immaterial substance  جوھری موجڕەد
 Immaterialism  ئایینی موجڕەد

 Immateriality  تجڕود
 Immediate  ب واسیته

 Immediate knowledge  ایینی ب واسیتهئ
 Immediate perception  دەرككردنی ب واسیته

 Immobile  چق بستوو
 Immobitity  ب بزوتنوە

 Immortal   نمر–خالید 
رەکح ب  Immovability 

 Immovabl mover  بزونری چقبستوو
 Impeccability  ب تاوانی 
 Impeccable  ب تاوان
 Imperfect  نوقسان
 Imperfect  نوقسان
 Imperfection  نوقسانی

 Impersonal  ناتاکی
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 Impersonal deity  بسیط الحقیقه
 Implication   ئیلزام

 Impossibility  خۆ دوورخستنوە
 Impossible  ممتنع

 Initself  ل خودی خۆدا
 Inactive  ناچاالك

 Inactive cause  ھۆی ناچاالك
 Inactive soul  نفسی ناچاالك

 Inactivity  ب كردەیی
 Inanimate  ب گیان

 Inanimate object  بابتی ب گیان
 Inanimatedness  ب رۆحی

 Incarnation  تجسووم
 Indefinable  پناس نكراو

 Independent system  خۆمی سربسیست
 Indeterminability  ندراویی لک 

 Indeterminable  لک ندراوە
 Indeterminate  رەھا

 Indeterminatematter  مادەی رەھا
 Indifferentism  القیدی
 Indifferentist  القید

 Indirect  ئاراست و خۆ
 Indirect knowledge  معریفی ناراستوخۆ

 Individual  یتاک
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 Individual inrellect  عقی تاکی
 Individual nature  تبعی تاکی
 Individual soul  نفسی تاکی

 Individual will  ئیرادەی تاکی
 Individualism  تاكخوازیی

 Individualist  تاكخواز
 Individuality  تاكایتی
 Induction  استقراء

 Inductive  استقرایی
 Inductive method  تقراییرەوشتی ئیس

 Inductive reasoning  ئیستداللی ئیستقرایی
 I – ness  ئانیت

 Inference  ئیستنتاج
 Inferior  ئسفل

 Inferior knowledge  معریفی دانی
 Infinite  ب سنوور

 Infinite primal being  وجودی اوالی الیتناھی
 Infinite regess  تسلسوول

 Infinite time  وورزەمانی ب سن
 Infiniteness  ب سنووری
 Infiniteness  ب سنووری
 Infinitude  ب سنووری

 Ingra – structure   بناغه–ژر 
 Innatemerit  فزی زاتی
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 Insparable  پویست
 Inseparable accident  عرض الزم

 Insight  روانگه
 Inpiration  سرووش

 Inspirationalism  سرووش خوازیی
 Instinctivism  سرووش خوازی
 Instincivist  غریزه خوازیی

 Institution  غریزه
 Institution  بنڕەت
 Instrumentalism  ئامری

 Instrumentalist  ئامر
 Instrumentality  واسته

 Integral part  بشی جیانكراوە
قفكر، ع  Intellect 

 Intellection  عقآلنی
 Intellectual  رۆشنبیر

 Intellectual conflict  ملمالنی فكری
 Intellectual despair  ناھۆمدی فلسفی

 Intellectual evolution  بوونی عقیامك
 Intellectual freedom  ھزی عقی
 Intellectual history  ئازادی فكری

 Intellectual sperm  نوتفی عقآلنی
 Intellectual subtlety  نیانی فكری
 Intellectualism  عقخوازیی



 ١٨٥

 Intellectualist  عقخواز
 Intelligence  عق، ھۆش

 Intelligent  ھۆشمند
 Intelligible  معقووڵ

 Intelligible object  ئمری معقووڵ
 Intension  مبست، چمك

 Intermediate forms  ون برزەخیکان 
 Intermediate world  برزەخ

 Internal sense  اوەکیھستی ن
 Interpretation  لکدانوە

 Interpretive  لکدانوەیی
 Interpretor  موفسیر
 Intuition  شھوود

 Intuitionalism  شھوود خوازیی
 Intuitionalist  شھوود خواز
 Intuitive faculty  ھزی شھوود

 Invisible world  غیب
 Involuntariness  نبوونی ئیختیار

 Inoluntary  یرادینائ
 Ipseity  شوناس
 Irony  ئایرۆنی
 Irony  ئایرۆنی

 Irony of fate  ئایرۆنی چارەنووس
 Irrationalism  یتیدژه عق
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قدژه ع  Irrationalist 
 Islamic law  فیقھه

 Islamic theologian  موتکلیم
 Islamic theology  زانستی کالم

 Ismailianism  ئایینی ئیسماعیلیه
   
 

J 
 Jahvism   هئایینی یھو
 Judaism  یھودیت

 Judgment  حوكم
 Judgment of fact  حوكمی تقریری

 Judgment of value  حوكمی تقوویمی
 Jump  پڕینوه

 Justifiabiluty  پاساو ھھنانوە
 Justification  پاساوھنان

  
K  

 Kantianism  ئایینی كانت
 Kantianist  كانت خواز

 Kantism  نت خوازییكا
 Kantist  كانت خوازی

 Kingdom of heaven  ملكووتی ئاسمان
 Knowability  شیاوی ناسین
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 Knower  ناسنر
 Knowing subject  بابتی ناسین

 Knowledge  معریفه
 Known  دیار و معلووم

  
L 

  Law  یاسا
 Law of causation  یاسای علیت

 Law of contradiction  یاسای دژایتی
 Law of exfluded middle  یاسای

 Law of identity  یاسای شوناس
 Law of nature  یاسای سرووشت

 Law of negation  فی فی نه یاسای نه
 of the negation 

 - Law of non  یاسای خۆپارزی
contradiction 

قیاسای ع  Law of reason 
ڕانی چندایتی بـۆ  یاسای گ

  گۆڕانی چیتی
Law of the passage of 
quantitative into qualitative 
changes 

ــــی  ــــی و نزاع یاســــای یکیت
  برامبرەكان

Law of the unity and 
struggle ofopposites 

 Leader  ربر، پیشوا
 Leadership  ئیمامت

 Leibnitzianism  ئایینی الیبانیتس
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 Leibnitzianist  پیرەوی الیب نیتس
 Leninism  لنینئایینی 

 Leninism  لنین خواز
 Liberation  ئازادی بخش
 Libertatian  ئیختیارخواز

 Liberterianism  ئیختیارخوازیی
 Liberty  ئیختیار
 Limit  سنوور

 Limitable  سنوورگر
 Limitation  سنوور بندی

 Limited  سنوور بندی كراو
 Limiting  سنوور دار
 Limitless  ب سنوور

   Living forceزی ژیانھ
 Living principle  پرەنسیپی ژیان

 Locus  عرفی
 Logic  لۆژیك

 Logical  لۆژیکاڵ
 Logical atomism  خوازی لۆژیکاڵ ئتوم

 Logical continuity  پیوەستی لۆژیکاڵ
 Logical empiricism  ئزموونخوازی لۆژیک
 Logical empiticist  ئزموونخوازی لۆژیک

 Logical form  ژیکاڵشكی لۆ
 Logical opposition  برامبری لۆژیکاڵ
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 Logical postitivism  پۆزیتیڤیزمی لۆژیکاڵ
 Logos  لۆگۆس

 Lower  خوارترین
 Lower Knowledge  معریفی خوارتر

 Lowest point  اسفل السافلین
  

M 
 Machism  ئایینی ماخ
 Machist  ماخ ئایین

 Macrocosm  عالمی گورە
 Magi  غانم

 Magian  مغی
 Magianism  ئایینی مغی

 Magus   مغ
 Major premise  پشکی مزن

 Majorterm  دەورەی گورە
 Making and unmaking  کونو گندەی

 Manichaeism  ئایینی مانی
 Manichee  ئایینی مانی
 Manifestation  مانیفست

 Man -ness  مرۆیی
 Many  چند و زۆر
 Many – valued logic  د بایخیلۆژیکی چن

 Martyr of truth  شھیدی حقیقت
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 Martyrdom  شھادەت
 Martyrolatry  شھید پرەستی 

 Martyrologist  شھید ناس
 Martyrology  شھید ناسیی
 Marxism  ئایینی ماركس
 Marxist  ماركس خواز

 Material  متریاڵ، مادی
 Material atom  ی ماددئتۆمی

 Material body  ی مادد ستیج
 Material cause  یمادد ھۆی

 Material existence  بوونی مادی
 Material form  روخساری مادی

 Material machinery  دەزگای مادی
 Material potentiality  ئیمكانی مادی

 Material substality  جوھری مادی
 Material substance  جوھری مادی

 Material world  ادیجیھانی م
 Materialism  ئایینی مادی

 Materialistic dualism  دوالیزمی مادی
 Materiality  مادیت

 Mathematical deduction  ئیستنتاجی بیركاری
 Mathematical logic  لۆژیکی بیركاری
 Mazdaism  ئایینی مزدایی

 Mazdaist  مزائایین
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 Mazdakist  ئایینی مزدەك
 Mechanism  وازییماشین خ

 Mechanist  ماشین خواز
 Mediate  غیر موباشر

 Mediate knowledge  معریفی بواسیته
 Meliorism  بین االمرین امر

 Meliorist  االمرین  باوەڕ ب ئمر بین
 Memorial  یادگاری

 Memorialism  تزکرە نووسی
 Memorialist  تزکرە نووس

 Memory   زاکیره–ری  بیرەوه
 Mental  نفسانی
 Mental act  ی زەینی كردەوه

 Mental existence  بوونی زەینی
 Mental faculty  ھزی زەینی

 Mental motion  حرەکیزەینی
  Mental pattern  سفتی زەینی

 Mental process  پرۆسی زەینی
 Mental state  حاتی زەینی
 Mentalism  زەینی خوازیی

 Merciful  زەینی خواز
 Mercifulness  رەحمان

 Mercy  رەحمانیت
 Metaphysical  متافیزیكاڵ



 ١٩٢

 Metaphysical cause  ھۆی ئوپرفیزیکی
 Metaphysics  فلسفی
 Metempsychosis  دۆنادۆن

 Method  ئوسلووب
 Methodical  ئوسلووبی

 Mehtodical doubt  گومانی ئوسلووبی
 Methodology  رەوشت ناسیی

 Microcosm  چووكجیھانی ب
 Middle term  الینی ناوەڕاست

  Mind  نفس
 Mind process  پرۆسی زەینی
 Mineral kingdom  جیھانی جمادی

 Minor premise  پشکی بچووك
 Minor term  الینی بچووك

 Misologist  دژە لۆژیك
ژیكدا دژایتی كردن لگه  Misology  ڵ ل

 Misoneist  دژایتی ل گڵ نودا
 Mission  پیام

 Mithraism  ئایینی میترا
 Mithraist  میترانیزم

 Mixed element  توخمی ئاوته
 Mobile  بزونر
 Mobility  بزووتن

 Modality  الین
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 Mode  حات
 Monad  زەرەی زیندوو
 Monadism  مونادخوازیی

 Monadist  مونادخواز
 Monism  خوازیییك
خوازییكی  Monist 

 Monistic realism  زیی یکیتیخواواقع
 Monotheism  یكتاپرەستی

 Monotheist  موحد
 Moral  ئخالقی

 Moral force  ھزی ئخالقی
 Moral philosophy  فلسفی ئخالقی

 Moralist  خوازییئخالق
 Morality  خوازقئخال

 Morals  فلسفی ئخالقی
 Mortal  فانی
 Mortality  فنا

رەکح  Motion 
رەکح ب  Motionless 

 Movability  حرەک كردن
 Movable  موتحرەک

رەکح  Movement 
 Mover  موحرەک

 Moving  بزونر
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 Moving agent  محرك
 Moving cause  ھۆی موتحرك

 Multiple  زۆربوون
 Multiplicity  فره، زۆر

 Mutazilaism  ئایینی معتزله
 Mysterious  رەمزاوی

 Mutazilaism  نی رەمزیئایی
 Mystery   عارف

 Mystic Journey  سلووکیعرفانی
 Mystic state  حای عرفانی

 Mystic traveler  سالکی عرفانی
 Mysticism  عیرفان

   
  

N 
 Naïve materialism  مادە خوازیی خام
 Naïve materialist  ماده خوازی خام

 Naïve realism  خوزای خام واقع
 Named  ناولنراو

 Nation  ئومت
 Nativism  ناتوویزم

 Natura naturans  سرووشتی چاالك
 Natura naturata  سرووشتی پسیو

 Natural  سرووشتی
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  Natural excellence  فزی سرووشتی
 Natural Law  یاسای سرووشتی

 Natural phenomenon  نموودی سرووشتی
 Natural philosopher  فیلسووفی سرووشتی

 Natural process  سی سرووشتیپرو
 Natural realism  خوازیی سرووشتیعواق

 Natural realist  خوازی سرووشتیواقع
 Naturalism  خوازتسرووش

 Naturalistic pantheism  ئایینی حلوول
 Naturalistic pantheist  حلوولی

 Nature  سرووشت، کیان
 Necessaary  پویست، واجب

 Necessary and sufficient  زەروور و پویست
 Necessary being  واجب الوجود

 Necessary condition  مرجی پویست
 Necessitarian  زەروور خوازی

 Necessitarianist  رەروور خواز
 Necessity  پویستی

 Necessity and chance  ضرورت و شانس
 Negation  نفی ، سلب كردن

 Negative  سلبی
 Negativeattribute  سفتی سلبی
 Negative entity  بابتی عدەم

 Negative nexessity  منع كردن
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 Negativism  ئایینی نفی
 Negativist  نگتییڤ

 Neo – Hegelianism  ھگل خوازیی نوێ
 Neo – Hegelianist  ھگل خوازی نوێ
 Neo -idealism  ئیده ئالیزمی نوێ
 Neo – idealist  ئیده ئالیستی نوێ

 Neo – Kantianism  خوازیی نوێكانت
 Neo – kantianist  خوازی نوێكانت

 Neo – platonicsystem  ئایینی نوێ ئفالتوونی
 Neo – Platonism  ئفالتوونخوازیی نوێ

 Neo – positivism  پۆزە تیڤیزمی نوێ
 Neo – realist  خوازی نوێواقع

 Nihilism  نھلیزم
 Nominal definition  پناسی ناو
 Nominalism  ناوخوازیی

 Nominalist  ناوخواز
 Nomos  نامووس، باو

 Non – being  الوجود
 Non – contradiction  عدم تناقض

 Non – determined  نامتعین
 Non - ego  بجگ ل من

 Non – entity  عدم، نا وجوود
 Non – eternal  محدێ
 Non – eternity  حدوێ
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 Non – existence  عدم
 Non – existent  معدووم

 Non – existent by  ضروری العدم
necessity 

 Non – existential  الوجوودی
 Non – ostentaitousness  تقید

 Non – reality  نیستی
 Non -self  ناخود

 Nonsense  پووچ و ب مانا
 Non – sensory  ھست نكراو

 Non – sensory perception  ئیدراکی غیره ھستی
   Non – spatialنب شون
 Non – temporal  ب زەمان

 Non – temporal idea  ئایدیای غیرە زەمانی
 Normative science  زانستی نۆرمالی

 Not- light  غسق
 Not – real  ناحقیقی
 Nothing  معدووم

 Nothingness  ھیچ
 Notion  زانستی ئیجمالی

 Notional  ئندش، چمک
 Notionalism  فكریی

 Notionalist  دارژەری فكر
 Noumenal  نفسه فی



 ١٩٨

 Noumenalism  زاتخوازیی
 Noumenalist  خواز زات
 Noumenon  بوون، زات
 Nous  عق، درك

  
O 

 Object   ئۆبژه
 Objectification  عینی كردنوە

 Objective  عینی
 Objective attiude  خوازیاریی عینی

 Objective idea  ئایدیای عینی
 Objective reality  واقعی عینی

 Obscurant  دژەزانست
شندتاریك ئ  Obscurantism 

 Obscurantist  تاریك بیر
   Obscure، نادیار
 Obscurity  ئیبھام

 Observable  شیاویی دیتن
 Observation  سیر كردن

 Occult  شاراوه
 Occultism  شارەوەخوازیی

 Occultist  شاراوە خواز
 Omnipotence  ھزی رەھا
 Omnipotent  توانای رەھا



 ١٩٩

 Omnipresence  بوونی رەھا
 Omnipresent  ئامادەی رەھا

 Omniscience  زانستی لۆژیك
 Omniscient  زانای رەھا

 One  تاك، یك
 Oneness  واحدیت

 Ontologism  بوون خوازیی
 Ontologist  بوونخواز

 Open system  سیستمی كراوه
 Opinion  ر وهبیروبا

 Opposed  برامبر
 Opposing forces  ھزە برامبرەكان

 Opposite  برامبر
 Opposite poles  جمسرە برامبرەكان

 Opposition  برامبر بوونوە
 Optimism  ئایینی گشبینی

 Optimist  پیرەوی گشبینی
 Order  دیسپلین

 Orderless  ب دیسیپلین
 Orderliness  تنرکی و سامان گر

 Orderly  به سامان، منظم
 Origin  چاوگه، سرچاوە
 Original  بنڕەتی

 Original creator  خولقنری بنڕەتی
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 Original element  توخمی سرەتایی
 Original intellect  عقیاولی

 Original mover  بزونری سرەتایی
 Original nature  بزونری سرەتایی

 Original principle   سرەتاییبنڕەتی
 Originated  رەسنایتی

 Ostensious definition  پناس كردن ب ئیشارەت
 Other  ئویدی

 Otherness  ئوانیدی 
 Outer sphere  فلك االفالك

  
P 

 Panlogism   الینگری ل لۆژیک
 Panorama  پانۆراما

 Pantheism  وحدت وجود
 Pantheist  پیرەوی وحدت وجود

 Paralogism  مفالطه
 Paralogist  مغالطه خوازی

 Part  پاژه، بش
 Part and whole  بش و گشت
 Partial existence  بوونی پاژەیی

 Particular  پاژەیی
 Particular accident  سوتفی پاژەیی

 Particular concept  واتای ورد
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 Particularization  كردن تایبت
 Partly -conscious  ئاگاداری بش

 Passing away  گندەی
 Passion  ئنفعال
 Passive  ئنفعالی

 Passive intellect  عقی مونفعیل
 Passive motion  حرەکی ئینفعالی

 Past eternity  ئزەل
 Pattern  تایبتمندی

 Percept  ئیدراک 
 Perceptibility  شیاویی ئیدراک 
 Perception  ئیدراکی ھست

زی ئیدراک ھ  Perceptive power 
 Perceptual data  ئنجام ئیدراکیکان

 Prceptualism  چمکخوازیی
 Perceptualist  چمک خواز

کام  Perfect 
مرۆڤی کام   Perfect man 

 Perfection  کماڵ
 Perfectionism  کامبوون
 Perfectionist  کامخواز
 Periodic  دووری

 Periodicism  دوورە پرزی
 Periodicist  دوورە پرز 
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 Peripatetic philosophy  فلسفی ئرەستوویی
 Peripateticism  ئایینی ئرەستوو

 Peripateticist  ئرەستوویی
 Peripatetics  ئرەستووییكان

 Perishing  گندەی
 Permanent archetypes  ئارکی تایپ ھمیشییکان 

 Persistent  الیتغیر
 Personal  یتیکسا

 Personal creator  خالقی پرسنال
 Personal identity  شوناسی کسایتی
 Personal will  ئیرادەی کسایتی
 Pensonalism  کسایتی خوازیی

 Personality of God  کسایتی خودا
 Pessimism  رەش بینی

 Pessimist  پیەوی رەش بینی
 Phantasy  وەھم

 Phenomenal  دیاردەیی
 Phenomenal universe  جیھانی دیاردەیی

 Phenomenalism  دیاردەخوازیی
 Phenomenalist  دیاردەخوازیی

 Phenomenologist  دیاردە ناس
 Phenomenology  دیاردە ناسیی

 Phenomenon  دیاردە
 Phoilosopher of illumination  فیلسووفی ئیشراقی
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 Philosophia prima  فلسفی اولی
 Philosophic calm  تمانی فلسفیم

 Philosophicalcontroversy  جدەلی فلسفی
 Philosophical explanation  ی فلسفی لکدانوه

 Philosophical justification  فی یاسای فلسه
 Philosophical psuchology  فی دەروونناسیی فلسه

 Philosophism  فلسف خوازیی
كادی ئفلسمیف  Philosophy of theAcademy 

 Philosophy of the Garden  ی ئپیكۆروس فلسفه
 Philosophy of the Lyceum  فلسفی لۆكایۆن
 Philosophyof the porch  فلسفی رەواقی
 Philosophy proper  فلسفی شایسته
 Physical idealism  ئیدیالیزمی فیزیکی

 Physiological idealism  ئیدیالیزمی فیزیۆلۆژیك
 Place  شون

 Plane of being  پانتای بوون
 Platonic idea  ئایدیای ئفالتوونی

 Platonic idealism  ئیدیالیزمی ئفالتوونی
 Platonic realism  فالتوونی خوازی ئهواقع
 Platonic realist  خوازیی ئفالتوونیواقع

 Platonism  فالتوونی ئایینی ئه
 Platonist  ایینئفالتوون ئ

 Plenipotentiary  االمر ولی
 Plotinism  فالتوون خوازیی ئه
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 Plotinist  ئفالتوون خوازی
 Pluralism  کثرت، چند خوازی

 Pluralist  پلۆرالیزم
 Plurality  تكر، تعدد

 Pncuma  نفس
 Pneumatologist  رۆحناس

 Pneumatology  رۆحناسیی
 Politics  فلسفی سیاسی

 Polytheism  یینی چند خواییئا
 Polytheist  موشرك

 Position  پگه
 Postitive  ئیجابی

 Positive necessity  پویستی ئیجابی
 Positivism  ئایینی ئیسباتی

 Possibility  ئیمكان
 Possibility and reality  ئیمكان و واقع

 Possible  ئیمكان
 Posterior  دوایی
 Posteriority  ئأخر

تبنڕەتی باب  Psotulate 
 Posture  نھاد، وقع

 Potential  ئیمكانی
 Potential entity  وجود بالقوه

 Potentiality  ئیمكان
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 Potentiality and actuality  قوه و فعل
 Power of choice  ھزی ھپبژاردن
 Practical reason  عقی پراكتیکی

 Pragmatism  برژەوەند خوازیی
 Pragmatist  زبرژەوەند خوا

 Predestination  قزا
 Predication  اسناد، حمل

 Predicate  مسند، به محكوم، محمول
 Predicative  اسنادی، حملی
 Pre – eternal  قدیم

 Pre – eternity  ھنگاو
 Pre – existence  بوونی پشوو
 Pre – existence  حاتی پشوو
 Pre – existential state  حاتی پشوو
 Pre – judgement  پش داوەری

 Premise  پشکی
 Prerequisites  کرەست و پداویستی

 Presentation  نماد
 Presentationism  خوازیینماد

 Presentationist  نمادخواز
 Presented  دەرکوته
 Preservation  پاراستن

 Preserved table  لوحی پارزراو
 Primal  اولی
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 Primal cause  ھۆی اولی
 Primal man  یکمین مرۆڤ

 Primal light  نووری قاھر
 Primal matter  مادەی یکم
 Primal unity  یکیتی اولی
 Primal will  ئیرادەی اولی

 Primary  سرەتایی
 Primary being  بوونی اولی

 Primary element  توخمی سرەتایی
 Primary quality  چییتی سرەتایی

 Prome  اولی
 Prime matter  مادەی اولی

 Prime matter  بزونری اولی
  Primordial  بزونری اولی

 Primordial element  توخمی سرەتایی
 Primordial light  نووری سرەتایی
 Primordial matter  مادەی سرەتایی

 Principality  رەسنایتی
 Principle  بنما

 Principle of difference  توخمی دژایتی
 Principle of evil  رەگزی خراپه

 Principle of good  رەگی خر
 Principle of negativity  توخمی نخی

 Principle of the uniformity   توخمی یک ئاھنگی
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nature 
 Principle of unity  توخمی یکیتی

 Prior  پشکی
 Priority  تقدووم

 Probabilism  ئایینی گریمانه
 Probability  گریمانه

 Probability logic  لۆژیکی گریمانه
شگ  Process 

 Process of ascent  عرووج
 Process of descent  ھبوط

 Procreation  سك و زا كردن
 Production  ھنان برھم

 Productive  برھم ھاتن
 Pogress  پشکوتن

 Pogressive  گش كردوو
 Proof  ھۆ

 Proof byreduction ad  فبرھان خل
absurdum 

 Property  عرڤ خاڵ
 Prophetic mission  رسالت نبوی

 Prophetic reason  عقینبوی
 Proposition  قول جازم

 Protecting spirit  رۆحی پارزەر
 Providence  سرنجدان
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 Payche  نفس
قسایكۆلۆژیای ع  Paychology of intellection 

 Pure  خالص، رەھا
 Pure ego  منی ب خوش

 Pure evil  خراپی رەھا
 Pure existence  بوونی رەھا
 Pure light  خری رەھا
 Pure nothing  ھیچی رەھا
 Pure nothingness  ھیچی رەھا

 Pure philosophy  فلسفی رەھا
 Pure reason  عقی رەھا
 Pure spirit  رۆحی رەھا

 Pure unity  یکیتی رەھا
 Purification  هتنزی

 Purity  خلوڵ، سفا
 Pythagoreanism  ئایینی فیساغورس
 Pythagoreanst  فیساغورس ئایینی

   
  

Q 
 Qualified  موصوف
 Qualitative  چۆنیتی

 Qualitative monism  احدخوازیی
 Qualitative monist  خوازی چۆنیتی یك
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 Quality  كوالیته
 Quantified  محصور

 Quantitative  چندایتی
 Quantiative monism  واحدخوازیی

 Quantitative monist  یكخوازیی چندایتی
 Quantity  كوالیته

  
  

R 
قع   Ratio 
عاق  Rational 

یوانی عاقح  Rational animal 
 Rational faculty  ھزی ناطقه

 Rational soul  دەروونناسییی عقی
 Rational soul  نفسی ناطقه

 Rationalism  خوازییقع
قخوازع  Rationalist 

 Rationalist  ھۆھنانوە
 Real  واقعی

 Real existence  بوونی واقعی
 Realism  ئایینی واقع

 Reality  راستقین، حق
 Realizaation  ھاتنوەدی
 Reason  ھۆ
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 Reasonable  ناطق
 Reasoning  ئیستدالل

 Reasoning faculty  ھزی فكر
 Reasoning soul  سی ناطقهنف

 Recognition  دووباره ناسینوە
 Refutation  بات كردن

 Regress  تسلسوول
 Regessive  موتسلسیل

 Reincarnation  مجردات
 Reincarnation  تیعتباری
 Relation  نیسبت
 Relative  نیسبی

 Relative knowledge  یی معریفی درژە
 Relative truth  حقیقتی رژەیی

 Relativism  ئایینی رژەیی
 Relativity  رژەیی
 Religious community  ئومت
 Religious law  شرع

 Religious prejudice  داوەری دینی
 Religious sect  ی ئایینی فیرقه

 Religious system  سیستمی دینی
 Religious zeal  غیرەتی ئایینی

 Representation  نواندنوە
 Representatinsm  ندنوەنوا
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 Represented  نواندنوە
 Reproduction  سك و زا كردن

 Res cogitans  ری موفکیر بوونوه
 Rest  ئارامی

 Restriction  حر
 Resurrection  معاد

 Retention faculty  ھزی خیاكردن
 Retention of images  ھزی خیاڵ

 Rethinking  نواندنوە
 Retrogression  تنازوول

 Revealed knowledge  معریفی وەحی بوو
 Revelation  تنزیل

 Reversed reason  عقی مقلووب
 Rule  یاساو رسا

  
  
S 
 

 Sacred   پیرۆز
 Sacredness  عیزەت
 Saint  قدیس

 Saintship  وەالیت
 Salvation  فالح

 Sanctification  تقدیس
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 Scale of being  پیژەی بوون
 Scepsis  وازییشك خ
 Sceptic  شكاك

 Scepticism  خوازیی شك
 School  رەوت، قوتابخانه

 Scientific cause  ھۆی زانستی
 Scientific prevision  پشبینی زانستی

 Secondary quality  كوالیتی دووھم
 Sect  فیرقه
 Self  نفس

 Self – conscious  خودئاگا
 Self – consciousness  خود ئاگایی

 Self - created  خود ئافراندن
 Self - creating  خود ئافرینی

 Self – creation  ئافرینی خود
 Self – evident  ئاشكرا

 Self – evident knowledge  معریفی ئاشكرا
 Self - existence  قیمومیت

 Self - existent  واجب با لذات
 Self – knowledge  خود ناسی

 Self – initiated  خود ھژنر
 Self – motion   خودبزوتنوە
 Self – preservation  پاراستنی زات
 Self – recognition  خود دۆزینوە
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 Self – sufficient  خودبسنده
 Self - will  خود رای

 Selfhood  خودی
شنیوه گ  Semi - dynamic 

 Semi – static  نیوە راوەستاو
 Semi – staticism  نیوە راوەستاوەیی

 Sempiternity  سرمد
 Senastional  ھست

 Sensationalism  ئایینی ئیحساس
 Sense  ھست

 Sense – data  ئنجام ھستیكان
 Sense perception  ئیدراکی ھستی
 Sensible object  شتی ھستكراو
 Sensorium  ناوەندی حواس
 Sensory organ  ئندامی ھستی
 Sensuous perception  ئیدراکی ھستی

 Sensualism  ھستخوازی
 Sensualist  خوازھست

 Separable  ممكن االنفكاك
 Separable accident  مفارق
 Separation  اعتزال

 Separatism  اعتزالخواز
 Separatist  اعتزالی
 Separatists  معتزله
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 Shadow  ظل
 Shintoism  ئایینی شینتۆ
 Shintoist  شینتۆ خواز

 Significant  دال
 Signification  مدلوول

 Simple element  توخمی ساده
 Simple oneness  واحدیت

 Simple substance  توخمی ساكار
 Simultaneity  معیت
 Simultaneous  معی
 Singular  ورده

 Singular priposition  ورد، بابتی پاژەیی
 Singularism  ئایینی وەحدەت

 Sungularist  یكخوازیی
 Situation  ارودۆخب

 Social being  بوونی کۆمیتی
 Social consciousness  ئاگایی کۆمیتی

گکۆم  Society 
 Socratic method  رەوشتی سوقراتی

 Solidarity  یكگیری
 Solipsism  من ئایینی
 Solipsist  من ئایین

 Sophism  سفسطه خوازیی
 Sophist  سفسطه خواز
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 Sophistry  سفسطه
 Soul  رۆح

 Soul of spheres  فالك  رۆحی ئه
 Space   شون–فزا 
 Space – time   كات–فزا 
 Species  چشن، جۆر

 Specific difference  فسی متنوع
 Speculativescience  زانستی نظری

 Sphere  فلك
 Sphere of aether  فلك ایر 
 Sphere of Atlas  فلك اطلس

 Sphere of being  دەڤری بوون
 Sphere of fixed stars  فلك الكواكب

 Spinozism  شیپینۆزا
 Spinozist  ئسپینۆزاخواز

 Spirit  رۆح
 Spirit of the time  رۆحی زەمان

 Spititual  رۆحانی
 Spiritual birth ل دایكبوونی رۆحانی

 Spiritual development  گشی رۆحانی
 Spiritual director  ربری رۆحانی

 Spiritual directorship  ربرایتی رۆحانی
 Spiritual emancipation  رەھایی رۆحانی
 Spiritual ethics  ئخالقی رۆحانی
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 Spiritual monism  خوازی رۆحانییك
 Spiritual pluralism  چندخوازی رۆحی
 Spiritual pluralist  چند خوازی رۆحی
 Spiritual progress  پشکوتنی رۆحانی

 Spiritual realization  ھاتنی رۆحانیوەدی
 Spiritual training  پروەردھی رۆحانی

بینی رۆحانیقۆ  Spiritual vision 
 Spiritualism  ئایینی رۆحی

 Spirituality  خوازیرۆح
 Splendour  رۆحانیت

 Stage  جالل
 State  پله

 Static(al)  حات
 Stoic  رەواقی
 Stoicheion  توخم

 Stoicism  رەواق ئایین
 Straight reason  راستوخۆ عقی

 Subaltern  تداخوولكار
 Subcontrary  ل دژایتیدا

 Subject  بابت
 Subject and predicate  بابت و محمول
 Subject of knowledge  بابتی معریفی

 Subjective  دەروونی
 Subjective attitude  خوازیاری زەینی
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 Subjective attitude  ردنی زەینینكولی ك
 Subjective idealist  نكولیكاری زەینی

 Subjective reality  واقیعی زەینی
 Subjectivism  خوازیی زەین
 Subjectivist  خواز زەین

 Subjectivity  زەینیت
 Sublime  برز

 Sublimity  برزایتی
 Subsistence  وجوب با لات
 Subsistent  واجب با لات

 Subsistents  اعیان ابته
 Substantial form  روخساری جوھری

 Substantial union  یکیتی حقیقی
 Substantialism  جوھر خوازیی

 Substantialist  جوھر خواز
 Substantiality  جوھریت

 Substratum ضاعرا
 Sufism  ئایینی سۆفیزم

 Summum bonun  خری برز
 Sunnism  سوننی، تسنوون

 Superior  برز
 Super – ego  منی سرتر

 Superior Knowledge  معریفی اعلی
 Super – men  مرۆڤی سرتر
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 Super – natural  سرتر ل سرووشت
 Super – sensible  سرتر ل ھست

 Super – sensual  فوق حس
 Super – structure  سوپر بنما

 SUpratemporal duration  بخ
 Supreme  برز= متعالی 

 Supreme being  بوونی متعالی
 Supreme intelligence  عقی متعالی

 Supreme name (of God)  ناوی اعظم
 Syllogism  قیاسكردن

 Symbol  سمبۆڵ، نماد
 Symbolic  سمبۆلیك

 Symbolic logic  لۆژیکی سمبۆلیك
 Symbolism  سمبۆلخوازی

 Symbolist  سمبۆلخواز
 Synthesis  ئاوت كردن
 Synthetic prediction  حمل مركب

 System  سیستم
 System of being  سیستمی بوون

 Systematic  به دیسیپلین
 Systematization  سیستماتیك

 Systematizer  دارژەری سیستم
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T 
 Tabula rasa    لوحی ساكار

 Taoism  تائۆخوازیی
 Taoist  تائۆخواز
مان وژەھ  Tautology 
 Teleologist  ئیالھیات

 Temperament  مزاج
 Temporal  زەمانی

 Temporal idea  ئایدیای كاتی
 Temporalism  زەمانخوازیی

 Temporalist  خواززەمان
 Term  ماوه، راده

 Terminism  وشخوازیی
 Terminist  واژە خواز

 Tertium non datur  امتناع واسطه
 Textualism  ن خوازیی

 Textualist  ن خواز
 The Absolute  رەھا
 The Absolute Oneness  )اسم الھی(احد

 The Creator  )اسم الھی(خالق 
 The First  )اسم الھی(االول 

 The first command  امر اول
 The first creation  خلقتی یکم

 The first principles  مبادی اولیه
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اسـم (عظـیم، )اسـم الھـی(كبیر
  )الھی

The Great 

 The Holy One  )اسم الھی(قدوس 
 The Invisible  )اسم الھی(غیب 
 The Last  )اسم الھی(االخر 
 The Light  )اسم الھی(نور 
 The Living  )اسم الھی(حی 

 The Merciful  )اسم الھی(رحمان 
 The Most High  )اسم الھی(متعال 
 The not – real  عدەم
 The Odd  )اسم الھی(فرد 

 The One  )اسم الھی(واحد 
 The Origin of All  )اسم الھی(مبدأ 
 The paiter  )اسم الھی(مور 

 The pure  )اسم الھی(سبحان 
 The Real  حق

 The Religion of  ئایینی ئیسالم
Surrender 

 The Simple Oneness  واحد
 The Truth  )اسم الھی(حق 

 The Uncreatable  )اسم الھی(لم یولد 
 The universals  گشكگیر

 The word  کالم، وشه
 Theism  خوا پرەستی الھووتی
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 Theist  خوا پرەستی الھوتی
 Thelematism  خوازییئیرادە

 Thelematist  ئیرادەخواز
 Theologian  دین ناس

 Theological controversy  موجادەلی کالمی
 Theology  زانستی کالم
 Theoretical reason  عقی تیوڕی

 Theorist  دارژەری تیور
 Theory  تیوری

 Theory of causation  تیوری علیت
 Theory of values  تیوری بایخكان

شی بذات  Thing by itself 
شی فی ذات  Thing in itself 

 Thomism  توماس خوازیی
 Throne of God  عرش
 Time  زەمان

 Timeles  ب زەمان
 Total evil   گشتیخراپی
 Tradition  سوننت

 Traditional  درین
 Traditional logic  لۆژیکی درین

 Traditionalist  خوازیی سوننت
 Traditions  زانستی حدیسی

 Transcendence  تعالی
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 Transcendent  موتعالی
 Transcendental  ئیستعالیی

 Transcendental ego  منی ئینتغالیی
 Transcendental  یزمی ئیستعالییئیده ئال

idealism 
 Transcendental  فلسفی ئیستعالیی

philosophy 
 Transformism  گۆڕانخوازیی

 Transformist  گۆڕانخواز
 Transience  حدوث

ـــــدایتی  گواســـــتنوە ل چن
  بۆچیتی

 Transition from 
quantity to quality 

 Transmigration of souls  دۆنادۆن
 Trintiarian  ثلیثیت

 Trinitatianist  ئایینی تثلیثی
 Trinty  تثلیثی

 Tritheism  ئایینی س خودایی
 Tritheist  س خودا خوازیی

 Tri – valued logic  لۆژیکی س بایخی
 True  حقیقی
 Truth  راستی

 Truth of truths  حقیقت
 Tuism  غیر پرەستی
 Tuist  غیر پرەست
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 Tutelary spirit  ررۆحی پارزە
 Two – valued logic  لۆژیکی دووبایخی

خوازیی سودف  Tychism 
 Tychist  سودف خواز

  
U 

 Ultimate   نیھایی
 Ultimate cause  علتی غایی

 Ultimate nature of reality  زاتی نیھایی واقیعه
 Ultimate nature existence  بوونی واجبی کۆتایی

 Ultimate principle  بنمای نیھایی
 Ultimate reality  واقیعی نیھایی

 Uncaused  ی نیھایی سرچاوه
 Unconscious  نائاگا غیری معلوول

 Unconscious mind  زەینی نائاگا 
 Unconsciousness  نائاگایی

 Uncreatable  قدیم
 Uncreatableness  قدەم
 Uncreated  قدیم

 Undefinable  پناس نكراو
   Unending کۆتاییب

 Uniform motion  بزوتنوەی ب فۆرم
 Uniformity  ھاوشوەیی

 Unifing principle  بنمای یکیتی بخش
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 Union  یکیتی
 و عاق قوان عتی نکیی

  و معقووڵ
Union of the intellect, 
intelligent, and intelligble 

 Unitarian  وەحیدم
 Unitarianism  ئایینی توحید

 Unitatianist  وەحیدم
 Unity  ئحدیت

 Unity and diversity  وەحدەت و كرت
  Universal  گشتی

 Universal concept  چمکی گشتی
 Universal intellect  عقیگشتی

 Universal matter  جستی گشتی
 Universal proposition  بابتی گشتی

 Universal reason  عقیگشتی
 Universal soul  ی گشتینفس

 Universal teacher  مامۆستای گشتی
 Universality  گشتیت

 Universe  كائینات، جیھان
 Universe mirror  ئاونی جیھان

 Unknown  غیب
 Uniomited  پناس نكراو

 Unmaking  ساز نكراو
 Unmanifested  موتجلی غیر

 Unmoved mover  بزونری



 ٢٢٥

 Unrelated  غیر متمانه
 Unseen  غیب
 Utilitatianism  خوازییقازانج
 Utilitarianist  خوازقازانج
 Utopia  یۆتۆپیا

 Utopian  خیاوی
 Utopianism  خیاڵ خوازیی

 Utopianist  خیاڵ خواز
   
  
V 

 Vacuum   بۆشایی
 Valuation  بایخ دانان

 Value  بایخ
 Vegetable Kingdom  عالم نباتی

بازنی بات  Vicious Citcle 
 View  بوا، ئیده

 Vitrue  گورەیی وشکۆ
 Visible universe  جیھانی بیندراو

 Vision  قووڵ بینین
 Vital force  ھزی ژیان
 Vitalism  ژیانخوازیی

  Vitalist  ژیانخواز
 Vold  بۆشایی
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 Volition  ئیرادە، مشیت
 Voluntatism  خوازییئیرادە
 Voluntarist  خوازئیرادە

 Viluntary  بویستی
 Voyage of being  سفری بوون

 Vulgar materialism  دەخوازیی بۆشدما
 Vulgar materialist  ەخوازی بۆشدماد

  
W 

 Weltanschauung   جیھان بینی
 Weltgiset  رۆحی عالم

 Whole  گشت
 Whole and part  گشت و ورده

 Will  مشیت و ئیرادە
 Will of God  خواستی خودا

 Will to life  ژیانخوازی
 Will to power  ھزخوازی

 Word of God  کالمی ئیالھی
 World of absolute  عالمی بدەنگی

silence 
 World of body  عالمی جستیی

 World of dissembling  جیھانی ھاوشوەیی
 World of form  جیھانی روخسار

 World of individual  جیھانی بشكراوەی بوون
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beings 
 World of material bodies  جیھانی شتكان

 World of negation  الھوت
 World of power  جیھانی ھز

 World of pure  جیھانی ملكووت
intelligence 

  World of ghe elements  جیھانی توخمكان
 World of the intelligibles  عالم معقوالت

 World ofuniversal beings  جیھان كشتیت
 World soul  رۆحی عالم

  
Y 

 Yahwism  یھوه
 Yahwist  ئایینی یھوه

 Yoga system  سیستمی یۆگا
  

Z 
 Zeit – geist   رۆحی زەمان

 Zoroasterian  زەردەشتی
 Zoroasterianism  ئایینی زەردەشت

 Zorroasterianist  شت ئایین زەرده
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