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پوختە

  لــەم توێژینەوەیــەدا هــەوڵ دراوە ڕۆڵ و چاالکیــە جیاوازەکانــی ئەقــڵ لە شــەپۆلە فیکرییە ئیســامیە جیاوازەکاندا 

لەبەرامبــەر نەقــڵ )دەق(دا بەکورتــی بخرێتــە ڕوو. لێــرەدا ئــەو ڕاســتیە بابەتیــە ســەملێرناوە کــە گوزارشــت لــە 

بوونــی ئاســتی جیــاوازی کارکــردی چاالکیــە ئەقڵیــەکان دەکات لــە خوێندنــەوە و تەئویلکردنــی دەقەکانــدا.

لــەم نێوەنــدەدا ئــەو ڕاســتیەش خراوەتــە ڕوو کــە هەرکاتێــک بخوازرێــت دەق چــاالک بێــت، و ببێتــە هــۆکاری 

ڕاســتەقینەی گۆڕانکاریــی و پێشــکەوتن، و بەرهەمهێنــەری جیاوازیــی بێــت، دەبێــت لەبەرامبــەر ئەقــڵ و 

چاالکیەکانیــدا ئــازاد بێــت. کەواتــە هەتــا هەوڵــی دروســتکردنی قــەاڵی قامیــر و شــورای زیاتــر بــەدەوری دەقــدا 

بدرێــت، گوایــە لەپێنــاو پاراســن و هێشــتنەوەیدا بەدەســتلێنەدراوی، لەبەرامبــەر واقیــع و ئەگــەر و گۆڕانکاریــی 

و پەرەســەندنەکانیدا الوازتــر دەبێــت، زیاتریــش دەبێتــە هــۆی لەدەســتدانی کاریگەریــی بەرچــاو.

  ئەمــەش بەشــێوەیەکی رسوشــتی حەقیقەتــی هەلومەرجــی ئێســتای لەباربردنــی توانــاکای ئەقــڵ، و پاســیڤبوونی 

ــی  ــڕۆی جیهان ــە لەم ــەوە ک ــەو ڕوانگەی ــدا دەســەملێنێت. ل ــەر دەق ــەکان لەبەرامب ــە زانســتی و مەعریفی چاالکی

ــەوە  ــەو خوێندن ــک ل ــدراوە زۆرێ ــو هەوڵ ــەوە، بەڵک ــە دورخراوەت ــەوە و ڕاڤ ــە خوێندن ــەک دەق ل ــامیدا ن ئیس

کۆنانــەش کــە بــۆی ئەنجامــدراون، ببنــەوە بــە دەق، واتــە بەئاڕاســتەی دەقــی پیــرۆز و نەگــۆڕدا وەربچەرخێرنێــن! 

واتــە دەکرێــت بگوترێــت ئەوەنــدە دەقــی الوەکــی بــەدەوری دەقــە بنەڕەتیەکــەدا جێگیرکــراون، بەچەشــنێک 

کــە البردنــی لەمــڕۆدا وەک ئەســتەمی لێهاتــووە، لەڕاســتیدا هــەر ئــەم دەقــە الوەکیانەشــن بەهێــز و قایمەکانــی 

دەوری دەقــە بنەڕەتیەکــە کــە قورئانــە. 
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پێشەکی

هەڵوەســتە کــردن لەســەر تێڕوانینــی تایبەتــی ســەلەفیەکان ســەبارەت بــە ئایــن، کــە لەمامەڵەکردنــی دەقگەرایانــە 

و ڕوکەشــگەرایانەدا پەنهانــە، بــەر لەهەرشــتێك هەڵوەســتەکردنە لەســەر غیابــی ئەقــڵ و نائامادەگــی تەفســیر و 

ڕاڤــە بــۆ دەقــەکان بەگشــتی. واتــە ئــەوەی وایکــردووە دەق وەک خــۆی و بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی واقیــع و دوور 

ــدا فەرامۆشــکردنی  ــت، لەخــودی خۆی ــی بدرێ ــدن و پراکتیزەکردن ــی دابەزان ــەوە، و هەوڵ ــوون بخوێرنێت لەبابەتیب

توانــا هزرییەکانــی مرۆڤــە. 

ــن و  ــۆ ئای ــەلەفیانەدا ب ــتنی س ــەنگاندنی تێگەیش ــەوە و هەڵس ــە خوێندن ــت، ل ــەدی دەکرێ ــڕۆدا ب ــەوەی لەم ئ

دەقەکانــی، پــر لەالیەنــە سیاســیەکەی و ڕەهەنــدە ئابــووری و مادییــە بەرژەوەندگەراکانیــدا کــورت دەکرێتــەوە، 

یــان بریتــی یــە لــە گێڕانەوەیەکــی مێژووییانــەی هاتنــە ئارایــەوە، لێکدانــەوەی مێژووییــش لەدنیــای ئێمــەدا دوورە 

لــە ڕەخنــە و شــیکاریی و لێکدانــەوەی زانســتیانە، بەڵکــو ئەمیــش هــەر سیاســیانە ڕەفتــاری لەگەڵــدا کــراوە.

مێــژووی فیکــر و شارســتانێتی ئیســامی، چەندیــن ڕەوت و ئاڕاســتەی جیــاواز ســەبارەت بــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ 

ئەقــڵ و لێکدانــەوەی فیکریــدا لەخۆدەگرێــت، ئەمــەش ئاماژەیەکــی ئاشــکرای ئەوەیە کــە دەق توانــای لەخۆگرتنی 

ــەوەی  ــەر ئ ــە لەس ــدا بەڵگەی ــان کات ــۆن لەهەم ــە. وەکچ ــووی هەی ــاواز و لەیەکنەچ ــەوەی جی ــن لێکدان چەندی

هەرکاتێــک گرووپێــك یــان کۆمەڵگەیــەک بیانەوێــت دەقەکانــی ئایــن چاالکانــە بهێننــە نــاو کایــە زیندووەکانــی 

ژیانــەوە، ناچــار بــە لێکدانــەوەی ئەقڵــی و بەکاربردنــی قووڵــی هزریــی دەبێــت. 

هــەر بۆیــە کــە ســەردەمی ســەرهەڵدانی ئــەو ئاڕاســتانەی کــەم تــا زۆر لەلێکدانــەوەی دەقــدا بایەخیــان بەئەقــڵ 

داوە، ســەردەمێکن یــان چەنــد ســەدەیەکن لێوانلێــو لــە دا هێنــان و چاالکــی و گۆڕانــکاری. 

کەواتــە لێــرەوە دەگەینــە ئــەو ڕاســتیە فیکریــی و بابەتیــەی کــە بریتیە لــەوەی هەرکاتێــک بخوازرێــت بەکارهێنانی 

دەق بەرهــەم و کاردانــەوە و شــوێنەواری هەبێــت، بەناچاریــی دەبێــت بە پڕۆســەی ئەقڵکاریــدا گوزەربکات. 
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بەشی یەکەم: چەمکی ئەقڵ لە فیکری ئیسالمیدا

باسی یەکەم: ئەقڵ لە فەلسەفە و تەسەوفدا

  بااڵتریــن و ئازادتریــن جــۆری چاالکــی ئەقڵــی لەمێــژووی فیکــرو شارســتانیەتی ئیســامیدا، الی فەیلەســووفەکان 

ــان  ــان ئەقڵی ــوەری دەق، ی ــە پێ ــان کردۆت ــا ئەقڵی ــەک تەنی ــەوان ن ــە ئ ــەوەدا ک ــت. ب ــەدی دەکرێ و ســۆفییەکان ب

ــن کار  و  ــت دەکەی ــار واهەس ــە هەندێکج ــداوە ک ــان ئەنجام ــنێک ئەقڵگەرایی ــو بەچەش ــەنتەر، بەڵک ــە س کردۆت

ــن  ــە فەیلەســوفەکان گرنگری ــن ک ــەوە لەیادبکەی ــت ئ ــی )) نابێ ــەک ئاین ــت فەلســەفین ن ــان کتوم بەرهەمەکانی

ــەک کەســەر بەزانســتی پێشــینەکان  ــە ڕووناکبیری ــە ل ــەن، ڕووناکبیرییەکەشــیان بریتی ــەری شــەپۆلە ئەقڵیەک نوێن

)علــوم األوائــل(ە، کــە بریتیــن لــەو زانســتانەی لــە باشــرین حاڵەتــدا تەنیــا بەهایەکــی الوەکییــان هەبــووە، ئەگــەر 

ــەوە((. 1 ــە ئیســامیەکەدا ڕەتنەکرابن لەژینگ

ــایانی  ــت ))ش ــکاوانە دەگوترێ ــامیەکان، ڕاش ــوفە ئیس ــڵ الی فەیلەس ــە ئەق ــدان ب ــەڕادەی بەیاخ ــەبارەت ب   س

ئاگاداربوونــە کــە فەیلەســوفە ئیســامییەکان بەشــێوەیەک فراوانکارییــان کــردووە لــە بەکارهێنانــی چەمکــی ئەقڵدا 

کــە الی قوتابخانــە ئیســامیەکانی دیکــە وێنــەی نیــە(( 2

ــەک  ــاو ی ــتەدا لەن ــان ئاڕاس ــە ی ــە دوو قوتابخان ــرەدا ل ــڵ لێ ــکردنی ئەق ــە باس ــم ک ــەوە بڵێ ــرەدا ئ ــتە لێ   پێویس

تــەوەردا، لەبەرئــەوە نیــە کــە هەمــان تێڕوانینیــان بــۆ ئەقــڵ هەیــە بەڵکــو لــەو ســۆنگەیەوەیە کــە بــەراورد بــە 

ــدا لەبەرئەوەشــە  ــان کات ــەوە داوە. لەهەم ــڵ و پڕۆســەی بیرکردن ــان بەئەق ــی زیاتری ــە ئازادی ــی دیک قوتابخانەکان

کەلــەم توێژینەوەیــەدا بــواری ئەوەمــان نیــە فراوانــر لەســەریان بدوێیــن. گەرچــی الی ســۆفیەکان مەبەســت لــە 

ســۆفیگەرە فەیلەســووفەکانە لێــرەدا، لەپــاڵ بایەخدانیــان بــە بەکار هێنانــی ئەقــڵ، گرنگــی زۆریشــیان بــە مەســەلە 

ڕۆحیــەکان داوە، کــە ئەمــە الی فەیلەســوفەکان کەمــر بــەدی دەکرێــت. لێــرەوە ســۆفیەکان زۆر کاریــان لەســەر 

بابەتــە دەروونیــەکان کــردووە، هــاوڕێ بەتێڕامانــی قوڵــی فیکریــی، کــە لەڕاســتیدا هەوڵــە دەرونیەکانیشــیان یــان 

1 - منجي لسود، اسام الفاسفة، اإلسام واحداً وفتعدداً، دار الطلیعە، بیروت، ط1، 2٠٠٦، ص٧. 

2  احمد محمود محمد عابد، العقل بین الفرق اإلسامیة قدمياً و حديثاً، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط1، 2٠12، ص ٣1٣.
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ــدا  ــان کــە دەچنــە خانــەی حــەدس و پرۆســە خەیاڵــی و ئیســتاتیکیە قووڵەکانــەوە، لەبنەڕەت تێڕامانــە ڕۆحیەکانی

هــەر ســەر بــە خانــەی فەلســەفە یــان چاالکیــە ئەقڵیەکانــن، لــەو ڕوانگەیــەوە کــە ئــەوان ئیجتیهــادی ئەقڵــی و 

ڕۆحییــان بەجۆرێــک لەجــۆرەکان پێکــەوە ئاوێتــە کــردووە. 

  هەروەهــا ســۆفیگەرە ئیســامیەکانیش، هاوشــێوەی فەیلەســوفە ئیســامیەکان، بــۆ تیۆریزەکردنــی ئایدیاکانیــان، 

ــۆفیگەریی  ــک و س ــەفەی گری ــەی فەلس ــووە، لەمنوون ــە وەرگرت ــەفەکانی دیک ــن و فەلس ــە ئای ــان ل ــودی زۆری س

هینــدی و فارســی.

  لەبــارەی زۆریــی کەناڵەکانــی مەعریفــە الی ســۆفیگەرە فەیلەســوفەکان ))ئــەوە ڕاســت نیــە کــە لەنێــوان 

توێژەرانــدا بــاوە کــە ویــژدان یــان چــاوی دڵ یاخــود حــەدس بەتەنیــا ئامــڕازی مەعریفەیــە الی ســۆفیەکان، چونکــە 

پشــکنینی ورد بــۆ ئــەوە ڕێنایــان دەکات کــە هــۆکاری مەعریفــە الی ســۆفی لــە یــەک ئامــڕاز یــان یــەک )ملکــە: 

توانــا(دا کــورت نابێتــەوە((. ٣

  پێویســتە ئامــاژە بــەو ڕاســتیەش بکەیــن کــە ئــەو جــۆرە لــە مەعریفــە کــە ســۆفیگەرە فەیلەســوفەکان بەگشــتی 

پشــتی پــێ دەبەســن، لەئاســتێکی یەکجــار قووڵــی ئەقڵیــی و دەروونیــی یــان ڕۆحیشــدایە. 

باسی دووەم: ئەقڵ الی گرووپە جیاوازەکان

مەبەســت لــە گرووپــە جیــاوازەکان لێــرەدا، ئــەو گرووپانــەن کــە لەپــاڵ بایەخدانیانــدا بــە ئەقــڵ، گرنگــی 

زۆریشــیان بــە دەق داوە، هەروەهــا ســیایەکی دیکــەی ئەمجــۆرە گروپانــە ئەوەیــە کــە بــەراورد بــە فەیلەســوف 

و ســۆفیگەرە ئیســامیەکان،کەمر بــە فەلســەفەکاریی یــان ئەقڵکاریــدا ڕۆچــوون، و بــەراورد بــەوان زیاتــر بــەالی 

ــەکان.  ــەکان و موعتەزیل ــە ئەشــعەریەکان و ماتریدی ــن ل ــە بریتی ــۆ منوون ــش ب ــدا ڕۆیشــتون. ئەوانی دەق

زۆربــەی ئــەو مشــتومڕە درێژانــەو وردەکاریانــەی لەبابەتەکانــی عەقیــدەی ئیســامیدا بوونیــان هەیــە، و چەندیــن 

کتێبــی گەورەیــان بەرهەمهێنــاوە، و لەالیــەن کۆمەڵێــك لــە گــەورە زانایانــی ئیســامەوە نــورساون، بــۆ ئــەم گروپانــە 

ــە  ــەی ب ــا و بیریاران ــەو زان ــا ئ ــراون، وات ــن ک ــەکان(دا پۆلێ ــاوی )موتەکەلیم ــر ن ــە بەگشــتی لەژێ ــەوە، ک دەگەڕێن

زانســتی کەالمــەوە ســەرقاڵ بــوون. 

  ئەوانــەی لــەم نێوەنــدەدا زیاتــر بایەخیــان بــە ئەقــڵ و پڕۆســەی ئەقڵکاریــی داوە، بریتیــن لــە موعتەزیلــەکان، 

کــە لەکاتــی تێکگیرانــی ئەقــڵ و دەقــدا، ئەقڵیــان لەپێشــر دانــاوە ))موعتەزیلــەکان ئەوانــەن کــە گوزارشــتیان لــە 

ئاڕاســتە ئەقڵیەکــە کــردووە لــە بیرکردنــەوەی ئیســامیدا بەبــێ گومــان، نــەک تەنیــا لەبەرئــەوەی کــە بــە بەڵگــەی 

٣ - هەمان سەرچاوە،ال2٨2. 
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ئەقڵــی بەڵگەســازییان بــۆ ئــەو بیروباوەڕانــە کــردووە کــە لەدەقــەوە وەرگیــراون، بەڵکــو لەبەرئــەوەی بەڕادەیــەک 

متانەیــان بــە ئەقــڵ بــووە کــە ئەگەرهاتــو دەق بــە ئەقــڵ ناکــۆک بــوو، بەڵگــە ئەقڵیەکــە زاڵ بکــەن و پەنــا ببەنــە 

بــەر تەئویلــی دەقەکــە بــۆ البردنــی ناکۆکیەکــە، لەبەرئــەوە ڕێبازەکــەی خۆیــان لەســەر ڕوانینــی ئەقڵــی بنیادنــاوە، 

ــە  ــەوە ک ــەک بەرزکردۆت ــۆ پێگەی ــان ب ــە ئەقڵی ــەو مســوڵانانەوەن ک ــە لەســەرەتای ئ ــەو فەزڵەشــن ک ــی ئ خاوەن

ببێتــە ســەرچاوەیەک بــۆ مەعریفــەی ئاینــی((. 4

  شــایانی باسیشــە ئێمــەی کــوردی مســوڵانی شــافیعی مەزهــەب، لــەڕووی عەقیــدەوە بیروباوەڕمــان ئەشــعەرییە، 

ــاوەڕی  واتــە ســەر بەیەکێــک لــەم گرووپــە کەالمیانەیــە کــە هەوڵــی لێکدانــەوە و ســەملاندنی بابەتەکانــی بیروب

ئیســامییان بەبەڵگــەی ئەقڵــی داوە، لەپــاڵ بەڵگەکانــی قورئــان و فەرمــودە و بۆچوونــی زانایانــدا. واتــا هەوڵــی 

گونجاندنــی بەڵگــەی ئەقڵــی و بەڵگــەی نەقڵییــان داوە. )بەڵگــەی نەقڵیــی: ئــەو بەڵگانــەن کــە لەڕێگــەی 

ــان و فەرمــودە بەپلــەی یەکــەم(.  ــە دەقەکانــی قورئ ــە بریتیــن ل گواســتنەوەوە دەگەنــە المــان، وات

4  - القايض الدکتور أحمد الحریثي، املعتزلة واألحکام العقلیة و مبادئ القانون الطبیعي، بیت الوارق، بغداد، 2٠11،ص ٨٨-٨٩. 
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باسی یەکەم: ئەقڵ لە ڕابوونی ئیسالمیدا

ــەم  ــە کــە بەزمانــی عەرەبــی پێــی دەگوترێــت )الصحــوة اإلســامیة(، ئ ــە ڕابوونــی ئیســامی ئەوەی   مەبەســت ل

زاراوەیــەش بــۆ گــروپ و بزاڤــە ئیســامیە نوێیــەکان بەگشــتی بەکاردێــت، گوایــا بەئــاگا هاتونەتــەوە و ڕا بــوون، 

ــان نــوێ دەکەنــەوە و خزمەتــی  ــە ئاگاییــەوە ئاینەکەی ــدا ناژیــن و دڵســۆزانە و ب ــە خــەوی غەفڵەت چــی دیکــە ل

ــە بانگــەواز دەکــەن(.  دەکــەن و دەیگەیەنــن )وات

ــەاڵم بەشــێوە  ــە ئیخــوان موســلیمین، ب ــرە ل ــدا ڕیشــەکەی کۆن ــی ئیســامی لەبنەڕەت ــی نوێ ــدە ڕابوون   هەرچەن

تیۆریزەکــراو و بەربــاو وچاالکەکــەی لەوێــوە دەســت پــێ دەکات، واتــە لــە کۆمەڵــی ئیخــوان موســلیمینەوە کــە 

ــدووە.  ــی و لەســاڵی 1٩2٨دا ڕایگەیان ــا دامەزرێنەریەت حەســەن بەنن

ــامیی،مایەی  ــی ئیس ــارەی ڕابوون ــە دەرب ــامییانە، وات ــە ئیس ــەم بزاڤ ــەبارەت ب ــدەدا و س ــەم نێوەن ــەوەی ل   ئ

ئامــاژە پێکــردن بێــت، لــە ڕوانینیانــدا بــۆ پرســی ئەقــڵ بەشــێوەیەکی تایبــەت، بریتیــە لــەوەی کــە ئــەم بزاڤانــە 

لەبەرکارهێنانــی ئەقڵــدا تەنیــا ئامانجــی بەرژەوەندگەرانــە و پڕاگاتیکیانەیــان هەیــە، واتــە پڕۆســەی ئەقڵکاریــی و 

زانســتەکانی ســەردەمیش تەنیــا بــۆ پاســاودانەوەی بیروباوەڕەکانــی خۆیــان بەکاردەهێنــن. دەکرێــت بڵێیــن نــەک 

هــەر بەپێچەوانــەی موعتەزیلەکانــەوە دەقیــان بەســەر ئەقڵــدا زاڵ کــردووە، بەڵکــو لەڕاســتیدا لــە ناچاریــداو وەک 

ئامڕازێکــی پاســاودەر ئەقــڵ بەکاردێنــن. 

ــەوە دەق  ــەوان لەالیەک ــە ئ ــەو ڕووەوە ک ــن، ل ــس دەب ــرۆدەی پاڕادۆک ــەردەوام گی ــدەدا ب ــەم نێوەن ــە ل   هەربۆی

بەپیــرۆز ڕادەگــرن و لــە تەفســیر و تەئویــل دەیپارێــزن و دوری دەخەنــەوە، لەالیەکــی دیکەشــەوە گوایــە خۆیــان 

ــە  ــەو ڕوانگەیــەوە کــە مومکیــن نی ــان تاکــە ســەرچاوەی ڕاســتەقینەی ئەقــڵ و فەلســەفە و زانســن ل و ئاینەکەی

پڕۆســەی ئەقڵکاریــی و فەلســەفە و زانســت لــە ڕاڤــە و تەئویــل بەدووربــن. هەوڵــی ســەرەکییان خۆگونجاندنــی 

بەشی دووەم: چەمکی ئەقڵ لە تێڕوانینی سەلەفیدا
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زۆرەملێیانەیــە لەگــەڵ هەمــوو بەرهــەم و داهێرناوێکــی نوێــی زانســتی و فیکریــدا، لەترســی ئــەوەی بەدواکەوتــو 

ــەراو  ــت و کەلتورگ ــە دەقپەرس ــدا ک ــن، لەکاتێک ــار نەکرێ ــە هەژم ــت و مەعریف ــکەوتنی زانس ــی پێش ــە کاروان ل

ڕابردوخــوازی ڕاســتەقینەن. 

  ئــەم هەڵوێســتە خۆگونجێنەرانەیــان ناچاریکــردون بــەراورد بەوانەی لەنێو ئیســامیەکاندا بەگشــتی بە )ســەلەفی( 

ناودەبرێــن، کەمێــک کراوەتــرو لێبوردەتــر بنوێنــن، گەرچــی ئــەم کراوەیــی و لێبوردەییــە کــەم و کاتیەیــان تەکتیکــە 

نــەک ســراتیژە ، ئامــڕازە نــەک ئامانــج، خۆگونجێنەرانەیــە نەک وەک پرنســیپ. 

  ئەگەرچــی بــۆ خۆگونجانــدن لەگــەڵ واقیعــداو هەڵکــردن لەگــەڵ خەڵکەکــە بەگشــتی لەســەلەفیەکان باشــرن، 

ــدا  ــە ڕواڵەت ــدا ل ــەر بەدیوێک ــەوە یەگ ــزن. لەبەرئ ــەراو ڕواڵەتپارێ ــەوان دەقگ ــێوەی ئ ــدا هاوش ــە بنەڕەت ــەاڵم ل ب

باشــربن، بــەاڵم لەجەوهــەردا ســەلەفیەکان هەڵوێســتەکەیان ڕوونــرو ڕاســتگۆیانەترە، لەهەمانکاتــدا ســەلەفیەکان 

ــدا نائاینیــن. هەڵوێســتە  ــادەن کــە لەبنەڕەت ــان ن ــە ئاینەکەی ــە ب هەوڵــی تێکەڵکردنــی زۆرەملێیانــەی ئــەو بابەتان

دوفاقیەکانیشــیان لەوتەکانــی بانگخوازێکــی دیــاری وەک یوســف قەرزاویــدا بــۆ منوونــە بەڕوونــی دەردەکەوێــت. 

  لەکۆتایــی ئــەم باســەدا دەمەوێــت بەکورتــی بڵێــم، باســکردنی ئێمــە لــەم توێژینەوەیــدا ســەبابارەت بــە چەمکــی 

ئەقــڵ لەتێڕوانینــی ســەلەفیدا ، لەڕاســتیدا کــۆی ڕابونــی ئیســامی و ســەرجەم گروپــە ئیســامیەکان دەگرێتــەوە، 

لــەو ڕوانگەیــەوە کــە لەبنەڕەتــدا هەمویــان نــەک تەنیــا دەقــی قورئــان و فەرمــودە، بەڵکــو مێــژو و کەلتوریــش 

بەپیــرۆز دەزانــن، و هیــچ جــۆرە تیــۆر و لێکدانەوەیەکــی زانســتیانەی هیــچ یەکێــک لەزانســتە نوێیەکانــی 

ســەردەمیان قەبــووڵ نییــە. واتــە دەیانەوێــت ئایــن تەنیــا لەڕێگــەی دەقەکانیــەوە لێــی بکۆڵرێتــەوە، و ئــەو دەقانە 

لەنــاو یەکــردا بەزۆرەملــێ بکرێــن بەپاســاو بۆیەکــر، تەنیــا بۆئــەوەی لــەدەق نەیەنــە دەرەوە و ڕووەو زانســت و 

لۆژیکــی ئەقــڵ و پێدراوەکانــی واقیــع ڕوو وەرنەچەرخێنــن. 

باسی دووەم: ئەقڵ لەتێڕوانینی سەلەفیدا

ئەرکــی ئەقــڵ لــە تێڕوانینــی ســەلەفیدا بریتیــە لــە توانــای تێگەیشــتنی ڕووکەشــانە لــەدەق، لەباشــرین حاڵەتــدا 

ڕاڤــە و ڕوونکردنــەوەی دەقەکــە وەک خــۆی، واتــە دورو دابــڕاو لــە  تەئویــل وخوێندنــەوەی ڕاســتەقینەی زانســتی. 

ئەرکــی ئەقــڵ لــەم نێوەنــدەدا هێنانــەوەی پاســاوە بــۆ دەق، پشــتگیریکردنی دەقــە بــە ڕوونکردنــەوەی ڕووکــەش 

و راســتەوخۆی دەقــەکان، بەڕازاندنــەوەی دیــوی دەرەوە، و قایمکردنــی زیاتــر ئــەو شــورایانەی ناهێڵــن نــاوەوە 

ببینیــن، و ڕێگرتنــی زۆرتــر لــە گەیشــن بــە مەبەســت و مەرامــی جەوهەریانــەی دەق. 

  ئەگــەر لێــرەدا بپرســین ئەمجــۆرە تێگەیشــن و مامەڵەیــە لەبنەڕەتــدا لەچییــەوە هاتــووە و لەکوێــوە ســەرچاوەی 

گرتــووە، ڕوبــەڕوی وەاڵمێکــی ســەیر دەبینــەوە، کــە بریتیــە لــەوەی لەمانــای وشــەی ئەقــڵ لــەڕووی فەرهەنگــی 
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زمانــەوە هاتــووە، لــەو ڕوانگەیــەوە کــە واتاکانــی وشــەی ئەقــڵ لــە فەرهەنگــە عەرەبیەکانــدا بەمانــای ) ڕێگرتــن و 

بەســتنەوە( هاتــوون. ڕێگرتــن لــەوەی لەســنوری ڕوکەشــی دەق البــدات، و بەســتنەوەی لــەوەی لەســنوری بیــرناوی 

دەق دەرنەچێــت! 

بــا لەمبارەیــەوە ئاوڕێــک لــە فەرهەنگەکانــی زمانــی عەرەبــی بدەینــەوە، بزانیــن ڕیشــەی چەمکــی )عقــل( بــە چ 

مانایــەک هاتــووە: 

)) عَقَل – عَقاً: شتەکانی لە حەقیقەتی خۆیاندا ناسی. 

عقل – الغام: کوڕەکە ئاقڵ بوو، پێگەیشت و شتەکانی لەیەکر جیاکردەوە. 

یقال: مافعلت هذا مذ عقلت: دەگوترێت: ئەمەم نەکردووە لەوەتەی ئاقڵ بووم. 

ــە )عقــال( بەیەکــەوەی بەســتنەوە بۆئــەوەی لەســەر  ــی و ب ــر: مەچەکــی دەســتی هێنایــەوە الی قۆڵ عقــل البعی

ســنگ مبێنێتــەوە. 

عقل الرجَل: قاچی لە قاچی ئااڵند و خستیە سەر زەوی. 

عقل فاناً عن حاجته: حبسه عنها: ڕێگریی لە فان کرد لە ئەنجامدانی پێویستیەکەیدا((.5

لە فەرهەنگی زماندا بەم مانایانەش هاتووە: 

)الحبــس: بەندکــردن( )املســك: ڕێگریکــردن(، )الحصــن امللجــأ: قــەاڵو پەناگــە( )الحجــر: ڕێگرتــن( )العلــم: زانســت( 

ــەوە کاتێــک  ــەڕووی تەمەن ــاش و خــراپ( )اإلدراك: تێگەیشــن ل ــەوە-ی ب ــِز: جیاکردن )الفهــم: تێگەیشــن( )التمیي

منــداڵ ئەقڵــی بەشــتەکان دەشــکێت(، الحلــم تێگەیشــن و خۆڕاگریــی و دانبەخۆداگرتــن لــە هەڵچــوون و توڕەیــی، 

)نُهيــة – ڕێگــر(: لەبەرئــەوەی بــەوە کۆتایــی دێــت کــە فەرمانــی پێکــراوە و لــەوە  تێناپەڕێــت. ٦

  شــایانی باســە ئــەو مانــاو بەکارهێنانانــەی قورئــان ســەبارەت بــە چەمکــی ئەقــڵ، هەموویــان لــە ڕیشــە 

ــە  ــک ک ــە ئەقڵێ ــن، وات ــنوردانان دەگەیەن ــردن و س ــای ڕێگریک ــتی مان ــە بەگش ــراون، ک ــەوە وەرگی زمانییەکەیان

ــا بــۆ درککــردن  لەســنوری دەق دەرنەچێــت، لــە بکــەو ماکــە )امرونهــي( النــەدات. واتــە ئەقــڵ لەقورئانــدا تەنی

و تێگەیشــتنە لــە دەق ) لــە وەحــی(، لەپێنــاو النــەدان لێــی و نەبوونــی ســەرپێچی، ئامڕازێکــە بــۆ خۆگرتنــەوە و 

ــنوردانان.  س

  هەمیشــە لەکاتــی باســکردنی ڕۆڵــی ئەقــڵ لــە ئیســامدا، و پڕۆســەی ئەقڵگەرایــی، و ئازادیــی ئەقــڵ، مســوڵانان 

5 - املعجــم الوســیط، الجــزء األول والثــاين، قــام باخراجــە ابراهیــم مصطفــی، احمــد حســن الزیــات، حامــد عبدالقــادر، محمــد علــی النجــار، دار الدعــوة، اســتانبول- ترکیــة، 1٩٨٩، 
ص٦1٦. هەروەهــا بڕوانــە فەرهەنگــی )املنجــد(، لویــس معلــوف، چاپــی ســیو پێنــج، انتشــارات اســام، تهــران، 1٣٧٩، ص 521-52٠. 

٦  - الدکتــور مزهــر شــعبان الفهــداوي، حجیــة العقــل عنــد األصوليیــِن, دا رالنــور املبــِن, عــان- األردن, 2٠1٦، ص1٩-2٣. ئــەم مانایانــەی لــە فەرهەنگــە گــەورە بنەڕەتیەکانــی 
زمانــی عەرەبیــەوە وەرگرتــووە، وەک: معجــم مقاییــس اللغــة ی ابــن افــارس، قامــوس املحیــط ی الفیــروز أبــادي، و تهذیــب اللغــةی ازهــری. 
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بەڵگــە بــەوە دەهێننــەوە کــە ئــەو فرمانانــەی داڕێــژراوی وشــەی ئەقڵــن  و بەکارهێنانــی ئەقــڵ دەگەیەنــن، وەک 

)تعقلــون، یعقلــون، یعقلهــا، نعقــل.....(، لــە قورئانــدا 4٩ جــار هاتــوون، لەکاتێکــدا هەرکەســێک ئاشــناییەکی کــەم 

و گشــتی بەشــێواز و ســیاقی ئــەو بەکارهێنانانــە هەبێــت، بەڕوونــی بــۆی دەردەکەوێــت کــە هەمویــان بەگشــتی 

بەمانــا فەرهەنگیــە زمانیەکــە بەکارهاتــون کــە وەک ئاماژەمــان پێکــرد ئەویــش بریتیــە لــە ڕێگرتــن و ســنور بــۆ 

دانــان.

  ســەبارەت بــەم مامەڵــە ناواقیعــی و ئایدیۆلۆژییــە لەگــەڵ ئەقڵــدا کــە لەخوێندنــەوەی کەلتــوردا دەردەکەوێــت، 

ــژوو، و  ــە کێشــەکانی کۆمەڵگــە و مێ ــەوە ل ــور لەڕێگــەی دابڕینی ــە کەلت ــەوە ل ــێ: ))لێکۆڵین ــون دەڵ د.برهــان غلی

لێکۆڵینــەوەی ئەقــڵ و ئەقانیــەت دابــڕاو لەســیاقە کەلتــوری و فەرهەنگیەکەیــان، لێکۆڵینــەوە لەئایــن دابــڕاو لــە 

ملمانێــی کۆمەاڵیەتــی و نەتەوەیــی، مەرجێکــە بــۆ ملکەچکردنــی هەمویــان بــۆ یــەک لۆژیــک، کــە بریتیــە لــەو 

ــە، دروســتیی  ــەوەی ئەنجامــی دەدات لەشــیکاری ئەقڵیان ــوو ئ ــی هەم ــت لەمیان ــەی دەیەوێ لۆژیکــە ئایدیۆلۆژی

پێشــەکی و بڕیــارە پێشــوەختەکانی خــۆی بچەســپێنێت((. ٧

  کــۆی ئــەو هەواڵنــەی لەئەقڵــی ســەلەفیدا بــۆ تەســککردنەوەی پڕۆســەی ئەقڵکاریــی و لەقاڵبدانــی دەدرێــت، 

ئامانــج لێــی پارێزگاریکردنــە لەجــۆرە ئیانێــک کــە پێیــان وایــە لەبــەردەم چاالکــی و ئازادیــی ڕاســتەقینەی ئەقڵــدا 

دەکەوێتــە مەترســییەوە ))کێشــەی گــەورەی ئیانــی دینــی ئەوەیــە کە ئیــان وەک خــودی مەعریفە ســەیردەکات، 

نــەوەک شــێوەیەک لەشــێوەکانی دەرەنجامگیــری لەمەعریفــە، ئیــان کــە دەکەوێتــە زەمینەســازی بۆئــەوی 

جێــگای مەعریفــەت بگرێتــەوە، ئیــر ناچاردەبێــت خــۆی لەهەمــوو تێزیكــی عەقانــی بپارێزێــت، ئیــان تــا ئــەو 

شــوێنەی بوونــی خــۆی دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە، ئیانێکــی ترســناک نییــە، تــا بــەدووی ســەملاندنی خۆیدایــە، بــە 

میتــۆدە زانســتی و فەلســەفی و ڕۆحییــەکان، بەگەڕخــەری بیرکردنــەوە و ڕامانــە، بــەاڵم کاتێــک خــۆی وەک تاکــە 

مەعریفــەی ڕاســتەقینە دەبینێــت، ئیــر دەبێتــە ترســناک((. ٨

  ئێمــە لێــرەدا لەمانــاو بەکارهێنانەکانــی قورئــان بــۆ چەمکــی ئەقــڵ دوایــن، ســەبارەتی بــە دەقەکانــی فەرمودەش، 

ئــەوەی مایــەی تێڕامانــە ئەوەیــە کــە زانایانــی ئیســام بــەردەوام دەڵێــن ئــەو فەرمودانــەی بــاس لــە گرنگــی ئەقــڵ 

دەکــەن هەمویــان بەگشــتی الوازن، واتــە لەمــڕووەوە تاکــە فەرموودەیەکــی بەهێــزی ڕاســتەقینە کــە بەدروســت 

)صحیــح( ناودەبرێــت، بــەدی ناکەیــن. 

٧ - برهان غیلون، اغتیال العقل، مکتبة مدبويل، القاهرة، ط٣، 1٩٩٠، ص٣1٠. 
٨ - بەختیار عەلی، مەعریفە و ئیان، )بەختیار عەلی، هێمن قەرەداغی (، ئەندێشە، 2٠12، 4٩.
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سەرچاوەکان

منجي لسود، اسام الفاسفة، اإلسام واحداً وفتعدداً، دار الطلیعە، بیروت، ط1، 2٠٠٦.

ــروت، ط1،  ــة، بی ــب العلمی ــاً، دارالکت ــن الفــرق اإلســامیة قدميــاً و حديث ــد، العقــل بی احمــد محمــود محمــد عاب

.2٠12

 القــايض الدکتــور أحمــد الحریثــي، املعتزلــة واألحــکام العقلیــة و مبــادئ القانــون الطبیعــي، بیــت الــوارق، بغــداد، 

.2٠11

الدکتور مزهر شعبان الفهداوي، حجیة العقل عند األصوليیِن, دا رالنور املبِن, عان- األردن, 2٠1٦.

برهان غیلون، اغتیال العقل، مکتبة مدبويل، القاهرة، ط٣، 1٩٩٠.

املعجــم الوســیط، الجــزء األول والثــاين، قــام باخراجــە ابراهیــم مصطفــی، احمــد حســن الزیــات، حامــد عبدالقــادر، 

محمــد علــی النجــار، دار الدعــوة، اســتانبول- ترکیــة، 1٩٨٩.

بەختیار عەلی، مەعریفە و ئیان، )بەختیار عەلی، هێمن قەرەداغی (، ئەندێشە، 2٠12.


