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موعتەزیلە ،لوتكەی عەقاڵنیەتی ئیسالمیی
(خودا ،عەقڵ ،ئازادی)
د .ئومێد عوسامن
موعتەزیلــەكان لــە بــەر رۆشــنایی پێنج بنەما ســەرەكیەكەی
بــاوەڕی خۆیــان (یەكتاپەرســتی ،داد ،پەیمــان و هەڕەشــە،
پلــەی نێــوان دوو دژیەكەكــە و فەرمــان بــە چاكــە و
رێگــری لــە خراپــە) بــە گشــتی و بنەمــای یەكتاپەرســتی و
دادی خواییــەوە بــە تایبەتــی ،هەڵوێســت و وردەكاریــی
بۆچوونەكانیــان ســەبارەت بــە :خــودا ،گــەردون ،مــرۆڤ،
عەقــڵ ،ئــازادی ،بــوون ،لێپرســراویەتی ،لێپرســینەوە و
چەندیــن بابەتــی تــری فەلســەفی و كەالمــی خســتۆتە
روو ،هەوڵدەدەیــن ئامــاژە بەهەندێكیــان بدەیــن:
1ـ رەتكردنــەوەی ســیفاتی زیــادە لەســەر زاتــی خــودا:
لــە ســەربنەمای باوەڕبوونیــان بــە یەكتاپەرســتی و پــاك و
بێگــەرد راگرتنــی خــوای پــەروەردگار لەهــەر شــتێك كــە
شــایانی نەبێــت ،موعتەزیلــەكان ســیفاتی هەربوویی (أزلی)
و زیــادە بەســەر زاتــی خودایــان رەتكردۆتــەوە ،چونكــە
چەســپاندنی ئــەو ســیفاتانە دەبێتــە مایــەی هێنانەكایــەی
فــرە هەربوویــی (تعــدد القدمــاء) كــە ئەمــەش هاوبەشــی
پەیداكــردن بــۆ خــودای لێدەكەوێتــەوە(.)1
ئــەوان باوەڕیــان وایــە كــە ســیفاتی هەربوویــی
تایبەتمەندتریــن ســیفەتی زاتــی خودایــە ،نابێت هاوبەشــی
لــەم ســیفەتەدا هەبێــت ،تــۆ كــە دەڵێیــت :خــودا زانایــە و
ســیفەتی زانیــن جیایــە لــە زاتــی خــودا ،خــودا بەتوانایــە و
ســیفەتی توانیــن جیایــە لــە زاتــی خــودا ،ئەمــە هەڵەیــە،
بەڵكــو كــە دەڵێیــن زاتــی خــودا ،ئیتــر ســەرجەم ئــەو
ســیفەتانە لەخۆدەگرێــت ،واتــە زاتــی خــودا و ئــەو
ســیفەتانە یەكێكــن نابێــت جیابكرێنــەوە(.)2
واســڵی كــوڕی عەتا-لــە (131ك مــردووە) ،-بــۆ یەكەمجــار
ئــەم بیرۆكــەی جیانەبوونــەوەی ســیفات لــە زاتــی خــودای
داڕشــت و رەتــی هــەر ســیفەتێكی كــردەوە كــە جیــا بێــت
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لــە زاتــی خــودا ،مەبەســت لەمــەش بەرگریكــردن بــوو
لــە بنەمــای یەكتاپەرســتی و چەســپاندنی زاتێكــی تــاك و
تەنهــا و بــەدوور لــە هــەر دابەشــبوون و كەرتبــوون و
چواندنێــك ،رەتدانــەوەی دوالیزمــی فارســەكان و ســیانەی
مەســیحیەكان ،چواندنــی موشــەبیهەكان ،بەجەســتەكردنی
موجەســیمەكان بــوو ،كــە هــەركام لەمانــە بــە شــێوازێكی
نەشــیاو وێنــای خوایــان كــردووە(.)3
لــە دوای واســڵ ،زانایانــی موعتەزیلــە برەویانــدا بــەم
بیرۆكــەی جیانەبوونــەوەی ســیفات لــە زاتــی خــوا،
راڤــەی جۆربەجۆریــان بــۆ كــردووە ،ئەبــو هوزەیلــی
عەالف-لــە (235ك مــردووە) -دەڵێــت :زاتــی خــودا
یــەك زاتــە و فرەیــی لەخۆناگرێــت ،كاتێــك لــە روانگــەی
توانراوەكانــەوە لێیدەڕوانــی ،خــودا توانایــە ،كاتێكیــش لــە
روانگــەی زانراوەكانــەوە لێیدەڕوانــی ،خــودا زانایــە ،واتــە
ســیفاتەكانی زانیــن و توانــا و ئەوانــی دی لــە دەرەوەی
زاتــی خــوا هیــچ واتــا و بوونێكــی ســەربەخۆیان نییــە(.)4
ئیبراهیمــی نەزام-لــە (221ك مــردووە) -دێــت بەجۆرێكی
تــر راڤــەی مەســەلەی ناوبــراو دەكات ،ئــەو پێیوایــە
كاتێــك ســیفەتێك دەدرێتــە پــاڵ خــودا ،مەبەســت لێــی
چەســپاندنی زاتــی خودایــە و رەتكردنــەوەی ســیفەتێكی
نەشــیاوە ،بــۆ نموونــە كــە دەگوترێــت :خــودا زانایــە،
مەبەســت لێــی چەســپاندنی زاتی خودایە و لــە هەمانكاتدا
رەتكردنــەوەی ســیفەتی نەزانینــە لێــی ،یــان :خــودا
بیســەرە ،بینــەرە ،بەتوانایــە ،زینــدووە ،هەمــوو ئەمانــە
زاتــی خــودا دەچەســپێنن و ســیفەتەكانی نەبیســتن،
نەبینیــن ،بێتوانایــی ،مردنــی لــێ دوور دەخەنــەوە(.)5
دواتــر ئەبــو هاشــمی جوبائی -لــە (321ك مردووە) -دێت
دەڵێــت :ئــەو ســیفەتانە چەنــد چەمــك یاخــود حاڵەتێكــن،
لێوەیــان زاتــی خــودا دەناســرێت و لــە زاتەكانــی تــر جیــا
دەكرێتــەوە ،بــەاڵم ئــەو چەمــك و حاڵەتانــە بەبــێ زاتــی

خــوا ناناســرێن و نازانرێــت چیــن(.)6
زۆرینــەی زانایانــی موعتەزیلــە ســیفاتە زاتیەكانیــان لــە
دوو ســیفەتدا كۆكردۆتــەوە كــە ســیفەتی :زانیــن و
توانینــە ( العلــم والقــدرة)  ،یــان ئەبوحســەینی بەســری-
لــە (436ك مــردووە) -لەیــەك ســیفەتدا كۆیكردوونەتەوە،
ك ەســیفەتی زانایەتیــە ( العالمیــة)(.)7
كەواتە موعتەزیلەكان بەجدی و دڵســۆزی و راســتگۆییەوە
بەرگریــان لــە بنەمــای یەكتاپەرســتی كــردووە ،هەوڵیانداوە
ـس َكم ِْثلِـ ِه َشــيْ ٌء َو ُهـ َـو ال َّسـمِي ُع ْالبَصِ يـرُ)
ئایەتــی ( َل ْيـ َ
ســورة الشــوری االیــة  .11وەك خــۆی جێبەجــێ بكــەن،
زاتێكــی تــاك و تەنهــا و هەربووییــان چەســپاندووە،
بەدووریانگرتــووە لــە هــەر دابەشــبوون و هاوبەشــیداری
و چوانــدن و بەجەســتەكردنێك.
هــەروەك گــەورە بیریــاری كــورد عیرفــان عەبدولحەمیــد-
لــە (2007ز مــردووە) -ئاماژەی پێــداوە گەورەترین هەڵەی
پســپۆڕانی گــروپ و مەزهەبــە ئیســامیەكان ســەبارەت بــە
موعتەزیلــە لەوەدایــە هاتــوون بــە رەتكــەرەوەی ســیفاتی
ئیالهــی ( المعطلــة ،نفــاە الصفــاة) ناوزەدیــان كــردوون،
بــە پێچەوانــەوە ئــەوان گوتوویانــە خــودا چەنــد ســیفاتێكی
هەیــە خــودی زاتــە ،بوونــی ســەربەخۆیان نییــە لــە
دەرەوەی زاتــی ئیالهــی ،كەواتــە موعتەزیلــەكان ســیفاتێك
رەتدەكەنــەوە كەجیــا بێــت لــە زاتــی خــودا و بوونــی
ســەربەخۆی هەبێــت(.)8
2ـ دروســتكراویی قورئــان :موعتەزیلــەكان بەرگریــان لــە
تــاك و تەنهایــی خــودا دەكــرد ،هــەر بۆچوونێكیــش
ناتەبــا بوایــە لەگــەڵ ئــەم بنەمایــەدا رەتیاندەكــردەوە،
لــەم ســەربەندەوە وتوویانــە قورئــان دروســتكراوی
خوایــە ،لــە پێشــدا نەبــووە ،دواتــر هاتۆتــە بــوون ،خــودا
دایبەزانــدووە بــۆ پێغەمبــەر (دروودی خوای لەســەر بێت)
وەكــو بەڵگەیەكــی بەهێــزی پێغەمبەرایەتــی ،هــاوكات بــۆ
روونكردنــەوەی یاســا و رێســا و حوكمــە شــەرعیەكان(.)9
كەواتــە ناتوانرێــت بگوترێــت وتــەی خــودا (قورئــان)
ســیفەتێكی هەربووییــە ،چونكــە ئــەو وتــە خواییــە
لــە ســورەت و ئایــەت پێكهاتــووە ،هەندێكــی لەپێــش
هەندێكیەوەیەتــی ،چەندیــن داواكاری و هــەواڵ لــە
خــۆ دەگرێــت و پێویســتی بــە هەبوونــی كەســانێكە تــا
5

ئــەو داواكاریانــە روویــان تێبــكات ،ئەگــەر بگوترێــت
قورئــان هەربوویــی (أزلــی)ە ،ئەمــە سەردەكێشــێت بــۆ
هەربووییبوونــی كەســەكانیش ،لەالیەكــی تــرەوە قورئــان
لــە وشــە و پیــت و دەنــگ پێكهاتــووە ،هەربووییبوونــی
قورئــان واتــە هەربووییبوونــی وشــە و پیــت و
دەنگەكانیــش ،هەمــوو ئەمانــە دەبنــە مایــەی چەســپاندنی
فــرە هەربوویــی(.)10
لەگــەڵ ســەلماندنی دروســتكراویی قورئــان بــە بەڵگــەی
عەقڵــی ،موعتەزیلــەكان هەوڵیانــداوە پشتئەســتووربن بــە
بەڵگــەی قورئانیــش ،بــۆ نموونــە لــە قورئانــی پیــرۆزدا
ـون)
هاتــووە (إِ َّنــا َج َع ْل َنــاهُ قُرْ آ ًنــا َع َر ِب ًّيــا َل َعلَّ ُك ـ ْم َتعْ ِقلُـ َ
ســورە الزخــرف االیــة  .3ئــەوان دەڵێــن :وشــەی (جعــل)
ەو موشــتەقاتەكانی لــە قورئانــدا بــە واتــای دروســتكردن
هاتــووە ،كەواتــە قورئانیــش دروســتكراوە ،یاخــود لــە

لەگەڵ سەملاندنی
دروستكراویی قورئان بە
بەڵگەی عەقڵی ،موعتەزیلەكان
هەوڵیانداوە پشتئەستووربن بە
بەڵگەی قورئانیش
ئایەتێكــی تــردا هاتــووە( :إِ َّنــا َنحْ ــنُ َن َّز ْل َنــا ِّ
ـر َوإِ َّنــا
الذ ْكـ َ
َل ـ ُه َل َحاف ُ
ـون) ســورة الحجــر االیــة  .9لێــرەدا خــوای
ِظـ َ
گــەورە وەســفی قورئــان دەكات بــەوەی دابەزێنــدراوە،
هەرچیش دابەزێندرێت ئەزەلی نییە و دروســتكراوە ،هەر
لــە ئایەتــی ناوبــراودا خــوای پــەروەردگار پەیمانــدەدات
بــە پاراســتنی قورئــان ،كەواتــە ئەگــەر قورئــان ئەزەلــی
بێــت پاراســتنی بۆچییــە؟ ،یــان راشــكاوانە لــە قورئانــدا
ْ
ـر ِّمــن رَّ ب ِِّهــم مُّحْ ــدَ ٍ
ث
هاتــووەَ ( :مــا َيأت ِ
ِيهــم ِّمــن ذ ِْكـ ٍ
ُــون) ســورة االنبیــاء االیــة
إِ َّل اسْ ــ َت َمعُوهُ َوهُــ ْم َي ْل َعب َ

 .2ئەمانــە و چەندیــن بەڵگــەی تــری قورئانــی لەســەر
دروســتكراویی قورئــان قــازی عەبدولجەبــار بــە وردی
هێناونــی و شــیكردوونەتەوە(.)11
3ـ راڤەكردنــی مەجــازی :لــە هەندێــك دەقــی قورئــان و
ســونەتدا چەنــد ســیفاتێك دراوەتــە پــاڵ خــودا ،ئەگــەر
بــە پێــی واتــای دەرەكــی لێكبدرێنــەوە ،چوانــدن و
بەرجەســتەكردنی خــوای پــەروەردگاری لێدەكەوێتــەوە،
لێــرەدا موعتەزیلــەكان بــۆ نەهێشــتن و بنبڕكردنــی
بیرۆكــەی چواندنــی خــودا بــە دروســتكراوەكانی ،وازیــان
لــە واتــای دەرەكــی هێنــاوە و لــە پشــت ئــەو واتــا
دەرەكیانــەوە ئاماژەیــان بــە واتــای تــرداوە ،ئەمــەش ئــەوە
نەبێــت لەخــۆوە و بــە ئــارەزوو كردبێتیــان ،بەڵكــو لــەو
ســەربەنەوە كــە قورئــان بــە زمانــی عەرەبــی دابەزیــوە،
بــۆ تێگەیشتنیشــی دەبێــت پەنــا ببرێتــە بــەر یاســا و
رێســاكانی زمانــی عەرەبــی ،لەســەرو ئەمەشــەوە ئــەوان
ـس َكم ِْثلِ ـ ِه َشــيْ ٌء )
هاتــوون لــە روانگــەی ئایەتــی ( َل ْيـ َ
راڤــەی ســەرجەم ئــەو ئایــەت و فەرموودانەیــان كــردووە
كــە ســیفاتی جەســتەیی لەخۆدەگرێــت(.)12
(و َجــا َء
بــۆ نموونــە لــە قورئانــی پیــرۆزدا هاتــووەَ :
ـك) ســورة الفجــر االیــة  .22بەپێــی واتــای حەقیقــی
َر ُّبـ َ
یــان رووكــەش بــاس لــە هاتنــی خــودا كــراوە ،هاتنیــش
ســیفەتی بوونــەوەرە ،نابێــت بدرێتــە پــاڵ خــودا ،هەربۆیە
موعتەزیلــەكان دەڵێــن :لێــرەدا مەبەســت هاتنــی خــودا
نییــە ،بەڵكــو هاتنــی فەرمانــی خودایــە ،كــە ئەمــەش
لەزمانــی عەرەبیــدا دروســتە و بەكارهاتــووە(.)13
ض)
ــع ُكرْ سِ ــ ُّي ُه السَّــ َم َاوا ِ
ت َو ْالَرْ َ
(وسِ َ
یــان ئایەتــی َ
ســورة البقــرة االیــة  .255موعتەزیلــەكان دەڵێــن لێــرەدا
وشــەی (كرســی) بەواتــای زانیــن ( علــم) هاتــووە
نــەك كورســی دانیشــتن .یــان ( ُك ُّل َشــيْ ٍء َهالِــ ٌ
ك إِ َّل
َوجْ َهــهُ) ســورة القصــص االیــة  .88واتــای حەقیقــی و
رووكــەش :هەمــوو شــتێك لەنــاو دەچێــت دەموچــاوی
خــودا نەبێــت ،كــە ئەمــە هەڵەیــە و چواندنــی خودایــە
بــە دروســتكراوەكان ،كەواتــە واتــای دروســت ئەمەیــە:
هەمــوو شــتێك لــە نــاو دەچێــت زاتــی خــودا نەبێــت.
ئەمانــە و چەندیــن نموونــەی تــر كــە بــە وردی زانایانــی
موعتەزیلــە راڤــە و شــیكردنەوەیان بۆكــردووە(.)14
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4ـ رەتكردنــەوەی بینینــی خــودا :موعتەزیلــەكان زۆر بــە
تونــدی بیرۆكــەی بینینــی خــودا لەالیــەن بەندەكانــەوە
رەتدەكەنــەوە ،دەڵێــن :بینیــن پەیوەندیەكــی تیشــكیە
لــە نێــوان بینــەر و بینــراودا ،تیشــكی چــاو تەنهــا مــادە
یاخــود شــتی ســنووردار دەبینێــت ،ئەمــەش ســەبارەت بــە
خــودا مەحاڵــە ،هەروەهــا دەڵێــن :خــودای پــەروەردگار
فەرموویەتــیَ :
ُــو ي ْ
ُــد ِر ُ
ك
ْصــا ُر َوه َ
(ل ُت ْد ِر ُكــ ُه ْالَب َ
ــار) ســورە االنعــام االیــة  .103واتــە چــاوەكان
ْص َ
ْالَب َ
پــەی بەخــودا نابــەن(.)15
هەروەهــا لــە بەرامبــەر ئــەو ئایەتــەی كراوەتــە بەڵگــە
ــرةٌ .إِ َلــى
بــۆ بینینــی خــودا (وُ جُــوهٌ َي ْو َمئِــ ٍذ َناضِ َ
ــرةٌ) ســورة القیامــة االیــة  .23-22واتــە:
َربـِّــ َها َناظِ َ
لــە رۆژی دواییــدا چەندیــن دەموچــاو پرشــنگدارن لــە

زانایانی موعتەزیلە كۆدەنگن
لەسەر ئەوەی كە بەندەكان
ئازاد و سەرپشكن ،خۆیان
دروستكەر و بەدیهێنەری
كارەكانیانن
خــوای پــەروەردگار دەڕوانــن .لێــرەدا موعتەزیلــەكان ئــەم
ـرة)
راڤەیــە بــە هەڵــە دەزانــن و دەڵێــن :وشــەی ( َناظِ ـ َ
بەواتــای چاوەڕوانــی هاتــووە نــەك روانیــن ،واتــە ئــەو
دەموچاوانــە چاوەڕوانــی رەحمــەت یــان پاداشــتی خــوان،
ــرة) بەواتــای بینیــن و
هەروەهــا دەڵێــن :ئەگــەر ( َناظِ َ
روانینیــش بێــت ،مانــای ئایەتەكــە بەمجــۆرەی لێدێــت:
دەموچاوانێــك پرشــنگدارن لــە گەورەیــی و دادی خــودا
دەڕوانــن نــەك زاتــی خــودا .هــاوكات موعتەزیلــەكان
تێكــڕای ئــەو فەرموودانەیــان رەتكردۆتــەوە كــە ئامــاژە

بــە بینینــی خــودا دەدەن(.)16
5ـ سەرپشــكایەتی بەنــدەكان ،یــان ئازادیــی هەڵبــژاردن:
زانایانــی موعتەزیلــە كۆدەنگــن لەســەر ئــەوەی كــە
بەنــدەكان ئــازاد و سەرپشــكن ،خۆیــان دروســتكەر و
بەدیهێنــەری كارەكانیانــن ،ئەگــەر نــا ،بنەمــای پاداشــت و
ســزا هیــچ واتایەكــی نامێنێــت ،لەگــەڵ ئەمەشــدا ئینــكاری
ئــەوە ناكــەن كــە خــودا زانایــە بــە هەمــوو رووداو و
كاروبــار و هەڵســوكەوتەكانی رابــردو و ئێســتا و داهاتووی
بەنــدەكان(.)17
الی موعتەزیلــە مرۆڤــەكان سەرپشــك و ئــازادن لــەوەی
دەیكــەن و هەڵیدەبژێــرن ،ئەمــەش لــە رێگــەی ئــەو
توانایــەی خــودا پێیبەخشــیون ،كــە گونجــاوە بــۆ كــردن
و نەكــردن ،واتــە مرۆڤــەكان ئازادانــە و بــە دوور لــە
هــەر جەبریەتێكــی خوایــی رێگــەی بــاش یــان خــراپ
هەڵدەبژێــرن ،ئەمــەش لەخۆیــدا بەڵگەیەكــی بەهێــزی
دادی خواییــە(.)18
ئــەوان دەڵێــن :فەرمــان و ویســتی خــودا گرێــدراون
بەیەكــەوە ،خــودا فەرمــان بــە هــەر شــتێك بــكات،
ئەوشــتەی دەوێــت ،نەهــی لــە هــەر شــتێكیش بــكات،
ئــەو شــتەی ناوێــت ،خــوای گــەورە دەیەوێــت بەندەكانــی
نوێژبكــەن ،رۆژووبگــرن ،زەكات بــدەن ،حــەج بكــەن...،
تــاد ،فەرمانیشــی داوە بــە كردنــی ئەمانــە ،هــاوكات خودا
نایەوێــت بێبــاوەڕی ،شەرواڵپیســی ،دزیكــردن ،درۆكــردن،
 ...تــاد رووبــدەن ،نەهیشــی لەمانــە كــردووە ،كەواتــە
خــوای گــەورە خراپــەی ناوێــت و نەهــی لێكــردووە،
ئەوەشــی روودەدات لــە خراپــەكاری ،مرۆڤــەكان خۆیــان
بەدیهێنــەر و خوڵقێنەریــن(.)19
واســڵی كــوڕی عەتــا دەڵێــت :خــوای گــەورە دادپــەروەر و
كاربەجێیــە ،نابێــت داوای شــتێك لــە بەندەكانــی بكات كە
خــۆی نەیەوێــت ،یــان شــتێك بســەپێنێت بەســەریاندا و
دواتــر لێپێچینەوەیــان لــە گەڵــدا بــكات ،بەنــدەكان خۆیــان
دروســتكەر و بكــەری چاكــە و خراپــەن ،لــە ئیمــان،
بێبــاوەڕی ،الســاری و گوێڕایەڵــی ،لەكۆتاییــدا لەســەر
كاروكردەوەكانیــان پاداشــتدەكرێن یــان ســزادەدرێن(.)20
دەتوانیــن هــۆكاری دەســتگرتنی موعتەزیلــەكان بــە بنەمای
ئــازادی و سەرپشــكایەتی مرۆڤــەوە بگێڕینــەوە بــۆ چەنــد
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خاڵێك:
أ ـ راڤەكردنــی دروســتی پاداشــت و ســزا :موعتەزیلــەكان
دەڵێــن :ئەگــەر خــودا دروســتكەر و ســەپێنەری كاری
بەنــدەكان بێــت ،ئــەوكات بنەمــای پاداشــت و ســزا هیــچ
واتایەكــی نابێــت ،چونكــە وەك دەڵێــن :ئەگــەر لــە
چــارەی فــان نوســرابێت كافــرە ،ئیتــر ئــەم كەســە كافــرە
تاوانــی چییــە كــە لــە ئەزەلــەوە نوســرابێت لــە چارەیــدا
كــە دەبێــت كافربێــت؟ بۆچــی خــودا ســزای دەدات؟(.)21
ب -واتاداریــی داوا شــەرعیەكان :ئەگــەر مرۆڤــەكان ئــازاد
نەبــن و هیــچ رۆڵێكیــان نەبێــت لــە بەدیهێنانــی كار و
كردەوەكانیانــدا ،ئــەوكات هیــچ واتایــەك بــۆ بنەمــای
داوالێكرنــی شــەرعی نامێنێــت ،كەواتــە بــۆ ئــەوەی داوا
شــەرعیەكان بەجــێ و واتاداربــن ،كەســی بــاش پاداشــت
بكرێــت ،خراپەكارانیــش بەســزا بگــەن ،دەبێــت مرۆڤــەكان
ئــازاد و سەرپشــك بــن لــە كار و هەڵســوكەوتەكانیاندا و
بەدووربــن لــە هــەر جەبریــەت و ســەپێنراویەك(.)22
ب ـ بیانــووی ناردنــی پێغەمبــەران :موعتەزیلــەكان دەڵێن:
ئەگــەر خــودا ســەپێنەری كارەكان بێــت و بەندەكان رۆڵیان
نەبێــت ،ئیتــر ســوودی ناردنــی پەیامبــەران لــە چیدایــە؟
كــە خــوا خــۆی دیاریكــردووە و بڕیاریــداوە كــێ دەبێتــە
بــاوەڕدار و كــێ بێبــاوەڕ دەبێــت ،ئیتــر پەیامبــەران
بــۆ دەنێرێــت؟ كەواتــە بــۆ ئــەوەی ناردنــی پەیامبــەران
بەســوود بێــت و ئامانــج لــە ناردنیــان روون بێــت ،دەبێت
دانبنرێــت بــە بنەمــای سەرپشــكایەتی مرۆڤەكانــدا(.)23
ج ـ ســتەم نەدانــە پــاڵ خــودا :بــەرای موعتەزیلــەكان
لــە نێــو كار و هەڵســوكەوتەكانی مرۆڤــدا چەندیــن كاری
چــەوت و نەشــیاو و قێزەونــی وەك بێبــاوەڕی ،درۆ،
دزی ،بەدڕەوشــتی و ســتەم بەدیدەكرێــت ،ئەگــەر بوترێت
خــودا دروســتكەر و بەدیهێنــەری كارەكانــە ،ئــەوكات كارە
قێــزەون و نەشــیاوەكانیش پاڵدەدرێــن دەدرێــن بــۆالی
خــودا ،كــە ئەمــە مەحاڵــە(.)24
د -واتاداریــی بنەمــای فەرمــان بــە چاكــە و رێگــری
لــە خراپــە :ئەگــەر مرۆڤــەكان ئــەوەی دەیكــەن پێشــتر
لەچارەیانــدا نووســرابێت ،ئیتــر هیــچ واتایــەك نامێنێتــەوە
بــۆ فەرمــان بــە چاكــە و رێگــری لــە خراپــە(.)25
6ـ پەیبردنــی عەقــڵ بەباشــی و خراپیــەكان :وروژاندنــی

ئــەم مەســەلەیە بــە یەكەمیــن هەوڵــی نزیككردنــەوەی
عەقــڵ و دەق دادەنرێــت ،زانایانــی كــەالم و ئوســوڵی
فیقهـــ گرنگیەكــی زۆریــان بــەم بابەتــە داوە ،لە پێشــیانەوە
موعتەزیلــەكان كــە خۆیــان داڕێــژەری بیرۆكەكــە بــوون و
چەندیــن مەســەلەی تریــان لەســەر بنیاتنــاوە.
ئــەوان وتوویانــە :خــوای پــەروەردگار عەقڵــی بەخشــیوەتە
مرۆڤــەكان تــا جیــاوازی لــە نێــوان باشــی و خراپیەكانــدا
بكــەن ،عەقڵیــش توانــای ئــەم پەیبردنــەی هەبــووە لەپێــش
هاتنــی شــەرعدا ،هــاوكات ئــەم پەیبردنــە وردەكاریــی
مەســەلە پەرستشــی و شــەرعیەكان ناگرێتــەوە ،كــە لــە
دەرەوەی چوارچێــوەی عەقڵــدان ،بەڵكو رەچەڵەكی باشــی
و خراپیــەكان ،حەقیقەتــە ســەرەتایی و ســەرەكیەكان،،
بنەمــا مرۆیــی و ئاكاریەكانــی وەك :ناســینی خــودا،
راســتی و درۆ ،داد و ســتەم ،ئــازادی و چەوســاندنەوە،

بەالی موعتەزیلەوە پێش
گەیشتنی شەریعەت بە
مرۆڤەكان ،ئەوان بەهۆی
عەقڵیانەوە لێپررساوێتیان
لەسەرشانە
ئــازار و خۆشــی و هاوشــێوەی ئەمانــە دەگرێتــەوە ،دواتــر
كــە شــەریعەت دێــت لەالیەكــەوە جەختدەكاتــەوە لەســەر
ئــەو باشــی و خراپیانــەی پێشــتر عەقــڵ پــەی پێبــردوون
و دەركــی كــردوون ،لەالیەكــی تــرەوە یاریــدەرە لــەو
مەســەالنەی عەقــڵ بــە باشــی پــەی پێنەبــردووە ،بەمــەش
شــەریعەت شــوێنكەوتە و تەواوكــەری عەقڵــە(.)26
بــەالی موعتەزیلــەوە پێــش گەیشــتنی شــەریعەت بــە
مرۆڤــەكان ،ئــەوان بەهــۆی عەقڵیانــەوە لێپرســراوێتیان
لەسەرشــانە ،دەبێــت بەوكارانــە هەســتن كــە عەقــڵ بــە
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باشــی دەزانێــت ،لەوكارانــەش دووربكەونــەوە كــە عەقــڵ
بەخراپــی دادەنێــت ،ســەرەنجام بــە ئەنــدازەی گوێڕایەڵــی
و ســەرپێچیكردنیان بۆحوكمــی عەقــڵ پاداشــت و ســزا
وەردەگــرن لــەالی خــودا
7ـ رێســای شــیاو و شــیاوترین (باشــترین) :پوختــەی ئــەم
رێســایە ئەوەیــە :هەركارێــك خــوا دەیــكات كاری بــاش و
شــیاوە ،بەهیــچ جۆرێــك كاری نەشــیاو و خــراپ لــە خــوا
ناوەشــێتەوە ،یــان هــەروەك هەندێــك لــە موعتەزیلــەكان
دەڵێــن خــوای گــەورە ناتوانێــت كاری خــراپ و نەشــیاو
بــكات ،یــان دەتوانێــت بــەاڵم نایــكات(.)27
هەروەهــا خــوای گــەورە هەرچــی ســەبارەت بــە
مرۆڤــەكان و لەپێناویانــدا ئەنجامیــداوە ،ئــەوە باشــترینە
كــە ئەنجامیــداوە ،ئەگــەر لــەوەی بەخشــیویەتی و
ئەنجامیــداوە باشــتری لەالبێــت و نەیــدات ،ئــەوە بــە
جۆرێــك لــە چرووكــی و ســتەم دەژمێردرێــت ،كــە بــۆ
زاتــی خــوا مەحاڵــە(.)28
موعتەزیلەكان ئەم رێســا و بیرۆكەی شــیاوی و باشترینەیان
بەســەر هەركام لە بنەماكانی (دروســتكردن ،داوالێكردن،
گەڕاندنەوە و لێپرسینەوە)دا جێبەجێكردووە:
أ ـ جێبەجێكردنــی رێســای ناوبــراو بەســەر بنەمــای
دروســتكردندا :موعتەزیلــەكان رێســای ناوبــراو
جێبەجێدەكــەن بەســەر بنەمــای دروســتكردنی مــرۆڤ و
گەردوونــدا بەمشــێوەیە:
یەكــەم :واجبــە لەســەر خــودا مرۆڤــەكان دروســتبكات،
چونكــە ســوودی ئــەم دروســتبوونە بــۆ مرۆڤــەكان خۆیانە،
دەتوانــن بەهــۆی بوونیانــەوە خــودا بناســن و بیپەرســتن
و سوپاســگوزاری ببــن ،بەمــەش پاداشــتی بەهەشــت و
ژیانــی هەتاهەتایــی بەدەســتدەهێنن(.)29
دووەم :خــودای پــەروەردگار كاربەجێیــە ،بــە هەوانتــە
و بەبــێ مەبەســت و هۆكارێــك هیــچ كارێــك نــاكات،
كەواتــە هەرچــی لــەم دنیایــەدا روودەدات و دەگوزەرێت،
یــان بــۆ ســوودی مرۆڤەكانــە ،یــان بــۆ پەندوەرگرتــن و
بەخۆداچوونەوەیانــە ،لێــرەوە ،دروســت نییە خودا شــتێك
بخوڵقێنێــت بێســوودبێت ،یــان لــە دەرەوەی هەســت و
زانینــی مرۆڤــەكان بێــت ،كاتێكیــش خــودا جۆرێــك لــە
ئــازار و ناڕەحەتــی دووچــاری منــدااڵن دەكاتــەوە بــە

هــۆی مردنــی دایــك و باوكیــان ،یــان بــە كەمئەندامبوونی
خۆیــان ،یــان مردنیــان ،یــان كەســێك شــێت و بێئەقڵــە،
یــان كوێــرە ،یــان بــەردەوام لــە ئازاردایــە ،ســەرجەمی
ئەمانــە بــۆ پەندوەرگرتنــی گەورەكانــە ،هــاوكات واجبــە
خــودا بــژاردە (تعویــض)ی ئــەم ئازارانەیــان بكاتــەوە،
هەرلــەم ســەربەنەوە هەندێــك لــە زانایانــی موعتەزیلــە
ئاژەاڵنیشــیان لكانــدوە بــەم كۆمەڵــەوە ،واتــە لەســەر
ئــەوەی لــە دنیــادا ســەردەبڕدرێن و ئــازار دەچێــژن خــودا
واجبــە بــژاردەی ئازارەكانیــان بــكات(.)30
ســێیەم :ئــەوەی خــودا لــە دنیــادا دەیــدات باشــترینە،
هەتــا كاتێــك چاوســاغێك كوێــردەكات ،لەشســاغێك
نەخۆشــدەخات ،دەوڵەمەندێــك هــەژار و نابــوت دەكات،
كەســێك بــە گەنجــی دەمرێنێــت ،هەمــوو ئەمانــە
باشــترینە كــە لــە خــواوە دەرچــووە ســەبارەت بــەو
كەســانە ،كەواتــە هەرچــی تووشــی مرۆڤــەكان دەبێــت
لــە دنیــادا لــە ئــازار و مەینەتــی و خۆشــی و ناخۆشــی
هەمــووی بــۆ ســوودی مرۆڤــەكان خۆیانــە ،لەمبــارەوە
ئەبوعەلــی جوبائــی – لــە (303ك مــردووە) -دەڵێــت:
مەبەســت لــە شــیاوترین یــان باشــترین ،خۆشــترین نییــە،
بەڵكــو مەبەســت لێــی كۆتاباشــیە ،هــەروەك چــۆن
كەڵەشــاخگرتنەوە ،خوێــن لێدەرهێنــان و خواردنــەوەی
دەرمانــی تفتوتــاڵ ئــازاردەرن ،بــەاڵم ئەمانــە باشــترینن بۆ
مرۆڤەكــە چونكــە كۆتاییەكەیــان باشــە و چارەســەرن(.)31
چــوارەم :دوای ئــەوەی خــودا ئــەم گەردوونــەی خوڵقانــد،
ناتوانێــت لەســەر ئــەو شــێوەیەی كــە هەیــە نەلێــی
زیادبــكات ،یــان لێــی كەمبــكات ،چونكــە بــەو شــێوەیەی
دروســتی كــردووە باشــترینە(.)32
ب ـ جێبەجێكردنــی رێســای ناوبــراو بەســەر بنەمــای
داوالێكــردن ( التكلیــف) دا:
ـ موعتەزیلــەكان دەڵێــن :خــودای گــەورە مرۆڤەكانــی
خوڵقانــدووە بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان ،كــە لــە رێگــەی
ناســینی خــوداوە دەگــەن بــە ژیانــی هەمیشــەیی،
لەبەرئەمــە واجبــە لەســەر خــودا داوای گوێڕایەڵیــان
لێبــكات و واجبــات بــدات بەســەریاندا ،بــۆ ئــەم
مەبەســتەش پەیامبەریــان بــۆ رەوانــەدەكات(.)33
ـ خــوای گــەورە داوایــەك لــە بەنــدەكان نــاكات كــە
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لــە توانایــان بەدەربێــت ،چونكــە ئەگــەر مەبەســت لــە
داواكاری ،چاكبوونــی مرۆڤــەكان بێــت ،چــۆن واجبێــك
دەدات بەســەریاندا توانــای جێبەجێكردنیــان نەبێــت(.)34
ـ لەالیەكــی تــرەوە كاتێــك خــودا داواكاری دەخاتــە ســەر
شــانی بەنــدەكان ،واجبــە لەســەری هەرچی گــرێ و قۆرت
و بەربەســتێك لەبــەردەم داواكاریەكــەدا هەیــە نەیهێڵێــت،
ئەمــەش بــە پێدانــی عەقڵــی تــەواو ،بەتواناكردنیــان
لەســەر جێبەجێكــردن ،واتــە ئازادبــن لــە هەڵبژاردنــی
چــاك یــان خــراپ ،گوێڕایەڵــی یــان الســاری ،دەمێنێتــەوە
ئەوانــەی كــە خــوا عەقڵــی پێنــەداون وەك شــێت و گێلــو
هاوشــێوەیان ،خــوای گــەورە هیــچ داواكاریەكــی لەمانــە
نییــە ،بەڵكــو بــۆ پەنــد و عیبرەتــی ســاغەكان دروســتی
كــردوون(.)35
ج ـ جێبەجێكردنــی رێســای ناوبــراو بەســەر بنەمــای
گەڕانــەوە و لێپرســینەوەدا :موعتەزیلــەكان دەڵێــن:
ـ بەنــدەكان لــە رێــی عەقڵــەوە درك بــە زەرورەتــی
زیندووكردنــەوە و لێپرســینەوەی خوایــی دەكــەن ،چونكــە
كەســێك هەتــا مردنــی خەریكــی خراپــەكاری و ســتەم و
خوێنڕشــتن و الســاریە ،بــە پێچەوانەشــەوە كەســێكی تــر
تــا مردنــی كەســێكی خواپەرســت و حەقبێــژ و رەوشــتبەرز
و ئاشــتیخوازە ،لێــرەدا ئەگــەر ئــەو لێپێچینــەوە خواییــە
نەبێــت و مــردن كۆتــا قۆنــاغ بێــت ،ئیتــر چەمكەكانــی
چاكــە و باشــە و دینــداری و دنیانەویســتی و عەدالــەت
هیــچ واتایــەك نــادەن بەدەســتەوە ،هەمــوو قســەی
پڕوپووچــن(.)36
ـ مانــەوەی هەمیشــەیی بەهەشــتی و دۆزەخیــەكان
دەرەنجامــی كاری خۆیانــە و باشــترینە بۆیــان(.)37
ـ خــودا ناتوانێــت كەســێك لــە بەهەشــت دەربــكات ،یــان
كەســێك بخاتــە بەهەشــت ،یــان كەســێك بــە دۆزەخ
ســزابدات ،یــان لــە دۆزەخــی دەربهێنێــت ،ئەگــەر شــیاوی
ئــەو شــوێنانەی خۆیــان بــن(.)38
 -8تیــۆری شــاراوەیی و دەركەوتــن (الكمــون والظهــور):
مەبەســت لــەم تیــۆرە ئەوەیــە خــودای پــەروەردگار ئــەم
گەردوونــەی بــە ســەرجەم پێكهاتەكانیــەوە ،لــە یــەك كاتدا
و بەیــەك جــار دروســتكردووە ،بــۆ نموونــە خــودا ئــادەم
و نەوەكانــی لــە یــەك كاتــدا و بەیەكجــار دروســتكردووە،

دروســتكردنی ئــادەم لــە پێــش نەوەكانیــەوە نییــە،
دروســتكردنی دایــكان لــە پێــش منداڵەكانیانــەوە نییــە،
بەڵكــو خــودا دەركەوتنــی هەندێكیانــی لەنــاو هەندێكــدا
شاردۆتەوە ،واتە پێشكەوتن و دواكەوتن لە دەركەوتندایە
نــەك لــە دروســتكردن ،گــەورە فەیلەســوفی موعتەزیلــە
ئیبراهیمــی نــەزام باســی لــەم تیــۆرە كــردوە و ئاماژەشــی
بــەوەداوە كــە گــەردوون لــە جوڵــەی بەردەوامدایــە(.)39
ئــەم بۆچوونــەی نــەزام لەســەر دروســتكردنی گــەردوون،
یەكدەگرێتــەوە لەگــەڵ تیــۆری (تەقینــەوەی گــەورە) كــە
زانــا فیزیاییــەكان ئاماژەیــان پێــداوە.
 -9ئیعجــازی قورئــان :زانــا موســڵمانەكان بــە گشــتی و
زۆرینــەی موعتەزیلەكانیــش هــاوڕان لەســەر ئیعجــازی
قورئان لەالیەنی رێكحســتن و رەوانبێژی و جوانســازیەوە،
هــاوكات ئیبراهیمــی نــەزام الیوایــە الیەنــی رەوانبێــژی
و جوانســازی و رێكخســتنی زمانەوانــی نابێتــە بەڵگــە
لەســەر ئیعجــازی قورئــان ،چونكــە دەتوانــرا لەمالیەنــەوە
هاوشــێوەی قورئــان بنووســرێت ،بــەاڵم خــودا مرۆڤەكانــی
لــەو توانــا و خەیااڵتــە الدا و دووری خســتنەوە ،هەربۆیــە
ئــەوەی موعجیــزەی قورئانــە و دەكرێتــە بەڵگــە لەســەر
راســتێتی بریتیــە لــە باســكردنی هــەواڵ و رووداوەكانــی
رابــردو و داهاتــوو(.)40
 -10یاســای میهرەبانیــی (اللطــف) :مەبەســت لــە
میهرەبانــی یــان لوتفــی خــودا ئەوەیــە ،داوا لێكــراو
بەهۆیــەوە نزیكبێتــەوە لــە گوێڕایەڵــی و دووركەوێتــەوە
لــە الســاریوبێگوێییكردن ،یاخــود بریتیــە لــە رەخســاندنی
ئامــراز و هــۆكار و مەرجــە پێویســتەكان بــۆ داوالێكــراو،
تــا لــە رێیانــەوە بــە باشــترین شــێوە واجباتــە شــەرعیەكان
جێبەجــێ بــكات ،لــە نموونــەی ئــەو میهرەبانیــە :ناردنــی
پێغەمبــەران ،پێدانــی عەقــڵ ،بەڵگەخســتنەبەردەم،
لێــرەوە زۆرێــك لــە زانایانــی موعتەزیلــە وتوویانــە :واجبە
لەســەر خــودا تــا ئەوپــەڕی میهرەبانــی و لوتفــی هەبێــت
لەگــەڵ مرۆڤەكانــدا ،تــا بگــەن بــە گوێڕایەڵــی( .)41ئــەم
یاســایە پەیوەندیەكــی توندوتۆڵــی بــە بنەمــای شــیاو و
شــیاوترینەوە هەیــە ،كــە لــە ئەنجامــدا هەردووكیــان لــە
بنەمــای ســەرەكی دادی خواییــەوە ســەرچاوەیان گرتــووە.
 -11یاســای هۆیەتــی (قانــون الســببیة) :موعتەزیلــەكان
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الیانوایــە ســاز و تەبایــی رەهــا هەیــە لــە نێــوان عەقــڵ
و بوونــدا ،بەجۆرێــك عەقــڵ دەتوانێــت دركــی بــوون
بــكات بەوشــێوەی هەیــە ،لێــرەوە وتوویانــە خــودای
بااڵدەســت گەردوونــی لەســەر بنەمــای هۆیەتــی بنیاتنــاوە،
ئــەو پەیوەندیەشــی لــە نێــوان هــۆ و بەرهــۆ (الســبب
والمســبب)دا هەیــە پەیوەندیەكی زەروری و حەتمیە(.)42
لــەم ســەربەنەوە موعتەزیلــەكان زۆر بەتونــدی دژی
چەندیــن دیــاردە و بیرۆكــە وەســتاونەتەوە ،لەوانــە:
أ -رەتكردنــەوەی جــادو و باوەڕنەبــوون بە كاریگەریەكانی
لەســەر مرۆڤ.
ب -رەتكردنــەوەی كاریگــەری ئەســتێرەكان و تەلەســم و
نووســینە بێواتــاكان لەســەر مــرۆڤ.
ج -رەتكردنــەوەی دەركەوتنــی كاری لەئاســابەدەر
لەسەردەســتی پیاوچــاكان (كرامــات ااڵولیــاء).
د -رەتكردنــەوەی هــەر پەیوەنــدی و بەریەككەوتنێكــی
جنۆكــە و مــرۆڤ(.)43
لەگــەڵ ئــەوەی موعتەزیلــەكان باوەڕیانوایــە پەیوەنــدی
نێــوان هــۆ و بەرهــۆ پەیوەندیەكــی زەروری و حەتمیــە،
هــاوكات ئەوەشــیان خســتۆتەڕوو كــە هەندێجــار خودا ئەو
پەیوەندیــە تێكدەشــكێنێت لەســەر دەســتی پێغەمبەرانــدا
وەكــو بەڵگەیەكــی راســتی پەیامەكەیــان.
 -12هەڵســەنگاندنی فەرمــوودە و رەخنەگرتــن لــە
هاوەاڵنی پێغەمبەر :الی موعتەزیلە ســەرچاوەی ســەرەكی
شــەریعەت بریتیــە لــە عەقــڵ ،قورئــان ،ســوننەت،
كۆدەنگیــی زانایــان ،عەقــڵ یەكــەم ســەرچاوەیە چونكــە
لــە رێگــەی عەقڵــەوە دەزانرێــت كــە قورئــان و ســوننەت
و كۆدەنگیــی بەڵگــەن(.)44
ســەبارەت بــە قورئــان و ســوننەتی موتەواتیــر ،ئــەوان زۆر
قســەیان نییــە ،دەمێنێتــەوە ســوننەتی ئاحــاد كــە زۆربــەی
فەرموودەكانــی پێغەمبــەر لــەم جــۆرەن ،موعتەزیلــەكان
چەندیــن بۆچوونیــان هەیــە ســەبارەت بــە بەڵگەدانانــی و
مەرجەكانــی و بــواری كارپێكردنــی.
شــێوە كۆدەنگیــەك الی زانایانــی موعتەزیلــە هەیــە كــە
لــە بــواری بیروبــاوەڕدا كار بــە فەرمــوودەی ئاحــاد
ناكرێــت ،هەندێكیــان بوارەكانــی پەرســتش (العبــادات) و
تــاوان و ســزا (الجرائــم والعقوبات)یشــیان خســتۆتە پــاڵ

و وتوویانــە :تەنهــا لــە مامەڵــە و كاروبــارە دنیاییەكانــدا
كاربــە فەرمــوودەی ئاحــاد دەكرێــت ،هــاوكات زۆرینەیــان
كاریــان پێكــردووە لــە تێكــڕای مەســەلە و بابەتەكاندا جگە
لــە مەســەلەكانی بیروبــاوەڕ ،بــەاڵم چەندیــن مەرجیــان
دانــاوە بــۆ كارپێكردنــی ،هاوشــێوەی حەنەفیــەكان،
لەوانــە:
نابێــت فەرموودەكــە پێچەوانــەی عەقــڵ و دەقــی قورئــان
بێــت ،نابێــت پێچەوانــەی فەرمــوودەی بەهێزتــر بێــت،
نابێــت لــە بابەتێكــدا هاتبێــت كــە وابخوازێــت دەیــان
كــەس گێــڕەرەوەی بــن ،دەبێــت فەرمــوودەی تــر هەبێــت
پشــتگیری بــكات ،دەبێــت لــە هــەر چیــن و پلەیەكــدا
دووكــەس گێــڕەرەوەی بــن ،هەندێكیــان دەڵێــن ســێ
یــان چــوار كــەس ،دەبێــت كەســی گێــڕەرەوە راســتگۆ
بێــت ،شــارەزا بێــت لــەو بابەتــەی فەرموودەكــەی تێــدا
هاتــووە(.)45

(درودی خــوای لەســەر بێــت) موعتەزیلــەكان وەكــو مرۆڤ
مامەڵەیــان لەگــەڵ كــردوون ،ئــەو تەلیســمەیان شــكاندووە
كــە هــاوەاڵن هەموویــان راســتگۆ و بەمتمانــەن ،نابێــت
قســەیان لەســەر بكرێــت ،ئــەوان رەخنەیــان لــە زۆر
هەڵوێســت و بۆچوونــو گێڕانــەوەی هــاوەاڵن گرتووە(.)46
موعتەزیلــەكان لــە روانگەی یەكتاپەرســتی و پاكوبێگەردیی
و دادی خواییــەوە چەندیــن بابەتــی تــری هەســتیاری
فەلســەفی و كەالمــی و شــەرعیان وروژانــدوە و قســەیان
لەســەر كــردووە ،لەوانــە ،بابەتەكانــی :بــوون ،نەبــوون،
بەشــی دابەشــنەبوو یــان جەوهــەری تــاك ،جووڵــە،
وەســتان ،تایبەتمەندیــی تەنــەكان ،گیــان ،هەســتەكان،
چێــژ ،ئــازار ،جنۆكــە ،شــەیتان ،فریشــتە ،پێغەمبەرایەتیی،
تۆبەكــردن ،پێشــەوایەتی ،بنچینــەی زمــان ،وردەكاریەكانی
رۆژی دوایــی ،وەك :ســزای ناوگــۆڕ ،پــردی ســیرات،
شــەفاعەت ،تــەرازووی كارەكان ،بەردەوامیــی بەهەشــت
و دۆزەخ ... ،تــاد.

بە بڕوای موعتەزیلە عەقڵ
یەكەم سەرچاوەی شەریعەتە،
چونكە لە رێگەی عەقڵەوە
دەزانرێت كە قورئان و
سوننەت و كۆدەنگیی بەڵگەن

قوتابخانەی بەرسیەكان و بەغدادیەكان
هەندێــك لــە مێژوونووســان و بیریــاران موعتەزیلەیــان
بەپێــی چیــن و ســەردەمەكان دابەشــكردووە ،وەك :قــازی
عەبدولجەبــار و ئیبنولمورتــەزا -لــە (840ك مــردووە)،-
بەناوبانگترینــی ئــەو چینانــەش چینــی شەشــەمە ،بــە
لوتكــەی قۆناغــە مێژووییەكانــی موعتەزیلــە دادەنرێــت،
دیارترینــی زانایانــی ئــەم قۆناغــەش :ئەبوهوزەیلی عەالف،
ئیبراهیمــی نــەزام ،بیشــری كــوڕی موعتەمەر-لــە (210ك
مــردووە) ،-ئەبوبەكــری ئەســەم -لــە (225ك مــردووە)،-
هیشــامی فوەتــی -لــە (211ك مــردووە) -و چەندانــی
تربــوون ،كــە هەســتان بــە فراوانكــردن و قوڵكرنــەوەی
تیــۆرە كەالمیــەكان و راڤەكردنــی پێنــج بنەماكــە.
زۆرێــك لــە پســپۆڕانی گــروپ و مەزهەبەكانــی وەك:
ئەشــعەری -لــە (324ك مــردووە) -شەهرســتانی و
بەغــدادی -لــە (429ك مــردووە) -بــە پێــی قوتابخانــەی
پاڵــدراو بــۆالی كەســایەتیەكان دابەشــیان كــردوون ،وەك:
واســڵیەكان ،هوزەیلیــەكان ،نەزامیــەكان ،جوبائیــەكان،
بیشــریەكان ،جاحزیــەكان ،هیشــامیەكان ،جەعفەریــەكان و
 ...تــاد ،زۆرتــر مەبەســت لــەم دابەشــكردنە ئەوەبــووە،

هەرلــەم ســەربەنەوە زۆرێــك لــە موعتەزیلــەكان
فەرموودەكانــی :ســزای ناوگــۆڕ ،بینینــی جنۆكــە،
موعجیــزەی لەتبوونــی مانــگ ،موعجیــزەی هەڵقواڵنــی
ئــاو لەنــاو دەســتی پێغەمبــەر (دروودی خــوای لەســەر
بێــت) ،جادوكــردن لــە پێغەمبــەر (دروودی خــوای لەســەر
بێــت) ،شــەفاعەت ،بینینــی خــودا و چەندینــی تریــان
رەتكردۆتــەوە.
ســەبارەت بــە بۆچوونیــان لەســەر هاوەاڵنــی پێغەمبــەر
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موعتەزیلــەكان بەجۆرێــك وێنابكرێــن ،كــە لــە چەندیــن
ئاڕاســتە و قوتابخانــەی ناكــۆك و دژیــەك پێكهاتــوون.
هــاوكات هەندێكــی تــر بــە پێــی ئــەوەی لــە واقیعــدا
بــووە موعتەزیلەیــان دابەشــكردووە بــۆ دوو قوتابخانــەی
گــەورە :بەســریەكان و بەغدادیــەكان ،كــە هەردووالیــان
برەویــان بــە بیــر و هــزری ئیعتیزالــی داوە ،لەگــەڵ
هەبوونــی چەنــد جیاوازیــەك لــە ئامــراز و شــێوازی
كاركردنیانــدا ،لەوانــە:
قوتابخانــەی بەســرە لــە پێشــتردا هەبــووە و هــەر
ئــەوان بنیاتنــەری مەزهەبــی موعتەزیلــە بــوون لــە
كۆتایــی ســەدەی یەكەمــی كۆچیــدا ،بــەاڵم قوتابخانــەی
بەغــداد دواتــر و لــە كۆتایــی ســەدەی دووەمــی كۆچیــدا
دەركــەوت لەســەر دەســتی بیشــری كــوڕی موعتەمــەر،
هەربۆیــە بەغدادیــەكان لــە واقعــدا جێبەجێكــەری بیرۆكــە

شێوە كۆدەنگیەك الی
زانایانی موعتەزیلە هەیە
كە لە بواری بیروباوەڕدا
كار بە فەرموودەی ئاحاد
ناكرێت
و تیــۆری بەســریەكان بــوون ،بــە تایبــەت لــە مەســەلەی
یەكتاپەرســتیدا ،هەوڵیانــدەدا بەهــەر ئامرازێــك بــووە
قەناعــەت بــە خەڵــك بكــەن بــۆ وەرگرتنــی بیرۆكــەی
دروســتكراویی قورئــان و رەتكردنــەوەی ســیفاتە زیــادەكان
بەســەر زاتــی خــواوە(.)47
لەالیەكــی تــرەوە ،بەغدادیــەكان توانیــان باســەكانی
بنەمــای دادی خوایــی فراوانبكــەن و چەندیــن بیرۆكــەی
لەســەربنیاتبنێن ،كــە پێشــتر بنەمــای ناوبــراو لەالیــەن
بەســریەكانەوە بنیاتنرابــوو ،بــۆ نموونــە :بیشــری كــوڕی
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موعتەمــەر بیرۆكــەی لێبوونــەوە (التولــد)ی وروژانــد بــە
مەبەســتی راڤەكردنــی یاســای هۆیەتــی (قانــون الســببیة)
و بەدوورگرتنــی خــودا لەهــەر كارێكــی نەشــیاو و خــراپ،
هــاوكات هەســتا بــە راڤەكردنێكــی تایبەتــی بیرۆكــەی
(لوتفــی ئیالهــی) بــە مەبەســتی زیاتــر چەســپاندنی بنەمای
دادی خوایــی(.)48
هەروەهــا بەغدادیــەكان بەهــۆی زیاتــر تێكەڵبوونیــان بــە
فەلســەفەی یۆنانــی ،چەندیــن مەســەلەی كەالمــی ورد
و ئاڵۆزیــان خســتە بــەر بــاس و لێكۆڵینــەوە ،لەگــەڵ
ئەمەشــدا لەالیەنــی هزریــەوە یەكگرتووتربــوون لــە
بەســریەكان(.)49
دەمێنێتــەوە ئــەوەی ،موعتەزیلــەكان بــە گشــتی
و بەغدادیــەكان بــە تایبەتــی ،بــە خواپەرســتی و
دوورەپەرێــزی و پشــتكردنە خۆشــیەكان ناســرابوون،
زۆر بــە ســادەیی و هەژارانــە ژیانیــان دەگوزەرانــد،
لەكاتێكــدا دەرگای كۆشــكی خەلیفــە هەمیشــە كــراوە
بــوو بۆیــان ،بــۆ نموونــە :عیبــادەت و دنیانەویســتی
جەعفــەری كــوڕی حــەرب -لــە (236ك مــردووە)-
جەعفــەری كــوڕی موبەشــیر -لــە (234ك مــردووە)،-
ئەبــو موســای مــوڕدارو ،ئەبــو جەعفــەری ئیســكافی -لــە
(240ك مــردووە) -ببــوە باســی رۆژانــەی خەڵكــی لــەو
دەمــەدا .چەندینجــار لەالیــەن خەلیفــەوە داوایــان لێدەكــرا
ببنــە دادوەر و قــازی ،رەتیاندەكــردەوە ،بــەاڵم نابێــت
ئەوەشــمان لەبیــر بچێــت یــەك لــە كەســایەتییە دیارەكانــی
موعتەزیلــە بەنــاوی ئەحمــەدی كــوڕی ئەبــی دوئــاد -لــە
(240ك مــردووە) -توانــی خــۆی لــە خەلیفــە مەئمونــی
عەباســی نزیــك بكاتــەوە و ببێتــە وەزیــر و دەمڕاســتی،
دواتــر بــووە جێبەجێكــەری بیرۆكــەی تاقیكردنــەوەی
زانایــان لەســەر مەســەلەی دروســتكراویی قورئــان ،كــە
بــە هۆیــەوە چەندیــن زانــای وەك ئەحمــەدی كــوڕی
حەنبــەل -لــە (241ك مــردووە) -ئــازاردرا()50
گرنگی و رۆڵی موعتەزیلە لە مێژووی هزری ئیسالمیدا
موعتەزیلــە یەكەمیــن قوتابخانــەی كەالمیــە لــە ئیســامدا،
رۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە لــە برەوپێدانــی هــزری ئاینــی
و فەلســەفیدا ،بنیاتنــەری بنەمــا عەقڵیەكانــی عەقیــدەی

ئیســامییە ،لــە رێگــەی قوتابخانــەی ناوبــراوەوە بزافــی
عەقڵگەرایــی هاتــە ئــاراوە و توانــی لــە هەیمەنــەی
چەقبەســتوویی بێمانــا و پەیوەســتبوونی رەهــا بــە
دەقــەوە كەمبكاتــەوە.
پێشــەوایان و قوتابیانــی ئــەم قوتابخانــە ،عەقڵیــان
كردبــووە پێــوەر بــۆ هەڵســەنگاندنی زۆرێــك لــە كێشــە
ئاینیــەكان و دۆزینــەوەی چارەســەری گونجــاو بۆیــان.
موعتەزیلــە وەكــو تەوژمێكــی هــزری و رێبازێكــی
عەقاڵنــی دەركەوتنیــان حەتمــی بــوو ،دەبــوا هــەر
ببوونایــە بــۆ چوونــە نێــو ئــەو مەیدانخــوازی و ملمالنــێ
فكریــەی ئیســام و موســڵمانان دووچــاری ببــوون لەالیــەن
هــەواداران و هاوبیرانــی جولەكــە ،مەســیحی ،بەراهیمــە،
مانــەوی ،مەزدەكــی ،ســابیئە ،ســومەنی و دەهریــەكان
لەالیــەك ،بــۆ رووبەڕوبوونــەوەی گروپــە الدەرە شــیعی
و ســوونیەكان لەالیەكــی تــرەوە.
لەمبــارەوە خاوەنــی كتێبـــی (االنتصــار) دەڵێــت« :بێجگــە
لــە موعتەزیلــەكان كــەس هەبــوو بەرپەرچــی دەهریــەكان
بداتــەوە؟ كەســێك هەبــوو بنەمــای یەكتاپەرســتی
روونبكاتــەوە ،بەرگــری لێبــكات و بەڵگــەی بــۆ
بهێنێتــەوە ،كتێبـــی لەســەر دابنێــت ،بــە چەندیــن شــێواز
بەرپەرچــی گروپــە دژ بــە ئاینــەكان بداتــەوە ،بێجگــە لــە
موعتەزیلــە؟»(.)51
گەورەیــی موعتەزیلــە لەوەدابــوو هەوڵیانــدەدا گرنگیبدەن
بەبیــرو بۆچوونــی نەیارانــو دژەكانیانــو ئاشــنا بــن بــە
میتــۆدو بەڵگــەو رەخنــەو وردەكاریەكانیــان ،تــا بتوانــن
بەهەمــان شــێوازو رێبــازی خۆیــان وتووێژیــان لــە گەڵــدا
بكەنــو رەتیانبدەنــەوەو ،لــە رێگــەی بەڵگــە عەقڵیــە
حاشــاهەڵنەگرەكانەوە بەرگــری لــە ئیســام بكــەن.
لەالیەكــی تــرەوە یەكەمیــن هــەوڵ كــە درا بــۆ
نزیككردنــەوەی دەقــە ئاینیــەكان لــە عەقڵــەوە و
ســەلماندنی نەبوونــی نەســازیو ناڕێكــی لــە نێــوان عەقڵــو
نەقڵــو ،فەلســەفە و ئاینــدا لەالیــەن موعتەزیلەكانــەوە
بــوو.
بەهەمــان شــێوە موعتەزیلــەكان رۆڵــی بەرچــاو و كارایــان
گێــڕا لــە بــە عەقاڵنیكــردن و فراوانكردنــی باســەكانی
زانســتی ئوســوڵی فیقهــدا ،ئــەم زانســتە بە بڕبڕەی پشــتی
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زانســتە شــەرعیەكان دادەنرێــت و هــۆكاری مانــەوەی
حوكمە شــەرعیەكان و گونجاندنیانە لەگەڵ كات و شــوێن
و ســەردەمە جیاوازەكانــدا ،لەمبــارەوە كتێبـــی (المعتمــد
فــي أصــول الفقــه)ی ئەبوحســەینی بەســری كــە راڤــە
و درێژكــراوەی كتێبـــی (العمــد) و بەرگــی حەڤدەیەمــی
كتێبـــی (المغنــي فــي أبــواب التوحیــد والعــدل)ی قــازی
عەبدولجەبــارە ،بــە گرنگتریــن و كاریگەرتریــن كتێبـــی
ئوســوڵی فیقهـــ دادەنرێــت لــە دوای (الرســالە)ی ئیمامــی
شــافیعی ،زۆربــەی كتێبە ئوســوڵیەكانی دواتــر كەوتوونەتە
ژێــر كاریگەریــەوە.
لەالیەكــی تــرەوە كــێ دەتوانێــت لــە كاریگــەری و
داهێنانەكانــی :ئەبوعەلــی قوتــروب -لــە (206ك
مــردووە) ،-ئەخفەشــی ناوەنــد -لــە (215ك مــردووە)،-
ئەبــو زەیــدی ئەنســاری -لــە (215ك مــردووە)،-
ئەبــو عوســمانی مازنــی -لــە (247ك مــردووە)،-
ئەبــو حاتەمــی سیجســتانی -لــە 250ك مــردووە)-
ئەبــو عوســمانی جاحــز -لــە (255ك مــردووە) ،-ئیبــن
كەیســانی بەغــدادی -لــە (299ك مــردووە) ،-ئەبــو
ســەعیدی ســیرافی -لــە (368ك مــردووە) ،-ئەبوعەلــی
فارســی -لــە (377ك مــردووە) ،-ئەبوحەســەنی رومانی-
لــە (384ك مــردووە) ،-ئیبــن جینــی -لــە (392ك
مــردووە) ، ،-ئیســماعیلی كــوڕی حەمــادی جەوهــەری-
لــە (393ك مــردووە) ،-ئەبوهیاللــی عەســكەری -لــە
(395ك مــردووە) ،-ئەبوقاســمی زەمەخشــەری -لــە
(538ك مــردووە) ،-كەمبكاتــەوە لــە بوارەكانــی ئــەدەب،
فەلســفەی زمــان ،یاســا و رێســاكانی زمانــی عەرەبــی،
فەرهەنگناســی ،بەدەگمــەن ســەرچاوەیەكی نەحو ســەرف
دەبینیــت نــاو و بۆچــوون و گریمانــە و لێكدانــەوەی ئــەو
زانایانــەی تێــدا نەبێــت.
هــەر لــە هەمــان باســدا دەبینیــن زۆربــەی نووســراوەكان
لــە ئیعجــاز و رەوانبێژیــی قورئانــدا ،كاریگــەرن بــە
نووســینەكانی ئەبوحەســەنی رومانی و قازی عەبدولجەبار
و زەمەخشــەری.
یــان كاتێــك لــە (كتــاب الحیــوان) و (البیــان والتبییــن)
ی جاحــز و (الخصائــص)ی ئیبــن جینــی و (المغنــي
فــي أبــواب التوحیــد والعــدل)ی قــازی عەبدولجەبــار و

(الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل)ی زەمەخشــەری
و (الصحــاح)ی جەوهــەری ورد دەبیتــەوە ئــەوكات
دەزانیــت ئــەو زانایانــە چــی رۆڵێكیــان هەبــووە لــە
شارســتانیەتی ئیســامیدا ،خاوەنــی چ جــۆرە عەقڵێكــی
داهێنــەر و مەوســوعی بــوون.
یاخــود دەبینیــن ئیمامــی زەهەبی –لــە (748ك مردووە)-
خاوەنــی (ســیر أعــام النبــاو) و (میــزان االعتــدال) كــە
یەكێكــە لــە نەیارانــی موعتەزیلــە ،بــەاڵم راســتگۆیانە
باســی لــە دینــداری و زانایەتــی زۆربــەی موعتەزیلــەكان
كــردووە ،ژیاننامــەی حەفتــاودوو كەســایەتی موعتەزیلــە و
قەدەریــەی هێنــاوە كــە بوخــاری -لــە (258ك مــردووە)-
و موســلیم -لــە (261ك مــردووە) -گێڕانەوەیــان
لێوەرگرتــون(.)52
لــە ســەروو هەمــوو ئەمانــەوە تێڕوانینــی موعتەزیلــە بــۆ
بنەمــای یەكتاپەرســتی تێڕوانینێكــی زۆر بەهێزبــووە ،بــە
ْــس َكم ِْثلِــ ِه َشــيْ ءٌ) لــە
جوانتریــن شــێواز ئایەتــی ( َلي َ
بۆچوونەكانیانــدا رەنگیداوەتــەوە.
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هەروەهــا لــە رەتكردنەوەیــان بــۆ قــەدەر و پاڵدانــی
كارەكان بــۆ بەنــدەكان دوو مەبەســتی گەورەیــان پێكابوو:
یەكــەم :پاكوبێگــەرد راگرتنــی خــودا لــە هــەر ســتەمێك
و بەرگریكــردن لــە بنەمــای دادی خوایــی .
دووەم :بەرگریكــردن لــە ئــازادی مرۆڤــەكان و شــیاوێتیان
بــۆ هەڵگرتنــی لێپرســراوێتی.
ئــەوە مــاوە بڵێیــن لەوانەیــە موعتەزیلــەكان لــە هەندێــك
مەســەلەدا كەوتبنــە هەڵــەوە ،لــە هەندێــك باسیشــدا
هەســت بــە زیادەڕۆیــی یــان كەموكورتیــان بكرێــت و
نەیــان پێكابێــت ،بــەاڵم ئــەوەی بــۆ ئێمــە گرنگــە و
سەرســامماندەكات رۆحــی موعتەزیلەیــە ،ئــەو رۆحــەی
دەیویســت رەخنەگــر بێــت ،ئازادیخوازبێــت ،داهێنــەر
بێــت ،تازەگــەر و ریفۆرمخوازبێــت ،خۆگونجێنەربێــت
لەگــەڵ ســەردەمدا ،عەقاڵنــی بێــت ،ئایــن و ئاینــداری لــە
خورافیــات پاكبكاتــەوە ،هەوڵیــدەدا بنەمــای یەكتاپەرســتی
بپارێزێــت لــە چڵــك و چەپەڵیەكانــی چوانــدن،
بەجەســتەكردن ،دوالیــزم و ســیانەیی.
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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