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  نتیق و مه فه لسه حوآمی خوندنی عیلمی فه

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  

 

 

 

 

 

 
 

زوری حی شاره ابن سه:  نوسینی  

عبد الله صادق: رگانی وه  

 

 
 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه          

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 ﴾ حكم قراءة علم الفلسفة والمنطق ﴿

 » الكوردية باللغة «

 
 

 

 

  
  الشهرزوري صالح ابن : الكاتب

   عبد اهللا صادق: الترجمة
  

 

 
  

 عزيز صابر بشتيوان :مراجعة
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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  نتیق و مه فه لسه حوآمی خوندنی عیلمی فه

   

   

  : پرسیار

و  فه لسه فه(خوندن و فرآردنی عیلمی ن به آه ه ریك ده سانك خۆیان خه  آه

فربوون و زانینی عیلمی  به ی داوه  رعی خودا ڕگه ، ئایا شه)ژیربیژی(نتیق مه

آه  به زهه وتابیعین وئیمامانی چوار مه  حابه سه ئايا  وه ؟)علم المنطق(نتیق مه

  یان داوه وڕگه م عیلمه  فربوونی ئه  به شغوڵ آردوه  فی ساح خۆیان مه له وسه 

ی  آارهنانی زاراوه به ئایا درووسته  وه ؟ م عیلمه ی ئه وه فربوون و ووتنه به

ئایا زانین و  آان؟وه رعيه شه  لماندنی حوآمه بۆ سه )المصطلحات المنطقية(نتیقی مه

رع  ئایا حوآمی شه وه ؟ یه نتیق هه عیلمی مه آان پویستی به  عیه ر شه فربونی حوآمه 

نتیق بۆ  فرآردنی عیلمی مه به شغوڵ آردووه  خۆی مه آك آه یه ر به رامبه به  چیه

م  ت داری موسمانانی ئه سه ر ده سه له ئایا چی پویسته  را؟ وهئاشك  كی تر به خه

به عیلمی  شغوه ی مه وه به  شونكی ووتدا ناسراوه ی له سه و آه ر ئه رامبه به شونه 

م  له ریكی نووسین ودانانه  و خه رسانه م ده ی ئه وه ه ووتنه به  فه  لسه فه نتیق و مه

ت  سه ر ده  سه له ئایا واجیبه  آی ئایینی؟ وه یه قوتابخانه له مامۆستایشه  ، وه  عیلمانه

ی  وه ووتنه له  وه البدات ودووری بخاته  و مامۆستایه ئه آه م شونه  داری موسمانی ئه

ی فربوونی  ڕو خراپه شه تا موسمانان بپارزی له م قوتابخانانه  له م عیلمانه  ئه

  ؟ فه لسه نتیق و فه عیلمی مه
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  :م وه

،  رلشوانه ی گومرایی و سه رچاوه فامی وسه ی گلی و نه بناغه فه  لسه عیلمی فه

چاآی  و به فه لسه فه ریك بت به سك خه رآه ، وهه آانگای گومانی وب دینی یه  وه

،  پاآه ته  ریعه م شه آانی ئه جوانه بت له ئاستی بینینی آاره آور ده  وه بزانت ئه

سك  رآه هه وه ر، ستنه وه سته ی ڕوون وئاشكرا ده گه هزترین به به ه ب پاپشته  آه

كی تر فری بكات  بت چ خۆی فربكات یان خه فه لسه  شغوی عیلمی فه  مه

چ زانست  ، وه ری دا زاڵ بووه سه یتان به تی یه، وشه گبه شی ونه ی ب به مایه وه ئه

ی آور بكات ودی تاریك  آه نه خاوه ك آهزانست له ر تره   رشۆڕ آه  رك سه وهونه

، )صلى الله عليه وسلم(د  مه رمان موحه  مبه تی پغه رایه مبه ئاستی پغه بكات له

،  ورانه گه و موعجیزه  ڕوونانه موو ئایات و نیشانه  م هه ی ئه وه ڵ بو بوونه گه له

ی  سانه آه و  ان گرت لهبم ی، وه آه دینه ڕان له رگه الدان وه خوا بمان پارزت له

  .ی آه ته وسونه ،)صلى الله عليه وسلم(ر  مبه  بۆ ڕگای پغه  ڕنمونیان آراوه آه

  رگای خراپه ده ، وه یه فه لسه فه رگای  ده و عیلمه  نتیق، ئه عیلمی مه ت به باره وسه

،  و عیلمانه ریك آردن به خۆخه به داوه  ی نه ج ڕگه خوای داناو آاربه ، وه یه خراپه

فی ساح   له آان وسه هیده موجته  وتابعین وئیمامه   حابه سه آك له هیچ یه ها روه هه

یان  ڕگه) تی خوایان لبت حمه  ه ڕ زاو ڕه(تی ئیسالم  آانی ئومه ئیمامه وره  وباقی گه

خوای  ، وه لسفه نتیق و فه فربوونی زانینی عیلمی مه  زانیوه دروستیان نه وبه  داوه نه

و  خراپه دوور گرتون وپاراستونی له واآانی به تی ئیسالم و زاناپشه ئومه وره  گه

  .آانی زیانه ، وپاآی ڕاگرتوون له  و عیلمانه پیسی زانینی ئه
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) يةالمصطلحات المنطق(آان  نتقیه ی مه آارهنانی زاراوه به ت به  باره سه وه

المنكرات ( آانه قۆڕه په  قه خراپه  آاره له وه  آان ئه رعیه شه باسی حوآمه  له

آان  رعیه شه حوآمه  ، چونكه  آانه ڕۆی داهنراو بیدعه وپه ، وپینه)المستبشعة

آان  رعیه شه  ی حوآمه رچاوه ی سه وه ر ئه به له نتیق،  و مه فه لسه عیلمی فه نازانرت به

  . ته قورئان وسونه

آان  رعیه شه زانین و ناسینی حوآمه  آه وره  موو سوپاسك بۆ خودای گه وهه

آاری   نتیق به هلی عیلمی مه  ی ئه و زاراوانه ئه ، وه نتیق نیه عیلمی مه هیچ پویستی به

و  )وبرهان ونتيجة حد(نجام  لماندن و ئه وسه ك پناسه  زانن وه روری ده زه دنن وبه

قی پاك  ن عه خاوه  وره ؛ خوای گه یه  تریشقه  وره گرمی هه رمهگ وانه  شتی تر، ئه

و زاراوه  زانینی ئه موحتاج بوون به له ت آردوه  ردارو ب منه به سته وڕاستی ده

ترین و پاآترین  ت المه ڕاسترین وسه خشیون   پی به  وه جیاتی ئه  ، له نتیقیانه مه 

آانن،  رعیه شه  ت آردنی زانسته كی خزمهری خه سانك آه تی بۆ آه تایبه ڕگا، به

زاناو  ، وه واو وآام آردووه آانی ته ت وزانسته ریعه شه  وره  خوای گه وه

ت و شته  ریعه  آانی شه ته قیقه ریای حه ناو ده چونه  ت  ریعه آانی شه هیده موجته

نتیق  عیلمی مه آاتك دا نه آان، له رعیه شه رخستتنی حوآمه  آانی بۆ ده ورده 

  .بوون آان هه سوفه  یله فه و نه فه لسه عیلمی فه ونه

وفربوونی   فه لسه نتیق وفه عیلمی مه شغوڵ ب به مه سك وابزانت آه رآه وهه

تاندووه،  ه ی خه و هه یتان فی ل آردووه شه سه  و آه وا ئه ئه كه  ی سوودو آه جگه

پاراستنی موسمانان  ڵ بستت به هه سمانان ستی مو ده  ر آاربه سه له پویسته  جا بۆیه

و  وه  بت دووریان بخاته نتیق، وئه و مه فه لسه هلی عیلمی فه ئه ی ڕ وفیتنه شه له
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عیلمانه،   و  شغوڵ بوون به ر مه سه آان، وسزایان بدات له قوتابخانه ریان بكات له  ده

وباقی  وره  خوای گه ر به هرامب  به(ڕی  و باوه قیده سك عه وت آه رآه ر ده گه وئه

بكات  وبه  ب یا ته ئه وه  ئه سوفانه   یله فه ڕی و باوه قیده ك عه وه) آانی ئیمان ڕووآنه

،  وه یان بكوژته  آه آرت تا ئاگری فیتنه ڵ ده گه ی له له رع موعامه شمشری شه یا به

  وره ، خوای گه وه همینت وبسدرت  یان نه آه ب سووده واری خۆیان و عیلمه وشۆینه

و   ئه آه   یه وه واجیب ترین واجیب ئه زووترین آات، وه ئاسان بكات به و آاره  ئه

ال ببردرت  یه  فه لسه  نتیق و فه رسی عیلمی مه ی ده وه ریكی ووتنه ی خه مامۆستایه

ر  ر، وهه ده ته یه مای خۆی نه پس بكرت له وپاشان حه ، قوتابخانه ربكرت له وده

ڕی  وباوه  قیده عه به ڕم نیه  وباوه قیده  بت من عه  و مامۆستایانه سك له آه

وا واقیعی حاڵ  ئه)  آو عیلمك وه وه مه ده آه  نھا عیلمه  س ته به(آان  سوفه یله فه

تی،  یه گ و ڕیشه كشانی ڕه  هه  ڕگای بنبآردنی خراپه چونكه  وه  خاته درۆی ده به

ره  هه ه  آار له م عیلمانه  ئه ی  وه ووتنه دان به ڕگه  مامۆستا وه  به وا سكی ودانانی آه

  . و زاناتره ر ئه هه وه ره  ر وپارزه تی ده یارمه وره   خوای گه ر، وه رتاسه سه آانه  خراپه 

  
 
 

 


