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لەم ژمارەیەدا

گۆڤــاری (دابــڕان) ،لەگــەڵ هەمــو ئاســتەنگێکدا ،و لــە کاتێکــدا گەلێــک پــرۆژەی تــر لــەم قۆناغــە ســەختەی
کوردســتاندا پــرزەی بەردەوامبونیــان لــێ دەبڕێــت؛ هــەر بەردەوامــە .ئــەوەش بــە کۆششــی کۆمەڵێــک لــە
“هاوبیـران”ی دابـڕان ،کــە بڕوایــان بــە ئامانجــە ڕۆشــنگەریەکەی خۆیــان هەیــە ،و ئــەم ئامانجــە ناگۆڕنــەوە بــە
هیــچ بەرژەوەندییــەک و ســەرگەرمییەکی تــر.
گۆڤــاری داب ـڕان لــە حــەوت ژمــارەی پێشــودا کۆمەڵێــک لــە هاوبیرانــی داب ـڕان تێیــدا ماندووبــون بــە سەرپەرشــتیکردنی و
هــاوکاری و بەشــداریکردنی ،کــە جێدەســتیان بــە شــێوەیەک دیــارە هەتــا ئێســتەش گۆڤارەکــە لەســەر ئــەو بناغەیــە دەڕوات
کــە ئــەوان لــە ســەرەتا کاریــان تێــدا کــردوە ،هــەر لــە سەرنوســەری ژمارەکانــی پێشــوەوە ( ،)٧-١بەڕێــز (د .ئەمیــن عوســان)
کــە هــەر لــە دامەزرانــدن و یەکــەم ژمــارەی گۆڤارەکــەوە پێــوەی مانــدو بــوە و کاری سەرنوســەری و پێشــەنگیی تیمــی
دەســتەی نوســەرانی بــۆ کــردوە ،هەتاکــو دانەدانــەی دەســتەی نوســەران کــە کۆمەڵێــک قەڵــەم و ڕوناکبیــر و ئەکادێمیســت
و توێــژەری ڕۆشــنگەر و هاوبیــری پالتفۆڕمــی دابـڕان بــوون و بەشــداری و بەرهەمەکانیــان ناوەڕۆکــی ســەرەکیی ژمارەکانــی
پێشــوی گۆڤارەکەیــان پێکهێنــاوە ،ئەمــە ســەرباری هاوکاریــی ئــەو هاوبیرانــەی دابـڕان کــە هەتــا ئــەم ژمارەیــەش هەندێکیان
هــاوکاری گۆڤارەکــەن و پەیوەندییــان نەبڕیــوە .ئەمانــە هەموویــان و بەشــداری و هاوکارییــان ئەزمونــی هەتــا ئێســتەی
گۆڤارەکەیــان پێکهێنــاوە ،کــە ئەزمونێکــە جێــی نرخاندنــە ،هــەر وەکــو جێــی پێداچونــەوە و ســەرنجدانە بــۆ ئــەوەی هــەوڵ
بدەیــن بیبەینــە قۆناغێکــی باشــر.
لــە ژمــارەی نوێــی گۆڤارەکــەدا ،ژمــارە ( ،)٨هەرچەنــد هەندێــک لــە هاوکارانــی پێشــو لەگەڵــان نیــن ،بەتایبەتییــش بەڕێــز
(د .ئەمیــن) کــە هەتــا ئــەم قۆناغــە گۆڤارەکــەی هێناوەتــە پێــش و لــە کۆتاییــدا لەســەر پێشــنیاری خــۆی لــە سەرنوســەریی
گۆڤارەکــە کشــاوەتەوە؛ وەکــو جــاران ،بــە هاوکاریــی هاوبیرانــی دابـڕان ،لەســەر هەمــان ڕێچکــە بەردەوامیــن ،و هەوڵــان
داوە کۆمەڵێــک وتــار و لێکۆڵینــەوە تێیــدا پێشــکەش بکەیــن کــە چاویــان لــە ئامانــج و پرینســیپە فیکریەکانــی پالتفۆڕمــی
دابڕانــە.

خوێنەرانی هێژا ،لەم ژمارەیەی گۆڤارەکەماندا ئەم کۆمەڵە وتار و لێکۆڵینەوەیە دەخوێننەوە:

بابەتــی ســەرەکیی ئــەم ژمارەیــە؛ وتارێكــە بــە ناونیشــانی “ئیســامی دێرینــە و ئیســامی نــوێ‘ :نوێكردنــەوە’ی ئیســام
چــۆن بــوە و دەبێــت چــۆن بێــت؟” لــە نوســینی (ســەروەر پێنجوێنــی) ،كــە نوســەر لــە بنەڕەتــدا بــە عەرەبــی نوســیویەتی
و ناردویەتــی بــۆ ســایتی عەرەبی-ئاڵەمانیــی “قنطــرة”  .qantara.deوتارەكــە هەوڵێكــە بــۆ خســتنەڕوی گۆشــەنیگا و
پێناســەیەكی ڕیشــەییرت بــۆ چەمكــی “نوێكردنــەوەی ئاییــن” و بەتایبەتــی نوێكردنــەوەی ئیســام ،و بــۆ ئــەم مەبەســتە
هــەردو چەمك/تێرمــی “ئیســامی دێرینــە” و “ئیســامی نــوێ” پێشــنیار دەكات ،و ئــەوەی یەكــەم بــە ئەزمونــی یەكەمــی
ئیســام لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا پێناســە دەكات ،و بــەوەی دوەمیــش ئەزمونێكــی نوێــی موســوڵامنبون وەســف دەكات
كــە خــۆی نابەســتێتەوە بــە وردەكاریەكانــی ئەزمونــی یەكەمــەوە .نوســەر ســەرنج بــۆ ئــەوە ڕادەكێشــێت كــە ڕێگــەی
ســەركەوتوی نوێكردنــەوەی ئیســام؛ “ڕیفۆرمــی ئایینــی”ی لــە شــێوازی ڕیفۆرمــی پرۆتیســتانتی نیــە كــە هاوشــێوەی لــە
ئیســامدا لەالیــەن ڕیفۆرمــی وەههابیــەوە ئەنجــام دراوە ،كــە ئــەم جــۆرە ڕیفۆرمــە ئایینیــە لــە كۆتاییــدا فەندەمێنتالیزمــی
ئایینیــی لــێ دەژێتــەوە ..بەڵكــو ڕێگــەی ڕاســتەقینەی نوێكردنــەوە؛ هەمــان ڕێگــەی یەهودیەتــی ئیصالحیــە لــە ســەدەی (١٨
ز).دا ،كــە بریتــی بــو لــە خوێندنــەوەی كەلەپــوری یەهــودی وەكــو “مێژو”یــەك و ئەزمونێكــی كۆنــی نەتــەوەی ئیسـڕائیلی.
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هــەر بۆیــە نوســەر پێــی وایــە مەرجــی ســەرەكیی ســەركەوتنی نوێكردنــەوەی ئیســامیش بریتیــە لــە داننــان بــە “مێژوییبــون”ی ئیســام
و “قۆناغەكیبــون”ی یاســاكانی و ڕێكخســتنە كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابوریەكانــی.
لــە تــەوەرەی مێــژوی ئیســامی سیاســی؛ (ماجیــد خەلیــل) لێكۆڵینەوەیەكــی هەیــە ،بــە ناونیشــانی “موحەمــەد مەهــدی عاكیــف،
خەیاڵێكــی تەقیــوی تیــرۆر لــە ڕۆژهەاڵتــدا :لەنێــوان ئیخوانیزمــی ســەید قوتــب و قوتابخانەیەكــی نوێــی ئیســامی سیاســیدا” ،كــە
بەدواداچونێكــە بــۆ كەســێتیی ڕابــەری پێشــوی (ئیخــوان موســلیمین)ی میــر( :موحەمــەد مەهــدی عاكیــف) ( ،)٢٠١٧-١٩٢٨و ڕۆڵــی
لــە كاروانــی ئیخوانــدا .ئــەم بەدواداچونــە لــە كاتێكــدا دێــت كــە مەهــدی عاكیــف ،دوای مردنــی لــە بەندیخانــە لەســەر ئەســتۆی دادگای
میــری؛ ئەدەبیاتــی ئیخوانــی هــەوڵ دەدات “ســەیید قوطب”ێكــی نوێــی لــێ دروســت بــكات ،و بــە “بەندكـراوی هەمــو ســەردەمەكان”
(“ســجین كل العصــور”) ناودێریــان كــرد ،و هــەوڵ دەدرێــت پلەوپایــەی ســەروی ڕابەرێكــی ئاســایی پــێ بدرێــت .لــە كاتێكــدا ،وەكــو
نوســەر ڕونــی دەكاتــەوە ،ئــەو ڕابــەرەی ئیخــوان هەڵگــری بەهــای ئیســامگەرایی تونــد بــو و درێژەپێــدەری گوتــاری تونــدی ســەیید
قوطــب بــو ،و “بابــی پراكتیكــی كاری جیهــادی”ی نــاو ئیخــوان بــو ،و ڕۆحــی نوێگەریــی لەنێــو ئیخوانــدا كوشــتوە .نوســەر لــە ڕێگــەی
چەنــد تەوەرەیەكــەوە بەدواداچونــی كــردوە بــۆ ئــەو كەســێتیە“ :زیندوڕاگرتنــی گیانــی جیهــاد و بەرەنــگاری لــە میــردا”“ ،زیندوڕاگرتنــی
گیانــی جیهادخــوازی و توندوتیــژی لــە دەرێــی ســنوورەكانی میــردا”“ ،مەهــدی عاكیــف وەك سیاســیرتین ڕێبــەری ئیخــوان”.
لــە بــارەی میتۆلۆجیــا و زمانــی قورئانــەوە؛ (خــەرسەو مەحمــود) لێكۆڵینەوەیەكــی نوســیوە ،بــە ناونیشــانی “ژمــارە حــەوت ،لەنێــوان بیــری
ئەفســانەیی و قورئانــدا” .لێكۆڵینەوەكــە ســەبارەت بــە الیەنێكــە لــە میتۆلۆجیــا و ئەفسانەناســی ،و لــە هەمــان كاتــدا لێكۆڵینەوەیەكــی
قورئانییشــە ســەبارەت بــە چەمكێكــی قورئــان كــە ژمــارە حــەوت و دەركەوتنەكانیەتــی لــە دەقــی قورئانــدا ،وەكــو “حــەوت ئاســانەكە”
و “حــەوت زەمینەكــە” .نوســەر تیشــك دەخاتــە ســەر ڕەگوڕیشــەی پیرۆزبونــی ئــەم ژمارەیــە ،كــە قواڵیــی لــە كولتــوری دێرینــەی مرۆڤــی
ناوچەكــەدا هەیــە .و دەركەوتــن و مانــەوەی ئــەم پیرۆزیــە لــە ڕێگــەی فۆلكلــۆری كوردییشــەوە ڕون دەكاتــەوە .ئینجــا تیشــك دەخاتــە
ســەر هەمــو دەركەوتنەكانــی پیرۆزیــی ژمــارە حــەوت لــە قورئانــدا ،و لەمــەوە دەگاتــە ڕاســتییەك كــە ئامادەیــی ڕەهەنــدی ئەفســانەیی و
جادوییــە لــە قورئانــدا ،و دەیكاتــە ئاماژەیــەك بــۆ مەجازیبــون و ڕەمزیبونــی زمانــی قورئــان و بابەتەكانــی.
هــەر ســەبارەت بــە مێــژوی بیروبــاوەڕە ئایینیــەکان؛ (د .حیلمــی ڕەســوڵ ڕەزا) بــە بەشــی دوەمــی لێكۆڵینەوەكەی بەشــدارە ،بە ناونیشــانی
“بیروبــاوەڕ لــە ئایينــە دێرینەكانــدا :كورتــە بەراوردكاریيەكــی بیروبــاوەڕە ئایينیــە دێرینــەكان” .لێكۆڵینەوەكــە دەچێتــە بــواری (ئایینناســیی
بــەراورد) و (مێــژوی ئایینــە كۆنەكان)ـــەوە .لــەم بەشــەدا نوســەر تیشــكی چڕوپــڕ دەخاتــە ســەر چــوار پەرســتش لــە ئایینــە كۆنەكانــی
ناوچــەی خۆرهەاڵتــی نزیكــدا ،ئەوانــەش“ :پەرستشــی خــوا و خوابانــوی بەپیتیــی رسوشــت” ،و “پەرستشــی خــۆر” ،و “پەرستشــی مانــگ”
و “پەرستشــی خــودای جیهانــی مــردوان”.
لــە تــەورەی چاکســازیی ئایینــی و گوتــاری ئایینــی؛ (پێشــڕەو ئیســاعیل) وتارێكــی نوســیوە ،بــە ناونیشــانی “پڕۆگرامــی پــەروەردەی
ئایینــی و خوێندنــی ئایینــی ،لــە سیســتەمی پــەروەردەی ئەمــڕۆی ئێمــەدا :خوێندنەوەیەكــی ڕەخنەگرانــە” .نوســەر لــەم وتــارەدا ڕەخنــە
لــە پرۆگرامــی پــەروەردە و خوێنــدن لــە كۆمەڵــگای خۆمانــدا دەگرێــت ،و لــەو ســەرنجەوە دەسـتپێدەكات كــە لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا
فــەزای گشــتی لــە الیــەن ئایینــەوە دەســتی بەســەردا گی ـراوە ،چونكــە جگــە لــەوەی كــۆی دابونەریتــە كۆمەاڵیەتییەكامنــان ئایینیــن؛
پــەروەردەش لەژێــر ســێبەری ئاییندایــە .بۆیــە جگــە لــەوەی لــە خێزانــدا پەروەردەیەكــی ئایینیــی دیاریكـراو بەســەر منداڵدا دەســەپێرنێت؛
لــە خوێندنگەكانیــش بــە هەمــان شــێوە پرۆگرامــی خوێنــدن پــەروەردەی ئایینیــی ئایینێكــی دیاریكـراو بەســەر خوێنــدكاردا لــە تەمەنێكــی
كەمــەوە دەســەپێرنێت .لێــرەدا نوســەر بــڕوای وایــە پێویســت نــاكات منــداڵ لــە ســەرەتاوە فێــری ئایینێــك یــان مەزهەبێكــی تایبــەت
بكرێــت ،بەڵكــو دەبێــت بــە جۆرێــك پــەروەردە بكرێــت كــە كاتێــك گــەورە بــو خــۆی ئــەو ئایینــە یــان ئــەو مەزهەبــە پەســەند بــكات.
بەکەڵكهێنانــی هەســتی ئایینیــی کــورد بــۆ سیاســەتی زلهێزەکانــی دەوروبــەری کوردســتان ،مێژویەکــی هەیــە کــە دەبێــت لێــوەی
فێــر ببیــن ..كورتــە لێكۆڵینەوەیەكــی (دیــدار ئەنــوەر ئەحمــەد) تیشــک دەخاتــە ســەر چمكێــک لــەم مێــژوە ،بــە ناونیشــانی “ســوارەی
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حەمیدییــە و قەتڵوعامــی ئەرمەنــەكان” .نوســەر لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا جگــە لــەوەی ســەربوردەیەكی كورتــی قەتڵوعامــی ئەرمــەن لەالیــەن
عوســانیەكانەوە و پێكهێنانــی هێــزی “ســوارەی حەمیــدی” كــە میلیشــیایەك بــو لــە خێڵــە كوردەكانــی باكــور پێكهێرنابــو دەگێڕێتــەوە؛
بــەاڵم بــە دوای وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا دەچێــت :ئايــا پاڵنــەری ســەرەكیی بەشــداریكردنی ســوارەی حەمیدییــە ،شانبەشــانی عوســانیەكان
بــۆ قەتڵوعامــی ئەرمەنــەكان چــی بــوو؟ نوســەر وەاڵمەكــە لــە “ئینتیــا”ی ئایینــی و مەزهەبــی و هەســت و ســۆزی ئایینیــدا دەبینێتــەوە،
چونكــە ئەوانــە هێزێكــی موســوڵامنی ســوننە مەزهــەب بــون ،و بــە هــۆی ئایینەكەیــان و مەزهەبەكەیانــەوە ســۆزیان بــۆ ئیمپراتۆرییەتــی
عوســانی هەبــوو .و لــە كۆتاییــدا نوســەر دەگاتــە ئــەوەی :كــورد بــە كاری هەســت و ســۆزی ئایینــی و لــە ئەنجامــی نەبونــی هۆشــیاریی
نەتەوەیــی پێگەیشــتوو؛ وەكــو ئام ـڕاز لــە دژی كەمینــە نەتەوەیی-ئایینیــەكان بەكارهــات .كــە ئێســتەش هەمــان سیاســەت بەردەوامــە ،و
میلیشــیاكانی (حیزبوڵــا)ی باكــور تەنهــا منونەیەكــن ،و هەمــان مێــژو دوبــارە دەبێتــەوە.
ئــەم ژمارەیــە دیدارێكــی (ڕۆبێــرت ڕایلی)ـــیش لــە خــۆ دەگرێــت ،كە نوســەر و لێكۆڵــەری بــواری سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریــكا و توندڕەویی
ئیســامی و تەوژمــی جیهادیــە ،ســەبارەت بــە كتێبەكــەی “كۆتاییهاتنــی عهقڵــی ئیســامی” ،كــە بــاس لــە “خۆكوژییەكــی ڕۆشــنبیری” دەكات
كــە كۆتایــی بــە چەرخــی زێڕینــی ئیســامی هێنــا و شارســتانێتیی ئیســامیی پاشەكشــە پــێ كــرد ،و بریتــی بــو لــە كشــانەوەی قوتابخانــەی
عەقاڵنیــی (موعتەزیلــە) و زاڵبونــی ڕێبــازی (ئەشــعەری) بەســەر جیهانــی ئیســامیی ســوننیدا ،و بــەم شــێوەیە “كولتورێكــی پەككەوتــە و
شــێواو” لەســەر بنەمــای ئــەو تیۆلۆجیــا شــێوێرناوە هاتــە كایــە .ئیــر لــەم وەرچەرخانــەوە بارودۆخــی كولتوریــی جیهانــی ئیســامیی هاوچــەرخ
ڕاڤــەی خــۆی وەردەگرێــت ،پــرۆژەی ئــەم كولتــورە تێكشــكاوەش (ئیسالمگەرایی)ـــە كــە نوســەر وەكــو “دەردەدارییەكــی ڕۆحــی” دەیبینێــت.
خوێنــەر لــەم ژمارەیــەدا وتارێكــی فەیلەســوف و ڕەخنەگــری کولتــوری (ســاڤۆى ژیژەک)یــش دەخوێنێتــەوە ،بــە ناونیشــانی “بهرگريــكاراىن
ئيــان” ،كــە لــە پەراوێــزی كــردەوە تێرۆریســتیەكانی گروپــە ئیســامیە توندڕەوەكانــدا بەرامبــەر بــە باڵوكردنــەوەی كاریكاتــۆری هەندێــك
لــە كەســێتی و هێــا ئیســامیەكان ،نوســیویەتی .نوســەر لــەو ســەرنجەوە دەس ـتپێدەكات كــە بــاوەڕ بــە خــوا الی ئەوانــەی خۆیــان بــە
بەرگریــكاری ئــەم بــاوەڕە دەزانــن؛ چەنــد توانــا و لێوەشــاوەیی بــۆ ئەنجامدانــی توندوتیــژی هەیــە ،كاتێــك بــاوەڕداری تونــدڕەو بــاوەڕی وایــە
مــادەم خواكــەی فەرمانــی پــێ دەكات بــەو شــێوەیە بەرگریــی لــێ بــكات؛ ئیــر هەمــو شــتێك بــۆی شــیاو و ڕەوایــە .ئەمــە كارێكیــش دەكات
پێناســە و بنچینــەی ڕەوایــی ڕەوشــت و كاری چــاك الی بــاوەڕدار جیــاواز بێــت لــەوەی مرۆڤــی بیرئــازاد بیــری لــێ دەکاتــەوە .لــە هەمــان
كاتیشــدا هــەر ئــەم بیــرە ئازادەیــە كــە فەزایەكــی گشــتیی ئــازاد بــۆ بــاوەڕداران دەڕەخســێنێت .ژیــژەك ســەرنج دەدات :تاكــە هێزێكــی
سیاســی كــە نەیەوێــت مســوڵامنان بكاتــە هاواڵتیــی پلــەدو ،هاوكاتیــش بیەوێــت فەزایــەك بخولقێنێ ـت تــا شوناســی ئاینیــی خۆیانــی تیــا
دەربــڕن؛ تەنیــا لیرباڵــە ئاتێیســتەكانن .لــە هەمــان كاتیشــدا ژیــژەك داوا دەكات ئیســام لەگــەڵ ڕێــزدا و وەكــو هــەر دینێكــی تــر بخرێتــە
بــەر شــیكردنەوەی ڕەخنەیــی .نــەك هــەر لەبــەر ئــەوەی ئەمــە پێداویســتییەكی هۆشــیاری و ڕۆشــنفكریی هاوچەرخــە ،بەڵكــو ئــەم ڕێگەیــە
هەمــان ڕێــی ڕێزگرتنــی ڕاستەقینەیشــە لــە موســوڵامنان ،چونکــە ئــەوە مرۆڤــە پێگەیشــتوەکانن کــە خۆیــان بەرپرســی بیروبــاوەڕی خۆیانــن و
بەرگــەی ڕەخنــە دەگــرن ،ئەگــەر بێدەنــگ بیــن لــە هەمــو بیرکردنــەوە و کردەوەیەکــی موســوڵامنان؛ وەکــو ئــەوە وایــە وەکــو مرۆڤــی منــداڵ
و ناپێگەیشــتو بۆیــان بڕوانیــن کــە ناتوانــن بڕیــار بــدەن و وەاڵم بدەنــەوە و لەبریــی ئــەوە تەنهــا تــوڕە دەبــن و پەرچەکــرداری ناعەقاڵنــی
دەنوێنــن.
لــە بــارەی ئــەو چینــە لــە پیاوانــی ئایینیــی ئیســامی کــە ڕاڤــەی ئیســامیان بــۆ خۆیــان قــۆرخ کــردوە؛ وتارێکــی بیرمەنــدی میــری (ســەیید
قیمەنــی) دەخوێنینــەوە ،بــە ناونیشــانی “كەهەنوتــی ئیســامی دیــن دەدزێــت” ،کــە ئاماژەیــە بــۆ دەستبەســەرداگرتنی فیکــر و مەعریفــەی
ئیســامی لەالیــەن چینێکــەوە لــە پیــاوی ئایینــی کــە بونەتــە پیشــەوەرانی دینەکــە ،کــە ئەمانــە بــە خــودی دینەکــە پشــتیوانی لــە پێگــە و
دەســەاڵتی خۆیــان دەکــەن ،و لــە دوای مردنــی پەیامبــەری موســڵامنان؛ خۆیــان خســتوەتە شــوێنی ئــەو و بونــە نێوەنــدكاری نێــوان ئاســان
و مرۆڤــەكان ،ئیــر دەرگای تێگەیشــتنی ئیســامیان بــۆ مــاوەی چــواردە ســەدە کڵــۆم دا ،و هەمــوو ئەفرانــدن و داهێنانێكــی نوێیــان بــە الدان
و گومڕایــی دانــا ،و ڕەشــەخەڵکی موســوڵامنیان بــە کــەودەن و نــەزان و بێتوانــا لــە تێگەیشــتنی دیــن لــە قەڵــەم دا کــە پێویســتە عەقڵــی
خۆیــان بدەنــە دەســتی گــەورە و ســەردارەكانیان .نوســەر داخیــش بــۆ ئــەوە دەردەبڕێــت کــە ئاســتی تێگەیشــن و وەرگرتنــی جەمــاوەری
موســوڵامن هــەر لەگــەڵ مەعریفــە و گوتــاری ئــەم پیشــەوەرانەی دینــدا دەگونجێــت.
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لێکۆڵینــەوەی گــەورەی ئــەم ژمارەیــە؛ لێکۆڵینەوەیەکــە بــە ناونیشــانی “گەاڵڵەیــەك بــۆ ڕەخنەســازیی حەدیــث :ڕەخنەســازیی
مەتــن” ،لێکۆڵــەر (ســەروەر عەبدوڕڕەحــان عەلــی) ،لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا هــەوڵ دەدات چەنــد ڕێســایەک بــۆ ڕەخنەســازیی
کەلەپــوری حەدیــث ،گەاڵڵــە بــکات ،بــۆ نوێکردنــەوەی میتــۆدی تەقلیدیــی ســاخکردنەوەی حەدیــث و جیاکردنــەوەی گێڕانەوەی
دروســت “صحیــح” لــە دەردەدار و الواز “ضعیــف” .لێکۆڵــەر لــەو خاڵــە ســەرەکیەوە دەس ـتپێدەکات ناكرێــت حەقیقەتــی
زانســتی تەنهــا خــۆی بــۆ كەســێك دەربخــات كــە ســەر بــە ئایینێكــی دیاریك ـراو بێــت ،بۆیــە ئەگــەر لێكۆڵینــەوەی حەدیــث
زانســتێكی ڕاســتەقینە بێــت؛ دەبێــت یــەك پێــوەر و یــەك میتــۆدی هەبێــت ،بەبــێ جیــاوازی بــۆ موســوڵامن و ناموســوڵامن .لــەم
ڕوانگەیــەوە چەنــد ڕێســا و پێوەرێــک دادەنێــت بــۆ ڕەخنەســازیی حەدیــث ،ئەوانــەش “پێــوەری عەقــڵ و یاســا رسوشــتیەكان”،
و پشــکنینی دەقــەکان لــە ڕوانگــەی “ڕەنگدانــەوەی ڕوداوەكانــی مێــژوی ئیســامی” و “ڕەنگدانــەوەی كێشمەكێشــەكانی
كۆمەڵــگای ئیســامی” ،و “دۆزینــەوەی مەبەســتی تایبەتیــی گێــڕەرەوەكان” ،و “پێــوەری قورئــان وەكــو دەقێكــی كۆنــر و
ڕەســەنرت” ،و نیشــانەیەکی تــری وەکــو “ســنورداربونی بابەتــە ســەرەكیەكانی حەدیــث” ،و مەرجێکــی تــری وەکــو “دوركەوتنــەوە
لــە پێــوەری ئایینــی و مەزهەبــی”.
ئەمانــە بەشــداریی نوســەرەكانی ئــەم ژمارەیــەی (دابـڕان) بــون .بزانیــن بــۆ ژمارەكانــی داهاتــو هاوبیرانــی دابـڕان چ بەشــداری
و كۆششــێكیان دەبێــت؟ بــەو هیوایــەی لــە ژمارەکانــی داهاتــودا بــە هاوکاریــی هەمــو الیــەک زیاتــر بتوانیــن توێژینــەوە و
تیۆریســازی بکەیــن بــۆ تێــرم و چەمکــە ســەرەکیەکانی فیکــری پالتفۆرمــی دابــڕان ،بەتایبەتــی چەمکــی «دابــڕان» و پرســی
«ڕۆشــنگەری» کــە وەکــو فەلســەفەی ســەرەکیی پالتفۆڕمــی داب ـڕان و دەزگای دایــک ،دەزگای ڕۆشــنگەریی چاودێــر ،وایــە ،و
هەروەهــا تێرمــی «فیمێنیزمــی ڕۆشــنگەری» .بــۆ ڕاڤــە و بنچینەســازیی تیۆریــی ئەمانــە توێژینــەوە و دۆســیەی وتارگەملــان لــە
ژمــارەی داهاتــوەوە دەبێــت .هیوامــان وایــە لــەم ڕێگەیــەوە گۆڤارەکــە زیاتــر هەڵگــری ئامانــج و بایەخەکانــی پالتفۆڕمــی دابـڕان
بێــت.
چاوڕوامنان بن.
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“

ئیسالمی دێرینە وئیسالمینوێ

«نوێكردنەوە»ی ئیسالم چۆن بوە و دەبێت چۆن بێت؟

سەروەر پێنجوێنی

نوێكردنــەوە «تحدیــث»ی ئیســام ،گرنگرتیــن ئامانجــی
كۆمەڵــگای خۆرهەاڵتــی و هەمــو كۆمەڵگــە و ڕەوەنــدە
ئیســامیەكانە لــە هەمــو الیەكــی جیهان .و پرۆســەیەكە
هــەر ئێســتە لــە كاردایــە ،و زانایــان و بیرمەندانــی نوێی
ئیســام و سیســتەمگەلی نوێــی واڵتانــی ئیســامی ،و
هەتاكــو هەندێــك بانگخــواز و ڕابــەری هاوچــەرخ،
دەســتیان داوەتــێ ،و كۆمەڵێــك فاكتــەری تریــش ڕۆڵــی
تێــدا دەبینــن ،وەكــو دابڕانــی كولتــوری و گۆڕانــی
شــێوازی ژیــان و گــوزەران و سیســتەمی كۆمەاڵیەتــی
و پێكەوەژیــان ،و هەتاكــو ئاوارەبــون و «دیاســپۆرا»ی
موســوڵامنان لــە جیهانــدا.
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جــا مــن دەڵێــم «نوێكردنــەوە» ،و نــەموت «ڕیفــۆرم»ی ئایینــی ،كــە ئەمەیــان لــە
ئیســامی ســوننیدا لەســەر دەســتی بزوتنــەوەی وەههابــی لەســەر شــێوەی ڕیفۆرمــە
ئایینییــە پرۆتیســتانتیەكە بــە كــردەوە ئەنجــام دراوە ،بۆیــەش ئــەوەی موحەممــەدی كوڕی
عەبدولوەههــاب كــردی بــە ئیســامی ســوننیی ئەشــعەریی صۆفــی؛ كەمــر نیــە لــەوەی
مارتیــن لوثــەر كردویەتــی بــە مەســیحیەتی كاتۆلیكیــی پاپــی .بــەاڵم ڕیفۆرمــی ئایینــی،
چونكــە بانگەوازێكــە بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ڕەگوڕیشــەكان و بــۆ دەقــە دامەزرێنیــەكان
(بانگــەوازی «گەڕانــەوە بــۆ ‹كیتــاب و ســوننەت» لــە ریفۆرمــی وەههابیــدا ،و بانگــەوازی
«ســۆال ســكریپتورا»  sola scripturaلــە ڕیفۆرمــی پرۆتیســتانتیدا)( ،)١و وەالخســتنی
دەقــە الوەكیــەكان ،و دابونەریتــە نەتەوەیــی و خۆماڵیك ـراوەكان (كــە لــە ئەدەبیاتــی
ئایینیــی ڕەســەنخوازدا بــە «بیدعــە» و «بیدعەچیەتــی» دادەنرێــن)؛ بۆیــە لــە كۆتاییــدا
دامەزرانــی فەندەمێنتالیزمــی ئایینیــی لــێ دەكەوێتــەوە ،كــە ئەمــەش سەردەكێشــێت
بــۆ پاشەكشــەیەكی كولتــوری كــە عەقڵــی ئایینــی وا لــێ دەكات ســەرلەنوێ لــە خاڵــی
ســفرەوە دەســتپێبكاتەوە و هەمــو ئــەو قۆناغانــە بشــواتەوە كــە لــە مێــژوی
پەرەســەندن و لــە چوارچێــوەی نەتەوەییبــون و نیشــتەجێبون و خۆماڵیبونــی لــە
هــەر كولتورێكــدا بڕیونــی ،و ئیــر دەبێتــە ژیاندنــەوەی كولتورێكــی كــۆن كــە لەگــەڵ
كولتــورە نوێیەكــەدا بەریەككەوتنیــان دەبێــت ،ئــەوەش چونكــە فەندەمێنتالیزمــی
ئایینــی بریتیــە لــە بوژاندنــەوەی ئاییــن وەكــو كولتورێكــی تــەواو ،وەكــو ئــەوەی لــە
ڕۆژگاری یەكەمــی خۆیــدا هەبــوە ،نــەك وەكــو ئینتیامیەكــی ئایینی/تائیفــی و هێامیــی
كــە لــە كۆمەڵــە هێــا و رسوتێكــدا بەرجەســتە دەبێــت ،ئیــر دەبێتــە هەوڵێكــی نــەزۆك
بــۆ جێكردنــەوەی كولتورێكــی دێرینــەی مێژویــی لــە جێــی كولتورێكــی نــوێ و زینــدو.
ئەمــەش دەمانگەیەنێتــە دەرككردنــی پێویســتیی نوێكردنــەوە لەبریــی ڕیفــۆرم.
ئینجــا دەبێــت ئــەم نوێكردنەوەیــە بەبــێ تەماشــاكردنی ئیســامە دێرینەكــە بێــت لــە
ڕوانگــەی ئیســامە نوێیەكــەوە ،بەبــێ الفوگەزافــی شــوێنكەوتنی ئیســامی ڕەســەن
و «ســوننەتی» وەكــو خــۆی ،بەڵكــو دەبێــت بزانرێــت كــە ئیســامی نــوێ ئەزمونێكــی
نوێیــە و داخوازیــی ســەردەمی نوێیــە و خۆگونجاندنــە لەگــەڵ كولتــوری كۆمەڵــگای
نــوێ و یاســاكانی دەوڵەتــی نــوێ (و مافــی تەواویشــی هەیــە لــەوەدا كــە بــەم شــێوەیە
بێــت ،وەكــو چــۆن ئیســامە دێرینەكــەش مافــی ئــەوەی هەبــوە لەگــەڵ كولتــوری
كۆمەڵــگای كــۆن و یاســاكانی دەوڵەتــی كــۆن گونجــاو بێــت) ،و ئیــر لەگــەڵ ئیســامە
دێرینەكــەدا تەنهــا بــە بنچینەكانــی بیروبــاوەڕ و بنەمــا ڕەوشــتیەكان و پەرســتش و یاســا
و حوكمــە بنەڕەتیــەكان ـ نــەك هەندێــك لــە یاســا و حوكمــە الوەكیــەكان ـ هاوبەشــە.
ئیســامی دێرینــە ،كــە بریتیــە لــە ئیســام وەكــو «كولتور»ێكــی پڕاوپــڕ ،ئەزمونــی
یەكەمــی ئیســامە كــە مێــژوی خــۆی هەیــە و پیاوانــی خــۆی هەبــوە و ڕێبازگەلێكــی لــێ
بوەتــەوە ،و بەتــەواوی لەژێــر كاریگەریــی جیهانبینــی و یاســا و عــورف و دابونەریــت
و سیســتەمی كۆمەاڵیەتــی و سیاســیی ڕۆژگاری خۆیــدا بــوە ،و ئیــر ناكرێــت ئەزمونــە
ئیســامیە نوێیەكــە بكرێتــە كااڵیــەك بەپێــی بــااڵی ئەزمونــە كۆنەكــە ،بۆیــە نابێــت ئــەو
دەقانــەی لــە ئیســامە دێرینەكــەدا بەرهــەم هاتــون مانــا بكرێنــەوە («تەئویــل» بكرێــن)
و بــە شــێوەیەك بهێرنێنــە گــۆ كــە بنەماكانــی ئیســامی نــوێ بخرێتــە ســەر زمانیــان
(ئەگەرچــی ئــەم هێنانــە گــۆ «استنطاق»ـــە ـ كــە پەنــای بــۆ دەبرێــت ـ پێویســتییەكی
كردەیــی قۆناغەكــە بێــت بــۆ بەدەســتهێنانی ڕەوایەتیــی ئایینــی و پارێــزگاری لــە
ئینتیــا هێامییەكــە لەبــەر چــاوی جەمــاوەری ئایینــداردا) ،بەڵكــو دەقــەكان و بنەماكانــی
ئیســامە دێرینەكــە دەكرێنــە دو بــەش :بەشــێك كــە بریتیــە لــە دەق و بنەمــا بنەڕەتــی
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«ڕیفۆرم»ی ئایینی،
لە ئیسالمی سوننیدا
لەسەر دەستی
بزوتنەوەی وەههابی
لەسەر شێوەی ڕیفۆرمە
ئایینییە پرۆتیستانتیەكە
بە كردەوە ئەنجام
دراوە

“
ئەوەی موحەممەدی
كوڕی عەبدولوەههاب
كردی بە ئیسالمی سوننیی
ئەشعەریی صۆفی؛ كەمرت
نیە لەوەی مارتین لوثەر
كردویەتی بە مەسیحیەتی
كاتۆلیكیی پاپی
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فەندەمێنتالیزمی ئایینی بریتیە لە بوژاندنەوەی
ئایین وەكو كولتورێكی تەواو ،نەك وەكو ئینتیامیەكی
ئایینی/تائیفی و هێامیی ،ئیرت دەبێتە هەوڵێك بۆ
جێكردنەوەی كولتورێكی دێرینەی مێژویی لە جێی
كولتورێكی نوێ و زیندو
و جیهانیــەكان (لــە بیروبــاوەڕ و ڕەوشــت و پەرستشــە بنەڕەتیــەكان و حوكمــە بنچینەییــەكان) كــە بڕێكــی هاوبەشــی
نێــوان ئیســامە دێرینەكــە و نوێیەكــە پێكدەهێنــن و ئەمــە دەكرێــت ببێتــە نوێنــەری ناســنامەیەكی ئیســامیی جێگیــر،
بەشــێكیش كــە بریتیــە لــەو دەق و بنەمــا الوەكیانــەی كــە ئەزمونــە كۆنەكــە خواســتونی ،ئیــر ئەمانــە بــە «مێــژو»ی
ئیســامە دێرینەكــە و بــە ئەزمونێكــی ئیســامیی ڕابــردو دادەنرێــن ،بەبــێ شــاردنەوەی ئــەم مێــژوە و پەردەپۆشكردنــی
الیەنــە نێگەتیڤەكانــی ،و بەبــێ پینەكردنــی لــە ڕێگــەی ئەدەبیاتــی بەرگریــكاری (ئەپۆلۆجیایــی) و پاســاو و «وەاڵم»ـــەوە،
كــە ئــەم پاســاوهێنانەوە و وەاڵمدانەوانــە زۆر جــار دەبنــە بەشــێك ـ بەشــێكی ناهەماهەنگیــش ـ لــە بیــری ئایینــی و
لــە كەرەســتەی بانگــەوازی ئایینــی (بۆیــە دەبینیــن ئێســتە بەشــێك لــە ڕاگەیاندنــی ئیســامی و بەرهەمــی بانگخــوازە
ئیســامیەكان بریتیــە لــە ئەدەبیاتــی «الــردود» و «وەاڵمدانــەوەی گومانــەكان»).
مەرجــی ســەرەکی و ـ لــە هەمــان کاتــدا ـ بەربەســتی ســەختی ســەر ڕێــگای ئــەوەی پێــی دەڵێیــن «ئیســامی نــوێ»
ـ كــە بریتیــە لــە ئینتیامیەكــی ئیســامی و ناســنامەیەكی ئیســامی لەنــاو كولتورێكــی هاوچــەرخ و هەمیشــەنوێدا ـ؛
«دانپێدانــان» («االعرتاف»)ـــە ،دانپێدانانــی بیرمەنــد و ڕابــەرە ئایینیــەكان ،بــەوەدا كــە لــە ئیســامە دێرینەكــە و ئەزمونــە
ئیســامیەكەی یەكەمــدا كۆمەڵێــك بنەمــا و حوكمــی تایبــەت بــە خــۆی هەبــون كــە بەپێــی پێوەرەكانــی ســەردەمی نــوێ
بــە هەڵــە یــان نەگونجــاو دادەنرێــن (بــۆ منونــە؛ وەكــو :حوكمەكانــی« :ســەبی» و بەكۆیلەكــردن ،و جیهــادی هێــرش «جهــاد
الطلــب» كــە بــە كوشــتنی پیاوانــی بەتوانــا لــە شــەڕكردن ـ ئەگەرچــی بــە گوزارشــی ئێســتە «مەدەنــی» و بێچەكیــش
بــن ـ و بەكۆیلەكردنــی منــداڵ و ژن و پیاوانــی بێتوانــا ،كۆتایــی دێــت ،و وەكــو حوكمەكانــی :كوشــتنی دیلــی جەنــگ
یــان بەكۆیلەكردنیــان ،و ســەندنی دەســكەوت «غنائــم» لــە مــاڵ و ســامانی خەڵكــی مەدەنــی و ڕوتكردنــەوە «ســلب»ی
كــوژراوی ســوپای دوژمــن ،و وەكــو :كوشــتنی پاشــگەزبوەوە لــە ئاییــن ،و بەشــودانی كچــی منــداڵ ،و خەتەنــەی مێینــە،
و «ڕەجم»كردنــی هاوســەری ناپــاك «زانیــی موحصــەن» ،و بڕینــی دەســتی دز ،و یاســای تــری لــەم بابەتــە) ،كــە ئەمانــە
بیركردنــەوە و سیســتەمی مەعریفــی و كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابوریــی زاڵــی ســەردەمی ســەرهەڵدان و باڵوبونــەوەی
ئیســام بەرهەمــی هێنــاون .بــەاڵم ئــەم «دانپێدانان»ـــە بــەالی ئیســامیەكانەوە قورســە ،كــە ئــەوان بانگەشــەی ئــەوە
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دەكــەن «شــەریعەت بــۆ هەمــو ڕۆژگار و
كۆمەڵگایــەك گونجــاوە» («الرشيعــة صالحــة
لــكل زمــان ومــكان») ،چونكــە ئەمــە لــە
هەمــان كاتــدا و لــە ناواخنــدا داننانــە بــە
مێژوییبونــی ئیســام و قۆناغەكیبونــی
یاســاكانی و ڕێكخســتنە كۆمەاڵیەتــی و
سیاســی و ئابوریەكانــی .بۆیــە ئیــر ،لــە
بریــی دانپێدانــان ،پەنادەبــەن یــان بــۆ
نكولیكــردن ـ كــە هەندێــك جــار دەگاتــە
نكولیكــردن لــە بنەمــای چەســپاوی ئیســام
و ئــەوەی كــە «دەبێــت هەمــو موســوڵامنێك
بــە بەشــێك لــە ئایینەكــەی خۆیــی بزانێــت»
(«معلــوم مــن الديــن بالــرورة») ،ئەمــەش بــۆ ئــەوەی خۆیــام البــدەن لــە داننــان بــە بونــی شــتانێكدا كــە بەڕاســتی لــە
شــەریعەتدا هــەن و بەڕاســتییش لەگــەڵ ڕۆحــی ئــەم ســەردەمە نەگونجــاون كــە ئەوانیــش هــەر نــەوەی ئــەم ســەردەمەن .یــان
پەنــا دەبــەن بــۆ پاســاوی بێتــام و پینەگەلێــك كــە توانــای شــاردنەوەی هیچیــان نیــە و هیچیــان پــێ ناكرێــت تەنهــا ئەوەنــدە
نەبێــت كــە هۆشــیاری ســاختە دەكــەن و مەبەســتەكانی شــەریعەتیش دەشــێوێنن.
جــا بــۆ ئــەوەی وێنەكــە لــە زەینــی خوێنــەر نزیــك بكەینــەوە؛ منونەیەكــی گرنگــی بــۆ دەهێنینــەوە ،كــە بریتیــە لــە بنەمــای
«جیهــاد» لــە ئیســامدا .لــە ســەربوردە و مێــژوی جێبەجێكــردن و كارپێكــردن ئــەم بنەمایــەوە ڕون دەبێتــەوە كــە :بەشــێكی؛
ئەوەیــە لــە ڕابــردوی فیقهــی ئیســامیدا پێــی وتـراوە «جهــاد الطلــب» یــان «جهــاد االبتــداء» ،و دەكرێــت پێــی بوترێــت «جیهادی
هێــرش» («الجهــاد الهجومــي») [و دەشــكرێت بەپێــی یاســای نێودەوڵەتیــی جەنــگ لــە خانــەی «دەسـتدرێژی» («ال ُعـ ْدوان»)
و هەتاكــو «تێــرۆر» («اإلرهــاب») ،پۆلێــن بكرێــت] .ئــەم بەشــە لــە جیهــاد مێــژوی غــەزاكان «الغــزوات» و داگیركاریــەكان
«الفتوحــات»ی لــە ئیســامدا دروســت كــردوە و لــە ڕابــردودا جێــی كۆدەنگیــی فیقهزانەكانــی ئیســام بــوە (تــا ڕادەی ئــەوەی
كۆدەنگــی «إجامع»ـــیان هەبــوە لەســەر ئــەوەی لــە بابەتــی فــەڕزی كیفایــەت «فــرض كفاية»ـــە ،هەرچەنــد ئــەم كۆدەنگیــە
لــە بابەتــی ئــەو كۆدەنگیانــە بــوە كــە بیــروڕای تایبەتــی ژمارەیەكــی كــەم لــە فیقهزانــەكان پێچەوانەیــان دەوەســتێتەوە ،بــەاڵم
گومــان لــەوەدا نیــە كــە كۆدەنگیــی ڕەهــا هەبــوە لەســەر ئــەوەی «فەزیلەت»ێكــی ئیســامیە و لــە ئیســامدا حەزپێك ـراو و
پەســەندكراو و داواكـراو « منــدوب إليه»ـــە ،بۆیــە لــەوە دەرناچێــت كــە ـ بــە الی كەمــەوە ـ بــە «ســوننەت» دابرنێــت .كــە درێــژە
و تەواوكاریــی ئــەم باســە لێــرەدا جێــی نابێتــەوە ،و لــە لێكۆڵینەوەیەكــی تایبەتــدا تیشــكم خســتوەتە ســەری) .بــەاڵم ئێســتە ئــەم
بنەمــا ســەرەكیەی ئیســامە دێرینەكــە ،واتــە «جیهــاد» ،ســەرلەنوێ لــە الیــەن فیقهـزان و بیرمەنــدە ئیســامیە هاوچەرخەكانــەوە
بەرهــەم دەهێرنێتــەوە و دادەڕێژرێتــەوە ،بــە شــێوەیەك لــەوەدا كــورت دەكرێتــەوە كــە لــە ڕابــردودا پێــی وتــراوە «جهــاد
الدفاعــي» ،بــەم شــێوەیەش
الدفــع» یــان «قتــال االضطــرار» و ئێســتە دەكرێــت پێــی بوترێــت جیهــادی بەرگــری «الجهــاد
ّ
«جیهــاد» تەنهــا دەبێتــە جەنگێكــی بەرگریكاریــی ئاســایی وەكــو ئــەو بەرپەرچدانەوەیــەی دەســتدرێژی و ســنوربەزاندن كــە
ئێســتە هەمــو دەوڵەتــان پەنــای بــۆ دەبــەن و یاســای نێودەوڵەتــی پەســەندی دەكات .فیقهزانــە نوێیــەكان زۆر بەگەرمییــش
بەرگــری لــەم پێناســەكردنەوەیەی بنەمــای جیهــاد دەكــەن و بــە دەقــە ئیســامیەكان بەڵگــەی بــۆ دەهێننــەوە (كــە بــێ گومــان
ئــەم بەڵگەهێنانەوەیــە بــەدور نیــە لــە هەڵبژاردنــی بــە ئەنقەســت «انتقائيــة» و ماناكردنــەوە «تأويــل» و بیــروڕا و هەڵبــژاردن

ئیسالمی دێرینە ،ئەزمونی یەكەمی ئیسالمە
كە مێژوی خۆی هەیە ،و بەتەواوی لەژێر
كاریگەریی جیهانبینی و یاسا و عورف و
دابونەریت و سیستەمی كۆمەاڵیەتی و
سیاسیی ڕۆژگاری خۆیدا بوە

“
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بەالی ئیسالمیەكانەوە قورسە دانبنێن بەوەدا كە لە ئیسالمە
دێرینەكەدا كۆمەڵێك بنەما و حوكمی تایبەت به خۆی هەبون،
چونكە ئەمە لە ناواخندا داننانە بە مێژوییبونی ئیسالم و
قۆناغەكیبونی یاساكانی و ڕێكخستنە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و
ئابوریەكانی

“

دابڕان
ئێمە پێشبینیی
ئەوە دەكەین
ئیسالمیش لە
داهاتودا ببێتە
«ئیسالمێكی
ئیصالحی»
لەسەر شێوازی
یەهودیەتی
ئیصالحی ،و ئەو
كاتە ئیسالمی
نوێ چیرۆكێكی
هاوشێوەی
چیرۆكی
یەهودیەتی
ئیصالحیی
دەبێت
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«اختيــار»ی تەفســیری و فیقهیــی تایبــەت) ،و دەڵێــن :ئــەم قۆناغــە قۆناغــی بانگــەوازە ،و ئیــر پێویســت بــە
«جیهــاد» ـ بــە واتــای جەنــگان ـ نــاكات بــۆ گەیاندنــی بانگــەواز ،چونكــە ئەمــڕۆ بانگــەواز دەگاتــە هەمــو
جێیەكــی جیهــان ،و بــارودۆخ وەكــو ڕۆژگاری ڕابــردو نیــە .لێــرەدا دەمەوێــت بڵێــم :ئــەم جــۆرە لێكدانــەوە و
ماناكردنــەوە نوێیــە بــۆ هەندێــك لــە حوكمەكانــی شــەریعەت؛ لــە الیەنــی كردەیــی و بارودۆخــی هەنوكــەوە
ســودی هەیــە ،بــەاڵم لــە الیەنــی تیــۆری و فیكــری و مێژوییــەوە هەڵەیــە بەڵكــو شــێواندن و نكولیكــردن و
حاش ـالێكردنە ،و ئامانجەكەشــی دەربازكردنــی شــەریعەتە لــە هــەر ناوەڕۆكێــك كــە مۆركــی مێژوییبــون
و قۆناغەكیبونــی لــێ بنێــت ،كــە ئەمــە زیــان دەگەیەنێــت بــە بنەمــای «گونجاویــی شــەریعەت بــۆ هەمــو
زەمــان و مەكانێــك» ،كــە بنەمایەكــی ســەرەكیە لــە بیــری ئیســامیی پارێــزكاری نوێــدا كــە شــەریعەت
بــۆ جێبەجێكــردن و وەكــو برێتــی و جێدارێــك بــۆ هەمــو دەســكەوتە شارســتانیە نوێیــەكان بــە یاســا و
سیســتەم و ڕێكەوتنــی كۆمەاڵیەتیــی نوێــوە ،پێشــنیار دەکات و کار بــۆ دامەزراندنــی و ســەپاندنی دەکات.
ئێســتەش ئــەوە بوەتــە شــتێكی بەڵگەنەویســت كــە ئیســامی دێرینــە و شــەریعەتەكەی لــە ڕیــزی شــتە
نا-مومكینەكانــە ،و جێبەجێكــردن و ســەپاندنی سەردەكێشــیت بــۆ بەریەككەوتنێكــی تونــد لەگــەڵ
كۆمەڵــگای نــوێ و بــۆ شــێواندنی وێنــەی مرۆڤــی موســوڵامنیش كــە دەیەوێــت ئەندامێكــی باشــی ئــەم
كۆمەڵگایــە بێــت .لــە كاتێكــدا ئیســامی نــوێ ـ بــەو شــێوەیەی پێشــنیاری دەكەیــن ـ دەكرێــت ناوبرنێــت
«ئیســامی مومكیــن» ،ئیســامێك كــە مرۆڤــی موســوڵامن جیاناكاتــەوە لــە كۆمەڵــگا و نایكاتــە بونەوەرێكــی
نامــۆ بــە جیهانــی نــوێ .لێــرەوە چەمكــی «نوێكردنــەوەی ئایییــن» واتایەكــی ڕیشــەییرت وەردەگرێــت.
لــەم چوارچێوەیــەدا ئێمــە چاومــان لــە «یەهودیەتــی ئیصالحی»ـــە و لێــوەی فێردەبیــن .ئــەم بزوتنــەوە
یەهودیــەی ئەورۆپــای ســەدەی ( ١٨ز ).بنچینەســازیی كــرد بــۆ بیرێكــی یەهــودی كــە ئایینیــی یەهودیــی
تەقلیــدی بــە «مێژو»یــەك و ئەزمونــی دێرینــەی «ئوممــەت»ی ئیســڕائیلی دادەنێــت ،و ئیــر دەقــە
یەهودیــەكان تەنهــا تۆمــاری ئــەو مێــژوە و ئــەو ئەزمونــە كۆنــەن ،و ئەزمونــە نوێیەكــەش بــە یەكانگیربــون
دەبێــت لەگــەڵ ڕۆحــی مرۆڤگەرایــی ســەردەم و بــە یەكســانیخوازی لــە مافــە مەدەنیــەكان و وازهێنــان
لــە خۆجیاكردنــەوە و دورەپەرێــزی و قۆزاخەنشــینی .ئێمــە پێشــبینیی ئــەوە دەكەیــن ئیســامیش لــە
داهاتــودا ببێتــە «ئیســامێكی ئیصالحــی» لەســەر شــێوازی یەهودیەتــی ئیصالحــی ،و ئــەو كاتــە ئیســامی
نــوێ چیرۆكێكــی هاوشــێوەی چیرۆكــی یەهودیەتــی ئیصالحیــی دەبێــت .بــە بــەراوردی چاكســازیەكانی
یەهودیەتــی ئیصالحــی بــەو ئامانجانــەی موســوڵامنە چاكســازەكان ئێســتە و لــە داهاتــودا هەوڵیــان بــۆ
دەدەن؛ دەركــی ئــەوە دەكەیــن.
ئێســتە ســەرەتاگەلێكی ئــەم ئیســامە ئیصالحیــە ســەریانهەڵداوە .ئێســتە تەوژمگەلێكــی نوێخــوازی زۆر لــە
جیهانــی ئیســامی و ڕەوەنــدە ئیســامیەكان چاالكییــان هەیــە ،ڕەنگــە لــە هەمویــان سەرنجڕاكێشــر؛ ئــەوە
بێــت كــە پێــی دەوترێــت تەوژمــی «قورئانیــەكان» («القرآنيــون») ،و بــە شــێوەیەکی ســەرەکی بــەدەوری
كۆنــە زانــای ئایینیــی ئەزهــەری (ئەحمــەد صوبحــی مەنصــور) و بیرمەنــد و نوســەر و «ڕیفۆرمیســت»ی
ئیســامی (ئەدیــب یوكســەل)ی توركــی بەبنــەڕەت كــورد ،لــە ئەمەریــكا ،گردبونەتــەوە .هەروەهــا؛
«موعتەزیلــە» نوێیــەكان ،كــە هێشــتا لــە قۆناغــی بوژاندنــەوە و پەرەپێدانــی گوتــاردان ،و پۆلێــك لــە
بیرمەنــد و بانگخــوازە ئیســامیە نوێخــوازەكان ،لەمانــە؛ بیرمەنــد و فیقهزانــی نوێخــواز :كۆچكــردو (جەمــال
ئەل-بەننــا) ،و فەیلەســوفی ئیســامیی نا-توندوتیــژی (جــەودەت ســەعید) ،و پێشــەنگی ئیســامی مەدەنیــی
لیبڕالــی (ئەحمــەد قەببانچــی) ،و پێشــەنگی واقیعیبــون لــە جێبەجێكردنــی شــەریعەت و نوێــكاری لــە
«فیقهـــ» و «ئوصولــی فیقهـ»ـــدا :كۆچكــردو (حەســەن توڕابــی) ،و بیرمەندی نوێخوازی ئیســامی و نوســەری
گــەورەی ئێرانــی (عەبدولکەریــم رسوش) ..بــەم دواییانــەش نــاوی زانایــەك و بیرمەندێــك و بانگخوازێكــی
ئیســامیی نوێخــواز زیاتــر دەدرەوشــێتەوە كــە (عەدنــان ئیرباهیم)ـــە ،كــە جێدەســتی زۆری هەیــە لــە
پەروردەكردنــی نەوەیەكــی موســوڵامنی نــوێ و هاوچەرخــدا ،و خەریكــە دەبێتــە خاوەنــی ڕێبازێــك یــان
تەوژمێكــی ئیســامیی نــوێ.
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(ئەدیب یوكسەل) و (ئەحمەد صوبحی مەنصور)  -دو ڕابەری تەوژمی (قورئانیەکان)

فەیلەسوفی ئیسالمیی نا-توندوتیژی
(جەودەت سەعید)

بیرمەند و فیقهزانی نوێخواز
(جەمال ئەل-بەننا)

پێشــەنگی واقیعیبــون لــە
جێبەجێكردنــی شــەریعەتدا
(حەســەن توڕابــی)

پێشەنگی ئیسالمی مەدەنیی لیبڕالی
(ئەحمەد قەببانچی)

بیرمەند و بانگخوازی ئیسالمیی نوێخواز
(عەدنان ئیرباهیم)
بیرمەنــدی نوێخــوازی ئیســامی و نوســەری گــەورەی ئێرانــی
(عەبدولکەریــم رسوش)

دابڕان

“

ژمارە 8
کانونی دووەمی ٢٠١٨

ئەو بزوتنەوە ئیسالمیە فەندەمێنتالیستانەی ئێستە
چاالكن و ئەو گروپە توندڕەوانەی كە پەنادەبەن بۆ
تێرۆر بۆ دامەزراندنی «حوكمی ئیسالمی» و سەپاندنی
شەریعەت؛ تەنها هەوڵێكن بۆ گێڕانەوەی ئیسالمە
دێرینەكە و بۆ بەدەستهێنانەوەی سیستەمە كۆنەكە

لــە كاتــی خۆیشــیدا (موحەممــەد ئیقبــال) باشــرینی ئەوانــە بــوە كــە بــۆ ئیســامی نــوێ كاریــان كــردوە ،و كتێبەكــەی «بنیاتنانــەوەی
بیــری ئایینــی لــە ئیســامدا»  )١٩٣٠( The Reconstruction of Religious Thought in Islamئینجیلــی نوێكردنــەوەی ئایینیــە لــە
جیهانــی ئیســامدا ،ئینجیلێــك كــە «حــەواری» (=»نێــرراو»)ی خــۆی بــۆ هەڵنەكەوتــوە مزگێنیــی بگەیەنــن بــە هەمــو الیــەك .بــەاڵم
ئیقبــال پێــش ســەردەم و كۆمەڵگاكــەی خــۆی كەوتبــو ،و لــەم قۆناغــە هەســتیار و قەیراناویــەی ئێســتادا نەهاتبــو ،و تیشــكی بەرنامــە
فیكریــە نوێكاریەكــەی وەكــو پێویســت نەگەیشــتە كۆمەڵــگای ئیســامیی عەرەبیزمــان بەڵكــو تــا ڕادەیەكــی زۆر لــە كۆمەڵــگای ئیســامیی
ئوردوزمــان قەتیــس بــو.
هەتاكــو بیــری ئیســامیی نوێــی پارێزكاریــش بەگشــتی دەمــاری بــۆ هەندێــك بابەتــی نوێخــوازی لــێ دەدات (هەتاكــو لــە گوتــاری
هەندێــك لــە هێــا و دەموچــاوە دیارەكانــی تەوژمــی ســەلەفیی «صەحوەیی»ـــشدا ،وەكــو ســەملان ئەل-عــەودە) ،هەرچەنــد بــەزۆری
بابەتــی الوەكیــن و لــە پەراوێــزدان و ناگەنــە كــرۆك ،و پاڵنەریــان ئامانجــی بەرگریــە لــە ئیســام و ڕوبەڕوبونــەوەی ـ گوایــە ـ هەوڵەكانــی
«شــێواندن»ی وێنــەی ئیســام و مرۆڤــی موســوڵامنە ،بۆیــە تــا ڕادەیەكــی زۆر دەبنــە هەڵمەتێكــی جوانــكاری و مەكیــاج و ڕەنگكــردن
و ڕواڵەتگۆڕیــن و بەزۆرگونجانــدن ،بــەاڵم ئــەم گونجانــدن و ماناكردنــەوە و ڕەنگكردنانــە یــان هەندێكیــان چاوەڕوانیــی ئەوەیــان لــێ
دەكرێــت بــە تێپەڕبونــی كات و بــە كاری ڕاهاتــن و ئاســاییبونەوە ببنــە بــڕوا و ڕێبــاز و ئاڕاســتەی چەســپاو یــان ڕێگــە بــۆ شــتی لــەم
چەشــنە خــۆش بکــەن.
ڕاســتە ئــەم چاكســازی و نوێكردنــەوە و «ئیجتیهــاد»ە نوێیانــە خۆیــان لــە بەرامبــەری هــەوڵ و هەڵمەتگەلێكــی گەرمــر و چاالكــر
دەبیننــەوە كــە بــۆ زیندوكردنــەوەی فیقهــە كۆنەكــە و چەســپاندنی حوكمــی ئایینــی لەســەر شــێوازی «ئیســامە دێرینەكــە» تێدەکۆشــن.
دەتوانیــن تەوژمــە ســەلەفیەكان :تەقلیدیەكانیــان (ئەوانــەی ســەر بــە دەســەاڵت و دامــەزراوەی ڕەســمین ،تەوژمــە ســوڵتانیەكە ،لەگــەڵ
هێڵــە جامی-مەدخەلیەكــەی) ،و سیاســیەكانیان (تەوژمــی صەحوەیی-قوطبــی) ،و جیهادیەكانیــان ،بــە نوێنــەری یەكــەم و هەرەدیــاری
«ئیســامی دێرینــە»ی ئــەم ســەردەمە بزانیــن ،كــە ڕۆڵــی ڕوبەڕوبونــەوەی هەمــو هەوڵێكــی نوێكردنــەوە دەگێڕێــت ،لەژێــر ناونیشــانی
قەاڵچۆكردنــی «بیدعــە» و الدان «انحــراف»ی ئایینــی و «عەقیدەیــی» ،و دژایەتیــی هاوچەرخایەتــی «العرصان ّيــة» و عەقڵگەرایــی
«العقالنيّــة» .ئیــر ئــەو بزوتنــەوە ئیســامیە ڕەســەنخواز و فەندەمێنتالیســتانەی ئێســتە چاالكــن و ئــەو گروپــە توندڕەوانــەی كــە پەنادەبەن
بــۆ تێــرۆر بــۆ دامەزراندنــی «حوكمــی ئیســامی» و ســەپاندنی شــەریعەت؛ تەنهــا هەوڵێكــن بــۆ گێڕانــەوەی ئیســامە دێرینەكــە و بــۆ
بەدەسـتهێنانەوەی سیســتەمە كۆنەكــە ،ئەمــەش لــە كۆمەڵگایەكــی نــوێ و هەمیشــەزیندوی هەمــو بوارەكانــی ژیانــدا و لەژێــر ســایەی
سیســتەمێكی نــوێ و تــەواو جیــاواز لــە سیســتەمی ســەردەمی كــۆن و ســەدەكانی ناوەڕاســت .ئیــر لێــرەوە بەریەككەوتــن ڕودەدات،
«بەریەككەوتنــی شارســتانێتیەكان»یش دەشــێت لەنــاو یــەك كۆمەڵــگادا بێــت ،لەنێــوان كولتورێكــی نــوێ و زینــدو و كولتورێكــی كــۆن و
دێرینــە كــە دەویرسێــت ببوژێتــەوە یــان لــە ژیــان بــەردەوام بێــت.
جەنگەكــە ڕەنگــە لــە مــەودای نزیكــدا لــە بەرژەوەندیــی تەوژمــە تەقلیدیەكانــدا بێــت ،ئەگــەر تەوژمــە چاكســاز و نوێخــوازەكان بــەردەوام
بــن لــەو ڕێگــە و شــێوازە هەڵەیــەدا كــە هەیانــە كاتێــك دەبینیــن ســورن لەســەر ئــەوەی خۆیــان هەڵبواســن بــە بەڵگەگەلێكــدا لــە دەق
و تێكســتە بەرهەمهاتوەكانــی ئیســامی دێرینــە ،بــە جۆرەهــا شــێوازی نادروســت و الواز لــە هەڵبژاردنــی بەئەنقەســتی بەڵگــەكان و
ماناكردنــەوەی تایبــەت و دەســتكردی دەقــەكان ،و بــەم شــێوە هــەوڵ بــدەن بــۆ بنچینەســازیی ئایینــی و فیقهــی بــۆ ئاڕاســتە و مەبەســتە
نوێیــەكان و الفــی ئــەوە لــێ بــدەن كــە هەنگاوەكانــی «ئیســامی بنچینەیــی» هەڵدەگرنــەوە (لــە كاتێكــدا «ئیســامی بنچینەیــی» تەنهــا

15

دابڕان

ژمارە 8
کانونی دووەمی ٢٠١٨

“

تەوژمە چاكساز و نوێخوازەكان سەرکەوتو نابن ئەگەر
بەردەوام بن لە خۆهەڵواسین بە بەڵگەگەلێكدا لە دەق
و تێكستەكانی ئیسالمی دێرینە ،و الفی ئەوە لێ بدەن
كە هەنگاوەكانی «ئیسالمی بنچینەیی» هەڵدەگرنەوە

گریامنەیەكــی ئەكادێمیاییــە كــە ڕەنگــە بــەم زوانــە نەچەســپێت یاخــود ڕون نەبێتــەوە ،ئەگەریــش بچەســپێت و ڕون ببێتــەوە؛
هێشــتا ڕەوایەتیــی ئایینیــی نابێــت ،چونكــە ڕەوایەتیــی ئایینــی بــەوە دەبێــت كــە «كۆمەڵــی بــاوەڕداران» لەســەری یەكدەنــگ
دەبــن و لــە پێشــینانەوە بــە «ســەنەد» وەردەگیرێــت).
بۆیــە چارەیەكــی تــر نیــە جگــە لــە داننــان بــەو ڕاســتیەدا كــە ئەزمونــی كۆنــی ئیســامی (ئەزمونــی ســەدەكانی ناوەڕاســت)
زادەی ڕۆژگار و قۆناغــی كولتوریــی خــۆی بــوە ،و ڕێگەیەكــی تــر نیــە جگــە لــە دامەزراندنــی ئەزمونێكــی نــوێ كــە زادەی
ڕۆژگاری ئەمــڕۆ و ئــەم قۆناغــە كولتوریــەی ئێســتە بێــت ،و ئیــر ڕۆحــە ئیســامیەكە لــە بەنــدی ئەزمونێكــی كۆنــدا نامێنێتــەوە
كــە لەســەر هەمــو ئاســتێكی شارســتانی و ژیــاری و هــزری تێیپەڕانــدوە.
پەراوێز:

( )١بۆ درێژە و تەواوکاریی ئەم بەراوردەم لەنێوان ڕیفۆرمی پرۆتیستانتی (مەسیحی) و ڕیفۆرمی وەههابی (ئیسالمی)؛ بڕوانە:
س ـهروهر پێنجوێنــی ،ئایــا دهكرێــت ئیســام ریفــۆرم بكرێــت؟ دهربــارهی ئهگهرهكانــی چاكســازیی ئایینــی ل ـ ه جیهانــی ئیســامدا( .بلۆگــی
نوســەر).
https://sarwar-penjweni.blogspot.com/2012/02/
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ماجید خەلیل
(موحەممــەد مەهــدی عاكیــف) ،حەوتەمین مورشــیدی كۆمەڵەی
(برایانــی موســڵامن)ی میــر ،دارای تەمەنێكــی درێــژ و لێب ـڕاو
بــۆ كاری ئیســامی بــوو ،تایبەمتەندییەكانــی لەنێــو ڕەوگــەی
ئیخوانیزمــدا بەســانایی جــودای دەكاتــەوە لــە ڕێبــەرە دیــار و
بەرچاوەكانــی تــری ئیخــوان ،ئــەو دارای ئەتــوار و ئامانجی ســەیر
و پــڕ ســەمەرە بــوو ،هەڵگــری بەهــا و پێنــاوی ئیســامگەرایی
تونــد بــوو ،دانەبـڕاو بــوو لــە ڕەگــی تونــدڕەوی ،و درێژەپێــدەری
هەمــوو ئــەو خوێندنــەوە و وتــارە توندانــە بــوو كــە لــە نێــو
دووتوێــی تەفســیرە ئاگراوییەكــەی «يف ظــال»ی ســەید قوتبــدا
هەبــوون .وەلـ ێ هــەم بــۆ خــۆی و هەمیــش شــوێنكەوتووەكانی
تایبەمتەندییەكــی ســەرووی مورشــیدێك و ڕەوگەیەكــی ســەرووی
مرۆڤێكی ئاســایی پــێ دەدەن .لەم توێژینەوەیــەدا ڕەهەندەكانی
بــەرەو تونــدڕەوی و ڕامانەكانــی ژیانــی سیاســیی ناوبــراو و
ڕاســتییەكانی جیاوازیــی ئەتــوارە سیاســییەكانی ســەردەمەكەی
بــە بــەراورد بــە ســەید قوتــب دەخەینــە ڕوو.
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مەهــدی عاكیــف دروســت لــەو ســاڵەی برایانــی
موســڵامنی تێــدا دامــەزرا ،واتــە ســاڵی  ،1928لــە یەكێك
لــە ئاواییەكانــی پارێــزگای (دەهقەلیــە) هاتووەتــە
دونیــاوە .عاكیــف لــە نەوجەوانیــدا و لــە تەمەنــی 12
ســاڵیدا پێوەنــدی دەكات بــە ڕیزەكانــی خوێنــدكاران
و الوانــی ئیخوانــەوە .لەوێــدا بەشــدارێكی كارای كارە
هونــەری و وەرزشــی و خوێندكارییــەكان دەبێــت.
لــە تەمەنــی  22ســاڵیدا دەبێتــە خاوەنــی بڕوانامــەی
دیپلۆمــی بــااڵ لــە پــەروەردەی وەرزشــیدا و ئیــدی
وەك وانەبێژێكــی ڕاهێنانــی جەســتەیی دەســتبەكار
دەبێــت .پــاش یــەك ســاڵ وەكــو خوێنــدكار لــە كۆلێــژی
مــاف پێوەندیــی دەكاتــەوە بــە زانكــۆوە .ناوبــراو
بــە هــۆی ڕاهێنانــە جەســتەییەكانییەوە هەمیشــە
لــە ڕووی ســایكۆلۆژییەوە خولیایەكــی تایبەتــی بــۆ
ئامادەكاریــی ســەربازی و مەشــق و ڕاهێنــان هەبــووە،
لــە زۆرێــك لــە كــردە خۆبەخشــییەكانی ئیخــوان
و ڕێكخســتنەكانیدا بەشــدار بــوە ،بەتایبــەت لــە
ئامادەكارییــە خۆبەخشــییەكانی زانكــۆی ئیرباهیم پاشــا
(عەیــن شەمســی ئێســتا)؛ دەبێتــە بەرپرســی ڕاهێنانــە
ســەربازییەكان ،و وەك خۆبەخشــێكی دژ بــە ئینگلیــز
لــە ناوچــەی قەنــات ئامادەبوونێكــی بەرچــاوی هەبــوو.
ئــەو ڕەوشــە بــەردەوام بــوو تاوەكــو لــە شۆڕشــی
1952ی دژ بــە ئینگلیــزدا وەكــو الوێــك ڕۆڵــی بەرچــاوی
لــە توندوتیژییەكانــی ئــەو ســەردەمەدا هەبــوو .ناوبـراو
تاوەكــو یاســاغكردنی ئیخــوان لــە ســاڵی 1954دا
پۆســتی بەرپرســی خوێنكارانــی لــە ئەســتۆدا بــوو .هــەر
لــەو ســاڵەدا بــە هــۆی ڕووبەڕووبوونــەوەی چەندیــن
تۆمــەت و تانــەی تیرۆریســتی ســزای لەســێدارەدانی
بەســەردا دەســەپێنن و دواتــر بــۆی ســوك دەكــەن
بــە زیندانیــی هەتاهەتایــی و بــۆ مــاوەی  20ســاڵ لــە
زیندانــدا دەمێنێتــەوە و دواتــر لــە ســەردەمی ئەنــوەر
ســاداتدا ســاڵی  1974لــە زینــدان ئــازاد دەبێــت .ناوبراو
لەپــاش ئازادبوونــی ڕۆڵێكــی بەرچــاوی دەبێــت لــە
بەنێونەتەوەییكردنــی بیــری ئیخوانــدا ،ئــەم هەواڵنــەی
ناوبــراو نــەك هــەر لەســەر ئاســتی میــر و واڵتانــی
ئیســامی وەك ئــوردون و ســعودیە ،بەڵكــو لــە كینیــا
و مالــی و مالیزیــا و بەنگالدێــش و توركیــا و ئەورۆپــا
و ئەمەریــكادا ،دارای تۆڕێكــی پتــەوی پێوەنــدی
دەبێــت .ســاڵی  1980دەچێتــە ئەڵامنیــا و لــەوێ
دەبێتــە بەڕێوەبــەری ناوەنــدی ئیســامیی میونــخ ،بــە
جۆرێــك لــە ســاڵی  1996دا بــە تۆمەتــی بەرپرســایەتی
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لــە ڕێكخســتنی جیهانیــی ئیخــوان بــۆ مــاوەی سـ ێ ســاڵ زیندانــی دەكرێــت .ئــەو لــەو قۆناغانــەدا هــەم وەك بەرپرســێكی
ئەكتیڤــی ئیخــوان و هەمیــش وەكــو ئەندامێكــی پەرلەمــان زۆرتریــن جموجــوڵ و چاالكیــی هەبــووە .بەتایبەتــی پــاش
ئــەوەی ســاڵی  1987یەكێــك بــوو لــەو  35پەرلەمانتــارەی فراكســیۆنی ئیخوانیــان لــە پەرلەمانــی میــردا پێكدەهێنــا.
عاكیــف وەك كەســایەتییەكی دیــاری نــاو ئیخــوان شــیاوی ڕێبەرایەتــی بــوو .ئــەوە بــوو پــاش مەمئــون هوزەیبــی لــە 2004دا
دەبێتــە ڕابــەری گشــتیی ئیخــوان ،تــا لــە 2010دا ئیــدی وەكــو كاندیدێــك بــۆ ڕێبەرایەتیــی ئیخــوان خــۆی ناپاڵێوێــت و
پۆســتەكەی بــۆ موحەممــەد بەدیــع جێدەهێڵێــت .ئیــدی وەک ڕاوێژكارێكــی بــااڵ لەنێــو ڕیزەكانــی ئیخوانــدا دەمێنێتــەوە،
بەتایەتــی پــاش ئاڵۆزییەكانــی نێــوان ســوپای میــر و دەســەاڵتدارێتیی ئیخــوان لــە 2013دا ،مەهــدی عاكیــف یەكێــك بــوو
لــەو تۆمەتبارانــەی كــە هــەم بــە تۆمەتــی ســوكایەتیكردن بــە دادگا و دادی میــر و هەمیــش بــە هاندانــی كوشــت و
كوشــتار جارێكــی دیكــە تونــدی زینــدان كرایــەوە ،دوا جاریــش لــە 22ی ســێپتەمبەری ئەمســاڵدا لــە یەكێك لــە زیندانەكانی
میــردا بــاری تەندروســتیی تێكدەچێــت و كۆچــی دوایــی دەكات.
عاكیــف پێشــینەیەكی دوور و درێــژی لەنێــو ئیخوانــی میــردا هەیــە ،هــەر بۆیــە ئیخوانــەكان پێیــان وایــە پیاوێكیــان
لەدەســتداوە كــە ڕیشــی خــۆی لەنێــو كاری ئیســامیدا ســپی كــرد ،پێیــان وایــە لەدایكبوونــی ئــەو لەدایكبوونــی
ئیخوانــە و  89ســاڵ تەمەنــی بــە تروســكاییەكی نێــو ڕێكخســتنەكانی ئیخــوان وێنادەكــەن .عاكیــف دارای بۆچــوون و
تایبەمتەنــدی خــۆی بــوو ،هەندێــك لــە كۆڵــەران پێیــان وایــە بوونــی ئــەو لەنێــو ڕێكخســتنەكانی ئیخوانــدا دارای
تایبەمتەندییەكــە كــە وەرچەرخانــە مەزنەكانــی هــزری ئیخوانیــزم دەگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو ،چــوون پێیــان وایــە حەمتییەتــی
مێژوویــی ئیســامگەراییەكە لــە چوارچێــوەی بۆچوونەكانــی ئــەودا ئیخوانــی كردووەتــە هزرێكــی نێونەتەوەیــی ئیســامی.
لــەم كۆڵینەوەیــەدا تایبەمتەنــدی و تەیاربوونــی ئــەو لــە ڕووی وەرچەرخانــی ئــەدا و ئەجێنــدای ئیخوانــەوە لــە چەنــد
خاڵێكــی ســەرەكیدا دەخەینــە ڕوو ،هــاوكات بەراوردیشــی دەكەیــن بــە تیۆریســت «منظــر»ە ســەرەكییەكانی پێشــینەی
ئیخــوان كــە خۆیــان لــە ســەید قوتــب و حەســەن بەننــادا دەبیننــەوە .ئیمــە لێــرەدا دەیســەملێنین كــە عاكیــف نــەك هــەر
ڕیفۆرمخــوازی نێــو ئیخــوان نەبــووە بەڵكــو مەچەكی بەهێــزی چەقبەســتوویی و نەریتخــوازی و مانەوەی ڕەگی كالســیكیی
كاری ئیخوانــە لەســەر بەهاكانــی ســەلەفیزم و وەهابیــزم .بــۆ منوونــە؛ ئێمــە دەزانیــن لــە ڕۆژگاری ئــەوڕۆدا ئیخوانــی نــوێ
یــان ڕیفۆرمخوازەكانــی ئیخــوان لــە چەنــد ڕەهەندێكــەوە ســەریان هــەڵداوە ،بــەاڵم کــەم تــا زۆر دوورن لــە میتــۆدی كاری
پیاوێكــی كاریزمــای نێــو ئیســامگەراكان كــە ئەویــش موحەممــەد مەهــدی عاكیفــە.

عاکیف هەڵگری
بەها و پێناوی
ئیسالمگەرایی توند
بوو ،دانەبڕاو بوو
لە ڕەگی توندڕەوی،
و درێژەپێدەری
هەموو ئەو
خوێندنەوە و
وتارە توندانە
بوو كە لە نێو
دووتوێی تەفسیرە
ئاگراوییەكەی «يف
ظالل»ی سەید
قوتبدا هەبوون.

ئیخــوان وەك ئــەوەی ڕیشــەی هێــزە بناژۆخــواز «أصويل»ـــەكانە و هێزێكــی وەك داعــش لــە مناڵدانــی ئــەودا هاتــە دەرێ؛
ئیــدی پــاش ئــەو ڕەوشــە وەحشــەتناكە ڕەوتێكــی ئیســامگەرای جیــاواز لــە ئیخــوان چێبــوو كــە لــە ڕووی جەماوەرییــەوە
بــە خێرایــی شــوێنی بووەتــەوە ،و هــاوكات بــە ئەندازەیــەك كرانــەوەی بــە ڕووی خۆرئــاوادا تێــدا بــوو .بــۆ منوونــە؛ (ئیســام
بەحیــری) یەكێــك لــە ســەركردە هەڵكەوتوەكانــی ئــەو جوڵەوانــە بــوو كــە لەســەر دەربڕینەكانــی لەســەر ئەزهــەر و
قســەكردن لەســەر نەزمــی ئیســامگەرایی لــە تەلەڤیزیۆنــدا بڕیــاردرا بــۆ مــاوەی ســاڵێك زیندانــی بكرێــت( .)١ئــەو بــۆ چوار
ســاڵێك لــە تیڤییەكانــەوە قســەی لــە ســەر تونــدڕەوی و تانــەی لــەو ئیســامە چەقبەســتووە دەدا كــە بوونــی لــە ڕەوگــەی
ســوننیەكاندا هەیــە ،هەروەهــا باســی لــە ئیســامی ئازادیخــوازی و شۆڕشــگێڕی دەكــرد و لەگــەڵ جودابوونــەوەی مزگەوت
و دەوڵەتــدا بــوو .ئــەو لــە کانونــی یەکەمــی 2016دا كەوتــە بــەر لێخۆشــبوونی ســەرۆكایەتییەوە ،ئەمەیــش لــە مێــژووی
میــردا بڕیارێكــی دەگمــەن بــوو .یەكێكــی تــر لــە پشــتیوانانی ڕیفــۆرم و ئازادیی هــزر و ڕۆشــنگەری؛ بریتییە لــە (ئیرباهیم
عیســا) ،ئــەو رشۆڤەكارێكــی جەماوەردۆســتی میرسییــە و سەرنوســەری ڕۆژنامەیەكــی ســەربەخۆی میرسییــە بــە نێــوی
«املقــال» .ئیرباهیــم عیســا لــە دەســتپێكی ئەمســاڵدا ڕایگەیانــد كــە وازیهێنــاوە لــە بەرنامــە تەلەڤیزیۆنییەكــەی ،چــوون
لــە الیــەن واڵتــی ســعودییەوە فشــاری فــرە كراوەتــە میــر ،لەبــەر ئــەوەی ئیرباهیــم بــەردەوام هێرشــی كردووەتــە ســەر
ڕادیكاڵییەتــی وەهابــی و ڕەوگــەی چەقبەســتووی هۆزگەرایــی لەنێــو ئیســامگەراكاندا( .)٢هەڵوێســتە ڕیفۆرمیســتییەكانی
ئیرباهیــم عیســا لــە هەمبــەر تێرۆریســتەكاندا فرە قــورس و تاڵــن ،ئەوان لە 1992وە ئەویان خســتووەتە لیســتی كوشــتنەوە،
هــەر بۆیــە ئــەم پیــاوە بــەردەوام لەژێــر چاودێرییەكــی تونــدی ئاسایشــدایە .نەیارییەكــەی بــۆ ئیخــوان موســلمین و
بەرهەڵســتییەكانی؛ ئەویــان كردووەتــە بابەتــی فەتواكانیــان و لێــرەو لــەو ێ و لــە پالتفۆرمــی ئاینییانــەوە وەك كافرێــك ناوی
دەبــەن(( .)٣ســەیید ئەل-قیمەنی)یــش یەكێكــی دیكەیــە لــەو ڕیفۆرمخــوازە مەزنانــەی دونیــای ئیســام لــە میــردا ،ئەویش
بــۆ بــاوەڕ و دیــد و ســەرنجە بوێرەكانــی ڕووبــەڕووی زینــدان و ئەشــكەنجە و فەتــوای كافربــوون بووەتــەوە .ئــەو پێــی وایە
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بەرنامە و میتۆدی كاری ئیخوان لە خۆرئاوادا بە تەواوی
ڕاستییەكانی جواڵنەوە ڕیفۆرمخوازییەکانی میرسی پەراوێز
خستووە ،بۆیە سەرنجی خۆرئاواییەكان تەن ێ لەسەر ئیخوانە،
و ئەوانیش بە میكانیزمی فریودەرانە خۆیان وەك ڕێكخراوێكی
شلڕەو هەژماردووە
كــە شــوێنێكی وەكــو زانكــۆی ئەزهــەر لەگــەڵ ڕێكخراوێكــی تێرۆریســتیدا جیــاواز نییــە ..هەمــوو ئــەم كەســایەتییانە كــە جواڵنەوەیەكــی
نوێــن و جەمــاوەری بەرینیــان هەیــە و تەنگیــان بــە تەوژمــی ڕادیكاڵــەكان هەڵچنیــوە؛ هێشــتا لەســەر ئاســتی خۆرئــاوا نــارساو نیــن و
نەبوونەتــە شــوێن بایەخــی ئــەوان( .)٤بەرنامــە و میتــۆدی كاری ئیخــوان لــە خۆرئــاوادا بــە تــەواوی هەژمــوون و ڕاســتییەكانی ئــەم جواڵنــەوە
ڕیفۆرمخوازییــەی پەراوێــز خســتووە ،و ســەرنجی خۆرئاواییــەكان تەنـ ێ لەســەر ئیخوانــە ،و ئەوانیــش بە میكانیزمــی فریودەرانــە خۆیان وەك
ڕێكخراوێكــی شــلڕەو هەژمــاردووە.
ئــەو ڕەوگــە ڕیفۆرمخوازییانــە جیــاوازن لــە هەمــوو ئــەو ڕێبەرانــەی كــە گۆشــت و خوێنــی هزریــان تێكەڵــە بــە لەدایكبوونــی ئیخــوان،
نەخاســمە پیاوێكــی وەك عاكیــف كــە قۆناغێكــی توندڕەویــی ئیخــوان نییــە ئــەو تێیــدا ڕۆڵــی نەبینیبێــت ،تەنانــەت گــەر حەســەن بەننــا و
ســەید قوتــب لــە نێــو ژیانیانــدا دەریچەیــەك بــۆ ئــەدەب و ڕۆحێــك بــۆ پێكەوەژیــان و بوارێــك بــۆ نوســین هەبوبێــت؛ ئــەوا ســەرلەبەری
ژیانــی عاكیــف جەختكردنــەوە بــووە لــە مەچــەك و بــازوو ،پێداگــری بــووە لەســەر ئیــان بــە بەرخــودان و هەوڵــدان بــۆ دەرچــوون لــە
قاوغــی ناوچەگەرییەتــی .تەنانــەت لێدوانەكانــی هەاڵیەكــی میدیاییــان هەبــوو وەختێــك كــە دەیــوت قەیــدی چییــە بــا ئــەوەی ڕێبەرایەتیی
میــر دەكات؛ میــری نەبێــت .ڕاســتە لــەم ســۆنگەیەوە نەیارانــی ئەویــان لــەو تــەرزە نەتەوەییــە جــودا دەكــردەوە كــە كەســێكی وەك
حەســەن بەننــا بازنــەی كاری «عروبــە» و ئیســامگەرایی بــە تەواوكــەری یەكــر دادەنــا ،بــەاڵم ئــەم تۆخــر لــە بەننــا كاری دەكرد بــۆ «عروبە»
و ناســیۆنالیزم ،ئــەم داهێنــەری ڕاســتییەك بــوو كــە ئیخوانــی دەكــردە پــرۆژە و هەنــاردەی دەكــرد بــۆ تــەواوی واڵتانــی دونیــا .هــەر بۆیــە
لەنێــو ئیخوانــدا عاكیــف بــە «خومەینیــی ســوننەكان» نارسابــوو ،خومەینــی كــە بیــری هەناردەكردنــی شۆڕشــی ئیســامی كــردە داهێنانــی
خــۆی؛ ئەویــش بیــری هەناردەكردنــی هــزری ئیخوانــی ال مەبەســت بــوو.
لێرەدا دەتوانین كورتەی ڕوانگەكانی عاكیف و تایبەمتەندییەكانی شەنوكەو بكەین:

یەكەم:
زیندوڕاگرتنی گیانی جیهاد و بەرەنگاری لە میرسدا:

هەمیشــە ڕێكخســتنەكانی ئیخــوان لــە گەڕانــەوە بــۆ ڕەوایەتیــی شۆڕشــگێڕی لــە مشــتومڕ و دانوســتانەكانیاندا منوونــەی عاكیفیــان
دەهێنایــەوە نــەك ســەیید و حەســەن بەننــا .گــەر ئــەوان بــە تیــۆری لــێنەویــن؛ ئــەوا عاكیــف بــە پراكتیكــی هاتــە پێشــەوە ،و ڕەوایەتیــی
ئیخوانــی لــە ڕووبەڕووبونــەوەی ئینگلیــز و ســەروەریی میــردا دەبینییــەوە لــە ســاڵی 1954دا .جیــا لەوەیــش هەمیشــە داینەمــۆی گەنجانی
میــر بــوو بــۆ ڕاهێنــان و بــۆ پشتبەســن بــە مەچــەك و بــازوو ،بــۆ ئامادەســازی و كاری تێكدەرانــە و هەڵكوتانــە ســەر دامــەزراوە الیــك
«عەملانی»ـەكان.

دووەم:
زیندوڕاگرتنی گیانی جیهادخوازی و توندوتیژی لە دەرێی سنوورەكانی میرسدا:

كۆڵــەران پێیــان وایــە عاكیــف بابــی پراكتیكــی كاری جیهادییــە ،چــوون شــانە جیهادییــەكان و هاندانــی الوان بــۆ ڕاهێنــان و كردنــەوەی
مەشــقی نهێنــی و پــەروەردەی ڕاهێنانــە جەســتەییەكان شــتێك بــوو هەمیشــە عاكیــف وەك خۆهەڵكێشــانی بــواری پســپۆڕیی خــۆی لە كۆڕ
و كۆبوونەوەكانــدا جەختــی لەبــارەوە دەكــردەوە ،هەمیشــە عاكیــف لەنێــو نــورساو و بابەتــە هزرییەكانــی ســەید قوتبــدا و لەنێــو رشۆڤــە
و شــیكارە قورئانــی و فەرمودەییەكانــدا دەســتی دەبــرد بــۆ بابەتــە جیهادییــەكان ،و گیانــی بەرەنــگاری و هاوجەســتەییی دنیــای موســڵامنی
ک لــە ڕووبەڕووبوونەوەكانــی فەڵەســتیندا ڕۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە .هــاوكات بــە پشــتیوانیی ئەو و بــە هاندانی
بایــەخ پـێدەدا ،و لــە گەلێـ 
ئــەو بابەتــی فەڵەســتین خرایــە نێــو میتــۆدی ئیخوانــەوە و كاری لەســەر دەكــرد ،جگــە لەوەیــش بیــری بردنەدەرێــی لقەكانــی كاری ئیخــوان
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كۆڵەران پێیان وایە كە عاكیف بابی پراكتیكی
كاری جیهادییە ،چوون شانە جیهادییەكان
و هاندانی الوان بۆ ڕاهێنان و كردنەوەی
مەشقی نهێنی و پەروەردەی ڕاهێنانە
جەستەییەكان؛ شتێك بوو هەمیشە عاكیف كۆڕ
و كۆبوونەوەكاندا جەختی لەسەر دەكردەوە
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موحەمەد مەهدی عاكیف ،لە دادگای میرسی

لــە كارنامــەی ئــەوەوە جەختــی لەبــارەوە كرابوویــەوە .عاكیــف لــە میانــی ژیانیــدا دارای ئەزمونێكــی زەنگیــن بــوو ،هــەم وەك ڕێبەرێكــی
شۆڕشــی دژ بــە ئینگلیــز و هەمیــش وەكــو جیهادییەكــی دیــاری نێــو چاالكییەكانــی فەڵەســتین نــاوی هەبــووە(.)٥
پــاش هەمــوو ئــەو نكولیكردنــە لــە بوونــی باڵــی ســەربازی و خەباتــی چەكــداری؛ لــە كۆتایــی شەســتەكان و دەســتپێكی حەفتاكانــدا ،چەندین
ڕیكخ ـراوی تێرۆریســتی لــە ژێــر نــاو و دروشــمی جیاجیــادا قوتبوونــەوە .لــەو ڕێكخراوانــە «كۆمەڵــی موســڵامنان» («جامعــة املســلمني»)
پێكهێ ـرا كــە نــاوە باوەكــەی زیاتــر «تەكفیــر و هیجــرە» بــوو .ئــەو ڕێكخ ـراوە لــە الیــەن دوو ســەركردەی دەزگا نهێنییەكــەی ئیخوانــەوە
دامــەزرا ،ئــەوان پــاش ئــەوەی لــە زینــدان ئــازاد ك ـران ئــەم ڕێكخراوەیــان دامەزرانــد ،ئەوانیــش (شــوكری ئەحمــەد موســتەفا) و (مــەال
عەلــی ئیســاعیل)ی بـرای ســەركردەی ئیخــوان مــەال (عەبدولفەتتــاح ئیســاعیل) بــوو ،ئــەو كەســەی كــە لەتــەك ســەید قوتبــدا لــە ســێدارە
درابــوون( .)٦هــەر لــەو كاتــەدا گروپێكــی دیكــە لەالیــەن ئیخوانــەوە دامــەزرا كــە بریتــی بــوو لــە «كۆمەڵــی ئیســامی» («الجامعة اإلســامية»).
ئــەم گروپــە لــە ســاڵی 1981دا بەرپرســیارێتیی تێــرۆری (ئەنــوەر ســادات)ی ســەرۆكی میــری كەوتــە ئەســتۆ .ئــەو ڕێكخراوانــە هەردوكیــان
لەالیــەن ڕێبــەرە دیارەكانــی ئیخوانــەوە دامــەزراون و هیــچ كاتیــش بانگەشــەی دابڕانیــان لــە ئیخــوان نەكــردووە .ئەنــوەر ســادات مانگێــك
پێــش ئــەوەی تێــرۆری بكــەن؛ لــە دووا وتاریــدا ئــەوەی نەشــاردەوە كــە ئەندامانــی كۆمەڵــی ئیســامی هەمــان ئەوانــەی ئیخوانــن و هەمــوو
ئەوانــەن كــە لــە زیندانــدا قوتــار بــوون و كەوتوونەتــەوە چاالكــی و كــردەی توندوتیــژی(.)٧
لــە نەوەدەكانــدا میــر كەوتــە وێــزەی ئــەو شــەپۆلی توندوتیژییــەی كــە لــە واڵتــدا دەســتیپێكردبوو ،ئــەوان بــەردەوام هێوریــی ناوخۆیــان
تێ ـكدەدا ،و هێرشــیان دەكــردە ســەر دامەزراوەكانــی میــری ،و كەمینــەی قیبتییەكانیــان بەگیرهێنابــوو ،هــاوكات گەشــتیارە بیانییەكانیــان
دەكوشــت و دەفڕانــدن ،جگــە لەوەیــش لــە مانگــی شەشــی 1995دا وەختێــك حوســنی موبــارەك لــە ئەســیوبیا بــوو؛ پالنــی كوشــتنییان
داڕشــت( .)٨هــەر لــە هەمــان ســاڵدا ڕێبــەری مەعنەویــی ئیخــوان مــەال (عومــەر عەبدوڕڕەحــان)ی نــارساو بــە «شــێخی نابینایــان» ،هــاوڕێ
لەتــەك نــۆ كەســایەتیی دیــاری تــردا ،هەمــوو ئەوانــە تاوانبارك ـران بــە پالندانــان بــۆ تەقاندنــەوەی نێوەنــدی بازرگانیــی جیهانــی لــە ســاڵی
1993دا .لــە مانگــی 2ی 2017دا عومــەر عەبدوڕڕەحــان لــە كاتێكــدا لــە زیندانــی (نــۆرث كارۆلەینــا) زیندانــی هەتاهەتایــی بــوو؛ كۆچــی
دوایــی كــرد .موحەممــەد موڕســی لــە ســاڵی 2012دا و لــە هــەوەڵ وتاریــدا وەك ســەرۆكی واڵت و لــە مەیدانــی ئازادیــی قاهیــرەدا بانگەشــەی
ئازادیــی كــرد بــۆ مــەال عومــەر عەبدوڕڕەحــان و لــەو دەمەیشــدا خانــەوادەی مــەالی ناوب ـراو لــە نێــو ئاپــۆرای خەڵكیــدا بــوون.
دیــارە گەاڵڵەبوونــی ڕێكخســتنی نێونەتەوەیــی جواڵنەوەكــە لــە الیــەن زاواكــەی حەســەن بەننــاوە بــە نێــوی (ســەعید ڕەمــەزان) بایەخــی
تایبەتــی خــۆی هەبــوو( .)٩ئــەو ســاڵی  1954هەڵهــات بــۆ ســعودیە و دواتــر لــە ســاڵی 1958دا چــووە جنێــف و لــە ژێــر ڕێنوماییەكانــی
(موســتەفا مەشــهور)دا ڕێكخســتنێكی نێونەتەوەیــی دامەزرانــد .ئــەو دامەزرێنــەر و دانــەری نەخشـەڕێگای داهاتــووی ئیخــوان و نوســەری
«جیهــاد؛ ڕێگەکەیــە» («الجهــاد هــو الســبيل») بــوو( .)١٠بــەاڵم قــەاڵ و قورســایی پەیــڕەوی ئــەم بۆچوونانــە؛ عاكیــف بــوو .ڕێكخســتنەكە تــا
نێوەنــدی هەشــتاكان بەتــەواوی نەكەوتبــووە كار و چاالكیــی خــۆی .كاتێــك مەشــهور لەپــاش تێــرۆری ســادات میــری بەجێهێشــت؛ وەك
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پاش سااڵنێک
نكولیكردن لە
بوونی باڵی سەربازی
و خەباتی چەكداری؛
ئیخوان لە كۆتایی
شەستەكان
و دەستپێكی
حەفتاكاندا،
چەندین ڕێكخراوی
تێرۆریستی
لە ژێر ناو و
دروشمی جیاجیادا
قوتکردەوە
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دەزانیــن ئــەم نەزمــی تیرۆرەیــش ئــەو كاتــە هاتــە ئــاراوە كــە عاكیــف لــە  1974و لــە ســەردەمی ســاداتدا
ئــازاد كرابــوو .موســتەفا مەشــهور پــاش كوشــتنی ســادات لــە خۆرئــاوای ئەڵامنیــا گیرســایەوە ،ئیــدی لــە
ســاڵی 1986دا توانــی دەزگا نهێنییەكــە لەوێنــدەر دامبەزرێنێــت( .)١١هــەر لــەو كاتــەدا عاكیــف لــە میونیــخ
تــاوی كاری جیهادیــی لەپــاڵ ســەهەندی ناوەنــدی هــزری ئیســامیدا دەس ـتپێكردبوو ،ئیــدی پێكــەوە
كەوتنــە چاالكــی .ئــەم گروپــە نــە تەنهــا بەرپــرس بــوو لــە چاالكییــە بەرف ـراوان و گشــتییەكانی ئیخــوان؛
بەڵكــو هەماهەنگــی و هاوكاریــی هەمــوو ئــەو هێرشــانەی دەكــرد كــە گروپــە تێرۆریســتییەكان لەنێــو
خاكــی ئەمریــكادا ئەنجامیــان دەدان .بــەم شــێوەیە و بــۆ منونــە (شــەكیب مەخلــوف) ،یەكێــك لــە دیارتریــن
ڕێبەرەكانــی لقــی جنێفــی ئیخــوان ،لــە هەمــان كاتــدا ســەرۆكی فیدراســیۆنی ڕێكخ ـراوە ئیســامییەكانی
ئەورۆپــا بــوو( .عەبدوڕڕەحیــم عەلــی) ئەندامــی پەرلەمانــی میــر و پســپۆڕی بــواری تێرۆریــزم ،ئــەو بــە
یەكێــك لــە ترســناكرتین ڕێبــەرە تێرۆریســتەكانی ڕێكخـراوە نێونەتەوەییەكــەی ئیخــوان نێــوزەد دەكات(.)١٢
بــە هەمــان شــێوە لــە ســۆنگەی جەنــەڕاڵ (فوئــاد عەلالم)ـــەوە ،كــە یەكێــك بــوو لــەو كەســانەی لــە بــارەی
كردەكانــی ئیخوانــەوە لــە شەســت و حەفتــاكان كۆڵینــەوەی كردبــوو ،ئــەو پێــی وایــە كــە بــە پشــتیوانیی
مــاددی و هاوكاریــی لقــی جنێفــی ئیخــوان كۆمەڵــی ئیســامی لــە میــردا دامــەزراوە(.)١٣
ئێمــە لێــرەوە تێدەگەیــن كــە عاكیــف شاســواری بردنــە دەرەوەی ئیخــوان بــوو بۆ دنیــای ئیســام و ئەورۆپا،
بەتایبەتــی بــۆ نیمچــە دورگــەی باڵــكان و بــۆ ئەورۆپــای ڕۆژهــەاڵت ،عاكیــف یەكێــك بــوو لــەو كەســانەی
كــە ئیخوانــی كــردە ئایدیــای دونیــای ئیســام و ئیخوانیزمــی بــە گلۆباڵكــرد .ئیخــوان تــا ئــەو كاتــە ڕچــەی
شــكا كــە پیاوێكــی وەك عاكیــف ڕۆڵــی بینــی لــە پێوەندیــی ئیخــوان و ئیســامگەراكانی شــیعەدا ،بەتایبەتــی
پێوەندیــی ئیخــوان و ڕابەرانــی جواڵنــەوەی ئیســامی لــە ئێرانــدا .ڕاســتە هەمیشــە وتارەكانــی عاكیــف كــە
دەیوتنــەوە ئەوەیــان دووپــات دەکــردەوە کــە جیــاوازی لەنێــوان شــیعە و ســوننە نییــە و ئــەوە جیاوازییەكی
سیاســییە و ئێمــە جیــا نیــن؛ بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەم وتەیــەی عاكیــف سیاســی بــوو ،چــوون لــە كاردانــەوەی
وتارەكانــی موبارەكــدا بــوون كــە دەیــوت عەرەبــە شــیعەكان مەرجەعیــان ئێرانــە و شــیعەی ناســیۆنالیزم
نییــە .ئــەو وەك نەیاریەتــی سیاســی ئــەوەی دەگــوت ،چــوون بــە گوێــرەی كۆڵــەران عاكیــف ڕۆڵــی هەبــوو
ک لــە واڵتانــی كەنــداو ،بەتایبەتــی عەرەبســتان ،كــە هــەر لــە
لــە داڕشــتنەوەی میتــۆدی پــەروەردەی گەلێـ 
زارۆییــەوە و لــە میتــۆدی قوتابخانەكانــدا شــیعە وەكــو «ڕافیضــە» نــاو دەبــەن.

سێهەم:
مەهدی عاكیف وەك سیاسیرتین ڕێبەری ئیخوان:

هیــچ كام لــە ڕێبەرەكانــی ئیخــوان ،بــە حەســەن بەننــا و ســەییدەوە ،هێنــدەی عاكیــف سیاســی نەبــوون.
ڕاســتە ئــەوان لــە ڕووی نوســین و پەیامــەوە قــوڵ و داب ـراو بــوون و هەوێنــی جواڵنەوەكــە بــوون ،بــەاڵم
سیاســی نەبــوون و كەمبیــن بــوون و نەیاندەپەرژایــە ســەر مانــەوە .ئــەوان گــۆڕان لــە ژیانیانــدا ڕوویدەدا،
چــوون وەك قەڵەمبازێــك ڕەوتــی ژیانیــان گــۆڕاوە ،نوســینی دوێن ـ ێ و ئەوڕۆیــان جیاوازیــی هەیــە ،بــەاڵم
عاكیــف نەیتوانیــوە بگۆڕێــت یــان نەیویســتووە ،لەبــەر ئــەوە كۆڵــەران بــە لێبڕاوتریــن ســەركردە و بــە
ڕەنگوبــۆی نەگــۆڕی یــەك ســەدەی ئیخوانــی دەزانــن ،تەنانــەت نەیارانــی كــە ڕیفۆرمخوازەكانــن وا دەبینــن
عاكیــف مانــای داوەتــە بناژۆیــی ئیخــوان و وایكــردووە كــە ڕەگــی وەههابیــزم و لێكچــووی ســەلەفیزم لەنێو
ڕیزەكانیــان بەرجەســە بێــت .ئــەوە ئــەو بــوو ئیخوانــی گەیانــدە ڕێكخ ـراوی بناژۆخــواز و تونــدڕەو ،ئــەوە
ئــەو بــوو ئیخوانــی گیــرۆدەی بەندوبــاوی پێشــینان كــرد و ڕۆحــی نوێگەریــی لەنێــودا كوشــت ،ئــەوە ئــەو
بــوو لــە زیندانیشــدا بــواری نــەدا موڕســی زەڕەیــەك لــە ئەتــوارە توندەكانــی بگۆڕێــت ،و ئــەوە ئــەو بــوو
پەلــەی كــرد تــا موڕســی گــۆڕان لــە دەســتور بــكات ،و ئــەوە ئــەو بــوو دەیــوت بــە «تاكە نەعــل ڕووبــەڕووی
نەیارامنــان دەبینــەوە»(.)١٤
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لەنێوان بیری ئەفسانەیی و قورئاندا

خەرسەو مەحمود
پێشەكی:

هاوشــێوەی پیتــەكان ،ژمارەكانیــش لــە دیــدی ئەفســانەیی مرۆڤــی كــۆن و نوێــدا ،خاوەنــی
ئەفســونی تایبەتــی خۆیانــن ،دیــارە لــە بابەتــی سیحریشــدا ژمــارە و پیــت پێگــە و بایەخــی
تایبەتــی خۆیــان هەیــە .لەنێــو ژمارەكانیشــدا ،چەنــد ژمارەیەكــی دیاریك ـراو بــە شــێوەیەكی
تایبــەت ،ئــەو كاریگەرییــە جادویــی و ئەفســانەییەیان هەیــە ،وەك ژمارەكانــی (،٤٠ ،٧ ،٣
« .)١٠٠٠هەندێــك جــار ژمــارە دەبێتــە مەبەســتی ســەرەكیی مەعریفــە ،وەك دەربــڕی
حەقیقــەت دەردەكەوێــت .لــە هەندێــك پارچــەی نــورساودا كــە لــە ســەردەمی (دیمۆكریتوس)
ـــەوە ماونەتــەوە ،هاتــووە :زاتــی ژمــارە ،هــۆی مەعریفەیــە .لــە هــەر شــتێكی مەتەڵئاســا و
نەنــورساودا ،خــودی ژمــارە ،ڕێبــەر و فێــركارە .ئەگــەر ژمــارە نەبوایــە؛ هی ـچكام لەوشــتانەی
هــەن ،چ لــە خۆیانــدا و چ لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ شــتەكاندا؛ دۆخێكــی ڕون و دیاریــان نەدەبو،
بــەاڵم ئەمــە ژمارەیــە كــە هەمــو ئــەو شــتانەی لــە ڕێگــەی تێگەیشــتنی هەســتییانەوە تێیــان
دەگات ،ڕێكیــان دەخــات و لەگــەڵ یەكــردا شــیاوی ناســین و بەراوردكردنیــان دەكات.
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پیتاگــۆراس «فیثاغــورس» ،پێــی وایــە كــە ژمــارە ڕاســتی و گەوهــەری دیاردەكانــە و گەوهــەری ژمــارەش (یــەك)
ـــه .بەپێــی پیتاگــۆراس ژمــارەكان ماهیەتــی شــتەكان پێكدێنــن ،ژمــارە ( )٧بریتییــە لــە دەرفــەت ،ژمــارە ()١٤
دادوەری ،ژمــارە ( )٣هاوســەرگیری»(.)١
كەواتــە تەنانــەت فەلســەفەی كۆنــی یۆنانیــش لەژێــر كاریگەریــی ئەفســونی ژمــارەدا بــووە« .ژمــارەكان لــە
خــودی خۆیانــدا خاوەنــی هیــچ ڕاســتییەكی ئەنتۆلــۆژی نیــن ،گــەر لــە گۆشــەی فیكــری لۆژیكییــەوە بۆیــان
بڕوانیــن .هیــچ دەسەاڵتێكیشــیان نییــە جگــە لەوانــەی لــە پێگــەی خۆیانــدا ،یــان لــە پەیوەندییانــدا ،لەنــاو
زنجیرەیــەك لــە ژمارەكانــدا ،یاخــود لــە میانــەی كۆمەڵەیەكــی دیاریكـراودا ،هەیانــە .بــەاڵم ژمــارەكان لــە فیكری
ئەفســانەییدا خاوەنــی بونێكــی تایبــەت و مانایەكــی پیرۆزگەرانــەن ،كــە وایــان لــێ دەكات بــە خەرمانەیەكــی
نیمچــە ســیحرییەوە دەور درابــن ،خاسیەتگەلێكیشــیان دەدرێتــە پــاڵ كــە دەیانكەنــە خاوەنــی كاریگــەری.
لەبــەر ئــەوە ژمــارە لەپــاڵ فــەزا و زەمانــدا وەك ڕەگــەزی ســێیەم وایــە كــە بڕیــاری بەســەر ئەنــدازەی جیهانــی
ئەفســانەییدا داوە ،لەســەر ئــەو بناغەیــەی كــە هەمــو پێكهاتنێكــی نێــوان دوو پێكهاتــە ،تەنیا بــە پەیوەندییەكی
نێوانیــان داناندرێــت ،بەڵكــو پەیوەندییەكــی ڕاســتەقینە كۆیــان دەكاتــەوە ،ئەمیــان دەداتــە پــاڵ ئــەوی تریــان
و ئیــدی هارمۆنیەتیــان دەچێتــە پــاڵ»(.)٢
قورئانــی پیرۆزیــش لــەم نێوەنــدەدا وەك كتێبێكــی ئایینــی كــە بەشــێك لــە پێكهاتەكــەی ئەفســانەیە واتــە
چیرۆکەکانــی دەربــارەی ســەرەتای شــتەکان ،لێــرەوە (ژمــارە)ش وەك بابەتێكــی دانەبـڕاو لــە جیهانــی ئەفســانە،

ژمــارەی ئەفســانەیی حــەوت لــە مــاوەی ســوڕی مانگــەوە هاتــووە ،كــە مانگــی ئاســان لــە مــاوەی
 ٢٨ڕۆژدا خولــی خــۆی تــەواو دەكات كــە لــە چــوار حەوتــی پێكهاتــووە

ناكرێــت لەنــاو ئــەو كتێبــە پیــرۆزەدا ئامادەیــی نەبێــت .هــەر بۆیــە دەبینیــن لەنــاو قورئانــدا چەنــد
ژمارەیــەك بونیــان هەیــە كــە بایەخێكــی تایبەتیــان پ ـێدراوە ،لــە منونــەی ژمارەکانــی (.)١٠٠٠ ،٤٠ ،٣ ،٧

ژمارە حەوتی ئەفسانەیی

لەنێــو ئــەو ژمــارە ئەفســانەییانەدا ،كــە لــە دەق و بابەتــە ئەفســانەییەكاندا ئامادەییــان هەیــە ،ژمــارە
حــەوت یەكێكــە لەوانــەی زۆرتریــن تیشــكی خراوەتــە ســەر ،لــەو ژمارانەیــە كــە بایەخپێدانیــان
و قورســاییان لــە دیــدی مرۆڤــی كــۆن و نوێــدا بەڕونــی دەردەكەوێــت« .ئــەم ژمــارە ئەفســانەییە لــە
ســەرەتاوە پاســاوی خــۆی لــە مــاوەی ســوڕی مانگــەوە هێنــاوە ،كــە مانگــی ئاســان لــە مــاوەی  ٢٨ڕۆژدا
خولــی خــۆی تــەواو دەكات كــە لــە چــوار حەوتــی پێكهاتــووە( .عەلــی شــەوك) لــەم بارەیــەوە دەڵێــت:
«ئێســتا ،بۆچــی ژمــارە حــەوت؟ ئــەو نهێنییــە ڕاســتەقینەیە چییــە كــە لەپشــتیەوە خــۆی حەشــار دەدات؟).
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وا دیــارە ئــەو بایەخــەی ژمــارە حــەوت هەیەتــی لــە مانگــەوە خــوازراوە .لــەو ڕوانگەیــەوە كــە لــە دێــر زەمانــەوە
مــرۆڤ دركــی بــەوە كــردوە كــە ســوڕانەوەی مانــگ بــە دەوری زەویــدا بــۆ ئــەوە دەشــێت كــە ببێتــە پێوەرێــك بــۆ
زەمــەن و حســابكردن و ڕۆژژمێــری ڕۆژەكان .ئــەم ســوڕانەوەیە بــە «مانگ»ێــك نــاوزەد كــراوە .ئێســتاش ئــەو
وشــەیەی مــاوەی ســی ڕۆژ «شــهر» دەگەیەنێــت كــە (مــاوەی مانگێكــی ســاڵە)؛ هەمــان ئــەو وشــەیەیە كــە مانگــی
ئاســانیش «قمــر» دەگەیەنێــت :وشــەی «ئەرخــو»ی ئەكــەدی كــە بــە «قمــر» و «شــهر» و «هالل»یــش دەگوترێــت.
وشــەی Monthی ئینگلیــزی كــە بــۆ «شــهر» (= مــاوەی ســی ڕۆژەكــە) بــەكار دەهێرنێــت لــە وشــەی Moonەوە
وەرگی ـراوە كــە بــە مانگــی ئاســان «قمــر» دەگوترێــت .لــە یۆنانییشــدا وشــەی « =( mḗnēقمــر») لــە =( mḗn
«شــهر»)ەوە هاتــووە یــان هاوڕیشــەن ...تــاد.
مــرۆڤ لــە كۆنــەوە ســەرنجی داوە كــە ســوڕی مانــگ یەكســانە بــە  ٢٨ڕۆژ بــە نزیكەیــی .گــەر بشــانەوێت
وردەكاری بكەیــن؛ ئــەوا ئــەو ڕۆژانــەی مانگیــان تێــدا دەبیرنێــت لەنێــوان  ٢٨-٢٧ڕۆژدان ،كــە لەنێــوان ڕۆژێــك یــان
دوو ڕۆژدا تێیانــدا ون دەبێــت .مرۆڤــی كــۆن ڕۆژانــی ونبونەكــەی پشتگوێخســتووە ،جەختــی لەســەر ئــەو ڕۆژانــە
كــردووە كــە تێیانــدا دیــار دەبێــت ،كــە  ٢٨ڕۆژن .ئــەم ژمارەیــەش بریتییــە لــە دوو ئەوەنــدەی ژمــارەی ئــەو ڕۆژانــەی
مانگــی  ١٤پڕدەكەنــەوە ،چــوار ئەوەنــدەی نیــوەی مانگــی چواردەشــە ،ئەمــەی دواییشــیان (واتــە نیــوەی پڕبونــی
مانــگ ،مانگــی )١٤؛ یەكســانە بــە حــەوت ڕۆژ.
وا دیــارە مــرۆڤ ئــەم ژمارەیــەی وەك ژمارەیەكــی ســوڕاوە (ژمارەیــەك لــە ســوڕی بەردەوامــدا بێــت) هەڵبــژاردووە
(وەك ژمــارە  ١٠لــە حســابكردنی ئێمــەدا) ،لەبــەر ئــەوەی وەك مەزنرتیــن خاڵــی هاوبەشــی نێــوان حاڵەتەكانــی
قۆناغەكانــی مانگــە( .)٣هەروەهــا «ئــەم ژمارەیــە الی ســۆمەری و بابلییــەكان مانــای (كامــڵ ،زۆر ،هەمــو ،هێــز)
دەبەخشــێت .بابلییــەكان ژمــارە حەوتیــان بــە پیــرۆز و قەدەغەكــراو و «موحــەڕڕەم» دانــاوە و یــەك وشــەیان
بەكاردەهێنــا بــۆ ژمــارە  ٧و بــۆ «هەمــو» ،بۆیــە حــەوت ڕەمــزی كەمــاڵ و گەیشــتنە ڕەهایــە ،حــەوت ڕەمــزی دوبــارە
ژیانەوەیــە ،لــە دەق و ئەفســانە ســۆمەرییەكاندا ئاســەواری ئــەم ژمارەیــە دەبیرنێــت ،لــە دوعایەكــی ســۆمەریدا
هاتــووە« :خودایــە! گوناهەكانــم حەوت-حەوتــە الیانبــە ،ئــەی ئــەو خودایانــەی دەتانناســم و ناتانناســم!
گوناهەكانــم حــەوت حەوتــە الیانبــەن» ،هەروەهــا لــە ئەفســانەی تۆفانــی ســۆمەریدا هاتــووە« :تۆفــان حــەوت
شــەو و حــەوت ڕۆژ بــەردەوام بــوو» ،لــە نوشــتەیەكی بابلیــدا هاتــوە «حەوتــن ،حەوتــن ،دوبــارە دەڵێــم حەوتــن،
لــە چیاكانــی ڕۆژئــاوادا لەدایكبــون ،و لــە كەلێنەكانــی زەویــدا دەژیــن» ،لــە ئەفســانەی یۆنانییشــدا باســی (حــەوت)
پاڵــەوان ك ـراوە ،كــە لــە جەنگــی دژی شــاری (تیبــە) كــوژراون(.)٤
«لــە ئایینــی زەردەشتیشــدا (حــەوت) مانــای كەمــاڵ و تــەواو دەگەیەنێــت( ،زەردەشــت حــەوت ســااڵن لــە
ئەشــكەوتدا ژیــاوە)»(.)٥
«پێڕەوانــی (ئەهلــی حەق)یــش لەســەر ئــەو بــاوەڕەن كــە خوداوەنــد حــەوت جــار دۆنادۆنــی كــردووە ،واتــە چۆتــە
حــەوت جەســتەی خاوێــن»(.)٦
خاوەنــی كتێبــی «موســوعة أســاطیر العــرب» لــەم بارەیــەوە دەڵێــت« :ڕەنگە ژمــارە حــەوت بەناوبانگرتینــی ژمارەكان
بێــت الی گەلــە كۆنــەكان ،بــەاڵم تەقدیسكردنــی ـ لــە زەمەنێكــی دواتــردا نەبێــت ـ پەیوەســت نەبــوە بــە هەســارە
گەڕۆكەكانــەوە ،كــە ئــەو زەمەنــەی دواتریــش بریتییــە لــە زەمەنــی بایەخــدان بــە زانســتی ئەســتێرەگەری»(.)٧
(فیلیــپ ســێرینگ)  Philippe Seringeخاوەنــی كتێبــی «هێــاکان ،لــە هونــەر و ئایینــەکان و ژیانــی ڕۆژانــەدا» Les
 Symboles dans l›art, dans les religions et dans la vie de tous les joursیــش ،لــە بــارەی بایەخــی تایبەتــی
ژمــارە حەوتــەوە لــە دیــدی ئایینــی و ئەفســانەییدا دەڵێــت« :لــە هەمــو زەمەنەكانــدا ســەرنج دراوە كــە ژمــارە
حــەوت وەك ئــەوە وا بــووە كــە شــتێكی تەمومژاویــی نادیــار لــە ئایینەكانــدا لەخۆبگرێــت ،بــە گوێــرەی (ئاپولێــی)
[ Apuléeئاپولێیــوس  ،Āpulēiusنوســەری ڕۆمانــی] لــە ســەدەی دووەم ،مەكــرۆب [ Macrobeمەکرۆبیــوس
 ،Macrobiusنوســەری ڕۆمانــی] لــە ســەدەی پێنجەمــدا ،ژمــارە حــەوی بەشــێكی بنەڕەتــی لــە نهێنییــەكان الی
جادوبــاز و فاڵگــرەوە پیتاگۆراییــەكان پێــك دەهێنێــت»(.)٨
ســەبارەت بــەم ژمارەیــە الی ســۆمەرییەكانیش؛ ئــەم كتێبــە زانیاریــی دیكــە دەخاتــەڕو كــە دەڵێــت« :لــە كۆنــەوە ،لــە
قەســیدە ســۆمەرییەكاندا هاتــووە كــە گــەردون بــە حــەوت نــووری ئاســانی ڕۆشـنكراوەتەوە ،تۆفانەكــەش حــەوت
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پەیوەندییەكی پتەو
لەنێوان بابەت و
بوارەكانی ئەفسانە و
خورافە و حەكایەتی
میللیدا هەیە ،لە کاتێکدا
زۆرێك لە لێكۆڵیاران بە
ەكرتییان تێكەڵ دەكەن،
ی کە ئەمە هەڵەیەكی
گەورەی میتۆدییە
و ژیانــی ڕۆژانــەدا»ی
ــە هونــەر و ئایینــەکان
كتێبــی «هێــاکان ،ل
یلیـپ ســێرینگ) ()-١٩٠٩
ــە زانکـۆی پاریـس ( ٥ف
پرۆفێســۆری فەخـری ل

شــەو و ڕۆژی خایانــدووە .گیلگامێشــی پاڵەوانیــش ،لــە گەڕانیــدا بــەدوای نەمریــدا؛ دەبوایــە حــەوت كێــو ببڕێــت و حــەوت
شــەیتانیش بخاتــە الوە ،حــەوت درەختیــش ببڕێتــەوە .هەروەهــا ســۆمەرییەكان لــە دوای مردنیــان حــەوت دەرگای دۆزەخیــان
دەبــڕی و ،ڕوبــەڕوی حــەوت خواوەنــدی دۆزەخــی دەبونــەوە.)٩(»...

ئەفسونی ژمارە حەوت لە فۆلكلۆری كوردیدا (پەند ـ ئیدیۆم ـ بەستە و گۆرانی)

لــەو ڕوانگەیــەوە كــە پەیوەندییەكــی پتــەو لەنێــوان بابــەت و بوارەكانــی ئەفســانە و خورافــە و حەكایەتــی میللیــدا هەیــە؛ زۆرێــك
لــە لێكۆڵیــاران بــە یەكرتییــان تێكــەڵ دەكــەن ،گەرچــی ئــەم تێكەڵكارییــە هەڵەیەكــی گــەورەی میتۆدییــە ،بــەاڵم لــە هەمــو
حاڵەتێكــدا بەڵگــەی نزیكایەتیــی نێوانیــان و شــوێنگۆڕكێی نێوانیانــە .هەروەهــا ئــەوەی لــەم نێوانــەدا مایــەی ئاماژەپێكردنــە
ئەوەیــە كــە زۆرێــك لــە پەنــد و ئیدیــۆم و شــیعرە فۆلكلۆرییــەكان ،بــە حوكمــی كۆنێتییــان لــە ڕوی زەمەنــەوە و میللیبونیشــیان؛
لــە ئەفســانەكانەوە ســەرچاوە دەگــرن .لێــرەوە ئێمــە ئــەم شــوێنەوارەیان بــە ئاســانی تێــدا بــەدی دەكەیــن .بونــی ژمــارە حــەوت
لــە زۆرێــك لــەو پەنــد و شــیعر و ئیدیۆمانــەدا بەڵگەیەكــی ڕونــی ئــەم ڕاســتییەیە.
بــە مانایەكــی دیكــە؛ دەكرێــت بڵێیــن كاریگەریــی بابەتــە ئەفســانەییەكان بــە كــۆی پێكهاتەكانــی فەرهەنــگ و ژیــاردا ڕۆچــووە.
بێگومــان ئــەم كاریگەرییــە لــە حەكایەتــە میللــی و فۆلكلۆریەكانیشــدا هــەر دیــارە ،گەرچــی ئێمــە لــەم تــەوەرەدا زۆر جەختــی
ناكەینەسەر.
()١٠
لە منونەی «دێوی حەوت سەر ،ئەژدیهای حەوت سەر ،حەوت ساڵ شوانی. »...

چەند منونەیەكی ژمارە حەوت لە پەندی پێشیناندا:
• «حەفت باوكیان لە مزگەفتێكدا نوێژیان نەخوەندگە».
• حەفت تەور ملی ناوڕێتەوە».
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دیاریكردنی حەوت
دانە لە ئاسامنەكان،
وەکو لە قورئاندا
هاتوە ،بابەتێكی زۆر
كۆنی ئەفسانەییە

• «حەفت كەفەنی زەردكرد».
• «حەفت قورئان لە بەینا بێ».
• «حەفت قەڵەم ئارایشی كردگە».
• «حەفت كەنیشكی كوێری بێ؛ بە ڕۆژێ ئەیانداتە شو».
• «حەفتی مبرێ لە باوان * كلی نابڕێ لە چاوان»(.)١١
لــەو كتێبەشــدا كــە لــە الیــەن (كاروان عوسامن)ـــەوە پەندەكانــی كۆكراونەتــەوە ،ئــەم چەنــد منونەیــە لــە بــارەی ژمــارە حەوتــەوە
دەهێنێتــەوە:
• «حەوت برا دەست بە خەنجەر بێ؛ ناگاتە ئاگری جگەر».
• «حەوت جار ڕۆینی بخوازە؛ تەاڵقدانی مەخوازە».
• «حەوت-حەوت ئەكوژێ».
()١٢
• «حەوت دەردی لێ بوو ،قنگیشی هاتەدەرێ .وتی :یا خوا بە خێر بێ سورە گوڵی نێو باخان» .
دو پەندی دیكەشی هێناوە كە لە كتێبەكەی پێشرتدا هاتون و لێرەدا دوبارە بونەتەوە.
چەند منوونەیەكی ژمارە حەوت لە ئیدیۆمی زمانی كوردیدا:
• «حەفت ڕۆح» :زیندەوەرێ كە درەنگ گیان بە دەستەوە بدات ،یەكێك كە زۆر بە كێشەبێت.
• «حەفت ڕەنگ» :بە مرۆڤی هەلپەرست دەڵێن ،مەراییكەر.
• «حەفتت ببێت بە بونێ ،یەكت نەچێ بە چونێ» :بە ژنی سكپڕ دەوترێت كە حەوت منداڵی ببێت ،یەكێكی لەبار نەچێت.
• «حەوت بەردی بەدوادا بچێ» :بڕوات و نەیەتەوە.
• «حەوت ڕوو ـ حەوت ڕەنگ»(.)١٣
• «دەڵێیت حەوت كوڕی بە زگێك بووە .واتە :زۆر شانازی بەخۆیەوە دەكات.
• «پاش حەوت كێوان؛ قسە دەگاتە خێوان .واتە :قسەی چاك و خراپ دەگەڕێتەوە بەر گوێی خاوەنی.
• «بارەقەڵاڵ دەگمە لچە ،حەفت شوی كردووە هێشتا كچە.
• «بە حەوت سااڵن كوڕەك ،ئەویش بۆرە جڕەك»(.)١٤

ڕەنگدانەوەی ژمارە حەوت لەبەیت و گۆرانی فۆلكلۆری كوردیدا:

• «لەگەڵ دەركەوتی بە جوتێك گاوە * لە دەورت گەڕێم بە حەوت براوە».
• «كەوتۆتە بەینامن حەوت كێو و حەوت كۆ * بەشكم بۆم بێنێ بۆی هەناسەی تۆ».
• «بە تفەنگی بڕنەو ببڕن حەیاتم * دایكی حەوت كوڕ بی؛ هەر بەتەماتم». Superscript
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()١٦

ژمــارە حــەوت «ســبع» یــان «ســبعة» لــە قورئانــدا  ٢٤جــار هاتــووە  .لــە یەكێــك لــەو شــوێنانەدا لــە بەرامبــەر حــەوت
ئاســانەكاندا «حــەوت زەمین»یشــی باسكــردوە ،بــەاڵم ژمــارە حەوتەكــە بــە ڕاشــكاوی و ڕاســتەوخۆ و بــە وشــەی «ســبع»
نەهاتــووە ،بەڵكــو بــە «مثلهــن» ،واتــە :هاوشــێوەی ئــەوان (= ئاســانەكان) ،لــە ڕوی ژمــارەوەَ « :و ِمـ َن الْ َ ْر ِض ِمثْلَ ُهـ َّن» (الطــاق:
 .)12لــە زەوییشــدا هاوشــێوەی ئاســانەكان ،لــەو بیســت و چــوار جارانــەدا تەنیــا دوو جــار ژمــارەی حــەوت وەك ژمــارەی
ڕاســتەقینەیی و بابەتــی هاتــووە ،ئەوانــی دیكەیــان هەمویــان لــە ســیاق و باسوخواســی ئەفســانەییدا هاتــوون .لــە میانــی
باســكردنی دروســتبونی گــەردون یــان چیرۆكــە قورئانییەكانــدا كــە هــەردو جــۆرە باســەكە (گــەردون و چیــرۆك) بــە تــەواوی
ئەفســانەیین ،یــان دەتوانیــن بڵێیــن دیارتریــن بابەتــی ئەفســانەیی نــاو قورئانــن.
ئــەو تەنیــا جــارەی كــە ژمــارە حــەوت وەك ژمــارەی ڕاســتەقینە لــە ســیاقی بابەتــی حەقیقیــدا هاتــووە ،لــە ئایەتــی ١٩٦ی ســورەتی
ـر ٌة كَا ِملَـةٌ» (البقــرة:
«البقــرة» دایــە :لــە باســی حەجــدا« :فَ َمــن لَّـ ْم يَ ِجـ ْد ف َِصيَــا ُم ث َالث َـ ِة أَيَّــامٍ ِف ٱلْ َحـ ِّ
ـج َو َسـبْ َع ٍة إِذَا َر َج ْعتُـ ْم تِلْـ َـك َعـ َ َ
 .)١٩٦واتــە «بــا ســێ ڕۆژ لــە حــەج بــەڕۆژو بێــت و حەوتیــش كــە گەڕانــەوە ،ئــەوەش دەی تــەواوە» .جارەكــەی تریشــیان لــە
باســی ژمــارەی حــەوت خەوتووەكــەی ئەشــكەوتەكەدایە ،لــە ســورەتی «كەهــف»دا كــە دواتــر ئامــاژەی پێدەكەیــن.
ئایەتەكان جگە لە دوو ئایەتی ناوبراو:
ــا َو ٍ
ات» (البقــرة :)٢٩ :پاشــان ویســتی ئاســان دروســتبكات ،ئیــر حــەوت
ــا ِء ف ََســ َّوا ُه َّن َســبْ َع َس َ
الس َ
« .١ث ُــ َّم ْاســتَ َوى إِ َل َّ
ئاســانی لــێ دروســتكرد.
ـت َس ـ ْب َع َس ـ َناب َِل ِف ك ُِّل ُســن ُبلَ ٍة ِّمائَ ـ ُة َح َّب ـ ٍة» (البقــرة :)261 :وەك دەنكــە گەمنێــك وایــە كــە حــەوت گوڵــە
« .٢كَ َمثَــلِ َح َّب ـ ٍة أَن َبتَـ ْ
گەمنــی گرتبێــت و لــە هــەر یەكێكیشــیاندا ســەد دەنــك هەبێــت.
َ « .٣وق ََال الْ َملِ ُك إِ ِّن أَ َر ٰى َسبْ َع بَ َق َر ٍ
ات ِس َمنٍ » (یوسف :)٤٣ :پادشاكە گوتی :حەوت مانگای قەڵەو دەبینم (لە خەودا).
« .٤يَأْكُلُ ُه َّن َسبْ ٌع ِع َج ٌ
اف» (یوسف :)٤٣ :حەوت مانگای لەڕ و الواز ئەو حەوت مانگا قەڵەوانەیان دەخوارد.
ُــر َوأُخَــ َر يَاب َِس ٍ
ــات» هەمــان ئایــەت (یوســف :)٤٣ :حــەوت گوڵــە گەمنــی ســەوز و حەوتــی دیكــەی
َ « .٥و َســ ْب َع ُســ ْن ُب َل ٍت خ ْ ٍ
وشــكیش.
ْ
َ
َ
ُ
الص ِّديـ ُـق أفْ ِت َنــا ِف َس ـبْعِ بَ َق ـ َر ٍ
ـر َوأ َخ ـ َر يَاب َِسـ ٍ
ات ِسـ َـانٍ يَأكُلُ ُه ـ َّن َس ـبْ ٌع ِع َجـ ٌ
ـات» (یوســف:
ـاف َو َس ـبْعِ ُســنبُ َل ٍت ُخـ ْ ٍ
وسـ ُـف أيُّ َهــا ِّ
« .٦يُ ُ
 :)٤٦یوســف ئــەی پیاوچــاک! لەبــارەی بینینــی حــەوت مانــگای قەڵــەو فەتوامــان بــۆ بــدە (بۆمــان لێكبــدەرەوە).
« .٧يَأْكُلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اف» هەمان ئایەت (یوسف  :)٤٦حەوتی لەڕ دەیانخواردن.
ُــر َوأُخَــ َر يَاب َِس ٍ
ــات» هەمــان ئایــەت (یوســف  :)٤٦حــەوت گوڵــە گەمنــی ســەوز و حەوتــی دیكــەی
َ « .٨و َســ ْب َع ُســ ْن ُب َل ٍت خ ْ ٍ
وشــكیش.
َ
ِ
ِ
« .٩ق ََال تَ ْز َر ُعو َن َسبْ َع سن َني َدأبًا» (یوسف :)٤٧ :یوسف گوتی :حەوت ساڵ بەردەوام (گەنم) دەچێنن.
« .١٠ثُـ َّم يَـأْ ِت ِمــن بَ ْعـ ِـد َٰذلِـ َـك َسـ ْب ٌع ِشـ َدا ٌد يَأْكُلْـ َن َمــا قَ َّد ْمتُـ ْم لَ ُهـ َّن( »..یوســف  :)٤٨لــە پاشــاندا حــەوت ســاڵی ســەخت (گرانــی)
دێــت و ئــەوە دەخــۆن كــە ئامادەتــان كــردوە بۆیــان (بــۆ حــەوت ســاڵەكە).
الســبْ ُع َوالْ َ ْر ُض َو َمــ ْن ِفيهِــ َّن» (اإلرساء :)٤٤ :حــەوت ئاســانەكە و زەوی و هەرچــی تێشــیاندایە
الس َ
ــا َواتُ َّ
« .١١ت َُســبِّ ُح لَــ ُه َّ
تەســبیحاتی ئــەو دەكــەن.
َ « .١٢ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا فَ ْوقَ ُك ْم َس ْب َع طَ َرائِ َق» ( )17حەوت چین ئاساممنان لەسەروتانەوە دروستكردوە.
السـ َـا َو ِ
الس ـ ْبعِ َو َر ُّب الْ َع ـ ْر ِش الْ َع ِظيــمِ ( :املٶمنــون :)٨٦ :بڵــێ :كێیــە پــەروەردگاری حــەوت ئاســانەكە و
ات َّ
« .١٣قُـ ْـل َمــن َّر ُّب َّ
پــەروەردگاری عەرشــی مەزنیــش؟
« .١٤فَقَضَ ا ُهــ َّن َســبْ َع َســ َم َو ٍ
ــنِ» (فصلــت :)12 :حــەوت ئاســانی لــە دو ڕۆژدا دروســتكرد و فەرمانــی بــۆ هــەر
ات ِف يَ ْو َم ْ
یەكێكیشــیان دەركــرد.
ــا َو ٍ
ات َو ِمــ َن الْ َ ْر ِض ِمثْلَ ُهــ َّن» (الطــاق :)12 :ئــەوەی حــەوت ئاســانی دروســتكردوە و لــە زەویشــدا
َ « .١٥خل َ
َــق َســ ْب َع َس َ
هاوشــێوەی ئــەوان.
ِ
ٍ
َ « .١٦خل ََق َسبْ َع َس َم َوات طبَاقًا» (امللك :)٢ :ئەو خودایەی كە حەوت ئاسامنی وەك چین لەسەر یەك دروستكردوە.
«سـ َّخ َر َها َعلَ ْي ِهـ ْم َسـ ْب َع لَ َيــا ٍل َوثَ َانِ َيـ َة أَيَّــامٍ ُح ُســو ًما» (الحاقــة :)٧ :حــەوت شــەو و حــەوت ڕۆژ (بایەكــە)ی ڕامكــرد بــۆ ســەریان
َ .١٧
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حەوت ئاسامنەکە ،لە هونەری ئیسالمیی کۆندا

ئامادەیی ژمارە حەوت
بەو بایەخە پیرۆز و
ئەفسوناویەوە لە زمانی
قورئاندا؛ نیشانەی
ئامادەیی ڕەهەندی
ئەفسانەیی و ئەفسونیە
لە قورئاندا ،و ئاماژەیەکە
بۆ مەجازیبون و
ڕەمزیبونی زمانی قورئان
و بابەتەكانی

بــە بەردەوامی.
« .١٨أَلَـ ْم تَـ َر ْوا كَيْـ َـف َخلَـ َـق اللَّـ ُه َسـبْ َع َسـ َـا َو ٍ
ات ِطبَاقًــا» (نــوح :)15 :ئــەوە نەتانبینیــوە خــوا چــۆن حــەوت ئاســانی چیــن لەســەر
چیــن دروس ـتكردوە؟!
َ « .١٩ولَ َق ـ ْد آتَ ْي َنـ َ
ـان َوالْ ُق ـ ْرآ َن الْ َع ِظي ـ َم» (الحجــر :)87 :بــە ڕاســتی حــەوت ئایەتــی دوبارەبوەوەمــان پێداویــت
ـاك َس ـ ْب ًعا ِّم ـ َن الْ َمثَـ ِ
كــە ســورەتی «الفاتحة»یــە ،لەگــەڵ قورئانــی مــەزن.
َ « .٢٠وبَ َنيْ َنا فَ ْوقَ ُك ْم َسبْ ًعا ِش َدا ًدا» (النبأ :)١٢ :ئایا حەوت (ئاسامن)ی تۆكمەمان لەسەروتانەوە بنیات نەناوە؟
ـاب ِّم ْن ُهـ ْم ُجـ ْز ٌء َّمق ُْســو ٌم» (الحجــر( :)44 :دۆزەخ) حــەوت دەروازەی هەیــە ،بۆ هــەر دەروازەیەكیان
اب لِّـك ُِّل بَـ ٍ
« .٢١لَ َهــا َسـبْ َع ُة أَبْـ َو ٍ
بەشــێكی دیاریکـراو لەوان (=لــە دۆزەخیــەکان) هەیە.
َ « .٢٢ولَـ ْو أَنَّ َــا ِف الْ َ ْر ِض ِمــن شَ ـ َج َر ٍة أَقْـ َـا ٌم َوالْ َب ْحـ ُر َ ُيـ ُّد ُه ِمــن بَ ْعـ ِـد ِه َسـ ْب َع ُة أَبْ ُحـ ٍر َّمــا نَ ِفـدَتْ كَلِـ َـاتُ اللَّـ ِه» (لقــان :)27 :هەرچــی
لــە زەویــدا هەیــە لــە درەخــت بكرێــت بــە پێنــوس ،دەریــاش بــە حــەوت دەریــای دیكــە لەدوایــەوە پشــتگیری بكرێــت؛ (هێشــتا)
وشــەكانی خــودا تــەواو نابــن.
جگــە لــەو ئایەتــەی پێشــر ئاماژەمــان پێكــردن و ژمــارە حەوتیــان تێدایــە و بــە مەجــاز نەهاتــوە؛ ئایەتێكــی دیكــەش هەیــە
كــە ناچێتــە نــاو بابەتەكــەی ئێمــەوە ،کــە بریتیــە لــەوەی کــە دەڵێــتَ « :ويَقُولُــو َن َسـ ْب َع ٌة َوث َا ِم ُن ُهـ ْم كَلْ ُب ُهـ ْم» (الكهــف :)٢٢ :دەڵێــن
حــەوت خەوتــون و هەشتەمیشــیان ســەگەكەیانە .دیــارە لەبــارەی ژمــارەی هاوەاڵنــی ئەشــكەوتەكە چەنــد ژمارەیەكــی جیــاواز
هاتــوە ،واتــە :تاکــە ژمارەیەكــی دیاریك ـراو نەبــوە و هــەر كۆمەڵەیــە و گریامنــی ژمارەیەكــی كــردوە.

ڕونكردنەوەیەك
لەبارەی ئەفسانەییبونی ژمارە حەوت لەم ئایەتانەدا

ژمارە حەوت لەم  ٢٢ئایەتەدا لە چەند بابەتێكدا هاتووە:
 .1حــەوت ئاســانەكان ( ٩جــار) .واتــە لــە هەشــت ئایــەت لــەم ئایەتانــەدا ژمــارە حــەوت بــۆ ژمــارەی ئەفســانەكان بەكارهاتــوە.
دیاریكردنــی حــەوت دانــە لــە ئاســانەكان؛ بابەتێكــی زۆر كۆنــی ئەفســانەییە ،بــەو پێیــەی تەنیــا یــەك ئاســان بونــی هەیــە،
ئەویــش وەك ئامــاژە بــۆ بەرزایــی و فەزایەكــی بێســنوری ســەرو خۆمانــەوە ،نــەك بونــی ســەقفێكی دیاریك ـراو.
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 .٢خەونــی پادشــاكە و لێكدانــەوەی لەالیــەن یوســف پێغەمبــەرەوە ( ٨جــار) .لــەم خەونــەدا كــە هاتنــی ژمــارە حــەوت
بــۆ مانــگاكان كــە (مانــگا قەڵــەو و لەڕەكانیــش هــەر حــەوت دانــە بــون) بــە ڕێكــەوت نەبــووە ،بەڵكــو لەژێــر كاریگەریــی
ئەفســانەییبون و ئەفســوناویبونی ژمارەكەدایــە .لەپــاڵ ئــەم بەڵگەیــەدا بەڵگەیەكــی دیكــەش بونــی هەیــە ،كــە بریتییــە
لــەوەی خــەون بــۆ خــۆی خــاوەن ڕەهەنــدی ئەفســانەییە ،كەواتــە بونــی ژمــارەی ئەفســانەیی لــە دیــاردەی ئەفســانەییدا
هێنــدەی تــر ئەفســانەییبونی تــۆخ دەكاتــەوە.
 .٣حــەوت گوڵــە گەمنەكــە ( ١جــار) .لێــرەدا خــودا منونەیــەك دەهێنێتــەوە بــۆ بایەخــی خێركــردن الی بــڕواداران ،بریتیــە لــەوەی:
هــەر كەســێك یــەك خێــر بــكات؛ وەك ئــەوە وایــە حــەوت گوڵــە گەمنــی چاندبێــت و هەریەكەشــیان ســەد دەنكــی گرتبێــت،
واتــە حەوتســەد دەنــك .كەواتــە خێــری ئــەو كەســە و پاداشــتەكەی؛ یــەك بــە حەوتســەدە .ئــەوەی لێــرەدا پرســیاری ئێمەیــە
ئەوەیــە :كــە بۆچــی حــەوت گوڵــە گەنــم؟ بــۆ شــەش نەبــو یــان هەشــت یــان نــۆ نەبــو؟
ئەمە جگە لەوەی كە ژمارە (سەد) یش هەر ژمارەیەكی ئەفسانەییە.
 .٤حەوت شەو و هەشت ڕۆژی ماوەی سزادانی گەلی عاد بە ڕەشەبا ( ١جار).
 .٥هاتنــی ســورەتی «فاتیحــە» لــە حــەوت ئایەتــدا (ئایەتــی ٨٧ی ســورەتی «الحجــر» ئامــاژەی بــۆ دەکات ١ ،جــار) .ئایــا نەدەكـرا
ئایەتەكانــی زیاتــر یــان كەمــر لــە حــەوت بــن؟!
 .٦دەرگاكانی دۆزەخ حەوتن ( ١جار) .بۆچی زیاتر یان كەمرت نین؟
 .٧ئایەتەكــەی ٢٧ی ســورەتی «لقــان» ( ١جــار) .بۆچــی گریامنــی ئــەوە ك ـراوە كــە ئەگــەر حــەوت دەریــای دیكــە بهێرنێــت
و بكرێنــە مەرەكــەب؛ بەشــی نوســین و وشــەكانی خــودا ناكــەن؟ تــۆ بڵێــی ئەگــەر هەشــت دەریــای دیكــە بهێرنێــن بەشــی
بكــەن؟! بێگومــان نەخێــر! واتــە مەبەســتەكە ژمــارە حەوتــی ڕاســتەقینەی مامتاتیكــی نییــە ،بەڵكــو وەك ژمارەیەكــی ئەفســانەیی
و ئەفســوناوی تەنیــا ئاماژەیــە بــۆ باوبونــی ژمارەكــە ،بــە هــۆی نهێنــی و كاریگەریــی تایبەتــی ئــەو ژمارەیــە (ژمــارە حــەوت).
تێبینــی :شــایانی باســە لەپــاڵ هاتنــی ژمــارە حــەوت لــە قورئانــدا بــەم شــێوەیەی باسكـرا؛ لــە ڕێگــەی فەرمــودەی صەحیحــی
پێغەمبــەرەوە هاتــوە كــە ئــەم قورئانــە بــە حــەوت جــۆر دەخوێرنێتــەوە كــە لــە دەقەکــەدا بــە «ســبعة أحــرف» (=حــەوت
شــێوە) گوزارشــی لــێ دەکات .زانایانــی كــۆن و نوێــی ئیســامیش گومانیــان نــە لــە فەرمــودەكان و نــە لەبونــی ئــەم حــەوت
جــۆرە لــە خوێندنــەوە نییــە ،بــەاڵم تەفســیری جیــاوازی بــۆ دەكــەن.

دەرئەنجام

وەك لــە میانــی ئــەم كورتــە لێكۆڵینەوەیــەدا دەردەكەوێــت؛ جەختكردنــی ئێمــە لەســەر ئامادەیــی ڕەهەنــدی ئەفســانەیی
و ئەفســوونیە لــە قورئانــدا ،لــە ڕێگــەی یەكێــك لــە بەڵگەكانــەوە كــە بونــی ژمــارە حــەوت و دوبارەبونەوەیەتــی لــە میانــی
قســەكردن لەســەر بابەتگەلێــك كــە بابەتــەكان بــۆ خۆشــیان ئەفســانەیین .واتــە لێــرەدا گەیشــتینە ئــەو دەرئەنجامــەی كــە
بابەتــی ئەفســانەیی بــە ژمــارەی ئەفســانەیی دیاریكــراوە .لــە هەمــان كاتــدا مەبەســتامن ئاماژەكردنــە بــە مەجازیبــون و
ڕەمزیبونــی زمانــی قورئــان و بابەتەكانــی ،واتــە بونــی ژمــارە حــەوت بــەم بەكارهێنانــە ئەفســانەیی و ئەفســوونیە ،لــە هەمــان
كاتــدا نیشــانەی ئەوەیــە كــە ئــەم ژمارەیــە وەك مەجــاز بەكارهاتــووە نــەك حەقیقــەت ،ژمارەكــە ڕەمزییــە نــەك ڕاســتەقینە.
خاڵێكــی دیكــەی گرنــگ لــەم نێوەنــدەدا ئەوەیــە كــە مومكیــن نییــە مامەڵــەی زانســتیانە و واقیعیانــە لەگــەڵ بابەتگەلێكــدا
بكرێــت كــە خۆیــان ئەفســانەیین و بــە ژمــارەی ئەفســانەییش گوزارشــتیان لێكــراوە .بــۆ منونــە؛ ئەگــەر بونــی زیاتــر لــە

مومكین نییە مامەڵەی زانستیانە و واقیعیانە
لەگەڵ بابەتگەلێكدا بكرێت كە خۆیان
ئەفسانەیین و بە ژمارەی ئەفسانەییش
گوزارشتیان لێكراوە
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ئاســانێك لــە ڕوی زانســتی و بابەتییــەوە مەحــاڵ بێــت؛ ئــەوە گریامنكردنــی حــەوت دانــە بــۆ ئــەو ئاســانە پــر پرســیاری دەخاتــە ســەر.
كەواتــە گەیشــتین بــەو ڕاســتیەی كــە نــە لــە ئامادەگیــی ئەفســانەدا باسكــردن لــە بابەتــی واقیعــی كارێكــی كردەیــە ،نــە لەگــەڵ بونــی
مەجــاز و ڕەمزییەتــی زمانیشــدا جەختكــردن لەســەر زانســتیبونی بابەتــەكان لۆژیكــی و بابەتییــە.

سەرچاوە و پەراوێزەكان:

( )١محەمەد سلێامن عەباس ،نهێنی و هێزی ژمارەكان لە حیكایەت و كولتوری كوردیدا ،گۆڤاری (ڕامان) ،ژ .٢٠١٢/٩/٥ ،)١٨٤( .ل.٨٧ .
( )٢د .محمد عجینة ،موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودالالتها .بیروت :دار الفارايب .٢٠٠٥ ،ص.٥٣٩ .
( )٣عيل الشوك ،مالمح من التالقح الحضاري بین الرشق والغرب .دمشق :دار املدی للثقافة والنرش .١٩٩٦ .ص.١٥٤ .
تێبینــی :مــاوەی ســی ڕۆژەكــە بــە زمانــی كــوردی بــە «مانــگ» نــاو دەبرێــت ،مانگــی ئاســانیش وەك ئەســتێرەیەك بــە «هەیــڤ» نــاوزەد دەكرێــت،
واتــە( :الشــهر :مانــگ)( ،القمــر :هەیــڤ) ،گەرچــی ئــەم ناونــان و جیاكارییــە زۆر بــاو و نــارساو نییــە!
( )٤محەمەد سلێامن عەباس ،سەرچاوەی پێشو .ل.٩٢ .
( )٥هەمان سەرچاوە و الپەڕە.
( )٦هەمان سەرچاوە .ل.٩٣ .
( )٧د .محمد عجینة ،موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودالالتها .ص.٥٤٠ .
( )٨فیلیــب ســیرنج ،الرمــوز (فــی الفــن ـ األدیــان ـ الحیــاة) .ترجمــة :عبــد الهــادي عبــاس .دمشــق :دار دمشــق للطباعــة والنــر والتوزیــع .الطبعــة
الثانیــة .٢٠٠٩ ،ص.٤٥٩ .
( )٩هەمان سەرچاوە .لل.٤٦٠-٤٥٩ .
( )١٠محەمەد سلێامن عەباس .ل.٩٣ .
( )١١ســەید عەبدولحەمیــد حیــرەت ،پەنــدی پێشــینان (پنــد پیشــینیان) .هەولێــر :دەزگای چــاپ و باڵوكردنــەوەی ئــاراس .چاپــی دووەم .٢٠١٠ ،لل.
.١٨٥-١٨٣
( )١٢كاروان عوســان عەلــی (ڕێبیــن) ،كۆكردنــەوە و ئامادەكــردن ،پەنــدی پێشــینان .پێداچونــەوەی :ئەحمــەد محەمــەد قــادر .ســلێامنی :خانــەی
چــاپ و پەخشــی ڕێنــا .٢٠١٢ .ل.١٣٧ .
( )١٣عەبدولوەهاب شێخانی ،فەرهەنگی ئیدیۆم لە زمانی كوردیدا .هەولێر :دەزگای توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی .٢٠٠٩ .ل.١٢٥ .
( )١٤محەمەد سلێامن عەباس .ل.٩٤ .
( )١٥هەمان سەرچاوە و الپەڕە.
تێبینی :سەبارەت بە دێڕە شیعری دووەمیان؛ بەم چەشنەش هاتووە:
«كەوتۆتە بەینامن حەوت شار و حەوت كۆ * مەگەر بای شەماڵ من بێنێت بۆ تۆ».
( )١٦محمد فٶاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكریم .بیروت :دار البشائر .٢٠١٢ .ص.٤٥١ .
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پەرستشی خوا و خوابانوی بەپیتیی رسوشت

الیەنێكــی تــر لــە ڕواڵەتــە رسوشــتیەكان كــە جێــگای گرنگیپێدانــی پەرســتنە كۆنــەكان بــوو؛ بەپیتیــی زەوی و كشـتوكاڵ و ســەوزایی و
خەلــە و خەرمــان بــوو .وێنــای ئــەم الیەنــەش خــۆی لــە خــودای نێــر  Godو خوابانــو Goddessی هاوژینەكەیــدا دەبینیــەوه .ئــەم دوو
هاوژین ـە لــە وەرزی وشكەســاڵیدا لــە یەكــر جودادەبونــەوە و لــە وەرزی گەشــەكردندا یەكیاندەگرتــەوە.

لە مێسۆپۆتامیا

ئیناننا و دوموزی

كۆنرتینــی ئــەم پەرســتنانە لــەالی ســۆمەریەكان ســەریهەڵدا (ئەگــەر
پێشــریش نەبوبێــت لــە مێســۆپۆتامیا) ،بــەوەی خــوای داچانــدن (دومــوزی)
 Dumuziلــە وەرزی بەهــاردا دەژیایــەوە ،كاتێــك زەوی بــە ڕووەكــەكان
ســەوز دەبــوو ،پاشــان لــە وەرزی هاوینــدا دەمــرد و لەگەڵیشــیدا ڕووەكەكان
دەمــردن و ڕۆحــی خــودا ڕۆدەچــوە جیهانی ژێــرەوە و بەمــەش هاوژینەكەی
خوابانــوو (ئیناننــا)  Inannaدڵتەنــگ دەبــوو .هەروەهــا ســۆمەریەكان لــە
شــاری (ئیســین)  Isinئاهەنگیــان بەرپــا كــردوە بــە بۆنــەی هاوســەرگیریی
نێوانیــان لــە یەكــەم ڕۆژی ســاڵی نوێــدا .لــەم ئاهەنــگ و جەژنــەدا پاشــای
شــار (ئیددیــن-داگان)  Iddin-Daganمناینــدەی خــودا (دومــوزی) بــوە و
هاوســەرگیریی لەگــەڵ كچێكــی خزمەتــكاری پەرســتگادا ئەنجــامداوە كــە
مناینــدەی خوابانــوو (ئیناننــا) بــوە ،بــەم هاوســەرگیریە پیــرۆزەش لــە وەرزی
بەهــاردا دووپاتــی بەپیتیــی زەوی و زۆربوونــی بەرهەمــی كشــتوكاڵی
كراوەتــەوه( .)١خەڵكیــش لــە كاتــی ڕۆچونــی ڕۆحــی خــودای كش ـتوكاڵ
بــۆ جیهانــی ژێــرەوە بەشــداریی خــەم و خەفەتــی هاوژینەكەییــان كــردوە.
لــە ســەرەتای وەرزی بەهــاردا خوابانــوو بــەرەو جیهانــی ژێــرەوە ڕۆیشــتوە
بــۆ ســۆراغكردنی ،و ڕێوڕســمی ئایينیــی بەرپاكــردوە بــۆ زیندوبونــەوە و
دووبــارە گەڕانــەوەی بــۆ ژیــان ،كاتێكیــش خــودا (دومــوزی) زیندووبۆتــەوە
و ســەركەتۆتەوە بــۆ جیهانــی ســەرەوە؛ لەگەڵیــدا ڕۆحــی كشــتوكاڵ
و داچاندنیــش بــە هەمــان شــێوە زیندووبۆتــەوه لــە وەرزی بەهــاردا و
ڕووەكەكانیــش گەشــەیان كــردوە و ئاهەنگــی مــەزن بەرپاكـراوە لــە مانگــی
نیســاندا ،بەمــەش ســەرەتای ســاڵی نــوێ دەســتی پێكردۆتــەوه(.)٢

كاتێكیــش (ســامیەكان) بــەرەو مێســۆپۆتامیا هاتــن؛ ئــەم بیروبــاوەڕەی ســۆمەریەكانیان وەرگــرت ،و نــاوی خواوەنــد (دوموزی)یــان گــۆڕی
بــۆ “تەممــوز” و خوابانــوو (ئیناننا)شــیان بــە “عیشــتار” ناودێــر كــرد .لــەدوای ئــەوەش كاتێــك لــە ســەردەمی حەمموڕابــی (1750-1792
پ .ز)٣().دا بابــل بــوە گرنگرتیــن ناوەنــدی سیاســی لــە مێســۆپۆتامیادا؛ خــودا (مــەردوك)  Mardukجێــگای (تەممــوز)ی گرتــەوە و
بابلیــەكان لــە پەرســتگایاكی تایبەتــدا بــە نــاوی “ماڵــی ئەكیتــو” ئاهەنگــی جەژنــی ســەری ســاڵی نوێیــان بــۆ گێـڕاوە ،ئــەم ئاهەنگــە بــۆ
مــاوەی یــازدە ڕۆژ بــەردەوام بــوە ،بــە پاكژكردنــەوەی پەرســتگە و خوێندنــەوەی وێــرد دەســتی پێدەكــرد .لــە ڕۆژی پێنجەمــدا خەڵكــی
دڵتەنــگ و خەمبــار دەبــوون بــۆ خــودای مــردوو و لەنــاو شــاردا بــە ڕاكــردن بەدوایــدا دەگــەڕان( .)٤لــە ڕۆژی حەوتەمــدا خــودا (مــەردوك)
لــە چیــای جیهانــی ژێــرەوە زیندوودەبێتــەوە و لــە ڕۆژی نۆیەمــدا ئاهەنگــەكان بەڕێــوە دەچــن و ڕێوڕســمی تایبــەت لــە (ماڵــی ئەكیتــو)
ئەنجــام دەدرێــت( ،)٥لــە شــەوی دەیەمــدا (خودا-پاشــا) هاوســەرگیری لەگــەڵ كچێكــی خزمەتــكاری هەڵبژێــردراو لــە پەرســتگەدا
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دەكات و بەمــەش كۆتایــی بــە فێســتیڤاڵەكە
دەهێرنێــت ،و ڕۆژی دوازدەیەمیــش
خــوداكان لــە هۆڵــی چارەنوســدا كۆدەبنــەوە
بــە مەبەســتی بڕیــاردان لــە ژیانــی خەڵكــی
لــە ســاڵی نوێــدا(.)٦
ئاهەنگی (ئەکیتو)ی بابلی،
و منایشی پەیکەری خواوەند (مەردوك)

لە سوریا

هــەر هەمــان ئــەم بیروبــاوەڕە گواس ـرایەوە
بــۆ كەنعانیــەكان ،ئەویــش بــە مــردن و
زیندووبونــەوەی خــودای كشــتوكاڵ و
داچانــدن ،ئەفســانەكان باســی ئــەوە دەكــەن
كــە خــودای داچانــدن (ئــەدۆن)  Adonلــە وەرزی هاوینــدا دەمرێــت و ڕووەكــەكان لــە كێڵگەكانــدا وشــك دەبنــەوە ،لــە وەرزی
بەهــاردا هاوژینەكــەی خوابانــوو (عەشــتەرت)  Aštartلــە جیهانــی ژێــرەوەدا بەدوایــدا دەگەڕێــت و هــەر لەوێــش دەیدۆزێتــەوە
و دەیگەڕێنێتــەوە بــۆ جیهانــی ســەرەوە و ژیانــی دەســتپێدەكاتەوە( ،)٧بەمــەش ســەرلەنوێ زەوی ســەوز دەبێتــەوە.
هاوســەرگیریی خــودا و خوابانــوو لــە ڕێگــەی منایندەكانیانــەوە ئەنجــام دەدرێــت ،و بــەم بۆنەیەشــەوە لــە شــاری (جوبەیــل) (=
بیبلــۆس Byblosی كــۆن) بــۆ مــاوەی حــەوت ڕۆژ ئاهەنــگ بەرپــا دەكرێــت و خەڵكــی دڵخــۆش دەبــن و خەتەنــەی مناڵەكانیــان
لــەم ڕۆژانــەدا ئەنجــام دەدەن(.)٨
لــە ئەفســانەكانی شــاری (ئوگاریــت)دا لــە ســوریا ،ئامــاژە بــۆ خــودای ڕەشــەبا و بــاران (عەلیــان بەعــل)  Alyan Baalدەكرێــت،
لــه وەرزی هاوینــدا لــە الیــەن دوژمنەكەیــەوە (خــودای جیهانــی ژێــرەوە = خــودای مــردن) دەكوژرێــت و بەمــەش بارانباریــن
دەوەســتێت و ڕووەكــەكان وشــك دەبنــەوە ،ئــەم دۆخــەش بــەردەوام دەبێــت تاوەكــو هاوســەرەكەی خوابانــوو (عەنــات) Anat
دادەبەزێــت بــۆ جیهانــی ژێــرەوە و دوژمنــی مێردەكــەی كــە خــودای مردنــە بــە داســەكەی پارچە-پارچــە دەكات ،پاشــان جەســتە
پارچە-پارچەكراوەكــەی بەســەر كێڵگەكانــدا دابــەش دەكات و ژیــان دووبــارە دەگەڕێنێتــەوە بــۆ خــودا (عەلیــان بەعــل) لــە
وەرزی بەهــاردا ،و بەمــەش بــاران دادەبارێــت و زەوی بــە ڕووەكــەكان ســەوز دەبێتــەوه(.)٩

لە میرص

لــە میــری كۆنیشــدا هەمــان جــۆر ئەفســانەی (دومــوزی) و (ئیناننــا)ی مێســۆپۆتامیا دەبیرنێــت :لــەالی میرصیــە كۆنــەكان،
خــودا (ئۆســیریس) Osirisـــیان بــە بەپیتــی و كشــتوكاڵكردنەوە بەســتۆتەوە ،و جێــگا و شــوێنی بــەرزی لەنــاو خودایانــی
میــردا داگیــر كــردوە ،هــەر بۆیــە براكــەی ،خــودا (ســێت)  ،Setئیرەیــی پــێ بــردوە و كوشــتویەتی ،خوابانــوو (ئیســیس) Isis
ی هاوســەری ـ كــە لــە هەمــان كاتیشــدا خوشــكیەتی ـ بــە مردنــی براكــەی خەمبــار بــوە ،بۆیــە بەدوایــدا گــەڕاوە تــا ئــەو
كاتــەی الشــەكەی لــە (ئەبیــدۆس)  Abydosدۆزیوەتــەوە و بــە باڵەكانــی باوەشــێنی كــردوە و بــە ڕێــگای ســیحری توانیویەتــی
زینــدوی بكاتــەوە و بیگەڕێنێتــەوە بــۆ ژیــان ،خەڵكیــش ســەردانی پەرســتگای ئەبیدۆســیان كــردوە بــە مەبەســتی بەشــداریكردن
لــەو بۆنــەو ئاهەنگــەی كــە وێنــای كارەســاتی خــودا ئۆســیریس و ڕوداوەکانــی مردنــی و زیندوبونــەوەی و دووبــارە ژیانــەوەی
زەوی و كشــتوكاڵكردنە( .)١٠لــەم ئەفســانەیەوە ئــەو بڕوایــە الی میرصیــەكان دروســتبوو كــە فیرعەونــی مــردو خــۆی لــە
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خواوەنــد ئۆسیریســدا دەردەخــات و فیرعەونــی نــوێ بریتیــە لــە (حــۆرەس)
 Horusكــە كــوڕی (ئیسیس)ـــە .ئەمیــش واتــە (حــۆرەس) دەچێتــە ســەر عــەرش
پــاش ئــەوەی كــە مامــی خــۆی (ســێت) دەكوژێــت و پیاوانــی ئایينییــش دان بــە
دەســەاڵتەكەیدا دەنێــن(.)١١
سێینەی (ئۆسیریس ـ ئیسیس ـ حۆرەس) .مۆزەخانەی قاهیرە

لە ئاسیای بچوك-ئەنەدۆڵ

پاشــان ئەفســانەی (دومــوزی) و (ئیناننــا) یاخــود (تەممــوز) و (عیشــتار)
دەگوازرێتــەوە بــۆ ئاســیای بچــووك :ئەفســانە خیتتیــەكان باســی ئــەوە دەكــەن
كــە خــودای كشـتوكاڵ (تێليپینــو)  Telipinuلــە وەرزی هاوینــدا دیــار نامێنێــت
و لەگــەڵ خۆیــدا ڕەگــی كشــتوكاڵكردن دەبــات و بەمــەش ڕووەكــەكان
دەمــرن ،ئاژەڵــەكان تووشــی مەرگەســات دەبن و زۆربــوون و بەپیتی دەوەســتێت
توقــڕی سەردەكێشــێت و بەمــەش مــرۆڤ و ئــاژەڵ تووشــی كارەســات
و قا 
()١٢
دەبــن  ،كۆمەڵــەی خــوداكان كۆدەبنــەوە و ڕاوێــژ بــە یەكــری دەكــەن،
خــودای كــەش و هــەوا هــۆكاری نەهامەتیــەكان بــۆ دیارنەمانــی كوڕەكــەی
(تێليپینــو) دەگەڕێنێتــەوە ،بۆیــە فەرمــان بــە (هەڵــۆ) دەكات دەسـتبكات بــە گــەڕان لەســەر چیــاكان و دۆڵ و قواڵیــی دەریــاكان ،پــاش
گەڕانێكــی زۆر؛ هەڵــۆ بــە نائومێــدی دەگەڕێتــەوە و هیــچ شــوێنەوارێكی بــۆ نادۆزرێتــەوە ،پاشــان خــودا گــەورەكان دێنــە وەاڵم و فەرمــان
بــە (هەنــگ) دەكــەن بــۆ دۆزینــەوەی ،ئەویــش پــاش گەڕانێكــی زۆر دەبینێــت لــە شــاری (خەتتوشــە)  Ḫattušaخــەوی لــێ كەوتــووە،
هەنــگ چــزوو لــە دەســت و قاچەكانـی دەدات و لــە خــەو بێــداری دەكاتــەوە و بــە باڵەكانــی هەڵــۆ دەگەڕێتــەوە ،بەمــەش لــە وەرزی
بەهــاردا ژیــان بــۆ كێڵگــە كش ـتوكاڵیەكان و شــوێنی لەوەڕاندنــی ئاژەڵــەكان دەگەڕێتــەوە و ئاهەنــگ بەرپــا دەكرێــت ،یادەكــەش بــە
(پورولــی)  Puruliدەنارسێــت ،كــە تیایــدا قوربانــی و ئاگركردنــەوە و ڕازاندنــەوەی پەرســتگاكان بــە داری ســەوز ئەنجــام دەدرێــت(.)١٣
منایشکردنەوەی ئاهەنگی بەهارانەی (پورولی)ی خیتتیەكان لە
خەتتوشە ،بەو شێوەی ( )٣٥٠٠ساڵ لەمەو پێش کراوە
لەالیەن خوێندکارانی بەشی ئارکیۆلۆجیا لە زانکۆی Hitit
 ،Üniversitesiچۆروم-تورکیا

لە یۆنان

دەبینیــن هــەر ئــەم بیروبــاوەڕە دەگوزارێتــەوە بــۆ
واڵتــی یۆنــان و كاریگەرییەكــەی لــەو ڕ ێوڕەســانەدا
دەردەكەوێــت كــە بــە “ڕازە ئێلێوســیەكان” (“األرسار
اإلليوســية”)  Eleusinian Mysteriesناودەبرێــن و گریكــەكان لــە شــاری (ئێلێوســیس)  Eleusisئەنجامیــان دەدان .كــە تێیــدا خوابانــوو
(كــۆرێ)  =[ Koreخوابانــوو پێرســێفۆنێ  ،Persephoneكــە زۆر جــار بــە “كــۆرێ” ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت بــە واتــای “كــچ”] لەگــەڵ
دایكیــدا (دێمێتێــر)  Demeterخوابانــووی كشــتوكال بەشــداریی هەمــوو ئــەو كارانــە دەكات كــە پەیوەندییــان بــە كشــتوكاڵ و
داچاندنــەوە هەیــە ،لەپــاش كۆكردنــەوەی خەلــەو خەرمــان دیــار نامێنێــت و وشـكبوونەوە لــە زەویــەكان ڕوو دەدات .خەڵكــی ســيكێليا
(صقلیــة) بڕوایــان وابــوو كــە خوابانــوو (كــۆرێ) لــە وەرزی هاوینــدا دادەبەزێــت بــۆ شانشــینیی (پلۆوتــۆن  = Ploutonخــودای جیهانــی
ژێــرەوە) ،دایكیشــی بــۆی خەمبــار و دڵتەنــگ دەبێــت و خەڵكیــش بەشــداریی خــەم و خەفەتەكــەی دەكــەن و بەدوایــدا دەگەڕێــن ،پــاش
چــوار مانــگ لــە دیارنەمانــی خوابانــوو (كــۆرێ)؛ دایكــی لــە وەرزی پایــزدا كــە دەكاتــە وەرزی كش ـتوكاڵكردن دەیدۆزێتــەوە ،هــەر
لــەو كاتەشــدا كۆگاكانــی دانەوێڵــە دەكرێنــەوە بــە مەبەســتی دابەشكــردن و چاندنیــان ،و بــەم بۆنەیەشــەوە گریكــەكان ئاهەنــگ و
فێســتیڤاڵی مەزنیــان بەرپــا دەكــرد لــە شــاری (ئێلێوســیس)دا(.)١٤
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دیمەنێک لە “ڕازە ئێلێوسیەكان” ،لە تاتە قوڕینەیەکدا کە بە Ninnion Tablet
دەنارسێت و لە پەرستگای شاری (ئێلێوسیس) دۆزراوەتەوە .دەوروبەری  ٣٧٠پ .ز.

پەرستشی خۆر

الیەنێكــی تــری جێــگای گرنگیپێدانــی مرۆڤــی كــۆن؛ بریتیــە لــە بــە
پیــرۆز ڕاگرتنــی (خــۆر).

لە مێسۆپۆتامیا

لــە مێســۆپۆتامیادا خۆریــان لــە خودایەكــی نێــردا بەرجەســتە كــردوە و
ســۆمەریەكان بــە (ئوتــو)  ،Utuســامیەكان (بابلی-ئاشــوریەكان)یش بــە
(شــەمەش)  Šamašناودێریــان كــردوە ،ئەفســانە ســۆمەریەكان هێــا بــۆ
ئــەوە دەكــەن كــە خــودا (ئوتــو) كــوڕی خــودا (ناننــا  = Nannaمانــگ)
ـــە و هاوسەرەكەشــی خوابانــوو (نینــگال) Ningalـــە ،لــە ســبەیناندا لــە
چیاكانــی ڕۆژهەاڵتــەوە بەدەردەكەوێــت و بــەرەو ئاســان بــەرز دەبێتــەوە و پاشــان لــە چیاكانــی ڕۆژئــاوادا ئــاوا دەبێــت .لــە
دەقەكانــی (نوێــژ)ی تایبــەت بــە خــودای ناوبـراو كــە لــە پەرســتگا تایبەتەكــەی دەگوترایــەوە لــە شــێوەی وێــرد خوێندنــدا ،هاتــوە
کــە دەڵێــت :خــودا ئوتــو لــە شــەودا دەنوێــت و خەڵكییــش لەگەڵیــدا دەخــەون ،كاتێكیــش لــە ســبەیناندا لــە شــوێنەكەی خــۆی
دەردەچێــت خەڵكیــش لــە خــەو ڕادەبــن .بــە هەمــان شــێوە ئــەم خودایــە لــە هەڵكۆڵـراوی مــۆرە لولەكیەكانــدا دەردەكەوێــت
كــە ڕۆشــناییەكی زۆر لــە شــانەكانی و چەقۆكــەی دەســتیەوە دەردەچێــت ،كــە هێامیــە بــۆ یەكســانیی دادگەریەكانــی،
چونكــە لــە بنەڕەتــدا خــودای دادگــەری و شــەریعەتەكانە .لــە میلــی (حەمموڕابی)یشــدا دەردەكەوێــت كــە لەســەر عــەرش
دانیشــتوە ،ڕۆشــنایی لــە شــانەكانیەوە دەدرەوشــێتەوە ،تاجێكــی شــاخداری لــە ســەردایە ،و قامچییەكــی بــە دەســتەوەیە،و
ئەنگوســتیلەیەكیش لــە پەنجەیدایــە كــە هێامیــە بــۆ دەســەاڵتدارێتی و فەرمــان .لــە ســەروی میلەكــەدا هێــای پەپكــەی خــۆر
“قــرص الشــمس” دەبیرنێــت ،كــە چــوار دەســكی ڕۆشــنایی لێــوە دەردەچێــت( .)١٥ئەفســانەكان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە
خــودای خــۆر ،شــەمەش ،دوو یاریــدەدەری بــۆ خــۆی دیاریكــردوە كــە بریتــی بــوون لــە (كیتتــو) =( kīttuڕاســتی) و (میشــەرو)
=( mīšaruدادپــەروەری)(.)١٦
خواوەند شەمەش ،لە تاتە قوڕێکدا کە لە (سیپپەر) نزیکی بابل ،دۆزراوتەوە،
لە سەدەی ( ٩پ .ز).ـەوە .کتێبخانەی بریتانی

لە سوریا

پاشــان پەرســتنی خــۆر گواسـرایەوە بــۆ ســامیەکانی تــر لــە
واڵتــی شــام ،كــە خــۆی لــە خودایەكــی نێــردا دەبینیــەوە و
بــە نــاوی “شــەمەش” ناودێریــان دەكــرد .خــودای خــۆری
كەنعانــی و ئارامــی كەســێتیی چەســپێنەری دادگەریــی لــە
نێــوان خەڵكــدا هەبــوو ،وەكــو خودای خــۆری مێســۆپۆتامیا،
چونكــە لــە گەشــتە ڕۆژانەكەیــدا بــە ئاســاندا سەرپەرشــتی
هەمــوو خەڵكــی دەكــرد(.)١٧

لە میرص

پەرســتنی خــۆر لــە میــری كۆنــدا شــێوە و نــاوی جیــاوازی بــە خــۆوە گــرت .ناوەنــدی پەرســتنەكەی كاریگەرییەكــی دیــاری
هەبــو ،بــەوەی شــوێنی یەكەمینــی دروس ـتبوونە .لــە دەقەكانــی پەرســتگەی شــاری خــۆر یاخــود (هێلیۆپۆلیــس) Heliopolis
(“عیــن شــمس”) نــاوی جیاجیــا دەبیرنێــت كــە بــۆ خــودای خــۆر بەكارهاتــوون ،لــە منونــەی (ئەتــوم  ،Atumڕەع  ،Raئەمــون-ڕەع
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 ،Amun-Raحــۆرەس)(.)١٨
لــە (ئەفســانەی دروس ـتبوون)ی هێلیۆپۆلیســدا دەردەكەوێــت ئەتــوم یەكەمیــن خودایــە كــە لــەو ئــاوە ئەزەلیــەوە دەركەوتــوە كــە
پێــی گوت ـراوە “نــون” ،ئیــر ئەتــوم لەســەر “گــردی دروســتبوون” وەســتاوە ،لــە كاتــی دەركەوتنیشــی بــە خــودا (رەع) ناودێــر ك ـراوە و
پاشــان بــەم نــاوە نــارساوە ،كــە لــە ئاســۆدا هەمــوو ســبەینانێك هەاڵتــوە .میرصیــە كۆنــەكان بڕوایــان وابــوە كــە خــودا (رەع) مناینــدەی
(بەیانی)ـــە ،چونكــە بەڵگــەی نوێبوونــەوەی دەركەوتنــی خــۆرە ،و كوڕەكەشــی لەپــاش خــۆی دێتــە ســەر دەســەاڵت .هەروەهــا مناینــدەی
(دوێنــێ)ی بەســەرچووە ،بــەوەی (ئۆســیریس) خــودای پاش-مردنــە .دەقەكانــی هێلیۆپۆلیــس باســی ئــەوە دەكــەن خــودای خــۆر (رەع)،
گەشــتەكەی لــە بەلەمێكــدا دەســتپێدەكات لــە ڕۆژئــاواوە بــەرەو ڕۆژهــەاڵت( .)١٩لــە گێڕانەوەیەكــی تــردا ،ئــەم خودایــە گەشــته
ئاســانیەكەی لەســەر باڵــی باڵنــدە ئەنجــام دەدات ،هــەر لەبــەر ئەوەشــە باڵنــدەی (بــاز) كراوەتــە هێامیــەك بــۆی ،و لــە گێڕانــەوەی
ســێیەمدا شــێوەی وشــر یــان قالۆنچــە وەردەگرێــت ،چونكــە تەنــی خــۆر خلــۆر
دەكا 
ت لــە ئاســاندا هــەروەك چــۆن قالۆنجــە تۆپەڵێــك پیســی خلــۆر دەدات(.)٢٠
خواوەنــد (ڕەع) ،بــە ســەرێکی لــە شــێوەی ســەری بازێــک ،و بــە پەپکــەی خــۆرەوە بەســەر
ســەریەوە .دەوروبــەری  ١٢٣٥-١٢٩٨پ .ز.

بــەاڵم دەقەكانــی شــاری (مێمفیــس)  ،Memphisئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە
(پتــاح)  Ptahیەكەمیــن خودایــە پێــش هەبوونــی هەمــوو خوداكانــی تــر كەوتــوە
و ئافرێنــەری ســەرجەم خوداكانــە ،و تەنانــەت خــودا (ئەتــوم) یشــی ئافرانــدوە(.)٢١
هەمــان ئــەو دەقانــە جەخــت لەســەر ئــەوە دەكەنــەوە كــە شــاری مێمفیــس
یەكەمیــن شــوێنە لــە میــر كــە هــەردوو شانشــینیی ســەروو و خــواروو تێیــدا
بونەتــە یــەك شانشــینیی یەكگرتــوو ،پەرستگەكەشــی ئــەو تــەرازووە بــووە كــە
هــەردوو بەشــی میــری تێــدا كێــراوە ،و هەرچــی دەقەكانــی شــاری (تیبــە)
Thebesشــە؛ ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە یەكەمیــن شــار هاتۆتــە بــوون بریتیــە
لــە شــاری تیبــە(.)٢٢
لــە ســەرەتادا خــودا (ئەمــون)  Amunپێگــەی خــودا (ڕەع)ی هەبــوو ،بــەاڵم وردە-
وردە بــە یارمەتیــی پیاوانــی ئایينیــی ســەر بــەم خودایــە بایەخــی زیــادی كــردوە،
تەنانــەت ســەركەوتوو بــوون لــەوەی پەرســتنی ســەرجەم خــوداكان ـ بــە (ڕەع)یشــەوە ـ لــە خــودای خۆیانــدا كۆبكەنــەوە ،و خــودای
شــاری تیبــە بــە خــودا (ئەمــون-ڕەع) ناودێــر كـرا ،ئەمــەش بــوە مایــەی نیگەرانــی و توڕەبوونــی پیاوانــی ئایينیــی خــودا (ڕەع) ،و تەنانــەت
ئەوانەشــی كــە بڕوایــان بــە (رەع) هێنابــوو .بۆیــە ئــەم دۆخــە مەترســیدارە بــە جۆرێــك بــوو كــە لــە ســەردەمی فیرعــەون ئەمونحۆتێپــی
چــوارەم ( 1362-1379پ .ز).دا ،واتــە (ئەخناتــون) ،و بــە هاوكاریــی دایكــی ،واتــە شــاژن (تیــی)  ،Tiyeجۆرێــك لــە سیاســەت پەیــڕەو
بــكات كــە ببێتــە مایــەی هاوســەنگی لــە نێــوان دەســەاڵتەكانی و دەســەاڵتەكانی پیاوانــی ئایینیــی ئەمــون ،بۆیــە ســەرەتای ســەردەمەكەی
بــە جۆرێــك لــە میانــڕەوی دەســتیپێكرد( ،)٢٣پاشــان داوای پەرســتنی خــودا (رەع) ـ خــودای شــاری هێلیۆپۆلیــس ـ ی كــرد ،و پەیكەرێكــی
لێكــدراوی بــۆ دروســتكرد لەســەر شــێوەیەكی لێكــدراو لــە شــێوەی مــرۆڤ و ســەری هەڵــۆ ،ئەوەشــی زیاتــر پایەبڵنــدی دەكــرد؛
پەپكــەی خــۆر “قــرص الشــمس” بــوو ،لــە جێــگای شــێوەی (بــەران)ی هێــای خــوا ئەمــون ،پاشــان دانــی بــە خــودا ڕەعــدا نــا لەژێــر نــاوی
“ئەتــون” ،ســەرەڕای هەبوونــی خــوا ئەمــون ،بــەم شــێوەیە پیاوانــی ئایینیــی ئەمــون ڕەزامەندییــان دەربــڕی و ڕێگەیــان بــە فیرعــەون
دا كــە پەرســتگەیەك بــۆ ئەتــون دروس ـتبكات لــە (كەڕنــەك) ،بــەاڵم پاشــا لــە ســەرەتادا هەنــدێ تایبەمتەنــدی و ســیفەتی ئــەم خــودا
نوێیــەی ڕانەگەیانــد ،كاتێــك ناودێــری كردبــوو بــە “ڕەع-حۆڕ-ئەختــی”  ،Ra-Horakhtyواتــە “ڕەع؛ حــۆڕەسی ئاســۆكان”(.)٢٤
بــەاڵم پــاش ئــەوەی ئەخناتــون بــۆی ڕوونكردنــەوە كــە ئەمــە ڕێرەوێكــی نوێیــە لــە ئایينــی فەرمیــی میــردا و (یەكتاپەرستی)ـــە؛
ناكۆكیەكانــی نێوانیــان پەرەیانســەند و پیاوانــی ئایینیــی ئەمــون دەســتیان بــە پیالنگێــڕی كــرد دژی پاشــا .هەرچــی فیرعــەون بــوو؛
جەنگــی لــە دژی ئەمــون و پەیڕەوكەرانــی ڕاگەیانــد ،كرێــكار و ســەربازەكانی ڕاســپارد بــە لەناوبردنــی هــەر هێــا و پەرســتگایەكی ســەر
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بــەو خودایــە لــە شــاری تیبــە و ســەرجەم شــارە میرصیەكانــدا ،و نــاوی خۆشــی لــە “ئەمونحۆتێپ”ـــەوە گــۆڕی بــۆ “ئــەخ-ن-
ئەتــون = ســوودمەند بــۆ ئەتــون) ،پایتەختێكــی نوێیشــی بنیادنــا بــە نــاوی (ئەخت-ئەتــون =ئاســۆی ئەتــون)  Akhetatenكــە
دەكاتــە (تــل العامرنــة) ی ئێســتا( ،)٢٥و ســەرجەم دامو دەزگاكانــی دەوڵەتــی بــۆ ئــەو شــارە نوێیــە گواســتەوە .هــەر لەوێــش
پەرســتگەیەكی زۆر گــەورەی بــۆ ئەتــون دروســت كــرد ،بــە شــێوەیەك كــە لــە هەمــوو ڕووەكانــەوە دیــار بێــت و ڕۆشــنایی خــۆر
لــە گشــت الیەكــەوە لێــی بــدات .بــەم شــێوەیە ئەخناتــون ســەركەوتوو بــوو لــە جیاكردنــەوەی بیروبــاوەڕی ئایينیــی نــوێ بــە
پەرســتنی پەپكــەی خــۆر ،بــەاڵم نەیتوانــی بەســەر ســەرجەم میرصیەكانــدا بیســەپێنێت ،بــە هــۆی پابەندبوونــی توندیــان بــە
بیروبــاوەڕی پێشــوەوە .هــەر ئــەم گۆڕانكارییــە لــە بــواری ئایينیــدا بــوە مایــەی تێكچوونــی بارودۆخــی ناوخۆیــی میــر تاوەكــو
كۆچــی دوایــی ئەخناتــون ،بــە مردنیشــی دۆخــی ئایینــی وەكــو جارانــی لــێ هاتــەوه(.)٢٦

لە یەمەن

قورئانــی پیــرۆز ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات کــە نەزانــەكان خــۆر و مانگیــان پەرســتوە ،منونــەش؛ خەڵكــی شــاری (ســبأ)ە كــە خۆریــان
پەرســتوەَ “ :و ِجئْتُـ َـك ِمـ ْن َسـبَأٍ ِب َنبَـأٍ يَ ِقـنٍ :إِ ِّن َو َجـدْتُ ا ْمـ َرأَ ًة تَ ْلِ ُك ُهـ ْمَ ..و َج ْدتُ َهــا َوقَ ْو َم َهــا يَ ْسـ ُج ُدو َن لِلشَّ ـ ْم ِس ِمـ ْن ُدونِ اللـ ِه” (النمــل:
.)٢٤-٢٢

لە ئەل-حەضەر

()٢٧

ـر)  ،خودایەكــی نێریــان هەبــوو كــە بــە خــودا
هەروەهــا خــۆر پلــەی یەكەمــی پەرســتنی بەدەس ـتهێنابو لــە شــاری (ال َحـ َ
(شــەمەش) دەیانناســی و بــە گەورەتریــن خودایــان دادەنــا و بــە خــودا (زێــوس)ی یۆنانیەكانیــان دەچووانــد .لــە دەقەكانــی شــاری
(الحــر) هاتــوە كــە نــاوی (مــرن) كۆتــا نــاوی خــودا (شەمەش)ـــە.

لە ئایینی زەردەشتیدا

ێوڕەســمی زەردەشــتیدا یەكــەم جــار نوێــژ و وێــردەكان بــۆ خــودا (ميــرە) دەخوێــرا ،پاشــان
بــە هەمــان شــێوە لــە ڕ 
()٢٨
بــۆ “خورشــید” (= خــۆر) .

لە ئەنەدۆڵ

پەرســتنی خــۆر لــە مێســۆپۆتامیاوە گواسـرایەوە بــۆ واڵتــی خیتتیەكان
لــە ئەنــەدۆڵ ،ئەمــەش لــە ئەفســانەیەكی خیتتیــەوە هەڵێنجــراوە
كــە باســی ئــەوە دەكات خودا-خــۆر پاشــای ســەرجەم خوداكانــە
و كاری پەیوەســتە بــە دادوەریــەوە ،چونكــە لــەو شــوێنە بــەرزەی
خۆیــەوە چاودێریــی ســەرجەم خەڵكــی دەكات .ئەفســانەیەكی تــر
دەڵێــت :خودا-خــۆر لــە جیهانــی ژێــرەوەدا ون دەبێــت لــە كاتــی
گەشـتكردنی شــەوانەیدا لــە ڕۆژئــاواوە بــەرەو ڕۆژهــەاڵت .پیاوانــی
ئایينیــی شــاری (خەتتوشــە) ـ پایتەختــی دەوڵەتــی خیتتــی ـ ژمارەیەك
خودایــان ڕێكخســتوە ،و لــە ســەروی هەموویانــەوە خوابانــووی خــۆر
(ئەریننــه)  Arinnaشــاژنی واڵتــی خیتتــی و ئاســان و زەوی(.)٢٩
شــایانی باســە لــەم ئەفســانەیەی دووەمــدا مێــردی خوابانــووی خــۆر
خــودای كــەش (تێشــوپ) Tešupـــە ،نــەوەك خــودای خــۆر(.)٣٠
خواوەنــد (ئەریننــه)ی خیتتــی .ســەدەی ( ١٣-١٥پ .ز .).مۆزەخانــەی هونــەری
(مێرتۆپۆلیتــان)
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لە هیندستان

پەرســتنی خــۆر الی ئارییــەكان :لــە هیندســتان خواوەند-خــۆر خودایەكــی نێــرە و
لــە دەقەكانــی (ڤێــدا)دا بــە نــاوی “ميــره”  Mitraناودێــر كــراوه( ،)٣١لــە خوێندنــی
وێــردی ئایينیــی تایبــەت بــەم خودایــە و خــودا (ڤەرونــە)  ،Varunaوا دەردەكەوێــت
كــە هەردووكیــان لــە ڕووناكیــی ئاســاندا دەردەكــەون ،یەكەمیــان لــە ڕووناكیــی ڕۆژ و
بەتایبەتــی لــە خــۆردا ،دووەمیشــیان لــە ڕووناكیــی مانگــدا(.)٣٢

خواوەند (میرثە) ،کە تیرۆژی خۆر لە سەریەوە دەردەچێت.
بەشێک لە نەخشی (تاقوستان) ،کرماشان

لە یۆنان

دیــارە پەرســتنی خــۆر گواس ـراوەتەوە بــۆ گریكــەكان لــە نیمچەدوورگــەی گریكــدا بــە
كوپێــك و خــاوەن
نــاوی (هێلیــۆس)  ،Heliosو لــە شــێوەی گەنجێكــی بەهێــزی ڕێ 
پرچێكــی شــەپۆالویی پــڕدا نیگاریــان كــردوە ،كــە تاجێكــی لەســەردایە و ڕووناكیــی
خــۆری لێــوە دەردەچێــت ،و لەســەر گالیســكەیەكە كــە چــوار ئەســپ ڕایدەكێشــێت.
ئەفســانە گریكیــەكان دەگێڕنــەوە كــە ئــەم خودایــە لــە هەمــوو ســبەینانێكدا لــە
دەریاكانــی ڕۆژهەاڵتــەوە لەســەر گالیســكەكەی دەردەكەوێــت و پاشــان بــەرەو ئاســان
بــەرز دەبێتــەوە و لــە ئێوارانــدا لــە دەریاكانــی ڕۆژئــاوا دەنیشــێتەوە .كاتێكیــش لــە
شــەودا خــەو دەیباتــەوە بەلەمێكــی ڕەنگئاڵتونــی بــەرەو شــوێنی هەاڵتنــی دەیباتــەوە
بــۆ دەســتپێكردنەوەی گەشــتە ڕۆژانەكــەی ،و لــەو گەشتانەشــدا هەمــوو شــتێك
لەســەر زەوی دەبینێــت .پەرســتنی ئــەم خودایــە جێگایەكــی بــەرزی داگیركــرد لــە نێــوان گریكەكانــدا ،بەتایبەتــی الی خەڵكــی دوورگــەی
(ڕۆدۆس)  ،Rhodesو هــەر لەبــەر ئــەوەش بــوو كــە پەیكەرێكــی گەورەیــان بــۆ دروس ـتكرد( .)٣٣هــەروەك لــە بەشــی یەكەمــی ئــەم
توێژینەوەیەمانــدا ئاماژەمــان پــێ كردبــوو كــە پەرســتنی (هێلیــۆس) لەگــەڵ پەرســتنی (بەعــل) لــە شــاری (بەعلبێــك) یەكیــان گرتبــوو لــە
چاخــی هێللێنیســتیدا.
خواوەندی خۆر (هێلیۆس) ،و گالیسکەکەی.
سەرەتای سەدەی ( ٤پ .ز .).پەرستگای
خواوەند ئەتێنا ،ترۆیا-تورکیا

پەرستشی مانگ

الیەنێكــی تــری پەرســتنی ڕواڵەتــی
رسوشــتی الی مرۆڤــی كــۆن؛ بریتــی
بــوو لــە بە پیــرۆز ســەیر كردنــی مانگ.
هێامكەشــی بریتــی بــوو لــە وێنــەی
گوێرەكــە (= گای الو) .واش بــاس
دەكرێــت پەیڕەوانــی خــودا مانــگ،
پەیكەرێكیــان بــۆ دروســتكردوه لــە
شــێوەی گا ،ســەریان بــۆ نەوانــدوە و
ڕۆژویــان بــۆ گرتــوە.
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لە مێسۆپۆتامیا

ســۆمەریەكان مانگیــان بــە نــاوی خــودا (ناننــا)  Nannaناودێــر كــردوە ،و ســامیەكانیش بــە خــودا (ســین) ناســیویانە .ئــەم خودایــە
جێــگای تایبــەت و بــەرزی هەبــوە لــە نێــوان خوداكانــدا و پەرستنیشــی زۆر باڵوبــوەوە لــە ســەرجەم شــوێنەكانی ڕۆژهەاڵتــی نزیكــی
كــۆن( .)٣٤خەڵكــی مێســۆپۆتامیا لــە شــاری (ئــور) پەرســتگەیەكیان بــە نــاوی “ئێ-هول-هــول”  É-húl-húlبــە واتــای “ماڵــی خۆشــی
و شــادی” بــۆ دروس ـتكرد.
ئەفســانە ســۆمەریەكان باســی ئــەوە دەكــەن خــودا (ناننــا) كــوڕی هــەردوو خــودا (ئێنلیــل)  Enlilو خوابانــوو (نینلیــل) Ninlil
ـــە ،و هاوســەرگیریی لەگــەڵ خوابانــوو (نینــگال)  Ningalكــردوە ،و كوڕێــك بەرهەمــی ئــەم هاوســەرگیریە بــوە بــە نــاوی (ئوتــو)
(= خــۆر) ،خــودا ئوتــو ژیــان
ڕوونــاك دەكاتــەوە لــە ڕۆژدا،
لــە كاتــی گەشــتە ڕۆژانەكانــی
لــە ڕۆژهەاڵتــەوە بــۆ ڕۆژئــاوا،
هــەروەك باوكیشــی (ناننــا)
ژیــان ڕوونــاك دەكاتــەوە لــە
كاتــی گەشــتی شــەوانەیدا لــە
ئاســان .ئــەم خودایــە ،واتــە
خــودای مانــگ ،بــە (دانایــی و
كاروبــاری دادگــەری) ناوبانگــی
دەركردبــوو(.)٣٥
خواوەندی مانگ (ناننا) .چاپی
مۆرێکی لولەکی ٢٤٠٠ .پ .ز.

لە سوریا

()٣٦

لــە ســوریا؛ شــاری (حــەڕڕان) ،و لــە فەلەســتین؛ شــاری (ئەریحــا)؛ تایبــەت بــوون بــەم خودایــه  .پەرســتنی ئــەم خودایــە
گواسـرایەوە بــۆ كەنعانییــەكان بــە نــاوی (یەریــخ)  ،Yariḫهاوسەرەكەشــی خوابانــوو (نیكکــەل)  Nikkalبــوو ،پەرستگەیەكیشــیان
لــە شــاری (ئەریحــا) بــۆ دروسـتكرد .دەقەكانــی (ئوگاریت)یــش ئامــاژە بــۆ خــودای مانــگ دەكــەن بــە نــاوی “ســەهر” [بەرامبــەری
“شــەهر”ی عەرەبــی] ،دیــارە مەبەســتیان لــەو مانگــە بــوە كــە پەرســتنەكەی لــە نێــو ئارامیەكانــدا بــرەوی ســەندبوو.

لە مەدیەن و الی عیربانیەکان

وا دیــارە لــە ناوچــەی (مەدیەن)یــش [= “میدیــان”ی عیــری] ،لــە باکــوری خۆرئــاوای نیمچەدورگــەی عەرەبــی ،لــەالی خۆرهەاڵتــی
نیمچــە دوورگــەی (ســینا)وە ،پەرســتنی مانــگ هەبــوە .لــەم الیــەوە باســی ئــەوە دەكرێــت كــە (موســا)ی پێغەمبــەری عیربانیــەكان،
ئەوانــەی بڕوایــان بــە پەرســتنی (یەهواهـــ) هێنابــوو ،هاوســەرگیریی لەگــەڵ كچــی پیاوێكــی ئایينــی ناوچــەی مەدیــەن كــردوە كــە
بــڕوای بــە (یەهواهـــ) هەبــوە ،ئــەم خودایــەش لــە بنەواشــە “أصل”ـــدا خــودا (مانــگ) بــوە ،و خەڵكــی مەدیــەن قوربانییــان بــۆ
ئەنجــامداوە لــە چادرێكــی ســادەدا.

لە یەمەن

پاشــان خــودای مانــگ جێگایەكــی تایبەتــی پــێ بـڕا لــە ئایینــی عەرەبــە باشــووریەكان ،و لــە پێــش خوداكانــی تــرەوە دایاندەنــا ،و
ڕێزێكــی تایبەتیــان لێــی دەگــرت ،و بــە “وەدد” و چەنــد ناوێکــی تــر ناودێــر كـراوە ،و لــە نورساوەکانــدا بــە وشــەی “كهلــن” (= زاڵ
و بەدەســەاڵت) نــاوی هاتــوە .لــە ڕاســتیدا خــودای مانــگ جۆرەهــا نــاوی هەبــوو لــەالی گەلەکانــی عەرەبــی باشــوور ،بــۆ منونــە؛
(قەتەبانیــەكان) پێیــان دەگــوت “عــەم”“ ،وەدد” لــەالی (مەعینیــەكان)« ،ســین» لــەالی (حەضڕەمیــەکان) ،وەكــو الی ئەككــەدی و
بابلــی و ئاشــوریەكانیش“ ،ئەملەقەهـــ” لــەالی (ســەبەئیەكان).
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لە ئەنەدۆڵ

هەرچــی واڵتــی ئەنەدۆڵــە؛ لــەوێ خیتتیــەكان بــە نــاوی
“ئەرمــە”  ،Armaو خوررییــەكان بــە نــاوی “كوشــوخ”
 Kušuḫناســیویانە ،بــەاڵم گرنگییــان بــە پەرســتنی
نــەداوە.
خواوەند (ئەرمە)ی ئەنەدۆڵی کە هێامی مانگی یەك شەوە بە
سەریەوە دیارە .نەخشێک لە ئەرسالنتەپە ،تورکیا

الی ئاریەکان

لــەالی هیندوســەکان لــە دەقەکانــی ڤێــدادا [و لــە
ئایینــە ئێرانیــە کۆنەکەشــدا ،لــە بەرگــی خواوەنــد
(ئەهــورە مــەزدا)دا] ،خــودای مانــگ بــە نــاوی خــودا “ڤەرونــە”  Varunaدەنــارسا(.)٣٧

پەرستشی خودای جیهانی مردوان

ڕواڵەتێكی تر لە ڕواڵەتەكانی پەرسنت؛ خۆی لە جیهانی ژێرەوە و پەیوەست بە پیرۆزكردنی خودای مردندا دەبینێتەوە.
لــە بیروبــاوەڕی ســۆمەریەكاندا جیهانــی ژێــرەوە شانشــینێكە لەالیــەن خوابانــوو (ئێرێش-كــی-گال) Ereshkigalـــەوە( ،)٣٨بــە هاوبەشــی لەگــەڵ
هاوســەرەكەی (نێــرگال)  ،Nergalبەڕێــوە دەبرێــت .لــە ئەفســانەی ســۆمەریەكاندا هاتــووە ،خوابانــوو ئێرێشــكیگال ،لــە ئاســان بــوە و خــودا (كــور)
 Kurـ دایب هزانــدوه بــۆ جیهانــی ژێــرەوە ،خــودا (ئێنكــی) ،خــودای ئــاوی ســازگار و ئــاوی ژێــرزەوی ،ســوور بــوو لەســەر ئــەوەی ڕزگاری بــكات ،بۆیــە
جەنــگ لەنێــوان هــەردوو خــودادا هاتــە كایــەوە ،بــەاڵم ئەنجامەكــەی بــە هــۆی نادیــاری لــە تاتەقوڕینــە نورساوەكــەدا دیــار نیــە ،كەچی لە ئەفســانەی
“دابەزینــی (عیشــتار) بــۆ جیهانــی ژێــرەوە” تێدەگەیــن كــە خوابانــوو (ئیناننــا) ،دابــەزی بــۆ چاوپێكەتنــی خوشــكەكەی و دوژمنەكــەی (ئێرێشــكیگال)
لــە جیهانــی ژێــرەوە ،پــاش ئــەوەی توانیــی حــەوت دەرگای ئــەو شانشــینە ببڕێــت،و بــێ جلوبــەرگ بەرانبــەر خوشــكەكەی( ،خوابانــووی مــەرگ)،
بوەســتێت ،و ئەمــەش بــە ئامادەبوونــی حــەوت دادوەر كــە بــە (ئەنوننەكــی)  Anunnakiدەنــارسان ،ئەمانــەش هــاوكاری بــوون لــە فەرمانڕەوایەتیــدا،
ئــەم دادوەرانــە بــە چــاوی مــردن تەماشــایان كــرد و ئەویــش مــرد ،بــەاڵم
وەزیرەكــەی (نینشــوبور)  Ninshuburبــە پێــی ڕێنامییەكانــی گەورەكــەی
بــۆ مــاوەی ســێ ڕۆژ و ســێ شــەو چاوەڕوانیــی كــرد ،لــە ڕۆژی چوارەمــدا
خزمەتكارەكــەی ڕۆیشــت بــۆ داوای هاوكاریكــردن لــە خوداكانــی تــر،
بــەاڵم خــودای شــارەكانی (نیپپــور) و (ئــور) كــە بریتــی بــون لــە ئێنلیــل
و ناننــا ،ڕەتیانكــردەوە هــاوكاری بكــەن ،كەچــی (ئێنكــی)  Enkiخــودای
شــاری (ئێریــدو)  ،Eriduدوو خزمەتــكاری لەگەڵــدا نــاردن كــە خــواردن و
ئــاوی ژیانــی پــێ دابــوون ،و داوای لــێ كــردن ئاوەكــە بــۆ مــاوەی شەســت
جــار بپرژێنــن بەســەر الشــەی (ئیناننــا)دا ،بــە ئەنجامدانــی ئــەم كارە لــە
الیــەن دوو خزمەتكارەكــەوە خوابانــوو گەڕایــەوە بــۆ ژیــان .ئەفســانەكان
ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە لــە گەڕانەوەیــدا بــۆ جیهانــی ســەرەوە
مێردەكەشــی لەگەڵدایــە لــە وەرزی بەهــاردا و بەمــەش ڕووەكــەكان
ســەوز دەبنــەوە .شــایانی باســە؛ شــاری (كووثــا) (“كوثــی”) “( Kuthaتــل
إبراهيــم”ی ئێســتە) ،كــە ناودێریــان كردبــوو بــە “شــاری مــردووەكان”،
تەرخانكرابــوو بــۆ پەرســتنی هــەردو خواوەنــد ئێرێشــكیگال و نێــرگال(.)٣٩
خوابانوو (ئێرێشكیگال) .نەخشێکی سەردەمی بابلیی کۆن ،سەدەی ( ١٨-١٩پ.
ز .).مۆزەخانەی بریتانی
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پەراوێز:

( )١لينــا ولســن ميشــائيل ،اإللهــة إنانا/عشــتار يف املــوروث الحضــاري لبــاد الرافديــن .أربيــل :جامعــة صــاح الديــن كليــة اآلداب.
 .2012ص.13 .
( )٢مهنــد عاشــور شــناوة القطبــي ،مجمــع اآللهــة يف حضــارة وادي الرافديــن يف ضــوء النصــوص املســارية (رســالة ماجســتري غــر
منشــورة) ،بغــداد :جامعــة بغــداد .2000 .ص.226 .
( )٣طــه باقــر ،مقدمــة يف تاريــخ الحضــارات القدميــة :الوجيــز يف تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن .بغــداد :دار الشــؤون الثقافيــة العامــة
 آفــاق عربيــة .الطبعــة الثانيــة .1986 ،جـــ ،1 .ص.431 .Lenzen, H., “Bit Akitu”, Uruk Vorläufige Berichte (Berlin), No.12-13, (1956), p. 35-36.
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( )٥فوزي رشيد“ ،املرسح يف العراق القديم” ،مجلة (آفاق عربية) ،العدد  .1994 ،61صص.43-42 .
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الطبعــة األوىل .2003 ،صص.72-71 .
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الطبعــة األوىل .1994 ،ص.55 .
رجاء كاظم عجيل“ ،الديانة يف بالد اليونان” ،مجلة (آداب ذي قار) ،العدد  .2012 ،5ص.71 .
( )١٥جوستاف لوبون ،حضارة بابل وآشور .ترجمة :محمود خريت .القاهرة :مطبعة العرصية .الطبعة األوىل .1947 ،ص.95 .
( )١٦تقي الدباغ ،الفكر الديني القديم .ص.250 .
( )١٧فوزي رشيد“ ،الديانة املعتقدات الدينية”( ،حضارة العراق) .بغداد :دار الحرية للطباعة .1985 .جـ ،1 .ص.158 .
( )١٨روبــرت آرمــوار ،آلهــة مــر القدميــة وأســاطريها .ترجمــة :مــروة الفقــي .مراجعــة :محمــد بكــر .القاهــرة :املجلــس األعــى
للثقافــة .الطبعــة األوىل .2005 ،صص.45 ،15 .
( )١٩خزعل املاجدي ،الدين املرصي .عامن :دار الرشوق .الطبعة األوىل .1999 ،ص.109 .
( )٢٠هنية مفتاح القامطي ،املرجع السابق .ص.67 .
( )٢١نور الدين حاطوم وآخرون ،املرجع السابق .ص.121 .
( )٢٢أدولــف إرمــان ،ديانــة مــر القدميــة :نشــأتها وتطورهــا ونهايتهــا يف أربعــة آالف ســنة .ترجمــة :عبــد املنعــم أبــو بكــر ومحمــد
أنــور شــكري .القاهــرة .الطبعــة األوىل .1995 ،ص.269 .
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( )٢٣محمــد عــي ســعد اللــه ،دراســات يف تاريــخ الــرق األدىن القديــم ،الــدور الســيايس للملــكات يف مــر القدميــة .مــر :مركــز
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( )٢٤نور الدين حاطوم وآخرون ،املرجع السابق .ص.124 .
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پڕۆگرامی پەروەردەی ئایینی و خوێندنی ئایینی
لە سیستەمی پەروەردەی ئەمڕۆی ئێمەدا
خوێندنەوەیەكی ڕەخنەگرانە

پێشدەستی

پێشڕەو ئیسامعیل*

لــە ڕاســتیدا پەرەســەندن و پێشــكەوتنی هــەر كۆمەڵگەیــەك تــا
ئەندازەیەكــی زۆر پەیوەســتە بــە سیســتەمی پەروەردەكەیــەوە ،چونكــە
ئــەم سیســتەمە ڕاســتەوخۆ بەشــداری لــە چۆنیەتیــی پێكهێنــان و
داڕشــتنی كەســێتیی تاكەكانــدا دەكات .بە شــێوەیەكی گشــتی سیســتەمی
پەروەردەیەكــی تەندروســت دو جــۆرە ناســنامە بەرهــەم دەهێنێــت:
یەكــەم :ناســنامەی نەتەوەیــی ،كــە گرێــی دەدات بــە ناســنامەی
نیشــتامنییەوە و بــە هەردوكیــان یــەك ناســنامە بەرهــەم دەهێنێــت.
دوەم :ناســنامەی كۆمەاڵیەتــی و كولتــوری ،و داڕشــتنەوەی ئــەم دو
ناســنامەیە لــە یــەك بۆتــەدا.
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بــە شــێوەیەكی گشــتی؛ پــەروەردە بریتییــە لــە بڕوابــون بــەوەی كــە لــە توانادایــە گەشــە بــە مــرۆڤ
بدرێــت و توانــا شــارراوەكانی بتەقێرنێتــەوە .مــرۆڤ بوونەوەرێكــە دەكرێــت بــەردەوام گەشــە بــە الیەنــی
مەعریفیــی بدرێــت ،و دەبێــت هەمــو ئــەو شــتانەش بزانێــت كــە پەیوەندییــان بــە مرۆڤــەوە هەیــە ،وەك
كولتــورەكان و بەهــا و ڕوداوەكان(.)١
پــەروەردەی نــوێ منــداڵ فێــری ئــەوە دەكات لــە كویــدا بڵــێ بەڵــێ و لــە كوێــدا بڵــێ نەخێــر ،منــداڵ فێــری
ڕاســتگۆیی و دوركەوتنــەوە لــە درۆكــردن دەكات .هــەروەك (جان-جــاك ڕوســۆ) Jean-Jacques Rousseau
لــەم بارەیــەوە دەڵێــت؛ پــەروەردە هەلومەرجــی پێشوەختــی دیمۆكراســییە و لــە ڕێگــەی پەروەردەیەكــی
دروســتی مرۆڤەكانــەوە دەتوانرێــت یارمەتــی پەرەســەندنی دیمۆكراســی بدرێــت .هەروەهــا وتویەتــی:
پیرۆزتریــن كاری پــەروەردە ئەوەیــە مرۆڤێكــی بیركــەرەوە ئامــادە بــكات.

پرۆگرامی پەروەردەی ئایینی لە سیستەمی پەروەردەی ئەمڕۆی ئێمەدا

لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا فــەزای گشــتی لــە الیــەن ئایینــەوە دەســتی بەســەردا گی ـراوە .زانســت كۆیلــەی
ئایینــە .فەلســەفە لــە پەراوێــزی كۆمەڵگــە ترنجێــراوە .پــەروەردە لەژێــر ســێبەری ئاییندایــە ،شوناســی
دەوڵــەت شوناســێكی ئاینییــە ،ســەرچاوەكانی یاســادانان ئایینیــن ،و كــۆی دابونەریتــە كۆمەاڵیەتییەكامنــان
()٢
ئایینیــن ..لــەم هەلومەرجــەدا داوای چ پێگەیەكــی تــر بــۆ ئاییــن دەكرێــت؟!
كێشــەیەكی تــری ئایینــی ئیســام ئەوەیــە كــە خــۆی بــە ئایینێكــی گشــتگیر دەزانێــت و خــۆی بــە ئایینــی
هەمــو كات و هەمــو شــوێن و ســەردەمەكان دەزانێــت .ئاخــر خــۆ ناكرێــت فكــر و بیروبۆچونــی ســەدەی
حەوتەمــی زایینــی لــە ســەدەی بیســت و یەكەمــدا جێبەجێبكرێــت .منداڵــی كــورد یاخــود خوێنــدكاری
كــورد چــۆن هــزری هــەزار و چــوار ســەد ســاڵ یــان چــواردە ســەدەی لەمەوبــەری لــە هــەزارەی ســێیەمدا
پــێ هــەزم دەكرێــت ،كــە لــە شــوێنێكی تــر و ژینگەیەكــی تــر و كولتورێكــی تــردا چــواردە ســەدە لەمەوبەر
هاتۆتــە بــون؟ ئاخــر خــۆ نابێــت هەتاهەتایــە فیقهـــ و خوێندنــی ســەدەكانی ناوەڕاســت بــەردەوام بێــت،
ئێمــە پێویســتامن بــە فیقهێكــی نــوی هەیــە ،فیقهێــك شایســتەی ســەدەی بیســت و یــەك بێــت .پێویســتە
شــەریعەت شانبەشــانی گەشــەكردنی ژیــان و كۆمەڵگــە هەنــگاو بنێــت و بــەرەو پێــش بچێــت ،بــەاڵم
ئەگــەر وەك ئێســتا دۆخەكــە مبێنێتــەوەو واڵتانــی عەرەبــی نەكەونــە خۆیــان؛ ئــەوا پەیدابونــی تێرۆریســتانی
پەڕگیــر و دۆگامتیــک زیاتــر و زۆرتــر دەبێــت(.)٣
پڕۆگرامــی وانــەی ئایینــی و خوێندنــی ئایینــی لــە سیســتەمی پــەروەردەی ئێمــەدا خوێنــدكاران فێــری هیــچ
نــاكات ،جگــە لــە فێركردنیــان و هاندانیــان بــەرەو توندوتیــژی و شــەڕەنگێزی و كوشــتار و دروســتكردنی
ڕق و كینــە بەرامبــەر ئەوانــی تــر ،هەروەهــا كوشــتنی گیانــی لێبوردەیــی و پێكــەوە ژیــان و یەكــر قەبــوڵ
كــردن .حیكمــەت چییــە لــە بونــی ئایەتگەلێــك لــە پڕۆگرامــی پــەروەردەی ئایینــی ئێمــەدا لــە بابەتــی:
« َوأَ ِعــ ُّدوا لَ ُهــ ْم َمــا ْاســتَطَ ْعتُ ْم ِمــ ْن قُــ َّو ٍة َو ِمــ ْن ِربَ ِ
ــاط الْ َخ ْيــلِ ت ُ ْر ِه ُبــو َن بِــ ِه َعــ ُد َّو اللَّــ ِه َو َع ُد َّوكُــ ْم َوآ َخرِيــ َن
ش ٍء ِف َســبِيلِ اللَّــ ِه يُــ َو َّف إِلَ ْيكُــ ْم َوأَنْتُــ ْم لَ
ِمــ ْن ُدونِهِــ ْم لَ ت َ ْعلَ ُمونَ ُهــ ُم اللَّــ ُه يَ ْعلَ ُم ُهــ ْمَ .و َمــا تُ ْن ِفقُــوا ِمــ ْن َ ْ
تُظْلَ ُمــونَ» (األنفــال ،)٦٠ :یــان ئایەتێكــی وەكــوَ « :وقَاتِلُو ُهــ ْم َحتَّــى لَ تَكُــو َن ِفتْ َنــ ٌة َويَكُــو َن ال ِّديــ ُن كُلُّــ ُه
لِلَّـ ِه فَـ ِإنِ انْتَ َهـ ْوا فَـ ِإ َّن اللَّـ َه بِ َــا يَ ْع َملُــو َن بَ ِصـ ٌر» (األنفــال)39 :؟ یــان بۆچــی فێــری ئــەوە بكرێــن كــە دوعــا
«صا َط ال َِّذيــ َن
بكــەن وەك جولەكــە و مەســیحیەكان نەبــن؟ كاتێــك لــە ســورەتی «فاتیحــە»دا دەڵێــتَ ِ :
ـت َعلَ ْي ِه ـ ْم َغـ ْ ِ
ـوب َعلَ ْي ِه ـ ْم َو َل الضَّ الِّ ـ َن» (الفاتحــة )7 :کــە بەپێــی «تەفســیر» جولەکــەی بــە
ـر الْ َمغْضُ ـ ِ
أَنْ َع ْمـ َ
«غەزەبلێگیــراوەکان» ناوبــردوە و مەســیحیەکانی بــە «گومــڕاکان» ناوبــردوە .ئاخــر منداڵــی ئێمــە
یاخــود خوێنــدكاری ئێمــە بۆچــی هــەر لــەو تەمەنــەوە فێــری هێــز كۆكردنــەوە و كوشــن و بڕیــن بێــت؟
یــان فێــری ئــەوە بكرێــن كــە ئــەوان بــە هــۆی موســوڵامنبونیان لــە خەڵكــی تــر جیــاوازن و یــان باشــرن؟
ئایــا ڕەوایــە منــداڵ لــەو تەمەنــەدا بیــری بــە شــەڕەنگێزی و توندوتیــژی و بیركردنــەوە لــە كوشــن و هێــز
كۆكردنــەوە ئالــودە ببێــت؟
بیرمەنــدی گــەورە (جــان جــاك ڕوســۆ) ،الیەنگــری شــێوازی خواپەرســتیی ڕەهایــە ،هــەر بۆیــە كــە پێداگــری
لەســەر ئەنجامدانــی ئەركــی ئایینــی یــان هەبونــی ئایینێكــی دیاریكــراو نــاكات .ئــەوەی ئــەو بــاوەڕی
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«پــەروەردەی ئیســامی» ،بــۆ
پۆلــی دەیەمــی ئامادەیــی.
منونەیــەک لــە پرۆگرامــی ڕەســمیی
خوێندنــی ئایینــی

نابێت هەتاهەتایە فیقهـ
و خوێندنی سەدەكانی
ناوەڕاست بەردەوام
بێت ،ئێمە پێویستامن
بە فیقهێكی نوی هەیە.
فیقهێك شایستەی
سەدەی بیست و یەك
بێت .پێویستە شەریعەت
شانبەشانی گەشەكردنی
ژیان و كۆمەڵگە هەنگاو
بنێت و بەرەو پێش بچێت

دابڕان
پێویست ناكات
منداڵ لە سەرەتاوە
فێری ئایینێك یان
مەزهەبێكی تایبەت
بكرێت ،بەڵكو دەبێت
بە جۆرێك پەروەردە
بكرێت كە كاتێك
گەورە بو خۆی ئەو
ئایینە یان ئەو مەزهەبە
پەسەند بكات

باڵوکــراوەی «فەتــوای گــەورە
زانایــان ،ســەبارەت بــە حەرامێتی
شــۆفێریی ژنــان» ،منونەیــەک لــە
گوتــار و پــەروەردەی ئایینــی
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پێیەتــی ئیامنداربونــە لــە دڵــەوە بــە خوداوەنــد و خۆشویســتنی خودایــە لــە ناخــی دڵــەوە ،بۆیــە ڕای وایــە
كــە پێویســت نــاكات منــداڵ لــە ســەرەتاوە فێــری ئایینێــك یــان مەزهەبێكــی تایبــەت بكرێــت ،بەڵكــو داوا
دەكات منــداڵ بــە جۆرێــك پــەروەردە بكرێــت كــە كاتێــك گــەورە بــو خــۆی ئــەو ئایینــە یــان ئــەو مەزهەبــە
پەســەند بــكات .ئەمــە لــە كاتێكــدا لــە ئیسالمیشــدا بــە ڕای زۆربــەی زانایــان تــا تەمەنــی هــەژدە ســاڵی بــە
منــداڵ حســابە(.)٤
لــە ئایینــی ئێمــەدا لــە دەقــی فەرمــودەدا ڕێگــە دراوە بــە لێدانــی منــداڵ لەســەر نوێــژ كاتێــك تەمەنــی
اضبُو ُهـ ْم َعلَ ْي َهــاَ ،و ُهـ ْم
ِالصـاَ ِة َو ُهـ ْم أَبْ َنــا ُء َسـ ْبعِ ِسـ ِن َنيَ ،و ْ ِ
گەیشــتە دە ســاڵ و نوێــژی نەكــردُ « :مـ ُروا أَ ْوالَ َدكُـ ْم ب َّ
ـر َوفَ ِّرقُــوا بَيْ َن ُه ـ ْم ِف الْ َمضَ ا ِج ـعِ» (گێڕانــەوەی :ئەبــو داود ،لــە «ســنن»ەکەی ،حەدیســی ژمــارە ٤٩٥
أَبْ َنــا ُء َعـ ْ ٍ
بــەم دەســتەواژەیە کــە لێــرەدا گواســتامنەوە ،و گێڕانــەوەی ئەحمــەد ،لــە «مســند»ەکەی ،حەدیســی ژمــارە
 ٦٦٨٩و  ،٦٧٥٦بــە دو دەســتەواژەی کەمێــک جیــاواز) .لــە كاتێكــدا لــە ئێســتادا لــە فڕەنســا داوا دەكــەن وانەی
ئاییــن لــە پڕۆگرامــی خوێنــدن دەربهێرنێــت و قەدەغــە بكرێــت ،داوا دەكــەن لێگەڕێــن تــا منــداڵ تەمەنــی
دەگاتــە هــەژدە ســاڵی و ئــەو كات خــۆی بــە ئــارەزوی خــۆی ئایینــەكان دەخوێنێتــەوە و لێیــان تـێدەگات و
ئایینێــك یــان مەزهەبێــك بــۆ خــۆی دیــاری دەكات ،یــان ڕەنگــە هیــج ئایینێــك دیــاری نــەكات و بــڕوای بــە
ئایینــەكان نەبێــت .ئــەوان دەڵێــن پێویســت نــاكات هــەر لــە منداڵییــەوە مێشــكی منــداڵ بــەو چیرۆكــە قــورس
و ترســناك و ئەفســانەییانەی ئاییــن بــار بكەیــن .لــە واڵتێكــی وەكــو بریتانیــا وانــەی ئاییــن دەخوێندرێــت لــە
خوێندنگەكانــدا ،بــەاڵم تەنهــا تەركیــز ناكەنــە ســەر ئایینــی خۆیــان كــە مەســیحیەتە ،بەڵكــو ئایینــی ئیســام
و یەهــودی و هیندوســی و بودایــی و ئایینەكانــی دیكــەش دەخوێنــن .بــەاڵم تەنهــا الیەنــی مرۆڤدۆســتی و
ئاشــتیخوازی و پێكەوەژیــان لــە ئایینــەكان دەخوێنــن .دایــك و باوكیــش ئــازادن لــەوەی كــە منداڵەكانیــان
وانــەی ئاییــن دەخوێنــن ،لــەو كاتــەی كــە منــدااڵن دەبــەن بــۆ ســەردانی كڵێســایەك؛ لــە هەمــان كاتــدا
دەیانبــەن بــۆ ســەردانی مزگەوتێــك یــان پەرســتگای هیندوســەكان یــان ســەردانی کەنیشــتی جولەكــەكان .لــە
زانكــۆی تونســدا كۆرســی (بــن عــي) بــۆ دیالۆگــی ئایینــەكان ،هەروەهــا لــە زانكــۆی زەیتونەشــدا خوێنــدكار
لــە وانــەی كتێبــە پیرۆزەكانــدا (ئینجیــل و قورئــان) وەك دو كتێبــی پیــرۆزی ئاســانی دەخوێنــن(.)٥
لــە كتێبــی پــەروەردەی ئایینیــی قۆناغــی ســەرەتاییدا هاتــوە كــە پێغەمبــەر داوا لــە یەكێــك لــە تیرەكانــی
دانیشــتوی شــاری مەدینــە دەكات ،كــە یــان دەبێــت بــن بــە موســڵامن یان ســەرانە بــدەن ،یــان ئەوەتا شــەڕتان
لەگــەڵ دەكەیــن ،واتــە دەتانكوژیــن .مامۆســتایانی ئایینــی و پســپۆران و لێپررساوانــی بــواری پــەروەردە پێــان
بڵێــن خوێنــدكار و منداڵــی كــورد چــی فێردەبــن لــەم چیرۆكــەوە؟ چ پەروەردەیــەك؟ چ ڕەوشــت و مۆڕاڵێــك؟
بێجگــە لــە هەڕەشــە و تۆقانــدن و كوشــن و بەدیلگرتــن و بەزۆرسەرانەســەندن و زۆرلێكــردن و ناچاركردنــی
خەڵكــی بــۆ موســوڵامنبوون .ئــەم چیرۆكــە توندوتیــژ و شــەڕئامێزە چ پەیوەندییەكــی بــە مێشــكێكی ســادە و
ســاكار و خاوێنــی منداڵــەوە هەیــە كــە هێشــتا بۆنــی شــیری خــاو لــە دەمــی دێــت ،پەروردەکردنــی ئایینیــی
لەمــە توندوتیژتــر هەیــە؟! ئاخــر منــداڵ بۆچــی لــەو تەمــەن بچــوك و كەمــەدا بــە ئاگــری جەهەننــەم و
مەنجەنیقــی دۆزەخ هــەر لــە ئێســتاوە برتســێندرێت؟ كــە هیــچ گوناهـــ و تاوانێكــی نەكــردوە.
مێــژوی ئیســام و «فتوحــات»ی ئیســامی و باڵوكردنــەوەی ئیســام و جەنگــەكان و جەنگــە ناوخۆییــەكان
لەســەر دەســەاڵت و پــارە و بەرژەوەنــدی لەنێــوان موســڵامنان و خەلیفــە و كاربەدەســتانی مێــژووی
ئــەم ئایینــەدا؛ هــەر هەمــوی پــڕە لــە كاری توندوتیــژی و شــەڕەنگێزی و خوێنڕشــن و دزی و تااڵنــی و
بەكۆیلەكردنــی مرۆڤــی دیــل .خوێنــدن و گێڕانــەوەی ئــەم چیرۆكــە تراژیدیایــی و كارەســاتبارانە لــە پڕۆگرامــی
خوێندنــی ئێمــەدا ،منــدااڵن و جگــەر گۆشــەكامنان فێــری چــی دەكات؟ جگــە لــە فێركــردن و هانــدان
و پەروەردەكردنیــان و گۆشکردنیــان بــە گیانــی توندوتیــژی و شــەڕەنگێزی و كوشــن و خوێنڕشــن و
ڕقلێبونــەوە و تۆڵەكردنــەوە ،جگــە لــە كوشــتنی گیانــی لێبوردەیــی و مرۆڤدۆســتی و خۆشەویســتی و
تەبایــی و پێكەوەژیــان و یەكرتقەبوڵكــردن؛ چیــی تــر فێــری منــدااڵن و خوێنــدكاران و ڕۆڵەكامنــان نــاكات.
ئــەم پرۆگرامــە فێرکارییــەک و پەروەردەیەکــی ئایینــی دادەمەزرێنێــت کــە ســەرچاوەی توندوتیــژی و
شــەڕەنگێزی و كوشــن و بڕیــن و داگیركــردن و هەژمــون و ســەپاندنی خۆیەتــی بــەزۆر بەســەر خەڵكیــدا.
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باڵوکــراوەی «زیانەکانــی گۆرانــی و مۆســیقا ،لەژێــر ڕۆشــنایی
قورئــان و ســوننەت و وتــەی زانایانــدا» ،منونەیــەک لــە گوتــار و
پــەروەردەی ئایینــی

منــدااڵن و جگە
تراژیدیاییەکانــی مێژ
خوێنــدن و گێڕانــەو
منــدااڵن و جگەرگۆشــەكامنان
تراژیدیاییەکانــی مێژوی ئیســامی
خوێنــدن و گێڕانــەوەی چیرۆكــە

خوێنــدن و گێڕانــەوەی چیرۆكــە تراژیدیاییەکانــی مێــژوی ئیســامی،
منــدااڵن و جگەرگۆشــەكامنان فێــری چــی دەكات جگــە لــە گۆشکردنیــان
بــە گیانــی توندوتیــژی ڕقلێبونــەوە و تۆڵەكردنــەوە و كوشــتنی گیانــی
لێبوردەیــی و مرۆڤدۆســتی؟

مێژوی ئیسالم بۆ خۆی مێژویەكی خوێناوییە بە مانای وشە ،تۆ سەیركە:

لــە چــوار خەلیفــەی موســڵامنان ســیانیان كــوژراون .هەرچەنــدە ڕیوایەتێــك هەیــە دەڵێــت ،خەلیفــەی یەكەمیــش (ئەبــو بەكــری
صیددیــق) دەرمانخــوارد كرابێــت .حوســەین كــوژراوە و حەســەنیش دەرمانخــوارد ک ـراوە .وەرە ســەر خەلیفەكانــی ئومــەوی
و عەبباســی و عوســانی و ئەوانــی دیكــەش؛ دەبینیــت زۆربەیــان كــوژراون و كەمرتینیــان بــە مردنــی ئاســایی مــردون .باشــە
گێڕانــەوەی ئــەم مێــژوە خوێناویــە لــە پــەروەردەی ئیســامی و خوێندنــی ئیســامی ئێمــەدا چ ســود و قازانجێكــی بــۆ منــداڵ
و نەوەكامنــان هەیــە؟ لــە چ شــوێنێكی دونیــای پێشــكەوتودا ئێســتا زانكــۆ و پەیامنگــەی تایبــەت هەیــە بــە خوێندنــی ئایینــی؟
ئەگــەر هەشــبێت؛ تەنهــا بەشــێك یــان لقێــك لــە زانكۆیــەك تەرخانكـراوە بــۆ خوێندنــی تیۆلۆجیــا «علــم الالهــوت» ،كــە ئــەوەش
زۆر كــەم بۆتــەوە .چونكــە بــۆ خــۆی ئاییــن لــە ڕۆژگاری ئێســتادا لــە دونیــای مەســیحیەتدا بــەرەو كاڵبونــەوە دەڕوات .بەپێــی
ســەرژمێری ســاڵی ٢٠٠١ی واڵتــی بریتانیــا نزیكــەی لــە %٢٥ی دانیشــتوان بڕوایــان بــە هیــچ ئایینێــك نییــە بەدڵنیاییــەوە ،ئــەو
ڕێژەیــە لــە مــاوەی ئــەم پانــزە ســاڵەدا زۆر زیــادی كــردوە .هــەر بەپێــی لێكۆڵینەوەیەكــی تــر؛ دەركەوتــوە كــە نزیكــەی نیــوەی
دانیشــتوانی ئەڵامنیــا بێبــاوەڕ و بێئایینــن ،هەتــا دێــت ســەردان و هاتوچۆكردنــی كڵێســا كــەم دەبێتــەوە .لــە زۆربــەی
زۆری واڵتانــی تــری ئەورۆپــا و ئەمەریــكا و ئەمەریــكای باكــور ئاییــن بــەرەو كاڵبونــەوە دەڕوات .دوای چارەكــە ســەدەیەك

دابڕان
دوای چارەكە
سەدەیەك لە
دامەزراندنی
كۆماری
ئیسالمی ئێران؛
خوێندكارانی ئەو
واڵتە شانازی
دەكەن بەوەی
عەملانین
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لــە دامەزراندنــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران؛ خوێندكارانــی ئــەو واڵتــە شــانازی دەكــەن بــەوەوە کــە
عەملانیــن .بەپێــی ئامارەكانــی شــارەوانیی تــاران؛ %٧٥ی خەڵكــی شــارەكە و %٨٦ی خوێندكارانــی وازیــان
لــە نوێژكــردن هێنــاوە ،ئــەو مزگەوتانــەی لــە ســەردەمی (محەممــەد ڕەزا شــاهـ)دا ســێ هــەزار تــا پێنــچ
هــەزار نوێژكــەر نوێژیــان تێــدا دەكــرد؛ ئەمڕۆكــە لــە بەیانیانــدا دە كــەس و لــە نیوەڕوانــدا بیســت و
پێنــچ كەســێك ڕوی تــێ دەكــەن ،لــە مانگــی ڕەمەزانــدا تەنهــا %٢ی میللەتــی ئێـران بــەڕۆژو دەبــن(.)٦

پەروەردەی سێکسی

لــە پــەروەردەی واڵتــە پێشــكەوتوەكاندا وانــەی یاخــود پرۆگرامــی پــەروەردەی سێكســی Sex Education
هەیــە .هەرچەنــدە خوێندنــی ئیجبــاری نییــە و ئــەو مافــە دراوە بــە دایــكان و بــاوكان ئەگــەر نەیانەوێــت
منداڵەكانیــان ئــەم وانەیــە بخوێنــن ،بــەاڵم وانەیەكــە و بەشــێكە لــە پرۆگرامــی خوێنــدن ،چونكــە ئــەوان
پێیــان وایــە ناكرێــت منــداڵ هەمــو شــتێك دەربــارەی گیانلەبەرێكــی وەك بــۆق بزانێــت كــە لــە چــی
پێكهاتــوە و بەشــەكانی كامانــەن و چــۆن زاووزێ دەكات و وەچــە دەخاتــەوە؛ بــەاڵم نەزانێــت مــرۆڤ
چــۆن زاووزێ دەكات و وەچــە دەخاتــەوە ،بــە بیانــوی ئــەوەی ئەمــە بڤەیــە و دەســتكاریكردنی
دەســەاڵتی خواوەنــدە و دژی ئاییــن و مەزهــەب و كولتــور و دابونەریتــە(.)٧
لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكادا لــە پرۆگرامــی خوێنــدن و پەروەردەیانــدا وانەیــەك هەیــە بــۆ
هۆشــیاری دەربــارەی هاوڕەگەزبــازی  .Homosexualityڕەنگــە باسکــردن لــەم بابەتــە بــۆ كولتــور و
ژینگــەی ئێمــە لــە ئێســتادا قابیلــی قبوڵكــردن نەبێــت و بــازدان هەبێــت بەســەر واقیعــی ئێمــەدا ،بــەاڵم
بــە ڕای مــن ئــەوە زۆر باشــرە لــەوەی ئێمــە نەوەكامنــان هــەر لــە ئێســتاوە بــە گیانــی شــەڕەنگێزی و
توندوتیــژی و خوێنڕشــن پــەروەردە بكەیــن .هیــچ نەبێــت لــەوە دڵنیایــن کــە هاوڕەگەزبــازی وەك
مافێكــی ئاســایی مــرۆڤ؛ زۆر باشــرە لــە خوێنڕشــن و داگیركــردن و جینۆســاید و كوشــتنی بەكۆمەڵــی
خەڵــك.

فەلسەفەی پەروەردە

(د .پــۆڵ ئۆلیڤــەر)  ،Paul Oliverمامۆســتا لــە خوێندنــگای پــەروەردە و گەشــەپێدانی پیشــەیی لــە
زانکــۆی هەدەســفیڵد-ئینگیلتەرا ،دەڵێــت :پــەروەردە پێگەیاندنــی كەســایەتییەكی كامــڵ نییــە بەپێــی
مواســەفاتێكی دیاریك ـراو ،بەڵكــو پــەروەردە ڕزگاركردنــی هەمــو مرۆڤێكــە لــەو كــۆت و بەندانــەی كــە
ڕێگــرن لــە بــون بــە خــود.
پــەروەردەی ئێمــە هێنــدەی كــوڕی ڕۆژی تەنگانــەی پێگەیانــدوە؛ هێنــدە كەســی زانســتیی پێنەگەیاندوە.
بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن پــەروەردە چەندێــك زانســتە؛ ئەوەنــدە و زیاتریــش هونــەرە ،واتــە هونــەری
كرانــەوە بەســەر هەمــو كولتــورەكان و بەهــرەكان و تواناكانــی مرۆڤــدا .هەنــگاوی یەكــەم و ســەرەكییش
بــۆ بەجێگەیاندنــی ئــەم پڕۆســەیە یــان ئــەم پرۆژەیــە؛ گۆڕانــكاری و چاكســازی و ڕیفۆرمكردنــە لــە
بــواری پــەروەردەی ئایینــی و خوێندنــی ئایینــی و گوتــاری ئایینــی لــە پرۆگرامــی خوێندنــی ئێمــەدا.
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پەراوێز و سەرچاوەكان:

( )١حەبیب محمد دەروێش ،شكاندنی ئاوێنەی كۆمەڵگە و بونیادی پەروەردەی نوێ .گۆڤاری (كۆچ) ،ژمارە .٦
( )٢بەختیــار كەریــم ،چەنــد ســەرنجێك لەســەر تێڕوانینــی مەریــوان وریــا قانــع بــۆ عەملانیــەت یــان دیموكراســی.
هەفتەنامــەی (چاودێــر) ،ژمــارە .٢٠١٥/٨/٣١ ،٢٦١
( )٣هاشــم ســالح ،محمــد ئەرگــۆن و بزاوتــە ئیســامییەكان .وەرگێڕانــی شــوان ئەحمــەد .هەفتەنامــەی (چاودێــر) ،ژمــارە
 ،٢٦٤لــە .٢٠١٥/٩/٢١
( )٤ئاشنابون بە جان جاك ڕۆسۆ( .ئایدیا) ،ژمارە .١٠سلێامنی :دەزگای ئایدیا.
( )٥ئاشنابون بە سیكۆالریزم( .ئایدیا) ،ژمارە  .٢١سلێامنی :دەزگای وااڵ.
( )٦هەمان سەرچاوە.
)(7

Home Office, Life In the United Kingdom, A Journey to Citizenship. London: TSO,
2004.

* ماستەر لە بواری بەڕێوەبردن وگەشەكردنی دا مودەزگاكانی كۆمەڵگەی مەدەنی.
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عوســانییەکان لــە مــاوەی دەســەاڵتیاندا بەهاوبەشــی لەگــەڵ هاوهــزر و هاوئایینەکانیــان چەندیــن ڕەشــەکوژییان دژ بــە ئەرمەنــی و ســوریانی
و گریــک و ئاشــورییەکان ئەنجــام داوە .گەورەترینیــان ڕەشــەکوژیی ئەرمەنــەکان بــوو ،کــە تــا ئێســتاش وەک خاڵێکــی ڕەش بــە نێوچەوانــی
هەڵگرانــی ئــەو ئایینــە و میراتگــری ئــەو دەوڵەتــەوە  -کــە تورکیــای ئێســتایە  -ماوەتــەوە.
ســوپای عوســانییەکان ،ئەرمەنەکانیــان لــە زێــدی خۆیــان دەرکــرد و ناچاریــان کــردن ســەدان میــل ببــڕن تــا لــە بیابانێکــی ســنوری ســوریای
ئێســتادا کۆیــان کردنــەوە ،و لــە خــواردن و خواردنــەوە بێبەشــیان کــردن .لەوێــدا کوشــتارگەیەکی بێوێنەیــان ئەنجــام دا ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
تەمــەن و ڕەگــەز ،ســەدان هەزاریــان لــێ کوشــن و دەســتدرێژی سێکســییان کــردە ســەر کچــان و ژنانــی ئەرمەنــی ،ئــەم هەڵکوتانەســەر و
دەربەدەرکردنــەش لــە ڕێگــەی چەندیــن تیــپ و لەشــکری ســەربازییەوە جێبەجــێ ک ـرا ،کــە یەکێــک لــە دیاریرتینــی ئــەو لەشــکرانە (ســوارەی
حەمیدییــە) بــوو.

عوسامنییەکان لە
ماوەی دەسەاڵتیاندا
بەهاوبەشی
لەگەڵ هاوهزر و
هاوئایینەکانیان
چەندین ڕەشەکوژییان
دژ بە ئەرمەنی و
سوریانی و گریک و
ئاشورییەکان ئەنجام
داوە ،كه گەورەترینیان
ڕەشەکوژیی ئەرمەنەکان
ڕەشەکوژیی ئەرمەن لە ئەرزڕوم ،ساڵی ١٨٩٥

ئایا کورد بەشداریی ڕەشەکوژیی ئەرمەنی کردووە؟
چۆن و بۆچی؟

چەندیــن ســەرچاوە ئاماژەیــان بــەوە کــردووە ،کــە بەڵــێ کــورد لــەو ڕەشــەکوژیەدا بەشــدار بــووە ،بــە شــێوەی تیپــی پڕچەکک ـراوی ڕاهێ ـراو،
کــە ڕاســتەوخۆ لەژێــر فەرمانــی ســوڵتان عەبدولحەمیــدی دووەمــدا شــەڕیان دەکــرد ،بــەاڵم ئەگــەر بپرســین پاڵنــەری ســەرەکیی بەشــداریکردنی
ســوارەی حەمیدییــە ،شانبەشــانی عوســانییەکان بــۆ ڕەشــەکوژیی ئەرمەنــەکان چــی بــوو؟ ئــەوا هەڵبــەت دەرگای باســێکی ترمــان بــە ڕودا وااڵ
دەبێــت ،چونکــە پێــش ئــەوەی کوردەکانــی ئــەو ناوچەیــە ببنــە الیەنگــر و داردەســتی عوســانییەکان ،پێشــر الیەنگــری ڕوســەکان بــوون و
پەیوەندیــی ئابوریــی و بازرگانــی و ســەربازی و دەســەاڵتدارێتیی باشــیان لەگــەڵ ڕوســەکاندا هەبــووە .هاوپەیامنێتــی کــورد و ڕوس و پێکهێنانــی
تیپــی ســەربازیی کــوردی لــەو ناوچانــەدا و بەشــداریکردنی ڕۆڵــەی کــورد لــە خزمەتــی ســوپای ڕوســدا؛ مێژووەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی
( ،)1398کــە ئەفســەرە ڕوســەکان ســەرکردایەتیی ئــەم هێزانەیــان دەکــرد.
ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات ،کــە هۆکارێــک هەبــووە بــۆ ئــەوەی دوای پێنــج ســەدە عوســانییەکان بتوانــن ســود لــە بیرۆکــەی ڕوســەکان وەربگــرن
و هاوپەیامنێتــی لەگــەڵ کوردەکانــی ئــەو ناوچانــەدا ببەســن و ســۆزیان بــۆ الی خۆیــان ڕابکێشــن ،بــە شــێوەیەک بتوانــن بیانکــەن بــە دوژمنــی
ڕوس و هەمــوو ئــەو نەتەوانــەی کــە لەوێــدا دەژیــان و ئیســام نەبــوون ،بــۆ منوونــە ئەرمەنــەکان!
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ڕەشــەکوژیی ئەرمەنــەکان لەســەر دەســتی کوردانــی ئــەو کاتــە ،و خاڵــی وەرچەرخانــی هاوپەیامنێتیــی کــورد و ڕوس ،کــە ئیــر
کــورد و ئەرمــەن بــوون بــە دوژمنــی یەکــر؛ بــۆ ســەرەتای ڕاگەیاندنــی هــەردوو ڕێکەوتنامــەی (سان-ســتێفانۆ)  San Stefanoلــە
ئــازاری ( )1878و ڕێکەوتننامــەی (بەرلیــن) لــە تەممــوزی ( )1878دەگەڕێتــەوە ،کــە لەنێوان ڕوســیای ســۆڤییێت و ئیمپراتۆرییەتی
عوســانیدا مۆرک ـرا ،لــەم ڕێکەوتننامەیــەدا ڕوســیا چەندیــن بڕگــە و خاڵــی لــە بەرژەوەندیــی خــۆی بەســەر عوســانییەکاندا
ســەپاند ،چونکــە لــەو کاتــەدا دەســەاڵتی عوســانییەکان بەتەواوەتــی الواز ببــوو ،لــە ڕوی نێودەوڵەتییشــەوە لــەالی واڵتــە
ئەورۆپاییــەکان بــە «پیــاوە نەخۆشــەکەی ئەورۆپــا» دەنــارسا و هەمــوان چاوەڕێــی مردنــی بــوون ،بــۆ بەشــکردنی ئــەو میراتــەی
کــە هەیبــوو لەنێوانیــان خۆیانــدا.

کورد لە ڕەشەکوژیى ئەرمەنەکاندا
بەشدار بووە ،بە شێوەی
تیپی پڕچەککراوی ڕاهێرناو،
کە ڕاستەوخۆ لەژێر فەرمانی
سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەمدا
شەڕیان دەکرد ،بەاڵم ئايا
پاڵنەری سەرەکیی بەشداریکردنی
سوارەی حەمیدییە ،شانبەشانی
عوسامنییەکان بۆ ڕەشەکوژیى
ئەرمەنەکان چی بوو؟
ئیمزاکردنی ڕێکەوتنامەی سان-ستێفانۆ

لــە یەکــەم ڕێکەوتننامــەدا ،کــە ڕێکەوتننامــەی (سان-ســتێفانۆ) بــوو ،دامەزراندنــی دەوڵەتــی بولگاریــای گەورە ســەپێرنا ،ســنوری
ئــەم دەوڵەتــە دەکەوتــە نــاو ســنوری خاکــی دەوڵەتــی عوســانییەوە ،بــەاڵم ڕوســیا داگیــری کردبــوو ،هەرســێ واڵتــی بولگاریــا و
ڕومەیلــی و مەکەدۆنیــای دەگرتــەوە و عوســانییەکانیش ناچارکـران دان بــەو واڵتــە تازەیــەدا بنێــن و مافــی خۆبەڕێوەبەرێتیــی
پــێ بــدەن .دواتــر دەســەاڵتی ڕوســیا درێــژ دەبــوەوە لــە دانوبــەوە بــۆ دەریــای ڕەش و پاشــان بــۆ دەریــی ئیجــە .ئەمــەش
یارمەتیــدەر بــوو بــۆ ئــەوەی ڕوســیا بتوانێــت خــۆی بگەیەنێتــە دەریــای ناوەڕاســت ،بــەاڵم ڕێکەوتننامەیەکــی لــەم شــێوەیە
لــە الیــەن واڵتــە زلهێزەکانــی ئەورۆپــاوە قبوڵنەکــراو بــوو ،بۆیــە هــەرزوو ناڕەزایــی بریتانیــا و ئیمپراتۆرییەتــی نەمســا و
هەنگاریــای لــێ کەوتــەوە ،چونکــە دەبــووە هــۆی فراوانبونــی دەســەاڵتی ڕوســیا و ئەوانیــش ترســیان لــێ نیشــت .هــەر بۆیــە
ناڕەزایەتییەکــی دەســتەکۆیی ئیمپراتۆرییەتــی عوســانی و زۆربــەی واڵتــە زلهێزەکانــی ئەورۆپــای بــەدوای خۆیــدا هێنــا و بــووە
هــۆی هێنانەئــارای ڕێکەوتننامەیەکــی تــر لــە تەممــوزی هەمــان ســاڵدا ،کــە ئەویــش ڕێکەوتننامــەی (بەرلیــن) بــوو.
لــە ڕێکەوتننامــەی (بەرلیــن)دا ،جگــە لــە هەڵوەشــاندنەوەی ئــەو بڕیــارەی کــە لــە سان-ســتێفانۆ بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی
بولگاریــای گــەورە هاتــە ئــاراوە؛ بڕیاریــش درا کــە دەبێــت ئەرمەنــەکان مافــی خۆبەڕێوەبەرێتییــان لــە چوارچێــوەی دەســەاڵتی
ئیمپراتۆرییەتــی عوســانیدا پــێ بدرێــت و هەمــوو مافێکیــان پارێــزراو بێــت و ســوپای ڕوســیاش ناچــار بکرێــت لــەو ناوچانــە
پاشەکشــە بــکات کــە ئەرمەنەکانیــان لــێ نیشــتەجێ بــوون ،بــەو پێیــەی کــە ئــەو زەوییانــە موڵکــی خــودی ئەرمەنــەکان خۆیانن.
ئەمــەش وای کــرد هەســتی کــوردەکان لــە ڕوانگەیەکــی ئایینییــەوە بەرانبــەر ئەرمەنــەکان گۆڕانــی بەســەردا بێــت و کینەیــان
لــە دڵــدا بەرامبەریــان پەیــدا بێــت ،بــەو پێیــەی کــە ئەمــان موســڵامنن و چەندیــن ســاڵە لــەو ناوچانــەدا وەک ئەرمەنــەکان
نیشــتەجێن و ئــەو ســنورە جیۆگرافییــەش دەکەوێتــە نــاو ســنوری دەســەاڵتی دەوڵەتــی عوســانییەوە کــە موسڵامننشــینە.
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هــەر بۆیــە لــەو کاتانــەدا ،لــە دەوروبــەری ســاڵی ( ،)1878پێــش پێکهێنانــی ســوارەی
حەمیدییــە لــە الیــەن عوســانییەکانەوە ،هێزێکــی کــوردی نیمچــە ســەربەخۆ هەبــوو،
کــە بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی کــورد هەوڵــی دەدا و (شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری)
سەرپەرشــتیی دەکــرد ،کــە خۆیــان بــە هێزێکــی موســڵامنی ســوننە مەزهــەب
دادەنــا و دژی ئەرمــەن و ڕوس و بریتانیــا شۆڕشــیان دەکــرد ،ئەمانیــش بــە هــۆی
ئایینەکەیانــەوە زیاتــر ســۆزیان بــۆ ئیمپراتۆرییەتــی عوســانی هەبــوو.

پــاش باڵوبوونــەوەی دەنگــۆی پێدانــی مافــی خۆبەڕێوەبەرێتیــی ئەرمــەن ،شــێخ
عوبەیدوڵــا دەڵێــت« :ئەمــە چییــە مــن دەیبیســتم ،گوایــە ئەرمەنــەکان دەیانەوێــت
دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ دامبەزرێنــن لــە وان ،نێســتۆریەکان خۆیــان بــە هاواڵتــی
بریتانــی هەژمــار دەکــەن و بــوون بــە الیەنگــری بریتانیــا؟ بــە هیــچ شــێوەیەک مــن
ڕێگــە بەمــە نــادەم ،ئەگــەر زانیومــە ژنــی کــوردم کــردووە بــە ســەرباز لــە ڕیــزی
ســوپاکەم».
شــێخ عوبەیدوڵــا هێنــدە دژایەتیــی دامەزراندنــی ئــەو دەوڵەتــە ئەرمەنییــەی
دەکــرد؛ ئەوەنــدە هەوڵــی بــۆ پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی کــوردی نــەدەدا .لــەم کاتــەدا
عوســانییەکانیش ئــەم هەلەیــان قۆســتەوە ،چونکــە دەیانزانی بە دەسـتتێکەڵکردن
لەگــەڵ کــوردەکان و جوواڵندنــی ســۆزی ئایینــی و بــە پێدانــی دەســەاڵتێکی کــەم
و کاتــی؛ ئیــدی شــتێک نامێنێــت بــە نــاوی ســنوری خۆبەڕێوەبەرێتیــی ئەرمــەن
و ســنوری جیۆگرافیــی ســەربەخۆ بــۆ ئەرمــەن ،بەڵکــو هەمــووی دەکەوێتــە ژێــر
دەســەاڵتی خۆیانــەوە و دەتوانــن بــەو ڕێگەیــەش ئــەو زەوییانــەی کــە لە شــەڕەکاندا
بەرانبــەر ڕوســەکان لــە دەســتیان دابــوون؛ بیانگەڕێننــەوە .بۆیــە هیــچ لــەوە باشــر
نەبــوو کــە عوســانییەکان دەیانگــوت« :کــوردەکان موســڵامنن ،و ئەرمەنــەکان
مەســیحین ،و ئەرمەنــەکان دەیانەوێــت کوردســتان بکەنــە ئەرمەنســتان».
بــۆ ئەمــەش عوســانییەکان هاتــن نازنــاوی ســوڵتان عەبدولحەمیدیــان لــە
«ســوڵتان»ەوە گــۆڕی بــۆ «خەلیفــە» ،و پــرۆژەی دامەزراندنــی (جامیعەی ئیســامی)
ـــیان تاوتــوێ کــرد ،کــە ناوەڕۆکــی ئــەم پرۆژەیە خــۆی لــەوەدا دەبینییــەوە ئامڕازێک
بێــت بــۆ کۆکردنــەوەی هەمــوو گەلــە موســڵامنەکان لەژێــر چەتــری دەوڵەتــی
خیالفەتــی عوســانیدا ،تاوەکــو هەمویــان هاودەنــگ و هاوهەڵوێســت بــن بــۆ
دژایەتیکردنــی هەمــوو گەالنــی ناموســڵامن و ئەورۆپایــی و ڕوســەکان .لەبەرامبــەردا
خەلیفــە هەوڵــی چاککردنــی کاروبــار و گوزەرانــی ئــەو میللەتــە موســڵامنانە دەدات
لــە ڕوی ئابــوری و سیاســی و کۆمەاڵیەتییەوە ،هەروەها سیســتەمی دەســەاڵتدارییان
گــۆڕی بــۆ ئەنجومەنــی شــورا و دەنگــدان .ئیــدی خەلیفــە جگــە لــە مســۆگەرکردنی
دەنــگ و پاڵپشــتیکردنی گەلــە موســڵامنەکان ،توانــی هەســتی نەتەوایەتــی لــەالی
گەالنــی تــر ،کــە تــورک نەبــوون ،لــەو ناوچانــەی ژێــر دەســەاڵتی خــۆی بەتەواوەتــی
کــپ بــکات ،لەژێر دروشــمی هــەر هەمومــان موســڵامن و خزمەتکاری ئــەم ئایینەین
و دەوڵەتــی ئیســامی یــەک دەوڵەتــە و پارچە-پارچــە ناکرێــت .هــەر بۆیــە کوردیــش
بــە کاری هەســت و ســۆزی ئایینــی و لــە ئەنجامــی نەبونــی هۆشــیاریی نەتەوەیــی
پێگەیشــتوو وەکــو ئام ـڕاز لــە دژی کەمینــە نەتەوەیی-ئایینیــەکان بەکارهــات.
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عوسامنیەکان نازناوی
سوڵتان عەبدولحەمیدیان
لە «سوڵتان»ـەوە گۆڕی
بۆ «خەلیفە» و پرۆژەی
دامەزراندنی «جامیعەی
ئیسالمی»ـیان تاوتوێ کرد ،کە
ناوەڕۆکی ئەم پرۆژەیە خۆی
لەوەدا دەبینییەوە ئامڕازێک
بێت بۆ کۆکردنەوەی هەموو
گەلە موسڵامنەکان لەژێر
چەتری دەوڵەتی خیالفەتی
عوسامنیدا

کورد بە کاری هەست و
سۆزی ئایینی و لە ئەنجامی
نەبونی هۆشیاریی نەتەوەیی
پێگەیشتوو وەکو ئامڕاز لە
دژی کەمینە نەتەوەیی-
ئایینیەکان بەکارهات
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هێزەکانی سوارەی حەمیدییە ،ئورفە

دامەزراندنی سوارەی حەمیدییە:

 ،Hamidiye Hafif Süvari Alaylarının Kuruluşuبــە کــوردی واتــە« :فەوجــە خەفیفــە ئەسپســوارەکانی حەمیدییــە»،
کــە بریتــی بــوو لــە لەشــکرێکی نیمچــە ڕێکخ ـراو و یاســایی ،کــە ســوڵتان عەبدولحەمیــدی دووەم ســاڵی ( )1885لــە خێڵــە
کوردەکانــی ناوچەکانــی قەوقــاس و دەوروبــەری پێکــی هێنابــوو ،بــە مەبەســتی بەکارهێنانیــان دژی ســوپای ڕوســیا ،هەروەهــا
بــۆ زیادکردنــی ژمــارەی هێــزی ئەسپســواریی ســوپای عوســانی و ڕاگرتنــی هاوســەنگیی هێزەکانیــان بەرانبــەر بــە ســوپای
ڕوس لــەو ناوچەیــەدا.
ژمــارەی ئەسپســوارەکانی ســوارەی حەمیدییــە لــە ســەرەتادا ،واتــە لــە ســەروبەندی پێکهێنانیانــەوە لــە ســاڵی ( )1885تــا ســاڵی
( ،)1892نزیکــەی ( )40کەتیبــە دەبــوو ،دواتــر ســوڵتان لــە ســاڵی ( )1894ژمــارەی ئــەم کەتیبانــەی بــەرز کــردەوە بــۆ ()64
کەتیبــە ،کــە هــەر کەتیبەیــەک نزیکــەی ( 500بــۆ  )1000جەنــگاوەری لەخۆدەگــرت .جەنــگاوەر و ئەسپســوارەکانی ئــەم هێــزە
لــە ســێ چینــدا پۆلێــن ک ـران:
یەکەم :چینی (ئامادە) ،تەمەنیان نزیک ( )17ساڵ دەبوو.
دووەم :چینی (نیزامی) ،تەمەنیان لەنێوان ( 20بۆ  )26ساڵ دەبوو.
سێیەم :چینی (یەدەک) ،تەمەنیان لەنێوان ( 33بۆ  )40ساڵ دەبوو.
کوشــتارگەی حەمیدییــە درێــژەی ئــەو زنجیــرە کوشــتارگەیە بــوو ،کــە موســڵامنەکان ،بــە کــورد و تورکــەوە ،دژی مەســیحیەکان:
ئەرمــەن و ئاشــورییەکان ،لــە بەرزاییەکانــی ئەرمــەن ،واتــە ڕۆژهەاڵتــی ئەنــەدۆڵ ،ئەنجامیــاندا ،لەنێــوان ســااڵنی (،)1896-1894
و نزیکــەی (  80000بــۆ  )300000قوربانیــی لــێ کەوتــەوە ،و نزیکــەی ( )50000منداڵــی ئەرمەنــی و ئاشــوریی ناموســڵامن،
کــە تەمەنیــان لــە خــوار ( )12ســاڵەوە بــوو ،هەتیــو کەوتــن و بێدەرتــان مانــەوە .تەنهــا لــە دەســپێکی ســێ ڕۆژی یەکەمــی
ڕەشــەکوژییەکەدا ،توانییــان ( )3000ئەرمەنــی بکــوژن و گوندەکانیــان خاپــور بکــەن و کڵێســەکانیان ئاگــر تێبــەردەن .ئــەم
کوشــتارگەیە بــە گەورەتریــن ڕەشــەکوژیی دژی ئەرمەنــەکان دادەنرێــت لــە پێــش هەڵگیرســانی جەنگــی دووەمــی جیهانییــەوە،
بەتایبــەت لــە ئامــەد ،کــە لــە هەمــان کاتــدا کوردەکانــی نــاو ســوپای عوســانی لــە ســوارەی حەمیدییــە ،کوشــتارگەیەکی
دیکەشــیان ئەنجــام دا بــە نــاوی کوشــتارگەی ویالیەتــی دیاربەکــرەوە.
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سەرچاوەکان:
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)(1

Hans-Lukas Kieser, Dominik J. Schaller, Der Völkermord an den Armeniern und
die Shoah: The Armenian Genocide and the Shoa. Chronos; Auflage: 3.Auflage mit
neuem Vorwort. 2014.
)(2

Hertslet, Edward, The Map of Europe by Treaty: Showing the Various Political
and Territorial Changes Which Have Taken Place Since the General Peace of 1814.
With numerous maps and notes. Vol. IV. London: Butterworths; Harrison. First ed.,
1891.
)(3

Jwaideh, Wadie, The Kurdish Nationalist Movement, its origins and development. PHD dissertation. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2006.

( )٤إبراهيــم أحمــد رزقانــة ،الجغرافيــا اإلقليميــة للعــامل اإلســامي :العــامل اإلســامي غــر العــرب .القاهــرة :معهــد
الدراســات اإلسالمية.
( )٥روبــرت أولســون ،تاريــخ الكفــاح القومــي الكــردي  .1925-1880ترجمــة:أحمــد محمــود الخلیــل .بیــروت-
لبنــان :دار الفارايب.
( )٦عثــان عــي ،الحركــة الكرديــة املعــارصة :دراســة تأريخيــة وثائقيــة .1946-1833 :الطبعــة الثانيــة ،فیرجینیــا:
املعهــد العاملــی للفکــر اإلســامي.2008 ،
( )٧محمــد جــال بــاروت ،التكــون التاريخــي الحديــث للجزيــرة الســورية :أســئلة وإشــكاليات التحــول مــن
البدونــة إىل العم ـران النظــري .بیــروت :املرکــز العربــی لألبحــاث ودراســة السیاســات .الطبعــە األوىل.٢٠١٣ ،
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«ئیسالمگەرایی دەردەدارییەکی
ڕۆحییه ،و بنهماكهی
تیۆلۆجیایهكی شێوێرناوه
ك ه كولتوورێكی شێواوی
بهرههمهێناوه»

«

ديدار لهگهڵ ڕۆبێرت ڕایلی

سهبارهت به كتێبی «کۆتاییهاتنی عهقڵی ئیسالمی»

وەرگێڕانی :ئهكبهر حهسهن
(ڕۆبێــرت ر .ڕایلــی)  ،Robert R. Reillyلەدایکبــوی
( ،)١٩٤٦ئەندامــی ئینســتیتیوتی (ئەنجومەنــی
سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریکایــی) American
 Foreign Policy Councilلــە واشــیننت ،و نوســەر
و لێکۆڵــەری بــواری سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریــکا
و توندڕەویــی ئیســامی و تەوژمــی جیهــادی ،کــە
بــەردەوام لــە «واڵ ســریت جۆڕنــاڵ» و «واشــیننت
پۆســت» و گەلێــک باڵوکــراوەی تــردا نوســیویەتی.
هەروەهــا ئەندامــی بــۆردی (ئینســتیتیوتی توێژینــەوەی
ڕاگەیاندنــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت) Middle East
Media Research Instituteیشــە.

دابڕان
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ناوبــراو ســاڵی  ٢٠١٠کتێبێکــی بــە نــاوی «کۆتاییهاتنــی عهقڵــی ئیســامی :چــۆن
خۆکوژیــی ڕۆشــنبیری قەیرانــی ئیســامیی هاوچەرخــی خولقانــد»
The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the
Modern Islamist Crisis
باڵوکــردەوە ،کــە ڕێکخراوی پەروەردەیــی  ،Intercollegiate Studies Instituteیاخود ،ISI
بــاوی کــردەوە .لــەم کتێبــەدا توێــژەر ســەرەتای کۆتاییهاتنــی چەرخــی زێڕینــی ئیســامی
و پاشەکشــەی شارســتانێتیی ئیســامی لــەو «خۆکوژیــە ڕۆشنبیری»ـــەدا دەبینێتــەوە کــە
بریتیــە لــە پاشەکشــە و ئاوابونــی قوتابخانــەی عەقاڵنیــی (موعتەزیلــە) و ســەرهەڵدان و
ســەرکەوتنی ڕێبــازی (ئەشــعەری) کــە بــوە تەوژمــە ســوننیە زاڵەکــەی جیهانــی ئەهلــی
ســوننە لــە ســەدەی ( ١٠ز ).بــەدواوە ،کــە ئیــر «کولتورێکــی پەککەوتــە لەســەر بنەمــای
تیۆلۆجیایەکــی شــێوێرناو» هاتــە کایــە کــە نوقمــی جەبرییەتێکــی کوشــندە بــو .ناوب ـراو
بارودۆخــی کولتوریــی جیهانــی ئیســامیی هاوچــەرخ بــەو وەرچەرخانــە ڕاڤــە دەکات.
ســایتی «فڕۆنتپەیــج مەگەزیــن»  ،FrontPage Magazineئــەم دیدارەیــان لەگەڵــی ،لــە
بــارەی کتێبەکــەی و تێزەکەیــەوە ،ئەنجــامداوە.

ئهوانهی له ١١ی
سێپتهمبهردا هێرشیان
كرده سهرمان؛ باوهڕی
موسوڵامنیان كرد
به بیانووی خۆیان.
لهبهر ئهوهش ،به
ناچاری ڕۆچووم ه نێو
لێكۆڵینهوهیهكی قووڵی
تیۆلۆجیای ئیسالمی

دابڕان

فڕۆنتپەیــج :بهڕێــز ڕۆبێــرت ڕایلــی ،بهخێــر بێیــت بــۆ دیــداری فرۆنتپهیــج .بــا
بــهوه دهســت پێبكهیــن چ پاڵنهرێكــت ههبــوو بــۆ نووســینی كتێبــی «کۆتاییهاتنــی
عهقڵــی ئیســامی»؟
ڕایلــی :زۆر شــت .ل ـه ڕووی پیش ـهییهوه ،مــن ل ـ ه چوارچێــوهی «جهنگــی ئایدیــاكان»دا
كارم كــردووه ،چ لــه دهنگــی ئهمهریــكا و پاشــانیش لــه و هزارهتــی بهرگــری .كهســێك
ناتوانێــت بچێتـه جهنگــی ئایدیاكانـهوه ههتــا لـهو ئایدیایـه تێنـهگات كـه لـه جهنگدایـه
لهگهڵیــدا .ئهوانــهی لــه ١١ی ســێپتهمبهردا هێرشــیان كــرده ســهرمان؛ بــاوهڕی
موســوڵامنیان كــرد بــه بیانــووی خۆیــان .لهبــهر ئــهوهش ،بــ ه ناچــاری ڕۆچوومــه نێــو
لێكۆڵینهوهیهكــی قووڵــی تیۆلۆجیــای ئیســامی و تاقیكردنـهوهی ئـهوهی لـه ئیســامدا چ
شــتێك دادپــهروهری پێكدههێنێــت.
ههروهتــر ،ناونیشــانی كتێبهكــهی بێرنــارد لویــس ســهرنجی ڕاكێشــام« :چ ههڵهیــهك
ڕووی دا» ل ـه جیهانــی ئیســامیدا ،تهنان ـهت بهبــێ ئ ـهوهی پێــان بڵــێ «بۆچــی» ههڵ ـه
ڕووی دا .دهســتم كــرد ب ـه گ ـ هڕان ب ـه دوای وهاڵمهك ـهدا.
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وەرگێڕانە کوردیەکەی کتێبەکەی ڕۆبێرت ڕایلی ،لە الیەن (فاروق ڕەفیق)ـەوە،
بە ناونیشانی «داخستنی عەقڵی موسڵامن :چۆن خۆکوشتنێکی عەقڵی قەیرانی
ئیسالمگەرایی مۆدێرنی دروست کرد؟» ،چاپی ناوەندی (غەزەلنوس)٢٠١٥ ،

فڕۆنتپەیــج :ئارگۆمێنتــی ســهرهكیی كتێبهكــهی تــۆ چییــه و چــۆن كتێبهكــهت
كتێبێكــی ڕەســهنه؟
ڕایلــی :لــ ه هیــچ شــوێنێك وهاڵمــی پرســیارهكهی خۆمــم نهدۆزییــهوه ،ئهگــهر نــا،
ئــهوا كتێبهكهمــم نهدهنووســی .لێــره و لــهوێ ههندێــك ســهرهداوم دۆزییــهوه.
ســهرهداوهكانم پێكــهوه بهســتهوه بــه هیــوای ئــهوهی وهاڵمێكــی تۆكمــه بێــت بــۆ
پرســیاری «بۆچــی ههڵهكــه ڕووی دا؟» .كتێبهكــهم بــۆ خــۆم و ئهوانــهش نووســی كــه
ههمــان پرســیار س ـهرنجی ڕاكێشــان س ـهبارهت ب ـهوهی :چــۆن ئ ـهو كولتــوورهی ڕۆژێــك
لــه ڕۆژان كولتوورێكــی مــهزن بــوو؛ بــه تهواوهتــی بهســهر خۆیــدا ڕوخــا ،و بــوو بــه
كولتوورێكــی تێكشــكاو و ئــهم تێرۆریســته ئیســامگهرایانهی بهرهــهم هێنــا؟
تێــزه گشــتییهكهی مــن ئهوهی ـه ك ـه ئیســامیزم دەردەدارییەکــی ڕۆحیی ـه ،و بنهماك ـهی
تیۆلۆجیایهكــی شــێوێرناوه كــه كولتوورێكــی شــێواوی بهرهــهم هێنــاوه .دهزانــم ئهمــه
جورعهیهك ـه و مــن نزیك ـهی  ٢٠٠الپهڕەیهكــم بــۆ شــیكردنهوهی نووســیوه .ب ـه كورتــی؛
ســهرچاوهی كێشــهكه خراپتێگهیشــتنێكی قووڵــه ســهبارهت بــهوهی خــودا كێیــه.

دابڕان
كتێبهكهم بۆ خۆم و
ئهوانهش نووسی كه
ههمان پرسیار سهرنجی
ڕاكێشان سهبارهت
بهوهی چۆن ئهو
كولتوورهی ڕۆژێك له
ڕۆژان كولتوورێكی
مهزن بوو ،به تهواوهتی
بهسهر خۆیدا ڕوخا ،بوو
به كولتوورێكی تێكشكاو
و ئهم تێرۆریسته
ئیسالمگهرایانهی
بهرههم هێنا
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فڕۆنتپەیــج :باســی وێناكردنــی ئیســامییانه بــۆ خــودا بك ـ ه و چۆنچۆنــی عهقڵــی مــرۆڤ
بــەرەو داخـران دەبــات؟
ڕایلــی :یهك ـهم؛ دهبێــت وریــا بــم ل ـهوهدا ك ـه تهنیــا باســی ئیســامی ســوننی دهك ـهم ،ك ـه
تــا ههنووكــه تهعبیــری زۆرینهیــ ه لــه بــاوهڕ .لهگــهڵ ئیســامی ســوننیدا باســی قوتابخانــه
تیۆلۆجییهكــهی ئهشــعەریەکان «أشــاعرة» دهكــهم كــه ڕوانگــهی زۆرینهیــه لــه ئیســامی
ســوننیدا ،بهتایبهتیــش لــه خۆرههاڵتــی ناوهڕاســتدا .مــن ســهرنج دهخهمــه ســهر ئهمــه،
چونكــه جیهانــی عــهرهب بهســهر ئیســامدا زاڵــه ،لهبــهر هــۆ و پێشــینهكانی وهك ئــهوهی
موحهممـهد عـهرهب بــووه و قورئانیــش ـ كـه وهك كهالمــی خــودا بیــری لــێ كراوهتـهوهـ بـه
زمانــی عهرهبیی ـه .لهب ـهر ئ ـهوهی زۆرین ـهی موســوڵامنان ئهوهیــان قبوڵ ـه قورئــان هاوبوونــی
خودایــه ،ئهمــه مانــای ئهوهیــه زمانــی عهرهبــی زمانــی خودایــه.
وهاڵمــی پرســیارهكهی ئێــوه بــه تهواوهتــی وهســتاوه لهســهر پهیوهندیــی خــودا بــه
عهقڵــهوه لــه ئیســامی ســوننیدا .ئاخــۆ خــودا عهقــڵ یــان «لۆگۆس»ـــه وهك ئــهوهی
یۆنانییـهكان دهیانــوت؟ ئهگـهر خــودی خــودا عهقــڵ بێــت؛ ئـهو کاتـە قــورس دەبێــت عهقــڵ
دابخرێ ـت ،چونك ـه ئ ـهو كات ـه دهبێــت كهســێك خــۆی لــە خــوا دابخــات .ل ـ ه ڕاســتیدا ئهم ـه
ڕوانگ ـهی یهك ـهم قوتابخان ـهی تهواوپەرەپ ـێدراوی قوتابخان ـهی تیۆلۆجــی بــوو ل ـه ئیســامدا،
واتــه موعتهزیلهییــهكان .موعتهزیلهییــهكان پێداگیرییــان لهســهر لهپێشبوونــی عهقــڵ
كــرد ،بــهم جۆرهیــش ئهركــی یهكهمــی مــرۆڤ دهرگیربوونــه لهگــهڵ عهقــڵ و لــه ڕێگــهی
عهقڵ ـهوه بــۆ ناســینی خــودا .ئ ـهوا باوهڕیــان وابــوو عهقــڵ دیارییهك ـه ل ـه الی ـهن خــوداوه و
بۆی ـه دراوه تــا ل ـه ڕێگ ـهی فهرمانــی خهڵقكردنی ـهوه [خــودا] بنارسێــت .ههمــوو مرۆڤ ـهكان
ئــهم دیارییهیــان ههیــه ،نــهك تهنیــا موســوڵامنهكان .لهبــهر ئــهوهش ،ئارهزوویــان بــوو
فهلســهفهی یۆنانــی و ڕاســتییه ئهخالقییهكانــی ئــهو فهلســهفهیه قبــوڵ بكــهن.
ههرچــۆن بێــت؛ ئــهو قوتابخانــه تیۆلۆجییــهی بــۆ بهرههڵســتیكردنی موعتهزیلهییــهكان
ســهری ههڵــدا ،واتــه ئهشــعەریهكان؛ بیروباوهڕێكــی پێچهوانــهی ههبــوو .بــه داخــهوه،
لــه كۆتایــی ســهدهی نۆیهمــدا ئهشــعەریهكان زاڵ بــوون و بــوون بــه الیهنــی كاریگــهر
و بااڵدهســتی جیهانــی ســوننی .بــ ه الی ئهشــعەریهكانەوه خــودا عهقــڵ نییــه ،بهڵكــو
ویســتی پهتــی و هێــزی ڕەهایــه .خــودا هیــچ شــتێك بــهری ناگرێــت تهنانــهت وشــهی
خۆیشــی .لهب ـهر ئ ـهوهی خــودا ویســتی پهتیی ـه ،هیــچ هۆیهكــی نیی ـه بــۆ كردهكانــی .ب ـهم
شــێوهیهش ،ئ ـهوهی خــودا دهیــكات؛ مــرۆڤ ناتوانێــت لێــی تێبــگات .یهكێــك ل ـهو شــتانهی
خــودا دهیانــكات؛ خوڵقاندنــی جیهانــه ،كــه ئهمــهش مایــهی تێگهیشــن نییــه.
ئهشــعەریهكان بــۆ ئــهوهی بیرۆكــهی خۆیــان لهبــارهی ههمههێزبــوون «كل ّيــة القــدرة»
omnipotenceی خــوداوه بپارێــزن؛ نكۆڵییــان ل ـه پرینســیپی (هــۆ و ئهنجــام) ل ـه جیهانــی
يل القــدرة» بێــت؛ ناشــێت هیــچ شــتێكی
رسوشــتیدا كــرد .بــۆ ئ ـهوهی خــودا ههمههێــز «ك ّ
تــر بههێــز بێــت .لهبــهر ئــهوهش ،ئاگــر لۆكــه ناســووتێنێت ،بهڵكــو خــودا دهیســووتێنێت.
قانوونــی کێشــکردن  Gravityنابێتــه هــۆی كهوتنــی بــهرد ،بهڵكــو خــودا دهبێتــه هــۆی
كهوتنــی .خــودا هــۆكاری ڕاســتهقینهی ههمــوو شــتێكه و هیــچ هۆیهكــی دووهم یــان
الوهكــی بوونــی نییــه .پێچهوانــهی ئهمــه «كوفــر»ە :بهراوردكردنــی شــتێك بــه خــودای
بهراوردههڵنهگــر .لهبــهر ئهمــهش ههمــوو شــتێك دهبێــت بــه هاوتــای موعجیــزه.
موعجیزهكانیــش ،بـ ه رسوشــتی خۆیــان ،مایـهی تێگهیشــن نیــن .بهبــێ پرینســیپی هۆكارێتــی
«ســببیة» ل ـه جیهانــی رسوشــتیدا؛ هیــچ شــتێك ل ـه هیــچ شــتێكهوه س ـهرچاوه ناگرێــت و ب ـه
پێویســت هیــچ شــتێك ڕوو نــادات .جیهــان ئاڵــۆز و لهتێگهیشــنبهدهر دهبێــت ،چونكــه
بهبــێ گێڕانهوهیهكــی بهردهوامــی هــۆ و ئهنجامــه.
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دەرەنجامی عەقڵیەتی ئەشعەری؛ ئەوەیە کە مرۆڤ تهنیا دهتوانێت لهو ه تێبگات
كه دەبێت كوێرانه مل بۆ رسوشی خوا كهچ بكرێت ،رسوش بۆ ئهو ه نههاتووه تا فام
بكرێت یان بهر پرسیار بخرێت ،بهڵكو بۆ ئهوهیه پهیڕەویی لێ بكرێت ،عهقڵ بخه
ئهوالوه و ملكهچ ببه .بهم جۆره عهقڵی موسوڵامنی سوننی داخراوه
لـه ترادیســیۆنی خۆرئاوایــی ئێمـهدا ،جارێــك ئهلبێــرت ئەینشــتاین ئامــاژە بــۆ دهكات كـه «ئاڵۆزتریــن شــت دهربــارهی گـهردوون؛
ئهوهیــه كــه مایــهی تێگهیشــتنه» .تۆمــاس ئهكوینــهس بــه جۆرێكــی تــر تهعبیــری لــێ دهكات .ئهكوینــهس دهڵێــت :ئێمــه
دهتوانیــن لــه جیهــان تێبگهیــن ،چونكــه یهكــهم جــار لــه الیــهن خــوداوه «بیــری لــێ كراوهتــهوه» .گــهردوون بهرههمــی
عهقڵــی داهێنــهره .لهبــهر ئهمهیــه مایــهی تێگهیشــتنه .وهاڵمــه دهســتبهجێ و توندهكــهی ئهشــعەریەکان بــۆ لێدوانهكــهی
ئەینشــتاین ئهم ـه دهبێــت« :مای ـهی تێگهیش ـنترین شــتێك دهربــارهی گ ـهردوون؛ ئهوهی ـه مای ـهی تێگهیشــن نیی ـه» .دهبێــت
ئاڵــۆز بێــت و مای ـهی تێگهیشــن نهبێــت ،دهرهنجامــی ڕاســتهوخۆی كــرده و ویســتی خودای ـه ،ن ـهك عهقڵــی خــودا.
مــرۆڤ تهنیــا دهتوانێــت لــهو ه تێبــگات كــه خــودا یاســا و ڕێســای داوهتــێ بــۆ ئــهوهی لــه نــاو [مهملهكهتــی] رسوش
«وحي»ـــەكهیدا ملكــهچ ببێــت .وهك دهرهنجامێكــی ئــهم تایبهمتهندییــهی ،دهبێــت كوێرانــه مــل بــۆ رسوش كــهچ بكرێــت.
رسوش بــۆ ئ ـهوه نههاتــووه تــا فەهــم بكرێــت یــان ب ـهر پرســیار بخرێــت ،بهڵكــو بــۆ ئهوهی ـه پهیڕەویــی لــێ بكرێــت .عهقــڵ
بخــه ئــهوالوه و ملكــهچ ببــه .بــهم جۆرهیــه عهقڵــی موســوڵامنی ســونی داخــراوه .عهقــڵ و تواناكــهی بــۆ ناســینی واقیــع
ههرزانفــرۆش دهكرێــت .فهلســهفه وێــران كــراوه ،بــۆ پاراســتنی بیرۆكــهی خــودا ،وا دهكات واقیــع مایــهی زانیــن و ناســین
نهبێــت .ئهمــه دهرهنجامێكــی ڕوخێنــهری ههبــوو.
فڕۆنتپەیــج :دهكرێــت ههندێــك ئامــار و فاكــت بخهیتــه ڕوو بــۆ ڕوونكردنــهوهی بهرجهســتهبوونه مومكینهكــهی عهقڵــی
ئیســامیی داخ ـراو؟ ب ـه دهربڕینێكــی تــر؛ دەکرێــت وێنهیهكــی كولتــووره ئیســامیە شــێواوهكهی ئهمڕۆمــان بــۆ بكێشــیت؟
ڕایلــی :باش ـه ،چهندیــن ت ـهن ئامــار ه ـهن ك ـه ڕاپۆرتهكانــی گهش ـهكردنی مرۆیــی عهرهبــی س ـهر ب ـه نهت ـهوه یهكگرتــووهكان
خســتوویانهته ڕوو ،هــهر ههمووشــیان توێــژەره عهرهبــهكان نووســویانن .بــ ه كورتــی ،تهنیــا لــه ئەفریقــای خــوار ســەحرای
گــەورە [= نیــوەی باشــوری ئەفریقــا] ٣٠٠ ،ملیــۆن خهڵــك لــه جیهانــی عهرهبــدا لــه خــواری خــوارهوهی هــهر پێوانهیهكــی
گهشــهكردنی مرۆییــدان :پــهروهرده ،خوێنــدهواری ،چاودێریــی تهندروســتی ،بهرههمــداری ،تێكــڕای بهرههمــی ناوخۆیــی،
مافنامـهی داهێنــان  ..Patentلێكۆڵینـهوه زانســتییه ڕەسـهنهكان هـهر لـه بنچینـهوه مــردوون .ههوڵــی زانســت بــۆ كهشــفكردنی
قانوونــی رسوشــته .ئــهو فێركارییانــهی گوایــ ه ئــهم قانوونانــه لــه ڕاســتیدا بوونیــان نییــ ه (لهبــهر هــۆی تیۆلۆجیایــی)؛
دڵســاردكردنهوهیهكی ئاشــكرای پــڕۆژەی زانســتین.
ههروهتــر؛ تــهواو ئاشــكرایه ڕێــژەی ئــهو كتێبانــهی ئیســپانیا لــه تاقــه ســاڵێكدا وهریاندهگێڕێــت؛ نزیكــهی ئــهو ڕێژەیەیــە
جیهانــی ع ـهرهب ل ـه مــاوهی ه ـهزار ســاڵدا وهریگێ ـڕاون .خهلیف ـه مهمئــون ،دامهزرێن ـهری خان ـهی حیكم ـهت ل ـه بهغــداد ل ـه
ســاڵی ٨٣٠دا ،چــۆن بیــری ل ـه دۆخــی ئهمــڕۆی جیهانــی ع ـهرهب دهكــردهوه [ئهگ ـهر زینــدوو بای ـه]؟ شــێتگیر دهبــوو.
ههندێــك جــار بهســهرهاتهكان لــه ئامــارهكان زیاتــر شــتامن پــێ دهڵێــن ،بهتایبهتــی لهبــارهی كاریگهریــی نكۆڵیكــردن لــه
هۆكارێتیــی الوهكــی لهســهر تهنانــهت الیهنــه هــهره پراكتیكییهكانــی ژیانــی ڕۆژانــه .بــۆ منوونــه؛ ئیسالمیســتی پێشــووی
ئینگلیــزی( ،ئێــد حســێن)  ،Ed Husainئ ـهوه دهگێڕێت ـهوه ك ـه «حیزبــی تهحریــر [ڕێكخراوێــك خــۆی بــۆ گێڕان ـهوهی یالف ـهت
تهرخــان كــردووه] بــاوهڕی وابــوو ههمــوو ڕووداوه رسوشــتییهكان كــردهی خــودا بــوون (ئهگهرچــی ههندێــك جــار مــرۆڤ
دهتوانێــت ویســتی ئــازاد پهیــڕەو بــكات) .لێرهش ـهوه ڕێوشــوێنهكانی دڵنیایــی  Insurance Policiesح ـهرام بــوون ...ئهندامانــی
حیــزب نهیاندهتوانــی ئۆتۆمبێلهكانیــان بخهنــه پرۆســهی دڵنیاییــهوه .بــه ههمــان شــێوه ،بهكارهێنانــی پشــتوێنی دڵنیایــی
[ئۆتۆمبێــل] وهك كردهیهكــی قێــزهون ســهیر كــراوه .ئهگــهر كهســێك كاتــی خــۆی «ئهجــهل»ی هــات؛ پشــتوێنی دڵنیایــی
ســوودی نابێــت .ئهگ ـهر ئهجهلیشــی نههــات؛ ئ ـهوه پێویســت نیی ـه .مــرۆڤ دهبێــت بزانێــت دهســتهواژەی «ب ـه ویســتی خــوا»
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(«إن شــاء اللــه»)؛ تهنیــا دابێكــی كۆمهاڵیهتیــی بهئهدهبانــه نییــه ،بهڵكــو باوهڕێكــی تیۆلۆجییانهیــه.
ئهوانــهی لــه ڕاهێنانــی هێــزه ســهربازییهكانی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســتدا بهشــدارییان كــردووه،
ههڵوێســتێكی بێباكانهیــان ههبــووه لــه ئاســتی پاكوخاوێنكردنــهوهی چــهك و ڕاهێنــان لەســەر
نیشــانەگرتنەوە ،بــەو بڕوایــەوە :ئهگ ـهر خــودا بیهوێــت گولـــلەكه ئامانجهك ـه بپێكێــت؛ ئ ـهوا دهیپێكێــت،
ئهگــهر نهشــیهوێت؛ ئــهوا نایپێكێــت .ئهمــه پهیوهندییهكــی كهمــی ههیــه بــهو هێــز و بههرهیــهی
ك ـه ب ـه هــۆی دیســپلین و مهشــقهوه بهدهس ـتهێرناوه .ه ـهر وهك ئ ـهوهی ئایەتێكــی قورئــان دهڵێــت:
ـى»« :ئێــوە نهتانكوشــن ،بهڵكــو
ـت إِ ْذ َر َم ْيـ َ
«فَلَـ ْم تَ ْقتُلُو ُه ـ ْم َولَٰ ِك ـ َّن اللَّـ َه قَتَلَ ُه ـ ْمَ ،و َمــا َر َم ْيـ َ
ـت َولَٰ ِك ـ َّن اللَّـ َه َر َمـ ٰ
خــودا كوشــتنی ،و تــۆ نهتهاویشــت کــە هاویشــتت ،بهڵكــو خــودا هاویشــتی» (ســورهتی ئهنفــال،
ئایهتــی .)١٧
نارساوێكــی كــورد بــۆی گێڕامــهوه جارێــك لهگــهڵ هاوڕێیهكــی دینــدار ڕۆشــتووه بــۆ حــهج كــه زۆر
لــه ژێــر كاریگهریــی بیروبــاوهڕی ئهشــعەریهكاندا بــووه دهربــارهی خــودا وهك تاقــ ه هــۆ .هــاوڕێ
دیندارهك ـه ل ـه كهعب ـه و ل ـه گهرمــای خــۆی ســعودیهدا دهســت ل ـه ب ـهرده ڕەش ـهكه دهدات ك ـه ســارد
بــووه ،دهڵێــت :س ـهیركه! ئهم ـه موعجیــزهی ڕاســتهوخۆی خودای ـه ،ئهگ ـهر نــا؛ چــۆن ئ ـهم ب ـهرده ب ـهم
گهرمایــه ئــاوا ســارده؟! نــارساوه كوردهكــهم ســهیری دهوروبــهری خــۆی دهكات تــا ئــهو قادرمانــهی
بهرچــاو دهكهوێــت كــه دهچێتــه خــوارهوه بــۆ بهشــی ســاردكهرهوه [ژێــر بــهرده ڕەشــهكه] .پاشــان
هاوڕێك ـهی دهبات ـه خــوارهوه بــۆ ئ ـهوهی بیبینــێ ،دوایــی بــۆی ش ـیدهكاتهوه« :لهب ـهر ئهمهی ـه بهردهك ـه
ســارده» .كاردان ـهوهی هاوڕێك ـهی ل ـه بهرامب ـهر ئ ـهم وانهی ـهدا تووڕەبــوون بــوو .مهعریف ـهی عهقاڵنــی
ههڕەشــهیهك بــوو بۆســەر یهقینــه دینییهكــهی .یهكــهی ســاردكهرهوه ،كــه بهرههمێكــی مهعریفــهی
عهقاڵنییــه؛ دهســتدرێژییهك بــوو بــۆ ســهر تیۆلۆجیاکــەی [= عەقیدەكــهی].
فڕۆنتپەیــج :بۆچــی خۆرئــاوا ،جگــه لــه ههندێــك بیرمهنــدی كــهم و ئــازا؛ لــه ڕووبهڕووبوونــهوهی
قهیرانــی ئیســامیدا هێنــده نابینــا و نا-بەرچاوڕۆشــنن؟
ڕایلــی :خۆخهڵهتانــدن كێشــهیهكه ،و نهزانــی كێشــهیهكی تــره .ژمارهیهكــی زۆر لــه خۆرئــاوای
عهملانیــدا پێیــان وایــه ئهســتهم ه بــاوهڕ بــهوه بهێنــن چیتــر كهســێك ئاییــن بــه جیــددی دهگرێــت.
لهب ـهر ئ ـهوهی خۆیــان بێئایینــن؛ ناتوانــن ل ـه زاراوهكانــی ئیــان ل ـه ژیانــی كهســێكی تــردا تێبگ ـهن .ل ـه
ڕاســتیدا ،تێنهگهیشــتنی ئ ـهوان ،بێئاگایــی ئ ـهوان ل ـه موق ـهددهس؛ یهكێك ـه ل ـهو شــتانهی ئاگــری ئیســام
دژی خۆرئــاوا دهگهشــێنێتهوه.
ئێم ـه ل ـه بنچین ـهوه ڕووب ـهڕووی كێش ـهیهكی تیۆلۆجــی و بێنهزمییهكــی ڕۆحیــی قــووڵ دهبین ـهوه .ئ ـهو
كهســانهی بێئــاگان لــه تیۆلۆجیــا؛ ناتوانــن رسوشــتی كێشــهكه بزانــن .ئــهوان دهیانهوێــت بهرنامهیهكــی
دیكــهی گهشــهپێدانی ئابــووری لــه خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت دروســتبكهن ،وهك ئــهوهی ئهمــه
كێش ـهكه چارهس ـهر بــكات .ئهم ـه خهڵهتــان و بهفیرۆچوونێكــی ت ـهواوه .دهبێــت كێش ـهكه ل ـهو ئاســتهدا
مامهڵــهی لهگــهڵ بكرێــت كــه ههیــه ،نــهك لــه ڕێگــهی كۆمهڵگهنــاس و پزیشــكه دهروونییهكانــهوه.

به الی
ئهشعەریهكانهوه
خودا عهقڵ نییه،
بهڵكو ویستی
پهتی و هێزی
ڕەهایه .بۆیە هیچ
هۆیهكی نییه بۆ
كردهكانی .بهم
شێوهیهش ،ئهوهی
خودا دهیكات؛
مرۆڤ ناتوانێت
لێی تێبگات .یهكێك
لهو شتانهی خودا
دهیكات؛ خوڵقاندنی
جیهانه ،كه ئهمهش
مایهی تێگهیشنت
نییه

فڕۆنتپەیج :چ هیوایهك ههیه بۆ سهرههڵدانی جۆره ئیسالمێكی میانڕەو؟
ڕایلــی :بــاوهڕم وای ـه دهتهوێــت بڵێیــت :ل ـه ه ـهر كــوێ ن ـزا ههبێــت؛ هیــواش ههی ـه .كهوات ـه باشــره ن ـزا
بكهیــن.
ل ـه كۆتایــی س ـهدهی نۆزدهی ـهم و س ـهرهتای س ـهدهی بیســتهمدا جــۆش و خرۆشــێكی ڕۆشــنبیرانه ههبــوو
بــۆ ســازاندنی ئیســام و زانســتی مۆدێــرن ،بــۆ دۆزینـهوهی ڕێگـه بـه مهبهســتی گونجاندنــی باشــرینهكانی
خۆرئــاوا لهگـهڵ جیهانــی ئیســامیدا .ئـهم ههواڵنـه تــا ڕادهیهكــی زۆر شكســتیان هێنــا .ئێســتا شــتهكان بـه
زۆری بـهرهو خراپــر دهچــن ،نـهك باشــر.
تەوژمــە ڕۆشــنبیرییهكان ل ـه جیهانــی ئیســامیدا لهگ ـهڵ ئ ـهو كهســانهدا نی ـن ك ـه دووبارهكردن ـهوهی پرس ـه
قهدهغهكــراوهكان لــه ســهدهی نۆیهمــهوه بــه پێویســت دهزانــن ،پرســی وهك ئــهوهی خــودا كێیــه و چ
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پهیوهندییهكــی ب ـه عهقڵ ـهوه ههی ـه (بیرمهنــدی ل ـهم جــۆره ه ـهن ،ب ـهاڵم الی ئێم ـهوه هیــچ كۆمهكێكیــان پــێ نــاگات) .بهڵكــو
لهگــهڵ ئــهو كهســانهدان كــه خوازیــارن بگهڕێنــهوه بــۆ ســهدهی حهوتــهم و دووبارهكردنــهوهی دهســتكهوتهكانی یارانــی
پهیامب ـهر ل ـه دروســتكردنی گهورهتریــن ئیمپراتۆری ـهت ك ـه جیهــان تــا ئێســتا ب ـه خۆی ـهوه بینیویهتــی .خراپرتینــى شــتهكان کــە
لـه جیهانــی ئیســامیدا ڕوو بــدات؛ ئـهو پاڵپشــتییه ڕولەزیادیەیـه كـه جیهادییـهكان بـه دهســتی دههێنــن ،چونكـه ئـهوان تهفســیر
و بهرنامهیهكیــان ههی ـه ك ـه دهشــێت ب ـه ئاســانی مای ـهی تێگهیشــن بێــت ل ـه الی ـهن ئ ـهو كهســانهوه ك ـه ب ـه قووڵــی ههســت
بــه ســتهم و شــهرمهزاربوونی بارودۆخهكهیــان دهكــهن.
س ـهركهوتنی ئیسالمیســتهكان حهمتــی نیی ـه ،مهگ ـهر ل ـه غیابــی س ـراتیژێكدا بــۆ ڕووبهڕووبوونەوەیــان .پێشــەوا موســوڵامنهكانی
وهك ســهرۆكی پێشــووی ئیندۆنێســیا (عهبدوڕڕەحــان[ی دوەم]( )١وهحیــد)  ،Abdurrahman Wahidباوكــی ڕۆحیــی
بهرباڵوتریــن ڕێكخــراوی ئیســامی لــه جیهانــدا (نهضــة العلــاء)  Nahdatul Ulamaداوای دژە-ســراتیژییهكی كــرد ،كــ ه
پرۆژەیــهك بگرێتــه خــۆی بــۆ «ڕوانگهیهكــی ئهڵتهرناتیڤــی قایلكــهر بــۆ ئیســام ،ڕوانگهیــهك بــهر بگرێــت بــه ئایدیۆلۆژیــای
دهمارگیرانــهی ڕقئهســتوور بــۆ ئــهو تاریكییــهی لێیــهوه ســهری ههڵــداوه» .وهحیــد لــه ههوڵێكــی پیتاككــراوی بهرفراوانــدا
پاڵپشــتیی هاوبهشــییهكی كــرد لهگ ـهڵ جیهانــی نا-ئیســامیدا بــۆ پشــتگیریكردنی شــكۆی مرۆیــی و ئازادیــی ویــژدان و ئازادیــی
ئایینــی و ســوودهكانی مۆدێرنیت ـێ پێــش ئ ـهوهی هێــزی وێرانك ـهری ئایدیۆلۆجیــای ئیســامگەرا جیهانــی ئیســامی وێ ـران بــكات.
بانگهوازێكــی قایلكــهر و ســهرنجڕاكێش بــوو .هێشــتا دهبێــت وهاڵم بدرێتــهوه.
ڕێگهیهكــی دیكــه ههیــه بــۆ ڕاگهیاندنــی ئهمــه لــه ناوجهرگهیــدا .جیهانــی ئیســامیی عهرهبــی لــه ســهروهختی
هێللێنیزەبــون (یۆنانیبوون)یــدا ،واتــه لــه ژێــر كاریگهریــی فهلســهفهی یۆنانیــدا؛ گهیشــته ترۆپكــی خــۆی .پاشــر ملكهچــی
پرۆس ـهی لهیۆنانیخســن  Dehellenizationبــوو ،جیابوونهوهی ـهك ل ـه عهقــڵ و داب ـڕان ل ـه فهلس ـهفه .ڕێــڕەوی چاكبوون ـهوهی
دهبێــت بــه ههمــان چوارچێــوهدا بێــت :بهیۆنانیكردنــهوه  ،Rehellenizationگهڕاندنــهوهی پێگــه یاخــود عهقــڵ و گهڕانــهوه
بــۆ فهلســهفه .ئاخــۆ ئهمــه مومكینــه؟ وهك ئــهوهی بیرمهندێكــی موســوڵامنی مهغریبیــی ســهدهی بیســتهم تهعبیــری لــێ
دهكات :داهاتــووی ئیســام یــان ئهریســتۆییانه دهبێــت ،یاخــود نابێــت.
پێم وایه تێام گشتییهكه ئهمهیه :چۆن تیۆلۆجیایهكی شێواو كولتوورێكی شێوێرناوی بهرههم هێنا؟
فڕۆنتپەیج :ڕۆبێرت ڕایلی! سوپاس بۆ بهشداریكردنت له دیداری فرۆنتپهیجدا.

پەراوێزی وەرگێڕ:

الداخــل» ،بــە نــاوی (عبــد الرحمــن ِ
( )١ناوبــراو کاتێــک لەدایكبــوە؛ ناونــراوە «عبــد الرحمــن ِ
الداخل)ـــەوە ،دامەزرێنــەری دەوڵەتــی
عەرەبی-ئومــەوی لــە ئەندەلــوس .جــا لەبــەر ئــەوەی ئەمیــرە ئومەویەکــە لــە ســەرچاوە خۆرئاواییەکانــدا بــە «عەبدوڕڕەحامنــی یەکــەم»
 Abd al-Rahman Iناودەبرێــت؛ بۆیــە بــە (عبــد الرحمــن ِ
الداخــل)ی ئیندۆنێســیایی دەوترێــت «عەبدوڕڕەحامنــی دوەم» یــان «دوایــی»
.The Late Abdurrahman Wahid
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ئيامن

بهرگريكاراىن

سالڤۆى

كەژيژ


وهرگێڕاىن :وەليد عومهر
ســەدان ســاڵە ئەوەمــان بــە گوێــدا دەخوێنــن گوایــا ئێمــەی مــرۆڤ
بەبــێ دیــن ،جگــە لــە ئاژەڵێكــی خۆپەرســت هیچــی تــر نیــن
كــە لەســەر پشــكی خۆمــان بــە شــەڕ دێیــن و ئــەو ئەخالقەشــی
بەرماندەكەوێــت هەمــان ئەخالقــی گەلەگورگــە .دەوترێــت ئــەوە
دینــە بــەرەو ئاســتێكی مەعنەویــی بااڵترمــان دەبــات .ئــەم ماوەیــە
كــە دیــن بۆتــە مایــەی زنجیرەیــەك توندوتیژیــی خوێنــاوی لــە
گشــت قوژبنێكــی جیهانــدا؛ وتەگەلێكــی دڵنیاییبەخشــی وەك
«ئــەوە كەمینەیەكــی فەندەمێنتاڵــن پەیامــە ڕۆحيي ـه ڕەس ـهنهكاىن
مەســیحیەت و ئیســام و هیندویــزم خــراپ بەكاردەهێنــن» ،تــڕۆ
و پڕوپــوچ دێنــە بەرچــاو .ئایــا كاتــی ئــەوە نەهاتــووە شــكۆى
یەكێــك لــە میراتــە گەورەكانــی ئەورۆپــا كــە «ئاتێیزم»ـــە بهێنینــەوە
بــەر بــاس؟ میراتێــك نەخــوازەاڵ تاكــە چانســان بێــت بــۆ ئاشــتی و
ئارامــی!
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ســەد و ئەوەندە ســاڵ پێشــر دۆستۆیڤســكی لــە ڕۆمانی «برایانــی كارامــازۆف» و بەرهەمەكانی
تریــدا ،لــە مەترســییەكانی نیهیڵیزمــی ئاتێیــزم ئــاگاداری كردینــەوە .و ئەرگۆمێنتــی هێنایــەوە
گــەر خــوا بوونــی نەبێــت؛ ئـهوا هەمــوو شــتێك ڕەوا و ڕێپێــدراوە .فەیلەســوفی هاوچەرخــی
فڕەنســی (ئەنــدرێ گلوكســان)  ،)٢٠١٥-١٩٣٧( André Glucksmannئەویــش لــە كتێبــی
«دۆستۆیڤســكی لــە مانهاتــان» )٢٠٠٢( Dostoïevski à Manhattanدا ،هەمــان ڕەخنــەی
دۆستۆیڤســكيی لــە نیهیڵیزمــی ئاتێیــزم ،دەرهــەق بــە یــازدەی ســێپتەمبەر بەكارهێنایــەوە.
بــەاڵم ئــەم ئەرگۆمێنتــە بــۆ خــۆی گەورەتریــن هەڵەیــە .ئــەوەی ئەمــڕۆ تێرۆریــزم پێــان
دەڵێــت؛ ئەوەیــە :گــەر خــوا بوونــی هەبێت؛ هەمــوو شــتێك ،تەنانــەت تەقاندنــەوە و هەڵدانی
هــەزاران مــرۆی بێگوناهیــش ،ڕەوا و ڕێپێــدراوە (النــی كــەم الی ئــەو كەســانەی بانگەشــەی
ئــەوە دەكــەن كــە ڕاســتەوخۆ بــۆ ڕازیكردنــی خــوا ئــەم كارە دەكــەن ،چونكــە ئاشــكرایە كــە
پەیوەندیكردنــی ڕاســتەوخۆ بــە خــواوە؛ پاســاوى هەمــوو جــۆرە تێبينــى و كەموكورتییەكــی
مرۆیــی دهداتــهوه) .ئــەم ئوســوڵى و فەندەمێنتاڵیســتانە جیاوازییەكــی ئەوتۆیــان لەگــەڵ
ســتالینییە «بێخــواکان»دا نیــە كــە خۆیــان بــە ئام ـڕازى ڕاســتەوخۆی بەجێهێنانــی حوكمــی
خواوەندەكەیــان دەزانــی كــە «حەمتیەتــی مێژوویــی ڕووەو كۆمۆنیــزم» بــوو.

فەیلەسوفی هاوچەرخی فڕەنسی (ئەندر ێ گلوكسامن)

لــە شــەڕی ســەلیبیی حەوتەمــدا كە (ســان لــوی) ( Saint Louisلویســی نۆیەم) ســەركردایەتيی
دەكــرد( ،ئیــڤ لــو برێتــۆ)  Yves le Bretonدەگێڕێتــەوە :ڕۆژێــك لــە ســەرەڕێیەكدا تووشــی
پیرەژنێــك بــووم ،كــە دەفرێــك ئاگــر بــە دەســتی ڕاســتییەوە و ،كاســەیەك ئاویــش بــە دەســتی
چەپیــەوە بــوو .لــە وەاڵمــی ئــەوەی كــە ئــەم دووانــەی بۆچــی هەڵگرتــووە؛ پیرەژنەكــە وتــی:
دەمەوێــت بــە ئاگرەكــە وەهــا بەهەشــت بســوتێنم هیچــی لـێ نەمێنێتــەوە ،و بــە ئاوەكــەش
وا ئاگــری جەهەنــەم خامــۆش بكــەم گڕێكــی ل ـ ێ جێنەمێنێــت« :چونكــە دەمەوێــت ،كــەس
نــە بــۆ پاداشــتی بەهەشــت چاكــە بــكات و نــە لــە ترســی ئاگــری دۆزەخیــش .بەڵكــو تەنیــا بــۆ
64

فهندهمێنتاڵهكان ئەوەی كە بە
خەیاڵی خۆیان چاكە و خراپەیە،
بە مەبەستی بەجێهێنانی
فەرزی خوا و ڕزگاريى قیامەت
ئەنجامیدەدەن ،كەچی
ئاتێیستەکان لەبەر ئەوە كاری
چاكە دەكەن كە كارێكی
درووستە و بەس .مەگەر ئەمە
یەكەمین ئەزموونی ئێمە نیە لە
مەسەلەی ئەخالقدا؟

دابڕان

ژمارە 8
کانونی دووەمی ٢٠١٨

خۆشەویســتیی خــوا بیــكات» .ئەمــڕۆ ئــەم دیــدگا ئەخالقیــەی مەســیحیەت ،تەنیــا لــە شــێوەی ئاتێیزمــدا
توانیویەتــی درێــژە بــە خــۆی بــدات.
فهندهمێنتاڵـهكان ئــەوەی كــە بــە خەیاڵــی خۆیــان چاكــە و خراپەیــە ،بــە مەبەســتی بەجێهێنانــی فــەرزی
خــوا و ڕزگاری [ی قیامــەت] ئەنجام ـیدەدەن ،كەچــی ئاتێیســتەکان لەبــەر ئــەوە كاری چاكــە دەكــەن
كــە كارێكــی درووســتە و بــەس .مەگــەر ئەمــە یەكەمیــن ئەزموونــی ئێمــە نیــە لــە مەســەلەی ئەخالقــدا؟
وەختـێ مــن كارێكــی چاكــە دەكــەم؛ بــۆ ئــەوە نیــە [خــوا لــە خــۆم ڕازی بكــەم] و لوتفــى بهدهسـتبێنم،
بەڵكــو بــۆ ئــەوە دەیكــەم بەرامبــەر ئاوێنــە ڕووم بێــت ســەیری خــۆم بكــەم! كاری ئەخالقی وەكو پێناســە؛
خــۆی پاداشــتی خۆیەتــی .فەیلەســوفی ئينگلیــزی (دەیڤیــد هیــوم)  David Humeكــە بــڕوای بــە خــوا
هەبــوو؛ ئەمــەی لــە ڕســتەیەىك تيــژ و تاڵــدا كورتكردۆتــەوە و دەڵێــت :تاكــە شــێوازی ڕێزگرتــن لــە خــوا؛
ئەوەیــە كــە لــە كاتــی كاری چاكــەدا وا ڕەفتــار بكەیــن وەك بڵێــی خــوا هــەر بوونــی نەبێــت.
دوو ســاڵ پێــش ئێســتا ئەورۆپاییــەكان لــە ئامادەكردنــی ڕەشنووســی دەســتورەكەیاندا كەوتنــە
مشــتومڕی ئــەوەی كــە ئاخــۆ دەبێــت مەســیحیەت وەكــو بەشــێكی گرنــگ و ڕەســەنی میراتــی
ئەورۆپایــی ناوبربێــت یــان نــا؟! وەكــو هەمیشــە؛ ڕێگەچارەیەكــی مامناوەندییــان دۆزییــەوە كــە
ئاماژەیەكــی گشــتی بــە «میراتــی دینــی»  Religious Inheritanceدەكات .بــەاڵم بــۆ بــاس لــە نایابرتیــن
میراتــی ئەورۆپــای مۆدێــرن نەك ـرا كــە ئاتێیزمــە؟ ئــەوەی كــە ئەورۆپــای نــوێ وەهــا شــاز و تایبــەت
پیشــان دەدات ئەوەیــە ،ئەورۆپــا یەكەمیــن و تاكــە شارســتانێتیەكە تیایــدا ئاتێیزمــی وەك بژاردهيــهىك
تــەواو شــەرعی ناســاندووە و باوەڕپێكردنیشــی نابێتــە ڕێگــری ئــەوەی كار و كاســبیەكت الی دەوڵــەت
دەســتبكەوێت .ئاتێیــزم كەلەپورێكــی ئەورۆپایيــە و نرخــی ئــەوەی هەیــە خەبــات بــۆ پاراســتنی
بكەیــن ،النــی كــەم لــە بــەر ئــەوەی فەزایەكــی گشــتیی ئــازاد بــۆ بــاوەڕداران دەڕەخســێنێت .بــۆ منونــە
ســەیری ئــەو حاڵەتــە بكــەن كــە لــە شــاری ليوبلیانــا Ljubljanaی پایتەختــی ســلۆڤانیای واڵتەكــەی مــن
ڕوویــدا ،كــە لــە كاتــی نووســینەوەی دەســتوردا ئــەم پرســیارە قوتبــووەوە :ئایــا دەبـێ مســوڵامنان (بــە
زۆری كرێــكارە كۆچبەرەكانــی كۆمارەكانــی یوگۆســاڤیای پێشــوو) مۆڵەتــی ئەوەیــان هەبێــت مزگــەوت
بــۆ خۆیــان درووســتبكەن؟ لــە كاتێكــدا كۆنزەرڤاتیڤــەكان لەبــەر هــۆكاری كولتــوری و سیاســی و
تەنانــەت بیناســازییش دژی درووســتكردنی مزگــەوت بــوون ،كەچــی هەفتەنامــەی لیرباڵــی (مالدینــا)
 Mladinaوەك پشــتگیرییەك پــێ لەســەر درووســتكردنی مزگــەوت دادەگرێــت و جەخــت لەســەر
مافــی هاواڵتیانــی كۆمارەكانــی یوگۆســاڤیای پێشــوو دەكاتــەوە.
بــێ ئــەوەی جێــی سەرســوڕمان بێــت ،هەمــان هەفتەنامــە دەســتی دایــەوە دووبــارە چاپكردنــەوەی
كاریكاتێرەكانــی موحهممــهد .لــە بەرامبــەردا ،ئــەو كەســانەی باشــرین هاوخەمــی و «تێگەیشــن»یان
هەبــو بــۆ خۆپێشــاندانە ئیســامیە تونــدەکان؛ هــەر ئەوانــە بــوون كە بــەردەوام لــە ئاییندەی مەســیحیەت
و «بەردەوامبوونــی بەهاكانــی» نیگەرانــن لــه ئهوروپــادا.
ئــەم يهكێتــى و دەس ـتتێكەڵكردنە ســەیر و ســەمەرانە ،مســوڵامنانی ئەورۆپــا ڕووبــەڕووی دۆخێكــی
ســەخت دەكاتــەوە .تاكــە هێزێكــی سیاســی كــە نەیەوێــت مســوڵامنان بكاتــە هاواڵتیــی پلــەدوو،
هاوكاتیــش بیەوێــت فەزایــەك بخولقێنێــت تــا شوناســی ئاینیــی خۆیانــی تیــا دەربــڕن؛ تەنیــا لیرباڵــە
ئاتێیســتەكانن .ئەمــە لــە كاتێكــدا ئــەو هێزانــەی كــە لــە ڕەفتــار و كرداریشــدا لــە خۆیــان دەچــن ،ئــەو
مەســیحیيەتەی كــە وێنـهى ناوئاوێنـهى خۆیانــە؛ بەفیعلــی و لە ژێــرەوە دوژمنی سەرســەختى سياســييانن.
پارادۆكســەكە لەوێدایــە :تاكــە یەكخــەرەوەی ڕاســتەقینەی مســوڵامنەكان ئەوانــە نیــن كــە یەكــەم جــار
كاریكاتێرەكانیــان چاپكــرد ،بەڵكــو ئەوانــەن كــە بــە مەبەســتی بەرگــری لــە ئازادیــی باڵوكردنــەوە و
دەربڕیــن دەســتیاندایەوە چاپكردنــەوەی ئــەو كاریكاتێرانــە.
گهرچــى ئاتێیســتێكی ڕاســتەقینە بــۆ ســەملاندنی بۆچوونەكانــی ،پێویســتیی بــەوە نیــە ســوكایەتی
بــە پیرۆزیەکانــی بــاوەڕداران بــكات و بیانوروژێنێــت؛ بــەاڵم هــاوكات ئامــادەش نیــە مەســەلەی
كاریكاتێرەكانــی موحەممــەد بــە بیانــووی (ڕێزگرتــن لــە بیروبــاوەڕی ئەوانــی تر)ــــەوە بێبایــەخ بــكات.

وەخت ێ من كارێكی
چاكە دەكەم؛ بۆ
ئەوە نیە خوا لە
خۆم ڕازی بكەم و
لوتفى بهدهستبێنم،
بەڵكو بۆ ئەوە
دەیكەم بەرامبەر
ئاوێنە ڕووم بێت
سەیری خۆم بكەم!
كاری ئەخالقی
وەكو پێناسە ،خۆی
پاداشتی خۆیەتی
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بۆ نابێت ئیسالمیش
بەوپەڕی ڕێزەوە
 لە پاڵ دینەكانیتردا  -بخەینە بەر
شیكردنەوەیەكی
ڕەخنەیی؟ تەنیا ئەم
شێوازەشە ڕێی ڕێزگرتنی
ڕاستەقینە پیشانی
مسوڵامنان دەدات :با
بەو جۆرە لەگەڵیاندا
بجوڵێینەوە كە لەگەڵ
مرۆڤە پێگەیشتووەكاندا
دەجوڵێینەوە .ئەو
مرۆڤە پێگەیشتووانەی
خۆیان بەرپرسی
بیروباوەڕی خۆیانن
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ڕێزگرتــن لــە «بیروبــاوەڕی ئەوانــی تــر»؛ تەنیــا و تەنیــا دوو مانــای هەیــە :یــان ئەوەتــا
ئێمــە لــە ســەرەوە بــە چاوێكــی بەزەیــی و ســوكەوە دەمانەوێــت بــۆ ئــەوەی وەهــم و
خورافەتەكانــی كەســێك تیانەچێــت؛ هەســتی برینــدار ناكەیــن .یــان ئەوەتــا لــە دیدێكــی
ڕێژەگــەرا و ڕازی بــە فرهڕەنگيــى «ڕژێمــهكاىن حەقیقــەت»  ،regimes of truthبــە
بیانــووی ئــەوەی كــە نامانەوێــت شــەرعیەت بــە توندوتیــژی بدرێــت؛ واز دەهێنیــن لــە
ســووربوون لەســەر حەقیقــەت.
بــەاڵم بــۆ نابێــت ئیســامیش بەوپــەڕی ڕێــزەوە ـ لــە پــاڵ دینەكانــی تــردا ـ بخەینــە
بــەر شــیكردنەوەیەكی ڕەخنەیــی؟ شــیكردنەوەیەك هێنــدەی ئــەو ڕێــزە بێڕەحــم بێــت
كــە لێىدەگریــن .ئــەم شــێوازە و ،تەنیــا ئــەم شێوازەشــە ڕێــی ڕێزگرتنــی ڕاســتەقینە
پیشــانی مســوڵامنان دەدات :بــا بــەو جــۆرە لەگەڵیانــدا بجوڵێینــەوە كــە لەگــەڵ مرۆڤــە
پێگەیشــتووەكاندا دەجوڵێینــەوە .ئــەو مرۆڤــە پێگەیشــتووانەی خۆیــان بەرپرســی
بیروبــاوەڕی خۆیانــن.
سەرچاوە:

Slavoj Zizek, Defenders of the Faith. (The New York Times), March 12, 2006.
https://www.nytimes.com/2006/03/12/opinion/defenders-of-the-faith.html
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كەهەنوتی ئیسالمی دین دەدزێت
سەیید قیمەنی
وەرگێڕانی :ئیسامعیل ڕاجی
وەرن بــا ئــەوە بــە بیــری خۆمــان بهێنینــەوە كــە پێشــر بــە بەردەوامــی جەختــان لەســەر كردۆتــەوە ســەبارەت بــەو
ڕوداوانــەی كــە لەســەر دەســتی شــەرعزانانی ســوڵتانەكان بەســەر دینــی موســڵامناندا هاتــوە ،دوای ئــەوەی ئــەو دینــە
لــە ســەردەمی بــون و ژیانــی پەیامبــەر و خاوەنــی بانگەوازەكەیــدا دینێكــی كـراوە بــوە بــە ڕوی واقیعــی گــۆڕاو و بــە
ڕوی ئاســاندا ،كــە چــۆن ئاســان بــە گۆڕانكاریــە وێكچوەكانــی نــاو دەقەكانــی قورئــان وەاڵمــی زەوی داوەتــەوە و
بەدواداچونــی بــۆ ڕوداو و گۆڕانكاریەكانــی كــردوە و ،لەگــەڵ شــتە نوێیەكانیشــدا ســازاوە و كارلێككردنــی لەگەڵیانــدا
كــردوە ،ئەویــش لــە میانــی هەڵوەشــاندنەوە «نســخ» و گۆڕیــن «تبدیــل» و لەبیربردنــەوە «إنســاء» و ســڕینەوە «محــو»
و خوێندنەوەگــەل «قراءات»ـــە زۆر و زەوەنــدەكان بــە هــەر ‹حــەوت ڕووەكان› «األحــرف الســبعة»( )1یــان زیاتــردا.
بــەاڵم لەگــەڵ مردنــی پەیامبــەر و ســەرهەڵدانی ڕوداوە كتوپــڕ و لەنــاكاوە نوێیەكانــدا كــە بــە هــۆى ســوربون و
داواكــردن و خــۆ پێداهەڵواســینی ئەبوبەكــرەوە بــوون بــە خیالفەتــەوە لــە ژێــر ســایەی ناڕەزایەتیــی ئەوانــەی كــە
زەكاتیــان ڕەتكــردەوە و ئەوانــەش كــە هەڵگەڕابونــەوە ،ئیســام بــە خەلیفــەوە پەیوەســت كــرا و ،بــۆ پاســاو و
پاســاوهێنانەوە بــۆ ســوڵتان و بڕیارەكانــی وەرچەرخێـرا .لــە دواییشــدا دیــن و پیاوەكانــی بونــە بەرخزمــەت و بەرفەرمانی
دەســەاڵتدارە جۆراوجــۆرەكان ،موســڵامنانیش دور خرانــەوە و ڕێگەیــان پــێ نــەدرا كــە لەبــەر ڕۆشــنایی گۆڕانكاریەكانــدا
تێگەیشــتنەكانی خۆیــان بــۆ دینەكەیــان دەرببــڕن ،پاشــانیش تێگەیشــن لــە دیــن بــە نەیارەتیكردنــی دەســەاڵت یــان
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هەر لە
بەرەبەیانەوە
ئیسالمەكەمانیان
لێ دزین ،بۆ
ئەوەی بە ڕوی
تێگەیشتنی
( )1400ساڵی
ڕابردودا كڵۆم
بدرێت
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ڕازیبــون و ڕێككەوتــن لەگەڵیــدا پەیوەســت ك ـرا.
هەروەهــا دەســەاڵتە دینــی و دنیاییــەکان ،لەســەر بەكافركــردن و بەبیدعەدانــان و ڕاوەدونــان
و پاكتاوكردنــی هــەر تێگەیشــتنێكی ڕكابــەر و پێچەوانــە ،پێكــەوە ســازان ،و ڕێككەوتــن لەســەر
قۆرخكردنــی تێگەیشــن لــە دەقــە دینییــەكان .هەتاكــو (عوســان) ی خەلیفــەی ســێیەم هــات
و تاكــە ڕایــەڵ و پێكبەســتنەوەی یاســایی و شــەرعییانەی دەق و لێكدانــەوەی دەقەكانیشــی بــە
دەســەاڵتەوە دامەزرانــد و جێگیــر كــرد ،تێگەیشتنیشــی لــە فەرمــوودەی خــوا لــە تاكــە دەســتە
و گروپێكــی دۆســت و الیەنگیــری دەســەاڵتدا گیروبەنــد كــرد .پاشــان تێگەیشــن نەبــو بــە
كارێكــی مرۆیــی جیــاواز لــە نێــوان تاكەكانــدا بــە پێــی ڕوناكبیــرى و ڕۆشــنبیرییەكەی خۆیــان،
بەڵكــو بــو بــە كاروبارێكــی تایبــەت بــە دەســەاڵت و حكومەتــەوە ،لەبــەر ئەمــەش لــە میانــی
مێــژودا هەمــو ئــەو دەســتە و گروپانــەی كــە هەوڵیــانداوە تێگەیشــتنێكی تایبــەت بــە دینەكــەی
خۆیــان بەرهەمبهێنــن؛ كــراون بــە پەنــدى زەمانــە و جڵەوگیــر كــراون ،بــە گومــڕا و الدەر لــە
دیــن و نیشــتامن پێكــەوە لــە قەڵــەم دراون ،چونكــە بەربەرەكانێــی تاكــە تێگەیشــتنی فەرمیــی
دەســەاڵتیان كــردوە .ئینجــا ئیســام لــە كەشوهەوایەكــی كـراوە و ڕاهاتــوەوە لەگــەڵ ژینگەیەكــی
بیابانییــە كراوەکەیــدا؛ بــۆ تەلیســمێكی داخــراو و ناچارکــەری هەمــوان بــە وابەســتەبون و
پابەندبــون پێیــەوە ـ بەپێــی تێگەیشــتنە دیاریكــراوە فەرمیەكەیــەوە ـ وەرچەرخــا .تەنانــەت
چەندیــن مەرجیــش بــۆ كەســانی «موجتەهیــد» دانـران كــە هــەر لەســەرەتاوە ناچــاری دەكــردن
پابەنــد بــن بــە تێگەیشــتنی هاوپەیامنیــی شەرعزان-ســوڵتان بــۆ دەقــەكان ،هەروەهــا دەبوایــە لــە
پرســە هەندەكیەكانیشــدا ،كــە دەكەونــە ژێربــاری پرســە بنەڕەتیەكانــەوە ،هــەر لــە نــاو چێــوە و
تــەوەرە و بازنــەی ئــەو تێگەیشــتنەدا گیــر و خــول بخــۆن .بــەم شــێوەیە ،هــەر لــە بەرەبەیانــەوە
ئیســامەكەمانیان لــێ دزیــن ،بــۆ ئــەوەی بــە ڕوی تێگەیشــتنی ( )1400ســاڵی ڕابــردودا كڵــۆم
بدرێــت ،كــە چەندیــن ڕا و بۆچونــی جیــاوازی لــەوەی كــە دەســەاڵتی فەرمیــی هــاوەاڵن لــە
ســەرەتاوە لێــی تێگەیشــتوە ،لــێ البـراوە .دیــارە ئەمــەش لــە میانــی بەپیرۆزكردنی خودی پێشــینان
«ســلف» و بەرزكردنەوەیــان بــۆ پایــە و پێگەیــەك كــە وا لــە هەڵسوكــەوت و هەڵوێســتیان
دەكات هەتاهەتایــە ببنــە یەكێــك لــە شــتە پیرۆزەكانــی موســڵامنان ،ئەگەرچــی لەگــەڵ ئیســامی
سەرەتاشــدا ناكــۆك بوبــن .هەروەهــا پیرۆزكردنــی كەســانی خاوەنــی ئــەو بڕیارانــە و ،تەنانــەت
پیرۆزكردنــی بڕیارەكانیشــیان ،بــۆ ئــەوەی ،بــە هەمــو ژمــارە و كەرەســتەكانیانەوە ،وەكــو خــودا
ببنــە گــەورە و ســەرداری موســڵامنان .ئەمــە وێــڕای ئــەوەی كــە خــوای ئیســام ،بێجگــە لــە
پەیامبەرەكــەی ،ئــەم مافــی ســەردارێتیە ڕەهایــەی بــە هیــچ كەســێكی دیكــە نەبەخشــیوە ،لــە
هەندێــك حــاڵ و باریشــدا دەتوانیــت ئــەوە ئاشــكرا بكەیــت كــە خــودی پەیامبەریــش ئــەو
گەورەیــی و ســەردارێتیە ڕەهایــەی بــە خــۆی ڕەوا نەبینیــوە كــە تێگەیشــتنە فەرمیەكــە بــە خــۆی
و دەســەاڵت و پیاوەكانــی و پیاوچاكانــی پێشــینی ڕەوا بینیــوە.
بــەم شــێوەیە ،پیــاوی ئایینیــی پیشــەوەر هــەر بــە خــودی دینەكــە پاڵپشــتی و پشــتیوانیی لــە پێگە
و پایــە دیــار و شــكۆدارە دەســەاڵتخوازەكەی خــۆى كــردووە ،دزێوتریــن شــێوەی هەلپەرســتانەی
لــە مێــژوی دینــی موســڵامناندا دروســتكردوە ،بــەاڵم لــە هەمــان كاتیشــدا توانیویەتــی لــە
بــەردەم موســڵامناندا لەســەر تەخــت و كورســییە چۆڵەكــەی پەیامبــەری موســڵامنان بــە هــۆی
مردنیــەوە ،دابنیشــێت ،بــۆ ئــەوەی پەنــد و ئامــۆژگاری دابــدا و فەتــوا و بڕیــار دەربــكات و
بڕیارەكانیشــی جێبەجــێ بكرێــن ،هەتــا وای لــێ هــات كــە لــە ئەندێشــەی موســڵامناندا بــە
شــێوەیەكی ناهوشــیارانە ئــەوە جێگــەی خــۆی بگرێــت كــە تەنهــا هــەر ئــەو پیشــەوەرانە
توانامەنــدن لــە پەیوەنــدی و بەردەوامبــون لەگــەڵ دینێكــدا كــە لــە كارتێكــردن و كاریگەریەكانــی
زەمــەن و ســەردەمێكی پەرەســەندو دوركەوتۆتــەوە ،هەروەهــا بــوە بــە تەلیســمێكی ئاڵــۆز و
تەمومــژاوی ،بــۆ نوقمبــون و چونــە ناویشــیەوە كەســانی پســپۆڕ و مەشــقپێكراو و وریــای
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گەرەكــە كــە باســك و باڵێكــی درێــژ و تایبەتیــان هەیــە ،كەســانێكی وەهــا كــە بــە پیــرۆزی پەســەند
دەكرێــن ،موســڵامنی ســادە و ئاســاییش هیــچ پێویســت نــاكات خــۆت بــدات لــەو نوقمبونــە ترســناكە.
هەبونــی پیــاوی ئایینییــش لــە ئیســامدا بــو بــە كارێكــی پێویســت ،كــە تاكــە دینێكــە بــە هیــچ كلۆجێــك
باســی شــتێكی نەكــردوە بــە نــاوی پیــاوی ئایینییــەوە .دینەكــەش لــە تێگەیشــتنی خەڵكــی دوركەوتۆتــەوە،
چونكــە دەرگاكــەی تەنهــا بــە ڕوی یــەك واتــادا كراوەتــەوە و دەرگای بــە ڕوی هەمــو واتاكانــی دیكــەدا
داخســتوە ،هەروەهــا لەبــەر ئــەوەش كــە تێگەیشــتنەكە بــە چەندیــن مەرجــی ئەســتەم و گــران و
خستنەســەر و تێئاخنیــن و پینەوپەڕۆكردنــی ڕێســا و بنەمــا شــەرعییەكان و فەرمــودەو لێكدانــەوەكان
و لێكدانــەوەی لێكدانــەوەكان ،پەرژیــن و تەلبەنــد ك ـراوە ،كــە دینــی موســڵامنانی وا لــێ كــردوە ببێتــە
گەورەتریــن دیــن لــە جیهانــدا لــە ڕوی ڕوبــەری ڕۆشــنبیرییەكەی و خشــتەی مەرجەكانــی مامەڵەكــردن
لەگەڵیــدا ،هەتاكــو وای لــێ هاتــوە كــە لەنــاو هەمــو دینەكانــدا ببێـــتە قورســرین دیــن لــە چۆنیەتیــی
مامەڵەكــردن لەگەڵیــدا ،هەرچەنــدە لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانیدا ســاناترین و ســاكارترین دیــن بــووە
لەچــاو دینەكانــی دیكــەدا.
لــەو كاتەشــەوە كــە ئەبــو حامیــدی غەزالــی («حجــة اإلســام») دەركەوتــوە ،و زۆرینــەی خەڵكــی لــە
زانســتی كــەالم (كەالمناســی)( )2لغاوكــردوە (بــە پێــی ناونیشــانی كتێبــە بەناوبانگەكــەی «إلجــام العوام عن
علــم الــكالم» ،واتــە :لغاوکردنــی ڕەشــەخەڵک ،لــە خەریكبــون بــە زانســتی «کەالم»ـــەوە!) و ،فەلســەفەی
دورخســتنەوەی موســوڵامنان لــە باسكردنــی كاروبارەكانــی دیــن بەپایانگەیشــتوە ،فەتوادانیــش بــۆ
خەڵكانــی بەتوانــا و لێهاتــو قــۆرخ کــراوە ،بــۆ ئــەوەی لەســەر زەوی لــە هەمــو فەرمــان و ئامــاژە و
بزوتــن و رسەوتنێكــدا فەتــوا بــۆ لغاوك ـراوان دەربكــەن ،خــودی پیشەوەرانیشــی كردۆتــە زانــا و شــارەزا
ــل ال ِّذكْــ ِر إِ ْن كُ ْنتُــ ْم لَ تَ ْعلَ ُمــونَ» (لــە شــارەزایان بپرســن ،ئەگــەر
و جێمەبەســتی ئایەتــی «ف َْاســأَلُوا أَ ْه َ
هــاتو نەتانزانــی) (النحــل ،)43 :هەرچەنــدە ئــەو ئایەتــە لــە ســەرەتای هاتنــی رسوشــدا مەبەســتی لــە
پرســیاركردن بــوە لــە خەڵكانــی خــاوەن كتێــب بــۆ دڵنیابــون لــە ڕاســتگۆیی رسوشــی ئیســامی .ئەمــە
لەگــەڵ ئــەوەی بــە مۆمــی ســوری مێژویــی زار و دەمــەكان مۆركــراون بــە مەبەســتی شــیرینكردنی
فەرمانەكانــی ئــەو ئایەتــەی كــە دەفەرموێــت « :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا لَ ت َْسـأَلُوا َعـ ْن أَشْ ـيَا َء إِن تُبْـ َد لَ ُكـ ْم
ت َُســ ْؤكُ ْم( :»..ئــەى ئەوانــەی باوەڕتــان هێنــاوە پرســیار مەكــەن لــە هەنــدێ شــت ،كــە ئەگــەر بۆتــان
ئاشــكرا بكرێــت ســەغڵەتتان دەكات) (املائــدة.)101 :
ئیكلێــروس (سیســتەمی كەهەنوتــی)ی قایمکــراو بــەردەوام لەســەر كەموكورتیــی ئەقڵەكامنــان
هاوپەیامنیەتیــی ســوڵتان و دەســەاڵتدارانی دامەزرانــدوە ،چونكــە خــودا ڕێگاكانــی زانیــن و زانیارییەكــی
دیاریكـراوی بــۆ دیاریكــردوە ،بــەوەی كــە پرســیار هــەر تەنهــا لــە زانــا و شــارەزایان بكەیــن و بــە گوێــی
وەاڵمەكانیشــیان بكەیــن ،هــەروەك چــۆن ئەركــی ئەوانــەی پێــش ئێمــەش ئــەوە بــووە كــە پرســیار
لەوانــەی پێــش خۆیــان بكــەن و بــە گوێــی وەاڵمەكانیــان بكــەن« .نەقــڵ» و دەماودەمیــش هــەر بــەو
شــێوەیە بــووە ،بۆیــە شــتەكان هــەر بــە دەمــاودەم هاتــون هەتــا دەگەینــە ســەدەی حەوتــەم و ســەر
هاوپەیامنێتیــی ســوڵتانیی یەكــەم.
هــەر لــە ســەرەتاوە جەخــت لەســەر یاســاغكردنی پرســیاركردن كرایــەوە لــە دەرەوەی جوغــزی ڕێپێــدراودا
و ،بــو بــە یەكێــك لــە شــتە جوانەكانــی ڕا و ڕاوێــژی شــەرعی و یاســایی (فەتــوا) خــۆش و بەچێــژ و ســەیر
و ســەمەرە و نامــۆكان ،كــە زۆربەیــان خدەیــی و واڕســكی «غرائــزي» بــون .جگــە لــە ڕێپێدراویــش كــەس
پرســیاری لــە خــۆی نەدەكــرد بــۆ ئــەوەی خــۆی بــە دوای وەاڵمەكەیــدا بگەڕێــت ،چونكــە ئــەو گەڕانــە
بــە دوای وەاڵمــدا دەبێتــە مایــەی هێنــان و بــردن و بەكارهێنانــی ئەقــڵ كــە ســیامیەكی جیاكــەرەوەی
مرۆڤــە لــە دڕەنــدە و چوارپێیــان .هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی كــە بەكارهێنانــی ئەقــڵ ســەر دەكێشــێتە نــاو
بیركردنەوەیەكــی لۆژیكــی ،هزركردنــەوەی لۆژیكییــش هەتــەر و بەربەرەكانێــی ئەفســانە و جیڤانــۆك و
بیروبــاوەڕی پڕوپــوچ دەكات و شكســتی پێدەهێنێــت كــە یەكێكــە لــە گرنگرتیــن كەرەســتەكانی ڕا و بیــر
و بۆچونــی ســوڵتانی ،لەبــەر ئــەوە بڕیارەكــە بریتــی بــوو لــە قەدەغەكردنــی پرســیاركردن.
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هەموو ئەفراندن و داهێنانێكی نوێ بە الدان و گومڕایی دانرا ،بەو بیانوەی
هەمو شتێكی نوێ و تازە داهێرناو «بیدعە» و الدان و گومڕابونە ،لە كاتێكدا
مەبەست لەو فەرمودەیەی كە باسی «بیدعە» دەكات؛ تەنها بریتیە لە
داهێنان و نوێكاری لە كاروبارەكانی پەرستندا
هــەر لــە سەرەتاشــەوە هەمــوو ئەفرانــدن و داهێنانێكــی نــوێ بــە الدان و گومڕایــی دان ـرا ،تەنانــەت ئــەو داهێنــان و ئەفراندنــەش كــە
مرۆڤایەتــی لــە هەمــو شــوێنێكدا هەوڵــی بــۆ دەدات كرایــە پەڵــەی نەنگــی و خەشــم و ئابڕوچــون و بــە تەوێڵــی هــەر پیاوچاكێكــەوە
دەلكێرنێــت ئەگــەر هەوڵــی هاتنەكایــەی بــۆ بــدا ،چونكــە هەمــو شــتێكی نــوێ و تــازە داهێـراو (بیدعــە)؛ الدان و گومڕابونــە ،لــە میانــی
ئەمەشــدا هەمــو داهێنانێــك وەك كردنــی تــاوان و گوناهێكــی گــەورە و ڕون و ئاشــكرا و ڕاســتەوخۆ وایــە ،ئەمــە وێ ـڕای ئــەوەی كــە
مەبەســت لــەو فەرمودەیــە( ،)3ئەگــەر فەرمودەیەكــی ســاغ بێــت؛ تەنهــا بریتیــە لــە داهێنــان و نوێبــێ و نوێــكاری لــە كاروبارەكانــی
پەرســتندا ،لەبــەر ئــەوە دەســەاڵتداران و ســەرگەورەكامنان هێنــدەی بێــزران و نەویسـراویی خۆیــان واتاكەیــان فـراوان كــردوە بــۆ ئــەوەی
لــە مێــژوی بانگــەواز و بانگخوازیــدا منونەمــان بــۆ بهێننــەوە كــە چــۆن پەیامبــەر لــە ســینگی دەوارنشــینێكی گومانكــردەی داوە و تەمــی
گومانەكــەی ڕەواندۆتــەوە .هەروەهــا كــە چــۆن (غەزالی)یــش لــە دوای گومانكــردن ملكەچــی مەرجەكانــی بــاوەڕ بــوە و خــودا ڕۆشــنایی
خســتۆتە دڵیــەوە (كتێبەكــەی خــۆی بــە ناونیشــانی «املنقــذ مــن الضالل»ـــە).
هەڵبــەت خــودی پەیامبــەر كاتێــك بــە مەبەســتی وەدەســتهێنانی زانیــن و زانیــاری پرســیاری لــێ دەك ـرا؛ هــەر لــە خۆیــەوە وەاڵمــی
پرســیارەكانی نەدەدایــەوە ،بەڵكــو چاوەڕێــی وەاڵمــی ئاســانی دەكــرد لــە وەاڵمدانــەوەی پرســیارە ســادە و ئاســانەكان لــە بــارەی مانــگ
و قۆناغەكانــی و هەتیــو و ئەنفــال و ذولقەڕنەیــن()4ى پاشــای دادپــەروەر و ....تــاد .پاشــان لــە دوای نەمانــی پەیامبــەر موســڵامنان خرانــە
نــاو گێــژەن و تەنگــژەی بەدەســتهێنانی زانیــن و زانیــاری ،پیشــەوەرانی خزمەتچــی و مجێورانــی دیــن خۆیــان خســتە شــوێنی پەیامبــەری
موســڵامنان ،بونــە نێوەنــدكاری نێــوان ئاســان و مرۆڤــەكان ،وەاڵمــی پرســیارەكانیان دەدانــەوە كــە پرســیاری ڕاســت و ڕەوان و ڕەهــا
بــون و هیــچ كەچــی و هەڵــە و كەموكورتییــان تێــدا نەبــو ،وێـڕای ئــەوەی گــەورە و ســەردارەكامنان زۆر بــە باشــی دەیانزانــی كــە ئەمــە
كەموكوڕیەكــی ســەرەكییە لــە ئیســامدا ،ئەوانیــش بۆیــە هاتــون بــۆ ئــەوەی هــەر جارێــك ئــەو كەلێــن و كەموكوڕیانــە گەورەتــر دەبــن؛
ئــەوان پڕیــان بكەنــەوە .دیــارە ئەمــەش واتــای ئەوەیــە كــە پەیامبــەر كەمتەرخەمــی لــە گەیاندنــی تــەواوی بانگــەواز و پەیامەكەیــدا
كــردوە بــۆ «ئوممەت»ـــەکەی و بــواری داوە بــە خزمەتچــی و مجێورانــی دوای خــۆی بــۆ ئــەوەی لــە میانــی مێــژودا ئەركــی پڕكردنــەوە و
تەواوكردنــی بەردەوامــی بەجێبهێنــن ،بەبــێ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ئــەم پڕكردنــەوە و تەواوكردنــە تــەواو بوبێــت و بەدەسـتهاتبێت،
ئەمــەش بــە بەڵگــەی ئــەوەی كــە ئــەوان ڕۆژانــە شــتێكی دیكــەی دەخەنەســەر و بــۆی زیــاد دەكــەن ،هەرچەنــدەش كــە هــەر خۆیــان
ش ٍء»( :هیــچ شــتێك نییــە لــە نورساوەكــەدا [تابلــۆی پارێــزراو «لــوح
جەخــت لەســەر ئایەتەكانــی وەكَ « :مــا فَ َّرطْ َنــا ِف الْ ِكتَـ ِ
ـاب ِم ـ ْن َ ْ
محفــوظ»] پشــتگوێامن خســتبێت) (األنعــام ،)38 :دەکەنــەوە؛ بــەاڵم هــەر هەمــان ئــەو ئایەتانــە بــۆ پاڵپشــتی و پشــتیوانیی دەســەاڵتی
خۆیــان بەكاردەهێنــن ،چونكــە ئایەتەكــە جەخــت لەســەر چاڤــك و ســەرچاوەیەكی ئاســانی بــۆ ئــەو زانیــن و زانیارییــە دەكاتــەوە كــە
موســڵامنی ئاســایی و ڕەشــۆكی ناتوانێــت بەدەســتیبهێنێت تەنهــا لــە ڕێگــەی بانگخــوازی تایبەمتەنــدەوە نەبێــت.
بــۆ ســەملاندن و دڵنیایــی زیاتــری ئــەوەش کــە زانیــن و زانیــاری هەرگیــز لــە دەرەوەی ئیســام نیــە؛ بــە لێكدانەوەیــان بــۆ ئایەتــی «الْيَـ ْو َم
ـت لَ ُكـ ُم ْ ِ
ال ْسـ َـا َم ِدي ًنــا»( :ئەمــڕۆ ئاییــن و بەرنامەكەتانــم بــە كۆتایــی گەیانــد و نــاز و
ـت َعلَيْ ُكـ ْم نِ ْع َم ِتــي َو َر ِضيـ ُ
ـت لَ ُكـ ْم ِدي َن ُكـ ْم َوأَتْ َ ْمـ ُ
أَكْ َملْـ ُ
نیعمەتــی خۆمــم بــۆ تەواوكــردن و ڕازیــم بــەوەی كــە ئیســام ببێتــە دیــن و بەرنامــەی ئێــوە) (املائــدة ،)3 :ئــەو ســەملاندن و دڵنیابونەیــان
فەراهــەم دەكــەن ،ئــەو نــاز و نیعمەتــە تــەواوەش وەاڵمــی هەمــو پرســیارێك لەخۆدەگرێــت .واتــە تــەواوی و پێكهاتنــی پەیامەكــە بــە
واتــای تــەواوی و پێكهاتنــی تەواوەتیــی زانیــن و زانیاریــی مرۆڤایەتــی دێــت و ناتوانیــن هیــچ شــتێكی تــازەی بخەینەســەر ،یــان ناتوانیــن
لــە دەرەوەی ئــەو زانیــاری و زانینــە تــەواوە هیــچ هەوڵێكــی نــوێ بدەیــن.
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بــۆ ئــەوەی كــە هاوپەیامنیەتــی نێــوان پیــاوی ئایینــی
(كاهیــن) و ســوڵتانیش گەورەتریــن پشــك و بــەش
لــە نــاز و نیعمەتــەكان بەدەســتبهێنێت؛ وایــان
لــە خەڵكــی موســڵامن كــرد لــە دیدگــەی ئاییندەیــی
خۆیــەوە ،ئایینــدەی ژیانــی لەســەر خاكــی خــۆی
نەبینێــت كــە چــۆن چاكــر دەبێــت ،بەڵكــو بازێكــی
پ ـێدەدەن بــۆ ئاییندەیەكــی دورتــر كــە بریتیــە لــە
لە دوای نەمانی پەیامبەر؛
ژیانــی دوایــی (ژیانــی ئــەو دنیــا) ،چونكــە ژیانــی
پیشەوەرانی خزمەتچی و مجێورانی
ئــەم دنیایــە نــاز و نیعمەتێكــی ســاختەیە و بــەرەو
نەمــان و لەناوچونــە ،لــە كاتێكــدا كــە كــردەوە
دین خۆیان خستە شوێنی پەیامبەری
چاكــەكان لــەالی خــوا دەمێننــەوە و پاداشتیشــیان
موسڵامنان ،و بونە نێوەندكاری نێوان
زۆرتــر دەبێــت(.)5
ئاسامن و مرۆڤەكان
ئینجــا خەڵكــی وازیــان هێنــا لــە نــاز و نیعمەتەكانــی
دنیــا و پەرەدانیــان بە ئاســودەیی و خۆشــگوزەرانی و
بەختەوەریــی زیاتــر ،كــە بەشــێكە لــە كارلێككــردن
لەگەڵیــدا ،ئەمــەش لــە پێنــاوی نــاز و خۆشــی و
نیعمەتەكانــی ئــەو دنیــا كــە تیایــدا دەخــۆن و دەخۆنــەوە و لەگــەڵ حۆریەكانــی بەهەشــتدا ڕادەبوێــرن و تاهەتایــە تەمبــەڵ
و تەوەزەالنــە لەگــەڵ چێــژ و خۆشــیەكانی بەهەشــتدا دەژیــن ،ســزا و پاداشتەكانیشــیان بــۆ هاوپەیامنیەتیــی دەســەاڵتدار
جێدەهێڵــن ،لــە نــاو تــەالر و كۆشــكەكانیاندا ســەرگەرمی چێــژ و خۆشــی و ڕابــواردن دەبــن لەگــەڵ شــەراب و كەنیــزەك
و كارەكــەرە شــۆخ و شــەنگ و جوانەكانــدا ،ئەمــە لــە كاتێكــدا كــە دینــداران لەســەر خواردنــەوەی مــەی لــە شــەقامەكاندا
بــە قامچــی لــە خەڵكــی دەدەن و زیناكــەران ســەنگباران و ڕەجــم دەكــەن ،نــەك تەنهــا بــۆ ئــەوەی بــە كەلەپچەك ـراوی بــۆ
بەهەشــتیان بــەرن ،بەڵكــو بــۆ ئــەوەی واز لــە نــاز و نیعمــەت و چێــژ و خۆشــیەكانیان بێنــن ،ئەمــەش بــە زەحمــەت بــەس دەبێت
بــۆ هاوپەیامنــان و دۆســتانی ســوڵتان بــۆ ئــەوەی لــە ژیــان و گوزەرانــی خۆیــان ڕازی بــن كــە هەمیشــە داوای زیاتریــش دەكــەن!
و لــە پێنــاوی قایمکــردن و خەزنکردنــی مــاڵ و ســامان؛ مــاڵ و ســامان و داهاتــی هاواڵتیــان و واڵتانــی ئیســامی ملكەچبــوو
دادەچــۆڕرا و زیادەڕۆیـی لــە وەرگرتنــی بــاج و ســەرانەدا دەکـرا ،ئەمــەش تاكــو ئێســتا بنەمــا و پرینســیپێكە و پیــادە دەكرێــت
بــۆ ڕێگرتــن لــە هاتنەكایــە و فراوانبونــی یەكســانی و نزیكبونــەوەی ئاســتەكانی ژیانگوزەرانــدن ،چونكــە یەكســانی گەورەتریــن
نەیــار و دوژمنــی هاوپەیامنیەتیــی دەســەاڵتی دیكتاتۆرییــە ،لەبــەر ئــەوەی دەبێتــە مایــەی لێكبوردنــی یەكســانەكان لــە نێــوان
خۆیانــدا ،پاشــانیش كۆمەڵگــە وا لــێ دەكات كــە دەســتبەرداری دەمارگیــری ببێــت ،هــەر لەبــەر ئەمەشــە كــە مێــژوی ســوڵتانی و
دەســەاڵتداریامن مكــوڕ و پێداگــر دەبێــت لەســەر نەهاتنەكایــەی لێبــوردن و شــۆڕبونەوەی لێبــوردن بــۆ نــاو كۆمەڵگــە ،ئەمــەش
بــە دروس ـتكردن و هەڵبەســتنی تیۆریــی پیالنگێڕییەكــی گــەورەی مێژویــی و گەردونــی لــە دژی ئیســام ،لــەو كاتــەوەی كــە
‹ئیــن ســەبەء› (ابــن ســبأ) تاكــو ئەمــڕۆ ئاگــری فیتنــە و دوبەرەكیــە گەورەكــەی هەڵكــردوە .ئــەو پیالنگێڕیــەش هــەر دەبێــت
گوێلەمســتی و گوێڕایەڵبــون بــۆ هاوپەیامنیەتیــی دەســەاڵتخواز بەســەر گشــتەی خەڵكــدا بســەپێنێت ،چونكــە هــەر ئــەو
پارێــزەری دیــن و واڵتــە لــە هــەر پیالنگێــڕی و دەســتدرێژییەكی دەرەكــی ،بــۆ ئــەوەش كــە ببێـــتە دڵســۆزێكی دیــن و میللــەت،
دەبــێ هەمــو ئــەو دەنگانــە كــپ بــكات كــە دەكەونــە ســەروی دەنگــی جەنگێكــی بەردەوامــەوە ،ئــەو جەنگــەی كــە موســڵامنان
بــۆ بەرگریكــردن لــە خۆیــان و بــۆ دژایەتیكردنــی پیالنگێڕیــی جیهانــی و مێژویــی و ســەهیۆنی و خاچپەرســتی و ڕۆژهەاڵتناســی و
عەملانــی و شــەیتانی خۆیانــی تێدەخــەن ،لەســەر هەمــو مەڕەكانیــش (مێگــەل) پێویســتە كــە لــە دوای ســەگە پاســەوانە مێژوییــە
گوێڕایــەڵ و گوێلەمســتەكانەوە ڕابوەســن.
لــە الیەكــی دیكــەوە بــۆ چارەســەرنەكردنی هــەر كێشــەیەكیش ،بارودۆخــی نائاســایی ئاسایشــی واڵمتــان هــەر درێژكــراوە و
بــەردەوام و هەمیشــەییە ،تەنانــەت ئەگــەر بێـتو هەمــو جیهانیــش ئاشــتیامن لەگەڵــدا بــكات ،چونكــە ئــەو ئاشــتییە كۆتایــی بــە
بیرۆكــەی پیالنگێــڕی دێنێــت و لەگــەڵ پاشــكۆ زنجیرەبەنــد و ڕیزبەستوەكانیشــیدا شكســت دەخــۆن ،تەنانــەت هاوپەیامنیەتــە
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مەزنەكــەش کــە ئەویــش نــۆرەی دەگاتــێ و دەبێــت بلەرزێــت و بڕوخێــت .هــەر لێرەشــەوەیە كــە گــەورە و ســەرۆك و ســەردارەكامنان لــە
ئیســامەكەماندا بیروباوەڕێكــی تــازەی وەهــا دێننەكایــەوە كــە ئاگــری ملمالنێیەكــی بــەردەوام لــە نێــوان موســڵامنان و ناموســڵامناندا لــە
هەمــو دنیــادا خــۆشدەكات ،ئەویــش بیروبــاوەڕی «الــوالء والـراء»ە (پشــتیوانیی موســوڵامن و بەریبــون لــە ناموســوڵامن) كــە لێبــووردن
و بەخشــندەیی ڕەش دەكاتــەوە بــۆ ئــەوەی ملمالنێــكان هــەر بــەردەوام بــن ،بیروباوەڕێــك كــە لــە جیاتــی لێبــوردن و بەخشــندەیی لــە
نێــوان موســڵامناندا بــە بەردەوامــی پێویســتیی بــە خۆشــكردنی ئاگــری دەمارگیــری دەبێــت ،چونكــە لێبــوردن و بەخشــندەیی ملمالنــێ
ناهێڵێــت و هیــچ پێویستیشــی بــە دەمارگی ـران نابێــت تــا بیروبــاوەڕ بپارێــزن ،هەروەهــا ڕۆڵــی هاوپەیامنیەتــە بێــزراو و دزێوەكــەش
كۆتایــی پێدێنێــت كــە هەمــو ڕۆژێــك و لــە هەمــو شــوێنێكدا ئاگــری ملمالنــێ و دەمارگیــری خــۆشدەكات ،ئــەوەش بە كاســێت و ســیدیی
تۆماركـراوی پــڕ لــە ڕق و كینــە کــە هۆکارەکانــی گواســتنەوەیان پــێ کـراوە بــە دەزگای بانگخوازیــی گــەڕۆک ،بــەوەی پێام نڕادەگەیەنــن و
بەهاکانــی خۆمامنــان فێردەکــەن ..ئەوەتــا ئێمــە نیشــتامنی خۆمــان ســەردەبڕین ،لەبــەر ئــەوەی كــە مەســیحییەك یەكێــك لــە ژورەكانــی
ماڵەكــەی خــۆی كردۆتــە كڵێســا ،یــان لەبــەر ئــەوەی كــە نوســەرێك ،هونەرمەندێــك ،یــان سیاســەتوانێك ،لــە واڵتێكــی پشــت زەریــاوە،
ســووكایەتی بــە پەیامبــەری ئیســام كــردوە ،ئەمــەش بــۆ ئــەوەی كــە ئیســام هەمیشــە پێویســتیی بــە خزمەتچــی و مجێورەكانــی هەبێــت،
بــۆ ئــەوەی ئــەوە لــە بیــر خەڵكــی ببەنــەوە كــە دیــن لــە الیــەن خاوەنەكەیــەوە دەپارێزرێــت ،جــا خــۆ ئەوانیــش لــەو توانامەندتــر نیــن،
چونكــە ئــەو خودایەكــی پــەروەردگارە ،خۆیــان و دینەكەشــیان لــەو شــتانەن كــە خــودا دەیانپارێزێــت ،نــەك بــە پێچەوانــەوە.
ئــای لــەو دڵتەنگیــە بــۆ نیشــتامنێك كــە لــە قواڵییــە مێژویــی و زانســتیەكەیدا بــێ وێنەیە و ،ســەركردەكانی ئێســتای لــە ڕیزی دەســتەبژێری
خوێندەوارانــدا بــون لــە ســەندیكاكانی پارێــزەران و ئەندازیــاران و پزیشــكان ،یــان یانەكانــی دەســتەی خوێندنــی زانكۆكانــدا ،بــۆ ئــەوەی
بانگــان بكــەن بــۆ پێداویســتیی قەڵەمبــاز و بازدامنــان بــەرەو ئایینــدەی ڕزگاربــون لــە ژێردەســتەیی و ســوكی و نەنگــی و ئابڕوچــون ،لــێ
هەمــوی بــە پێچەوانــەوە ڕویدا ،ئــەوان بــەرەو ڕابــردو بازیــاندا ،وەك ئــەوەی كــە بــەاڵ و چورتــم و كارەســاتەكانی دواكەوتنــی ئێســتامان
تــەواوی ئارەزوەكانیانــی تێــر نەكردبێــت ،بــۆ ئــەوەی بــەرەو دواكەوتــن و پاشــڤەڕۆیی و داڕوخانــی زیاترمــان بــەرن.
مجێــور و خزمەتچیــەكان ،لــە دوای ڕوخانــی خیالفــەت و ئــەو بزاڤــە ئیمپێریالیســتی و ســەربەخۆییخوازانەی كــە بــە دوایــدا هاتــن،
دابــەش بــون بەســەر دو دەســتە و گروپــدا :دەســتەیەكیان بڕیــاری بــە درێژەدانــی كاركــردن دا لەنــاو دەســەاڵتی فەرمیــدا ،بــۆ ئــەوەی
لــە هاوشــانیدا بــە نــاز و نیعمەتەكانــی خۆشــگوزەران بێــت و ببوژێتــەوە ،دەســتەكەی دیكەشــیان بڕیــاری كاركردنــی ژێرزەمینیــی دا ،واتــە
چونــە ڕیــزی بــەرەی خەڵكــەوە ،چونكــە هەمویــان لــە ژێــر خاكــدا بــون ،ئــەم دەســتەیە دەســەاڵت و قەڵەمــڕەوی مێژویــی خــۆی بەســەر
ڕۆحەكانیانــدا قۆســتەوە لــە پێنــاوی وروژانــدن و دنەدانیــان ،گەرچــی بــە كوشــتنیش بێــت ،بــەرەو حوكمێكــی تیۆكراســی ،بــۆ ئــەوەی هــەر
خۆیــان بــە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ هاوپەیامنێتییەكــی ژێــر بەژێــری نێــوان هــەردوو دەســتەكەدا ـ كــە بــە بەردەوامــی هــاوكارى
و پشــتیوانیی یەكــری دەكــەن ـ حوكــم بكــەن ،بەبــێ پێویس ـتبونیان بــە ڕوخســارێكی مەدەنییانــە كــە جگــە لــە ماســك و ڕوپۆشــێك
شــتێكی زیاتــر نەبــووە.
دیــارە «ناپێگەیشــتویی كــە لەمپــەر و ڕێگــرە لــە بــەردەم ڕۆشــنگەریدا ،بــۆ كەموكورتــی و نەبوونــی نیــاز و بڕیــاردان و ئازایەتــی
دەگەڕێتــەوە لــە بەكارهێنانــی تێگەیشــتندا لــەو دەقانــەدا کــە هەیەتــی ،بەبــێ هــاوكاری و یارمەتــی ئەوانــی دیكــە» .فەیلەســوفە
بەڕێزەكانــم! الی ئێمــە كێشــەكە بریتیــە لــەوەی «كەمیــی زانیــن و زانیــاری و پێوەندكردنــی كار و چاالكیــی هــزر و كوشــتنی تێگەیشــن»؛
ئەمانــە هەمویــان بنەماكانــی بیروبــاوەرن ،و نەریــت و ڕەوشــت و خــوو نیــن تاكــو پێویســتییان بــە ئازایەتــی هەبێــت ،بەڵكــو تــەواو بــە
پێچەوانەوەیــە .ئەوەتــا «حجــة اإلســام» (غەزالــی) بــە لغــاو داوای دەمبەســت و دەمبێــن و لغاوكردمنانــی كــردوە لــە قســەكردندا وەك
چــۆن كــە ئاژەڵــەكان لغــاو و دەمبەســت و جڵەوگیــر دەكرێــن ،پێــان دەڵێــت« :هــەر كەســێك لــە گشــتەی خەڵــك كــە فەرمودەیــەك
(یــان قســەیەك) لــەو فەرمودانــەی پــێ ڕاگەیەنـرا؛ پێویســتە لەســەری بــە پیرۆزیــان ڕابگرێــت و باوەڕیــان پــێ بــكات و دان بــە نەكارایــی
و بێتوانایــی خۆیــدا بنێــت لــە تێگەیشــتنی نــاوەڕۆك و بنــج و بناوانــی شــتێك كــە لێــی تێنــاگات ،و واز لــە گــەڕان و كنەكــردن بهێنێــت
و ،خــۆی ڕادەســتی ئــەوە بــكات كــە زانایــان ـ مەبەســتی پیاوانــی ئایینییــە ـ لــەو كاروبارانــەدا دەیڵێــن».
ئەمــەش واتــای ئەوەیــە كــە جەمــاوەری موســڵامن لەالیــەن ڕژێــم و سیســتەمە دینیەكەیانــەوە بــە گەوجــی و كەودەنــی و نەزانــی و
بێتوانایــی لــە تێگەیشــن و فێربــون حوكمیــان بەســەردا دراوە ،لەبــەر ئــەوە پێویســتە لەســەریان ڕادەســتی گــەورە و ســەردارەكانیان بــن،
چونكــە هــەر ئــەوان خاوەنــی پســپۆڕی و شــارەزایی هونەریــن لــە چۆنیەتــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەم دینــەدا.
فەیلەســوفە بەڕێــزەكان پێیــان وا نییــە كــە ئێمــە لــە قۆناغێكــی پێشــرداین لــەوەی كــە (كانــت) بــە بەڵگەنەویســتێکی بابەتیــی زانیــوە
كــە بریتیــە لــە« :كاركــردن بــە تێگەیشــن» ،وەكــو بەهــرە و توانســتێکی رسوشــتی کــە زۆر دادپەروەرانــە لــە نێــوان خەڵكیــدا دابەشبــوە،
هەروەكــو (دیــكارت) دەڵێــت .لەگــەڵ ئەمەشــدا ،بەهــرەی تێگەیشــن ،ئــەم بەهــرە و توانســتە رسوشــتیەی وا دادپەرروەرانە دابەشــكراوە؛
هــەر لــە بنەڕەتــدا لــەالی ئێمــە بوونــی نییــە ،ئێمــە لــە قۆناغێكــی لــە پێشــرین لــە قۆناغــی تێگەیشــن!! (كانــت) بــە خێــری خــۆی و
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بــە سوپاســەوە لــە زمانــی (د .مونــا)وە ئامۆژگاریــان دەكات بــۆ ئــەوەی لــە دۆخــی پێنەگەیشــتنی ئارەزوومەندانــە دەربچیــن،
لــە كاتێكــدا كــە (د .مونــا) بێگومــان دەزانێــت ئــەوەی كــە ئێمــە هەمانــە دۆخێكــی پێنەگەیشــتنی كۆنک ـراو و و وەرگی ـراوی
دەمــاودەم و دەستاودەســتو بۆماوەییــە ،دۆخــی بێــزران و ناڕەزایەتیــە لــە تێگەیشــن و كاركــردن پێــی لەژێــر ســایەی هەبونــی
ســەردارامنان لــە خزمەتچــی و مجێورانــی تایبەمتەنــد لــە بــواری ناســینی خــوادا ،کــە ئــەم دۆخــە وەرچەرخــاوە بــۆ تێنەگەیشــتنێک
کــە وەك یەكــەی گوێــزەرەوەی خەســڵەتی پشتاوپشــت (جیــن) نــەوە بــە نــەوە دەمێنێتــەوە لــە ڕێگــەی ڕشــتنیەوە بۆنــاو هەنــاوو
ڕۆحــی ســات و ســاڵی تەمەنــە ســەرەتاییەكانی منداڵیــی موســڵامنەوە ..فەیلەســوفانی بەرێــز! ئــەم دۆخــەی ئێمــە بــە بیــری
(كانــت)دا نەهاتــووە.
ئەگــەر فەیلەســوفەكان دەیانەوێــت بــە گەڕانــەوە بــۆ فەلســەفەی خۆرئــاوا بــە فەلســەفەیەكی نەقڵــی و دەمــاودەم ڕۆشــنگەرمان
بكــەن؛ ئــەوا ئێمــە هیــچ پێویســتییەكامن پێــی نییــە ،چونكــە ســەرچاوەی ڕۆشــنگەریامن بــە ویســتێكی خودایــی لــە پەیامبەرەكــەی
خۆمانــەوە بــۆ هاتــووە ،كــە كۆمەڵگەیەكــی عەرەبیــی نەفــام و برســی و دواكەوتــوی ســەرەتایی وا لــێ كــرد كــە بــاوەش بــە دوا
پەیامەكەیــدا بــدات ،و كردیــە سەرپەرشــتیار و فەرمانــدار بەســەر گەالنــی ناعەرەبــی دێرین و ڕەســەن لــە شارســتانیەت و مەدەنیەتدا.
ئــەى فەیلەســوفە بەرێزەكانــی كاركــردە بــە نەقــڵ و دەمــاودەم! ئێمــە لــە واڵتــی خۆمانــدا زۆر لــەوە خۆشــگوزەرانرتین
كــە پێویســتیامن بــە كاركــردن هەبێــت ،هەردوالمــان :دەوڵەمەندانــی كەنــداو و هەژارانــی غەیــری کەنــداو؛ هیچــان تاكــو
ئێســتا شــتێكی وەهــای پێشــكەش بــە مرۆڤایەتــی نەكــردوە تاكــو خزمەتــی شارســتانێتیەكەی پــێ بــكات ،لەبــەر ئــەوەی زۆر
بــە ســادەیی كاتێــك ئــەوان وەكــو پێداویســتی یــان وەك دۆزینــەوە و داهێنــان پێویســتیتان بــە شــتێك دەبێــت؛ هیــچ شــتێك
داناهێنــن ،بەڵكــو پەنــا دەبەنــە بــەر نزاكــردن و پاڕانــەوە و خواپەرســتی ،داوا لــە ئاســان دەكــەن كــە لــە جیاتیــی خۆیــان داوا
و داواكاریەكانیــان بــۆ جێبەجــێ بــكات ،زانســتێكی پێشــر ئامادەكـراو دەخــوازن كــە پیاوانــی ئایینــی شــەونخونی بــۆ دەكێشــن
و پشــت بــە تاكــە ســەرچاوەیەكی بڕیارگەیــی «مرجعــي»ی نەگــۆڕ و بــێ زیــاد و كــەم دەبەســتێت كــە بریتییــە لــە قورئــان و
فەرمــودە .ئێمــە لــە واڵتــی خۆمانــدا ئــەوەی حەزمــان لــێ بێــت بــە نـزاو پاڕانــەوە
و الاڵنــەوە بەدەســتیدەهێنین ،بــۆ ئــەوەی بــۆ خــودای بەدیــار بخەیــن كــە ئێمــە
دڵســۆزین بــۆی ،هــەر ئێمــەش زیاتــر لــە ئیسـڕائیل و ئەمریــكا شایســتەی چاودێــری
و ئاوڕلێدانــەوەی ئەویــن!
فەیلەســوفە بەڕێــزەكان! ئامێــر و كەرەســتە زۆر و زەوەنــد و تــازە و بەتواناكانــی
دروســتكردنی ڕای گشــتی ،وەك ڕادیــۆ و تەلەفزیــۆن؛ لــە زەمەنــی (كانــت) دا لــە
ئــارادا نەبــون تــا ببینێــت كــە چــۆن توان ـراوە ـ بــە گەڕانــەوە بــۆ پێــش ســەرەتای
بەكارهێنانــی مێشــك بــۆ ئەركەكــەی خــۆی (ئەقــڵ) ـ وەبەربهێرنێــن و ســودیان لــێ
وەربگرێــت ،دیــارە ئــەو كاتــەش بــێ ســێ و دوو قســەیەكی دیكــەی دەكــرد.
بەڕێزانــم! بەرژەوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ ئێــوەدا نییــە ،بەرژەوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ
قســەی قەبــە و بــەرزی ئێــوەدا نییــە كــە زۆر دورە لــە ئاســتی تێگەیشــتنی ـ
لــە بنەڕەتــدا ـ ڕەتكــراوەی ئێمــەوە ،بەرژەوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ پیشــەوەرانی
كاركردەیــە لــە دینــدا ،ئێمــە لەگــەڵ (طاهــا حوســەین)دا نیــن دوای ئــەوەی كــە
بــۆ خــۆی شكســتی خــۆی ڕاگەیانــد و ڕوناكــی و ڕۆشــنفکریی لــە خــۆی داماڵــی ،و
بەرگــی شــێخ و ســەردارانی پۆشــی بــۆ ئــەوەی بــە دەســتی خــۆی كۆتاییهاتنــی
پڕۆژەكــەی لــە نێــوان هــەردو کتێبــی «الشــعر الجاهــي» و «األدب الجاهــي»دا
ڕابگەیەنێــت ،هەروەهــا ئێمــە نــە لەگــەڵ (ســەیید قیمەنی)دایــن دوای ئــەوەی
خــۆی بێبــەری كــرد لــەو شــتانەی كــە نووســیونی و ،نــە لەگــەڵ (نــەرص حامیــد
ئەبــو زەید)یــش دایــن دوای ئــەوەی كــە بــۆ قوتارکردنــی گیانــی خــۆی بــەرەو
واڵتــی هۆڵەنــدا هــەاڵت ،لــە کاتێکــدا خاكەكەمــان لەبــەر تینوێتــی شەقار-شــەقار
دەبێــت ..لــە كاتێكــدا كــە نــە (ئیــن كەثیــر) و نــه (ئیــن حەنبــەل) و نــه (ئیــن
عەبدلوەههــاب) و نــه (ئیبــن الدن) و نــە (زەڕقــاوی) و نــە (قەرەضــاوی) هیچیــان
خۆیــان نەكێشــاوەتەوە و پەشــیامن نەبونەتــەوە.

بەپێی ئیامم غەزالی؛
جەماوەری موسڵامن
لە الیەن سیستەمە
دینیەكەیانەوە بە
كەودەنی و نەزانی
و بێتوانایی لە
تێگەیشنت و فێربون
حوكمیان بەسەردا
دراوە ،لەبەر ئەوە
پێویستە لەسەریان
ڕادەستی گەورە و
سەردارەكانیان بن
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فەیلەســوفە بەڕێــزەكان پێداگــری دەکــەن لەســەر «پێویســتیی چاكســازیی ئایینــی کــە ڕەوایەتــی كنــە و پشــكنینێكی ئازادانــەی دەقــە
دینییــەكان بەدەس ـتدەهێنێت» .بەڕێزانــم! ئــەی ئێــوە ئــەوە نازانــن كــە ئــەم كنــە و پشــكنینە ئــازاد و پێویســتەی دەقــە دینییــەكان
لــە چــوار ســەدەی بەرایــی كۆچــی یەكەمــەوە تــەواو بــوە و كۆتایــی پــێ هاتــوە؟ لەســەر دەســتی ئــەو پێشــینانەی كــە لــە ئێمــە مەزنــر
بــون و بڕیاریــان لەســەر دراوە كــە «جارێكــی دی مێــژو لــە وێنــە و منونــەی ئــەوان نابەخشــێتەوە»!! ئــەوان هەمــو وزە و توانــای خۆیــان
بەكارهێنــاوە و هیــچ كەمتەرخەمییــان نەكــردوە ،تــەواوی توانــا و دڵســۆزیی خۆیــان بەگەڕخســتوە لــە جیاكردنــەوەی فەرمــودەی ســاغ
و نەســاغ و پاڵپشــتدان «إســناد»ی كــەچ و ناڕاســتەكانیان ،و رشۆڤــەی قورئانیــان كــردوە و الیەنــە تەمومژاویەكانیــان لێكداوەتــەوە،
پایەكانــی زانســتی بڕیــارە شــەرعیەكان «فقە»یــان داڕشــتوە ،تەنانــەت ئەمــە بۆتــە قســەیەكی نەســتەق كــە دەڵێــت« :پێشــینان هیــچ
شــتێكیان نەهێشــتۆتەوە بــۆ پاشــینان».
دیــارە كــە دوبــارە پشــكنینەوەی پێویســتی دەقەكانیــش كارێكــی مەبەســتدار و چەپەڵــە و لــە دژی ئەوەیە كە تــەواوی نیــاز و ئامانجەکانی
«میللــە»ی ئیســامی كۆدەنگییــان لەســەر دەربڕیــوە ،بەشێكیشــە لــە پیالنگێڕیــی جیهانــی ،دینیــش پاســەوان و پارێــزەری خــۆی هەیــە،
«میللە»یــش خەڵكــی دڵســۆز و سەرڕاســتی خــۆی هەیــە ،ئــەى فەیلەســوفگەل!
بەاڵم چاكسازیی ئایینی چۆن دەكرێت؟ فەیلەسوفەكان پێامن دەڵێن چاكسازیی ئایینی بە دوو بنەما دەكرێت كە بریتین لە:
 .1ڕەواندنەوەی ئاڵۆزى و تەمومژی متبوی ناو دەقە دینییەكان.
 .2دووبارە پشكنینەوە!
ئــای لــەو قســە جوانــە! بــەاڵم وا دەردەكەوێــت كــە لــە پەنجەرەیەكــی دیكــەوە بڕوانێــت كــە ئێمــە نابینێــت ،جــا خــۆ ئێمــە هیــچ ئاڵــۆزى
و تەمومژێــك شــك نابەیــن ،چونكــە تەمومــژ توشــی ئــەو كەســە دەبێــت كــە دەیەوێــت وا بزانێــت كــە كەســێكی تێگەیشــتوە ،و توشــی
كەســانی بــاوەڕ لــەرزۆك و الوازیــش دەبێــت ،لەبــەر نابیناییــان و ڕق و خەشــمی خــودا لەســەریان ،چونكــە خــودا هــەر چــاو و دڵــی
بــاوەڕداری ڕاســتگۆ ڕۆشــن دەكاتــەوە ،ئەگــەر ئــەوەی پشــت دەقــە ئاڵــۆز و تەمومژاویەكانیــش نەبینێــت؛ ئــەوا هــەر خــودا زو بێــت یــان
درەنــگ ،پیشــانی دەدات ،ئەمــەش لــە ســۆنگەی هەبونــی ئــەو مامۆســتا و زانــا و پســپۆڕانەی كــە هیــچ ئەســتەم و گرانییــەك لــە دەقەكانــدا
نابینــن ،جــا لــە بــارەی هــەر شــتێكەوە بێــت .خــۆ هــزری ئێمــەش بــۆ هەمــو كات و شــوێنێك دەسـتدەدات ،لەبــەر ئــەوەی كــە پڕاوپــڕە لــە
تــەواوی زانیــن و زانیارییــە خوداییــەكان ،كۆتایــی و ئەنجامــی باوەڕهێنانیــش پێــی شــتێكی حەمتــی و زانـراوە و هیــچ ئەگــەر و شــیامنەیەكی
تێــدا نییــە ..كــە بریتیــە لــە بەهەشــتی هەتاهەتایــی بــە مــەی و حۆریەکانــی و كوڕیژگــە جوانــەكان «ولدان»ـــیەوە ،كــە تیایــدا بــڕوادار
بێجگــە لــە خــواردن و خواردنــەوە و ســەرخۆشبون و ڕابــواردن لــە چێژێكــی هەتاهەتاییــدا ،هیــچ كار و ئەركێكــی دیكــەی نییــە.
«ئوممەت»ـــەکەی ئێمــە تاكــە ئوممەتێكــە كــە تیایــدا پیاوێكــی ئایینیــی یەمەنــی بــە نــاوی (الزنــداين) چارەســەرێكی یەكجارەكیــی بــۆ
هــەر ســێ نەخۆشــیە بــێ چارەســەرەكەی مرۆڤایەتــی (شــێرپەنجە ـ رسطــان ،ڤایرۆســی جگــەر ( ،)Cئایــدز) ،دۆزیوەتــەوە ،لەوانەیــە
ئێســتاش لــە هەوڵــی دۆزینــەوەی دوعــا و گشــتەك و نوشــتەیەكدا بێــت كــە موشــەك و فڕۆكەكانــی دوژمنــان بخاتــە خــوارەوە ،بــە
بــەراورد لەگــەڵ ئــەوەی كــە نوێژەبارانــە بــاران دەبارێنێــت و ئــاو دەخاتــە خــوارەوە.
بەڕێزانــی فەیلەســوف! ڕابونــی ڕۆشــنگەری هــەر دەبێــت بەرپــا بكرێــت ئــەو کاتــەی هەســت دەكەیــن كــە پێویســتامن پێیەتــی،
بــەاڵم هــاوکات ئێمــە باوەڕمــان وایــە هەمــو جیهانــی ناموســڵامن پێویســتیی بــە ئێمەیــە ،بــۆ ئــەوەی لــەو تاریكاییــەی كــە تێیدایەتــی
بیگوازینــەوە بــۆ نــاو نــور و ڕۆشــناییەكەی خۆمــان!
فەیلەســوفانی بەڕێــز! دەســپێك و ســەرەتا كاتێــك دەبێــت كــە قایــل بیــن بــەوەی كــە ئــەوەی لــە دەســتامندایە شــتێكی گرنــگ و پڕبایــەخ
و تەمیــز نییــە ،بەڵكــو شــتێكە كــە هەمــو ســەردەمانی دوایــی میزیــان پێــدا کــردوە!
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پەراوێزەكانی وەرگێڕ:

(« )1حــەوت ڕووەكان» ،بــە عەرەبــی پێـی دەگوترێــت «ســبعة أحــرف» ،هەندێكیــش دەڵێــن یانــی حــەوت خوێندنــەوەكان ،كــە
بــە هــۆی جیــاوازی لــە دەربڕیــن و گۆكردنــی پیتەكانــەوە هاتونەتــە کایــە ،چونكــە هــەر یــەك لــە حــەوت خێڵەكــەی ئەوســای
نیــوە دورگــەی عــەرەب( :قریــش ،كنانــة ،أســد ،هذیــل ،متیــم ،قیــس عیــان ،أهــل الیمــن) شــێوەزاری ئاخاوتــن و خوێندنــەوەی
تایبــەت بــە خۆیــان هەبــوە ،ئەمــەش بــە واتــای جیاوازبــون لــە گۆكــردن و خوێندنــەوەدا و ڕێككەوتــن لــە واتــادا دێــت.
(« )2كەالمناســی» («علــم الــکالم») :بــە «زانســتی بنەچەناســیی دیــن» («علــم أصــول الدیــن») ،یــان «زانســتی بیروبــاوەڕەکان»
(«علــم العقائد»)یــش ناودەبرێــت ،كــە بریتیــە لــە زانســتی هێنانــەوەی بەڵگــە و بیانکــەی ڕاســت و دڵنیــاكار بــۆ ســەملاندنی
ڕاســتێتیی بیروبــاوەڕی دینــی و بەرگریلێكردنــی و ڕەواندنــەوەو ڕەتكردنــەوەی گومانــەكان لەســەر ئیســام ،وەكــو زانســتی
لۆژیــك وایــە بــۆ فەلســەفە .بۆیــەش پێــی دەگوترێــت «كەالمناســی» ،چونكــە هەمــو ڕێ و شــوێنەكانی لــە میانــی مشـتومڕ و
ئاخاوتــن و قســەكردندا چــێ دەبــن.
( )3ئاماژەیەكە بەم فەرمودەیەی پەیامبەر کە دەڵێت« :كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار».
(« )4ذو القرنیــن» ،بۆیــە وای پــێ دەگوترێــت ،چونكــە بــە پێــی ئایەتەكانــی قورئــان (الكهــف )90 ،86 :گەیشــتۆتە ئەوپــەڕی
خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا( .حمــدي بــن حمــزة أبــو زيــد) ئەندامــی ئەنجومەنــی شــورای ســعودیەش لــە كتێبەكەیــدا بــە نــاوی «فــك
أرسار ذي القرنــن ويأجــوج ومأجــوج» دەڵێــت :ذولقەڕنەیــن بێجگــە لــە (ئەخناتــون) ی فیرعــەون كەســێكی دیكــە نییــە كــە
یەكتاپەرســتیی داهێنــاوە.
ـر أَ َمـ ًـا»( :مــاڵ و
( )5ئاماژەیــە بــە ئایەتــی« :الْـ َـا ُل َوالْ َب ُنــو َن زِي َنـ ُة الْ َح َيــا ِة ال ُّدنْ َيــاَ ،والْ َبا ِق َيــاتُ َّ
ـر ِعنـ َد َربِّـ َـك ث َ َوابًــا َو َخـ ْ ٌ
الصالِ َحــاتُ َخـ ْ ٌ
ســامان و کــوڕ؛ زینــەت و جوانیــن بــۆ ژیانــی دنیــا ،بــەاڵم دڵنیابــن كــردەوە چاكــەكان كــە بەرهەمیــان دەمێنێتــەوە پاداشــتیان
چاكــرە الی پــەروەردگار و ئومێــد و هیــوای چاكرتیشــیان لــێ دەكرێــت بــۆ خاوەنەكانیــان) (الكهــف.)46 :

سەرچاوە:

سيد القمني ،الكهنوت اإلسالمي يرسق الدين( .الحوار املتمدن) ،العدد.٢٠١٦ / ١ / ٦ ،5036 :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331679
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ڕەخنەسازیی «مەتن»

سەروەر عەبدوڕڕەحامن عەلی
پێداچونــەوە و لێكۆڵینــەوەی ڕەخنەیــی ،بــۆ دەقــە
ئایینیــەكان ،و ـ بــۆ منونــە ـ دەقــە ئیســامیەكان،
و بەتایبەتــی كەلەپــوری قەرەباڵــغ و چڕوپــڕی
«حەدیــث»؛ یەكێكــە لــە ئامانجەكانــی ناوەندەكانــی
توێژینــەوە و ـ بــە هەمــان شــێوە ـ ڕابەرانــی
چاكســازی و نوێگــەری لــە كۆمەڵــگای ئیســامیدا .و
لــەم بارەیــەوە هەوڵــی زۆر هــەن ،هــەم لــە الیەنــی
خۆرهەاڵتناســەكانەوە ،وەكــو ـ بەتایبەتــی ـ ئیگناتس
گۆلدزیهــەر  )1921-1850( Ignác Goldziherو
(یۆزێــف شــاخت) )1969-1902( Joseph Schacht
و (مایــكڵ كــوك)  ،)-١٩٤٠( Michael Cookو هــەم
لــە الیەنــی توێــژەرە خۆرهەاڵتیەكانــەوە .بــەاڵم ئــەم
هەواڵنــە ـ وەكــو هــەر بوارێكــی تــر ـ هەڵگــری
گرفــت و ئاڵۆزیــی خۆیانــن.

دابڕان
ســەرەتا دەبێــت بڵێیــن كــە زانــا موســوڵامنە كۆنەكانــی حەدیــث كۆشــش و ماندوبونێكــی
زۆریــان ســەرف كــردوە ،لــە تۆماركردنــی ئــەو گێڕانەوانــەدا كــە كەلەپــوری حەدیثیــان لــێ
پێكهاتــوە ،بەتایبەتــی ئەوانــەی بــە پێشــەواكانی هەڵســەنگاندنی گێــڕەرەوەكان «ال َجــ ْرح
والتعديــل» دادەنرێــن (كــە زانیاریــی زۆریــان دەربــارەی گێــڕەرەوەكان گەیانــدوە كــە ئایــا
ڕاســتگۆ بــون لــە گێڕانــەوەدا و وردەكار بــون لــە گواســتنەوەی دەقەكانــدا ،یــان نــا) ،و ئــەو
زانایانــەی كــە بەپێــی زانیــاری و هەڵســەنگاندنەكانی ئــەوان گێڕانەوەكانیــان هەڵســەنگاندوە
و بــە دروســت «صحیــح» یــان الواز «ضعیف»ـــیان دانــاون .بۆیــە ســتەمێكی گەورەیــە ئەگەر
بــە یــەك جــار ڕاســتوچەپێك بهێنیــن بەســەر ئــەم كەلەپــورەدا ،و یەكپارچــە ڕەتــی
بكەینــەوە ،و ئــەو هەمــو ماندوبــون و شــەونخونی و تۆماركــردن و گواســتنەوە و وردەكاری
و پاڵفتەكردنــە نەنرخێنیــن ،یــان بەگشــتی گومانــی لــێ بكەیــن و پێــان وا بێــت هیــچ
بەهایەكــی زانســتیی نیــە.
بــەاڵم گەلێــك لــە موســوڵامنانی هاوچــەرخ ،بەتایبەتــی ئەوانــەی پێیــان دەوترێــت
«قورئانیــەكان» ،خویەكــی خراپیــان هەیــە لــە مامەڵەیانــدا لەگــەڵ كەلەپــوری ئیســامیی
بەتایبەتــی «حەدیــث» :لەبــەر ئــەوەی بونــی «حەدیــث» كێشــەیە بــۆ ئــەو جــۆرە ئیســامە
هاوچــەرخ و نوێكــراوە و گونجێــراوەی خۆیــان باوەڕیــان پێیەتــی و بانگەشــەی بــۆ
دەكــەن وەكــو جێگــرەوەی ئیســامە تەقلیدیەكــە؛ بۆیــە هێــرش دەكەنــە ســەر پێشــەواكانی
«حەدیــث» و ئــەوان تاوانبــار دەكــەن بــە زیادكــردن بۆ ئیســام و قورئــان و شــێواندنی قورئان
وەكــو پەیامــی ســەرەكیی ئیســام .لــە كاتێكــدا بەڕاســتی ئەگــەر ئــەم پێشــەوا ڕەخنەگرانــەی
گێڕانــەوەكان (وەكــو شــوعبەی كــوڕی ئەل-حەججــاج ،و یەحیــای كــوڕی ســەعیدی ئــەل-
قەططــان ،و مالیــك ،و ئەحمــەدی كــوڕی حەنبــەل ،و یەحیــای كــوڕی مەعیــن ،و عەلــی
ئیــن ئەل-مەدینــی ،و بوخــاری ،و موســلیم ،و هاوشــێوەكانیان) نەبونایــە؛ قەبــارە و ڕوبــەڕی
گێڕانــەوە پەســەندەكان زۆر لــەوە زیاتــر دەبــو كــە هەیــە ،ئەمانــە بــە ڕەخنەســازیی حەدیث:
ســاخكردنەوەی «ســەنەد»ەكان و جیاكردنــەوەی گێــڕەرەوە پەســەندەكان و گێڕانــەوە
دروســتەكان ،توانیویانــە تــا ڕادەیەكــی بــاش ئــەو گێڕانەوانــە تەتەڵــە بكــەن و ڕێبگــرن
لــەوەی ژمارەیەكــی زۆرتــر و جێــیگومــان لــە حەدیث ببنــە حەدیثــی پەســەند و «صەحیح».
ئەمــە ســەرباری ئــەوەی كاتێــك پێشــەوایەكی حەدیــث لەگــەڵ دەقــی گێڕانەوەكــەدا
«ســەنەد»ەكەش دەخاتــە ڕو؛ ئیــر ئەگــەر كێشــەیەك لــە گێڕانەوەكــەدا هەبێــت لەســەر
شــانی ئــەو الدەچێــت ،چونكــە «ســەنەد»ەكەی داوە و خوێنــەری عــەوداڵ و ڕەخنەگــر
دەتوانێــت بــە پشــكنینی زنجیــرەی «ســەنەد»ەكە بــۆ خــۆی گێڕانەوەكــە هەڵبســەنگێنێت.
بــەاڵم قورئانیــەكان لەبــەر ئــەوەی ناچنــە نــاو وردەكاریەكانــەوە و وەكــو توێــژەری عــەوداڵ
لــەو كەلەپــورە ناكۆڵنــەوە ،بەڵكــو وەكــو بەاڵیــەك و كێشــەیەك تەماشــای دەكــەن كــە
لێكدانــەوە و داڕشــتنەوە تایبەتەكانیــان بــۆ ئیســام و واتاكانــی قورئــان لــێ تێــكدەدات؛
بۆیــە ســەرلەبەری كەلەپورەكــە ڕەت دەكەنــەوە ،و پێیشــیان وایــە لۆمــەی گــەورە بــەر ئــەو
پێشــەوا زانایانــەی «حەدیــث» دەكەوێــت كــە گێڕانەوەكانیــان تۆمــار كــردوە و گەیاندویانــە
بــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆ .لــە كاتێكــدا بەڕاســتی ئەگــەر كەلەپــوری حەدیــث كێشــەیەك بــۆ بیــری
ئیســامیی نــوێ بســازێنێت؛ ئــەوە بەشــێكی پەیوەندیــی بــە رسوشــتی ئیســام خۆیــەوە هەیە
كــە مــەرج نیــە هەمــو شــتێك لــە ئیســامدا بــۆ ســەردەمی نــوێ بگونجێــت ،و بەشــێكی
سەرەكییشــی پەیوەندیــی بــە گێــڕەرەوەكان و ئامانــج و مەیــل و مەبەســت و ڕێبازەكانیانــەوە
هەیــە ،نــەك ئــەو زانــا ڕەخنەگرانــەی كــە بــە حــەزەری پێویســتەوە تۆماریــان كــردون ،ئەمانــە
كاری پێویســت و ئەركــی سەرشــانی خۆیانیــان جێبەجێكــردوە ،لەگــەڵ ئــەو كەموكوڕیــەش
كــە لــە هــەر كارێكــی لــەم شــێوەیەدا دەبێــت؛ كارەكەیــان جێــی ســتایش و نرخاندنــە.
بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا و لەگــەڵ هەمــو ئەوانەشــدا؛ بەڵگەنەویســتانە دیــارە كــە مــەرج
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پێشەواکانی
ڕەخنەسازیی
حەدیث ،وەكو
شوعبە ،و
ئەلقەططان ،و
مالیك ،و ئەحمەد،
و ئینب مەعین ،و
ئینب ئەلمەدینی ،و
بوخاری ،و موسلیم،
نەبونایە؛ ژمارەیەكی
زۆرتر و جێیگومان
لە حەدیث دەبونە
حەدیثی «صەحیح»
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نیــە میتــۆدی زانــا موســوڵامنەكانی حەدیــث بــۆ تەتەڵەكــردن و پاڵفتەكردنــی گێڕانــەوەكان و
جیاكردنــەوەی گێڕانــەوەی دروســت و الواز بتوانێــت بەتــەواوی ســەركەوتو بێــت و وردتریــن ئەنجــام
بــدات بــە دەســتەوە ،و ناكرێــت ئــەم بــوارە نــوێ نەكرێتــەوە و ســود نەبینێــت لــەو هەمــو نوێگــەری
و دەســكەوتە زانســتی و فیكریانــەی لــەم ســەردەمەدا بەدەســت هاتــون ،و هــەر بــە دابــڕاوی
مبێنێتــەوە لــەو هەمــو ڕێگــە و میتــۆدە زانســتیە پێشــكەوتوانەی بــۆ ســاخكردنەوەی دەق و بەڵگــە
و بەڵگەنامــە مێژوییــەكان هاتونەتــە كایــە .بۆیــە دەبێــت بیــر لــە میتۆدێكــی پێشــكەوتوتر ،یــان
نوێكردنــەوەی میتــۆدە كۆنەكــە ،بكەینــەوە .مــن لــەم وتــارەدا چەنــد پێشــنیارێك بــۆ ئــەو ئامانجــە
و چەنــد ســەرەداوێك لــەو بارەیــەوە دەخەمــەڕو ،وەكــو ســەرەتایەك بــۆ پرۆژەیەكــی لــەو بابەتــە.
ئەویــش لەســەر دو ئاســت :ئاســتی ڕەخنەســازیی «مەتــن» ،واتــە :دەق و ناوەڕۆكــی گێڕانــەوەكان
و «حەدیث»ـــەكان ،و ئاســتی ڕەخنەســازیی «ســەنەد» ،واتــە :زنجیــرە و ڕشــتەی نــاوی گێــڕەرەوەكان
كەدوابــەدوای دەقێــك لەوانــە دەگێڕنــەوە .لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا لەســەر ئاســتی یەکــەم دەڕۆیــن.

ڕەخنەسازیی «مەتن»

دەبێــت بایەخــی زیاتــر بــە ڕەخنەســازی (لێكۆڵینــەوەی ڕەخنەیــی و شــیكاری)ی «مەتــن» (نــاوەڕۆك
و دەقــی وتــراو و گێــڕراوەکان) بدرێــت ،كــە ئەمــە لــە حەدیثناســیی تەقلیدیــدا تــا ڕادەیــەك
پشــتگوێ خــراوە ،بەتایبەتــی لــە میتــۆدی دوایینــەكان «املتأخــرون» یــان هەندێكیانــدا ،یــان
بەتایبەتــی ئەوانــەی كــە زیاتــر حەدیسبێــژن نــەك زانــای «فیقهـــ» و «عەقائیــد»ی ناوەڕۆكــی
حەدیثــەكان.
دەتوانیــن چەنــد ڕێســایەك پێشــنیار بكەیــن هەتــا بتوانیــن پاڵفتەكردنێكــی باشــر بــۆ حەدیــث
بكەیــن كــە ســەركەوتوتر بێــت لــەو میتــۆدە تەقلیدیــەی لــە كۆنــدا دانــراوە بــۆ پاڵفتەكردنــی و
جیاكردنــەوەی حەدیثــی دروســت و الواز:

 .١پێوەری عەقڵ و یاسا رسوشتیەكان:

مەرج نیە میتۆدی
زانا موسوڵامنەكانی
حەدیث بۆ
تەتەڵەكردن و
پاڵفتەكردنی
گێڕانەوەكان بتوانێت
وردترین ئەنجام
بدات بە دەستەوە،
و ناكرێت ئەم بوارە
نوێ نەكرێتەوە
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دەتوانیــن بڵێیــن :هــەر هەواڵێــك ،هــەر حەدیثێــك ،شــتێكی تێــدا بــو كــە لەگــەڵ عەقــڵ و یاســا
رسوشــتیەكان نەدەگونجــا؛ ئــەوە بنچینەیەكــی مێژویــی نیــە ،و ئیــر بەگشــتی كێشــەیەك لــە
گێڕانەوەكــەدا هەیــە كــە بــە توێژینــەوەی زیاتــر دەتوانیــن دەستنیشــانی بكەیــن كــە دەگەڕێتــەوە
بــۆ چــی و بــۆ چ كەســێك لەوانــەی دەنگوباســەكەیان گێڕاوەتــەوە .و زانــا موســوڵامنەكانی حەدیــث
زۆر جــار تەنهــا بــە هــۆی پاڵنــەری ئایینــی و باوەڕداریــەوە ئــەم گێڕانەوانەیــان پەســەند كــردوە.
لــەم بارەیــەوە منونــە زۆرە .زۆرن ئــەو حەدیثانــەی كــە شــتی وا دەگێڕنــەوە لەگــەڵ عەقــڵ یــان یاســا
رسوشــتیەكان ناگونجێــن .لــەم منونانــە:
ـ حەدیثــی گرتنــی جنۆكەكــە ،وەكــو لــە «صەحیــح»ی بوخارییشــدا هاتــوە ،كــە ـ بەگشــتی ـ دەڵێــت:
پێغەمبــەر بــە هاوەڵەكانــی وتــوە :دوێنــێ شــەو جنۆكەیــەك هێرشــی بــۆ هێنــام و ویســتی نوێژەكــەم
پــێ ببڕێــت ،منیــش گرتــم و ویســتم بیبەســتمەوە بــە كۆڵەكەیەكــەوە لــە كۆڵەكەكانــی مزگەوتەكــە
بــۆ ئــەوەی دوایــی هەموتــان بیبینــن ،بــەاڵم ئــەو نــزا و داوایــەی (ســولەیامن)ی بــرام [یانــی:
ب ـرام لــە پێغەمبەرایەتیــدا] بیركەوتــەوە كــە وتویەتــی« :خوایــە! پاشــایەتییەكم پــێ ببەخشــە دوای
ـب ِل ُملْ ـكًا لَ يَ ْنبَ ِغــي ِلَ َحـ ٍـد ِم ـ ْن بَ ْعـ ِـدي» ص[ )35 :مەبەســتی
خــۆم بــۆ كەســی تــر نەبێــت» (« َهـ ْ
ئەوەیــە كــە ئــەو داوایــەی ســولەیامن بەندكــردن و ڕامهێنانــی جنۆكەیــش دەگرێتــەوە ،بــەو پێیــەی
كــە ئەمــە شــتێكە خواوەنــد هــەر بــە ســولەیامنی داوە] ،بۆیــە ئیــر بــەڕەاڵم كــرد ،و ئەویــش بــە
ـي ال َبا ِر َحـةَ..
نائومێــدی ـ لــەوەی نوێژەكــەم پــێ ببڕێــت ـ گەڕایــەوە («إِ َّن ِع ْفرِيتًــا ِمـ َن ال ِجـ ِّن ت َ َفلَّـ َ
ـت َعـ َ َّ
الصـاَةَ ،فَأَ ْم َك َن ِنــي اللَّـٰـ ُه ِم ْنـهُ ،فَـأَ َردْتُ أَ ْن أَ ْر ِبطَـ ُه إِ َل َســا ِريَ ٍة ِمـ ْن َسـ َوارِي امل َْسـج ِِد َحتَّــى
ـي َّ
لِيَ ْقطَـ َع َعـ َ َّ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب ِل ُملْـكًا الَ يَ ْنبَغــي ل َحــد مـ ْن
ت ُْص ِب ُحــوا َوتَ ْنظُـ ُروا إلَيْـه كُلُّ ُكـ ْم ،فَ َذكَـ ْرتُ قَـ ْو َل أخــي ُسـلَيْ َمنََ :ر ِّب! َهـ ْ
بَ ْعـ ِـدي») (ئەمــە دەقــی گێڕانــەوەی ژمــارە 461ـــە لــە «صەحیــح»ی بوخــاری ،كــە هەمــان شــت لــە

دابڕان
گێڕانەوەكانــی ژمــارە  3423و 4808ـــیشدا هاتــوە ،جگــە لــە گێڕانەوەیەكــی نزیــك لــەوە بــە ژمــارە
 .)1(1210جگــە لــە ســەرچاوەكان و تۆمارنامەكانــی تــری حەدیــث).
ـ هــەر لــەم بابەتــە؛ حەدیثــی كۆبونــەوەی پێغەمبــەر لەگــەڵ جنۆكــەكان و خوێندنــەوەی قورئــان
بۆیــان ،كــە گوایــە صەحابییــەك ،كــە لــە هەندێــك گێڕانــەوەدا (عەبدوڵــای كــوڕی مەســعود)ە ،و لــە
هەندێكــی تــردا (ئەززوبەیــری كــوڕی ئەلعەووام)ـــە ،لەگــەڵ پێغەمبەردا ڕۆیشــتوە بــۆ چۆڵەوانییەك،
و صەحابیەكــە (عەبدوڵــای كــوڕی مەســعود) دەڵێــت وەكــو چەنــد پۆلــە كەوێــك ،یــان چەنــد ڕەوە
داڵێــك (و دواییــش لەســەر شــێوەی خۆیــان :كۆمەڵــە پیاوێكــی ڕەش بــە بەرگــی ســپیەوە) ،هاتونەتــە
بــەر چــاوی( ،ئەززوبەیــری كــوڕی ئەلعەووام)ـــیش دەڵێــت :لــە شــێوەی كۆمەڵــە پیاوێكــی درێــژ
و باریكــی وەكــو ڕم بــون ،كــە ئیــر پێغەمبــەر چوەتــە ناویــان و هەتــا الی بەیانــی قورئانــی بــۆ
خوێندونەتــەوە ،و دوایــی پێغەمبــەر وتویەتــی :ئەوانــە جنۆكەكانــی (نیصصیبیــن) بــون ،و گوایــە
ئــەو جنۆكانــە داوای خۆراكیشــیان لــە پێغەمبــەر كــردوە ،ئەویــش ئێســكی پــێ داون بــۆ خۆیــان و
ڕیخیــش بــۆ واڵخەكانیــان! گێڕانەوەكــەی (عەبدوڵــای كــوڕی مەســعود) ـ بــۆ منونــە ـ (فاكیهــی) لــە
«أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثه»ـــدا (حەدیثــی ژمــارە  )2319تۆمــاری كــردوە( )2و (طەبــەری)
لــە «تفســیر»ەكەیدا لــە ئیــن مەســعود خــۆی و لــە (قەتــادە)ی دەگێڕێتــەوە( .)3گێڕانەوەكــەی
ئەززوبەیــری كــوڕی ئەلعەووامیــش؛ (ئیــن ئەبــی عاصیــم) لــە «الســنة»دا (حەدیثــی ژمــارە )1395
( ،)4و (طەبەڕانــی) لــە «املعجــم الكبــر» (حەدیثــی ژمــارە  )5()251و «مســند الشاميني»ـــدا (حەدیثــی
ژمــارە  ،)6()1241تۆماریــان كــردوە ،و طەبەڕانــی بــۆ خــۆی دەڵێــت« :ســەنەد»ەكەی «حەسەن»ـــە.
چیرۆكەكــە بــۆ ڕاڤــەی باكگراونــدی ســورەتی «الجــن» بــاس كـراوە كــە باســی ئــەوە دەكات كۆمەڵێــك
جنۆكــە گوێیــان بــۆ قورئــان گرتــوە و ســەرنجی ڕاكێشــاون و باوەڕیــان پــێ هێنــاوە« :قُـ ْـل :أُ ِ
ـي إِ َ َّل
وحـ َ
ـر َِك
أَنَّـ ُه ْاسـتَ َم َع نَ َفـ ٌر ِمـ َن الْ ِجـ ِّن ،فَقَالُــوا :إِنَّــا َسـ ِم ْع َنا قُ ْرآنًــا َع َجبًــا يَ ْهـ ِـدي إِ َل ال ُّرشْ ـ ِـد ،فَـــآ َم َّنا ِبـ ِه َولَـ ْن نُـ ْ
ِب َربِّ َنــا أَ َح ـ ًدا» (الجــن ،)2 ،1 :كــە لــەم ســورەتەدا قورئــان پەیامەكانــی خــۆی بــۆ عــەرەب دەخاتــە
ســەر زمانــی جنۆكــە كــە عــەرەب خۆیــان زۆر باوەڕیــان بــە جنۆكــە هەبــوە.
ئێمــە چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ هەواڵــی لــەم شــێوەیە بكەیــن؟ ناكرێــت بــاوەڕ بــە چیرۆكــی لــەم
شــێوەیە بكەیــن ،بۆیــە ئیــر ئەگــەرەكان كـراوەن :یــان یەكێــك لەوانــەی حەدیثەكەیــان گێڕاوەتــەوە
بــە نیــازی بــاش و موســوڵامنانە ســازی كــردوە ،كــە ئەمــە دەكرێــت «صەحابە»یــش بگرێتــەوە،
یــان هەتــا ڕەنگــە پێغەمبــەر خۆیشــی ئــەم شــتانەی بــۆ مەبەســتی خــۆی ڕاگەیاندبێــت ،هەرچەنــد
ئەمەیــان ئەگەرێكــی الوازە.
ـ منونەیەكــی تــر :ئــەو حەدیثانــەی باســی موعجیزەكانــی پێغەمبــەر دەكــەن ،وەكــو هەڵقواڵنــی
ئــاوی زۆر لــە كونــدە ئاوێكــەوە كــە دەســتی تــێ خســتوە ،ئیــر ئاوێكــی زۆر لەنێوانــی پەنجەكانیــەوە
هاتوەتــە دەرەوە ،كــە هاوەڵەكانــی ـ چەنــدە زۆریــش بــون ـ لێیــان خواردوەتــەوە و دەســتنوێژیان
پــێ گرتــوە .ئەمــە گوایــە لــە (حودەیبییــە)دا ڕوی داوە ،و لــە هــەردو «صەحیــح»ی بوخــاری و
موســلیمدا هاتــوە (بــۆ منونــە؛ گێڕانــەوەی ژمــارە 3576ی بوخــاری« :فَ َوضَ ـ َع يَـ َد ُه ِف ال ِّركْـ َو ِة ،فَ َج َعـ َـل
َشبْ َنــا َوت َ َوضَّ أْنَــا»( ،))7جگــە لــە ســەرچاوەكانی تــر ،و لــە
ـن أَ َصا ِب ِعـ ِه ،كَأَ ْمثَــا ِل ال ُعيُــونِ  ،ف َ ِ
املَــا ُء يَثُــو ُر بَـ ْ َ
كۆمەڵێــك صەحابیــەوە دەگێڕرێتــەوە .هەروەهــا وەكــو :تێركردنــی خەڵكێــك بــە خۆراكێكــی كــەم بــە
«بەرەكــەت»ی ئــەو ،یانــی خواردنێكیــان بــۆ هێنــاوە و ئەویــش نزایەكــی بەســەردا خوێنــدوە ،ئیــر
ئــەو خواردنــە بەشــی دەیــان و ســەدان كەســی كــردوە كــە دەستە-دەســتە هاتــون لێیــان خــواردوە،
كــە ئــەم دەنگوباســە لــە تۆمارنامەكانــی حەدیثــدا لــە شــێوەی چەنــد ڕوداوێكــدا بــە بەربــاوی
هاتــوە.
ئێمــە دەزانیــن كــە ئــەم شــتانە ناكرێــت ڕوبــدەن ،دەزانیــن كــە ناكرێــت پێغەمبــەر «جنۆكە»یــەك
بگرێــت و بیــر لــەوە بكاتــەوە بیبەســتێتەوە .بۆیــە دەزانیــن كــە ئــەم قسەوباســانە دوایــی ســازبون.
لێــرەدا ئێمــە عەقــڵ بەكاردەهێنیــن ،و حەمتیەتــی كاری یاســا رسوشــتیەكان دەكەینــە بەڵگــە ،كــە
ئەمانــە باشــرین بەڵگــەن كــە ئێمــە پشــتیان پــێ ببەســتین .جگــە لــەوەی لــە ئەنجامــی لێكۆڵینەوەی
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دەبێت بایەخی
زیاتر بە ڕەخنەسازی

(لێكۆڵینەوەی ڕەخنەیی
و شیكاری)ی مەتن

بدرێت ،كە ئەمە
لە حەدیثناسیی
تەقلیدیدا تا
ڕادەیەك پشتگوێ
خراوە ،بەتایبەتی لە
میتۆدی دوایینەكان
«املتأخرون» یان
هەندێكیاندا
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بەراوردكارانــە دەزانیــن ئــەم بیرۆكــە سەیروســەمەرە و ئەفســانەییانە ڕەگوڕیشــەیان چیــە.
و لــەو پاڵنــەرەش تێدەگەیــن كــە موســوڵامنێكی ئــەو ســەردەمە هەیبــوە بــۆ ئــەوەی
پێغەمبــەری ئیســام وا بخاتــە ڕو كــە ئەویــش وەكــو پێغەمبەرانــی پێشــو «موعجیــزە»ی هەبوە
و هیچــی كەمــر نەبــوە لــە پێغەمبەرانــی پێشــو ،بەتایبەتــی پێغەمبەرێكــی وەكــو عیســا كــە
دەركەوتنەكــەی ـ بەپێــی دەقــە مەســیحیەكان ـ لــە ڕێگــەی كۆمەڵێــك موعجیــزەوە بــوە ،وەكــو
چاككردنــەوەی نەخــۆش و نانــدان بــە خەڵكێكــی زۆر بــە خۆراكێكــی كــەم ،بەتایبەتــی كــە
موســوڵامنانی یەكــەم لەگــەڵ مەســیحیەكاندا ـ بەتایبەتــی لــە شــام ـ مامەڵــە و دەرگیربونیــان
زۆر بــوە و توشــی مش ـتومڕ بــون لەگەڵیــان ،بــاوەڕداری مەســیحییش بــە رسوشــتی خــۆی
حــەزی لــە مشــتومڕە ،بۆیــە دەبینیــن ئێســتەش توندتریــن مشــتومڕی ئایینــی لەنێــوان
مەســیحی و موســوڵامندایە!
بۆیــە تەنهــا موســوڵامنی بــاوەڕدار بــاوەڕ بــەم شــتانە دەكات .ئێمــەش توێــژەری ســەربەخۆین،
و بــەدوای حەقیقەتــی زانســتیدا دەگەڕێیــن ،و ناشــكرێت حەقیقەتــی زانســتی تەنهــا خــۆی
بــۆ كەســێك دەربخــات كــە ســەر بــە ئایینێكــی دیاریكـراو بێــت :ناكرێــت حەقیقەتێــك تەنهــا
خــۆی بــۆ كەســێك دەربخــات كــە موســوڵامن بێــت ،یــان مەســیحی بێــت ،یــان زەردەشــتی
بێــت ،ئەگــەر حەقیقەتــی زانســتی بێــت (نــەك حەقیقەتــی ئایینــی) .بەڵكــو میتــۆدی
توێژینــەوەی زانســتی میتۆدێكــی جیهانیــە و نابێــت بەپێــی ئینتیامیــی ئایینیــی توێــژەر جیــاواز
ببێــت .بــۆ منونــە :ئەگــەر میتــۆد زانســتی بێــت؛ دەبێــت ئەنجامــی توێژینــەوەی «ئیامم»ێــك
و توێژەرێكــی ســەربەخۆ (وەكــو خۆرهەاڵتناســێك) لــە بنچینــەی مێژویــی حەدیثێــك؛ یــەك
ئەنجــام بێــت ،بــەو مەرجــەی هەردوكیــان هەمــان كۆمەڵــە زانیــاری و ســەرچاوەیان لەبــەر
دەســتدا بێــت.

 .٢ڕەنگدانەوەی ڕوداوەكانی مێژوی ئیسالمی:

ئێمە توێژەری
سەربەخۆین ،و
بەدوای حەقیقەتی
زانستیدا دەگەڕێین،
و ناشكرێت
حەقیقەتی زانستی
تەنها خۆی بۆ
كەسێك دەربخات
كە سەر بە
ئایینێكی دیاریكراو
بێت

بــە هەمــان شــێوە؛ هــەر حەدیثێــك ،لەســەر زمانــی پێغەمبــەرەوە ،باســی ڕوداوەكانــی مێــژوی ئیســامیی دوای پێغەمبــەری كــرد؛
دەبێــت بزانرێــت كــە دوای ڕوداوەكان دروســت بــوە و ئینجــا دراوەتــە پــاڵ پێغەمبــەر بــۆ ئــەوەی ببێتــە پێشــبینیی خوایــی
لــە الیــەن پێغەمبــەرەوە بــە بەدیهاتنــی ئــەو ڕوداوە ئاییندەییانــە .چونكــە خــۆ پێغەمبــەر نادیــار «غەیــب» نازانێــت ،وەكــو
قورئانیــش دەڵێــت ـ لەســەر زمانــی موحەممــەد خۆیــەوە ـ :مــن «غەیــب» نازانــم« :قُـ ْـل :لَ أَقُـ ُ
ـول لَ ُكـ ْم ِع ْنـ ِـدي َخ َزائِـ ُن اللـ ِهَ ،و َل
ـب» (األنعــام ،50 :هــود« ،)31 :قُـ ْـل :لَ أَ ْملِـ ُـك لِ َن ْفـ ِ
ـب؛ لَ ْسـتَك َ ْْثتُ
ضا إِلَّ َمــا شَ ــا َء اللـهَُ ،ولَـ ْو كُ ْنـ ُ
ـت أَ ْعلَـ ُم الْ َغ ْيـ َ
أَ ْعلَـ ُم الْ َغ ْيـ َ
ـي نَ ْف ًعــا َو َل َ ًّ
ُ
ِمـ َن الْ َخـ ْـرِ» (األعـراف[ )188 :جگــە لــەو دەقانــەی تــر كــە «غەیــب» تایبــەت دەكــەن بــە خــواوە ،وەكــوَ « :ويَقُولُــونَ :لَـ ْولَ أنْـز َِل
السـ َـا َو ِ
ـب إِ َّل الل ـهُ» (النمــل:
ـب لِل ـ ِه» (يونــس« ،)20 :قُـ ْـل :لَ يَ ْعلَـ ُم َم ـ ْن ِف َّ
ات َو ْالَ ْر ِض الْ َغيْـ َ
َعلَيْ ـ ِه آيَـ ٌة ِم ـ ْن َربِّـ ِه؛ فَ ُقـ ْـل :إِنَّ َــا الْ َغيْـ ُ
ـب فَـ َـا يُظْ ِه ـ ُر َعـ َـى َغ ْي ِب ـ ِه أَ َح ـ ًدا» (الجــن ،])26 :داهاتویــش بەشــێكە لــە «غەیــب» .بۆیــە ناكرێــت پێغەمبــەر
َ « ،)65عالِ ـ ُم الْ َغ ْيـ ِ
ئامــاژەی ورد بــكات بــۆ ڕوداوەكانــی داهاتــو .جــا هەرچەنــد موســوڵامنی بــاوەڕدار بــۆی هەیــە بڵێــت :ئاخــر خــوا پێغەمبــەری
لــەو «غەیب»ـــە ئــاگادار كردوەتــەوە ..بــەاڵم ئەمــە دیســان پشــت دەبەســتێت بــە بــاوەڕە ئیســامیەكە ،و ئێمــەش دەمانەوێــت
لێكۆڵینــەوەی حەدیــث بكەیــن بــە زانســتێك كــە جیاوازیــی نەبێــت بــۆ موســوڵامن و ناموســوڵامن ،دەبێــت یــەك پێــوەر و یــەك
میتــۆدی هەبێــت بــۆ هەمــوان ،ئەگــەر بەڕاســتی «زانســت» بێــت.
ئەمــەش وەكــو ئــەو حەدیثانــەی باســی هاتنــی كەســێتیی ئاییندەیــی وەكــو (مەهــدی) و (ســوفیانی) دەكــەن (كــە «ســوفیانی» لە
گێڕانەوەكانــدا كەســێتییەكی خراپــی ئاییندەیــە ،كــە لەســەر بنەمــای كەســێتیی خەلیفــە ئومەویەكانــی نــەوەی موعاویــەی كــوڕی
ئەبــو ســوفیان ســازبوە) ،یــان ئامــاژە دەكــەن بــۆ كوژرانــی (عومــەر) و (عومثــان) [وەكــو ئــەوەی گوایــە پێغەمبــەر خــۆی و ئەبــو
ـيَ ،و ِص ِّديـ ٌـقَ ،وشَ ـهِي َدانِ » وەســف كــردوە ،یانــی :پێغەمبەرێــك و «صیددیق»ـــێك و دو شــەهید!
بەكــر و عومــەر و عومثانــی بــە «نَ ِبـ ُّ
()٨
ـح َعـ َّـارٍ ،تَ ْقتُلُـ ُه ال ِفئَـ ُة ال َبا ِغ َيـةُ» كــە
كــە لــە بوخارییشــدا هاتــوە :ژمــارە  3675و  ،] 3699و كوژرانــی (عەمــاڕ) [حەدیثــی « َويْـ َ
لــە بوخارییشــدا هاتــوە ،حەدیثــی ژمــارە  447و  ،)٩(2812كــە ئاماژەیــە بــۆ كوژرانــی عەمــاڕ لــە ڕیزەكانــی ســوپاكەی عەلیــدا،
لــە جەنگــی صیففیــن ،دژی ســوپاكەی موعاویــە] ،و دەركەوتنــی خاریجیــەكان «خەواریــج» (و حەدیثــی ئــەوەی «خەواریــج»
ـ كــە لــە هەندێــک گێڕانــەوەدا بەتایبــەت نــاوی ‹ئەزڕەقیــەكان› «أَزَا ِرقَــة» ب ـراوە ـ ســەگی ئاگــرن «الْ َخ ـ َوار ُِج كِ َل ُب ال َّنــارِ» يــان
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«الْ َخ ـ َوار ُِج ِك َل ُب أَ ْهــلِ ال َّنــارِ»( ،)١٠گوایــە پێغەمبــەر وای وتــوە لــە كاتێكــدا دەركەوتنــی گروپەكــە و ناونانیــان بــە « َخ ـ َوارِج» و «أَزَا ِرقَــة»
دوای ســەردەمی پێغەمبــەر بــوە .ئــەوەش لــە ڕێگــەی چەنــد گێڕانەوەیەكــەوە كــە هیچیــان لــە بوخــاری و موســلیمدا نەهاتــون ،و
الوازییــان تێدایــە ،كــە درێــژەی باســەكەی لێــرەدا جێــی نابێتــەوە) ،و بەگشــتی حەدیثەكانــی بــواری «فیتــەن» (ال ِفـ َـن) واتــە ئــاژاوەكان
و شەڕوشــۆرە ناوخۆییــەكان (كــە ئاماژەیــە بــۆ ئــەو شەڕوشــۆر و كارەســات و جەنگــە ناوخۆییانــەی كــە لــە كۆمەڵــگای ئیســامیدا
هەبــون بــەاڵم دەنگوباســیان كـراوە بــە پێشــبینیی داهاتــو و بەپێــی خەیاڵدانــە ئیســامیەكە لــە داهاتــودا ڕودەدەن ،و گوایــە پێغەمبــەر
ئامــاژەی بــۆ كــردون و پێشــوەختە هاوەڵەكانــی لێیــان ئاگاداركردوەتــەوە) ،هەروەهــا كوشــتارەكان «امل ِ
َالحــم» ،كــە ئاماژەیــە بــۆ جەنگــە
گەورەكانــی كۆتایــی ڕۆژگار ،كــە ئەمانــە هەندێكیــان پێشــبینیی كۆنــی یەهــودی و مەســیحیی پێــش ئیســامن و هەندێكیــان داڕشــتنەوە
و موتوربەكــردن و بۆزیادكردنــی ئیســامین كــە لەگــەڵ ئەوانــەی پێشــو ڕێكخــراون ،جــا هەندێــك لەمانــە پێشــبینی و ئەندێشــەی
ئیســامیی ڕوتــن ،وەكــو شــەڕی موســوڵامنان لەگــەڵ ڕۆم كــە پێــی وتـراوە ‹کوشــتارە گەورەكــە› «امللحمــة الكــرى» .حەدیثەكانــی بــواری
«فیتــەن» لــە ڕابردویشــدا هەندێــك لــە زانــا ئیســامیە كۆنەكانــی حەدیــث وتویانــە كــە بنچینەیەكــی وایــان نیــە ،بــۆ منونــە (خەطیبــی
بەغــدادی) لــە «الجامــع ألخــاق الـراوي وآداب الســامع»دا ،گێڕانــەوەی ژمــارە  ،1492دەگێڕێتــەوە كــە ئیــام (یەحیــای كــوڕی مەعیــن)
ـ یەكێــك لــە پێشــەوا گەورەكانــی حەدیــث و «جــەڕح و تەعدیــل» ـ وتویەتــی :ئــەم حەدیثانــەی دەیانگێڕنــەوە دەربــارەی ئــاژاوەكان و
خەلیفــەكان؛ هەمویــان درۆن و بایەكــن دێــن و دەچــن ،ئــەم شــتانە كــەس نایانزانێــت مەگــەر بــە «وەحــی»ی ئاســان « َو َهـ ِـذ ِه الْ َ َحا ِديــثُ
كُلُّ َهــا الَّ ِتــي يُ َح ِّدثُــو َن ِب َهــا ِف الْ ِفـ َ ِ
السـ َـا ِء»( .)١١ئــەم قســانە
ـح ،لَ يَ ْعلَ ـ ُم َه ـذَا أَ َح ـ ٌد إِلَّ ِب َو ْحـ ٍ
ـي ِم ـ َن َّ
ـن َو ِف الْ ُخلَ َفــا ِء؛ تَ ُكــو ُن كُلُّ َهــا كَـ ِـذ ٌب َورِيـ ٌ
بــەالی كەمــەوە ئــەوە دەگەیەنــن كــە ئــەم جــۆرە حەدیثانــە هەڵبــەرساون و الوازیــی زۆریــان تێكەوتــوە و كەمێكیــان بنچینــەی هەیــە.
ئەمــە ئــەو پێشــبینیانەی لــێ جیادەكرێتــەوە كــە ڕەگوڕیشــەیان هەیــە لــە ئایینەكانــی پێــش ئیســامدا ،بــۆ منونــە :باسوخواســەكانی
هاتنــی «یەئجــوج و مەئجــوج» و هاتنــەوەی (عیســا) و هاتنــی «مەســیحی دەججــال»؛ پێشــر لــە ئایینــی مەســیحیدا هەبــون ،ئەمانــە
دەگونجێــت پێغەمبەریــش باســی كردبــن چونكــە باسوخواســی ئایینیــی بــاو بــون ،بەتایبەتــی كــە لــە قورئانیشــدا هەندێــك لەمانــە
ئاماژەیــان بــۆ كــراوە .هەرچەنــد ئەمانــەش دەكرێــت دوای پێغەمبــەر هەندێــك زیــادە و تەواوكارییــان لــە ســەرچاوە یەهــودی و
مەســیحیەكانەوە بــۆ زیــاد كرابێــت.

 .٣ڕەنگدانەوەی كێشمەكێشەكانی كۆمەڵگای ئیسالمی:

هەر حەدیثێك بۆنی
كێشمەكێشە سیاسی
و كەالمی و هەتاكو
خێڵەكیەكانی كۆمەڵگای
ئیسالمیی دوای پێغەمبەری
لێ بێت؛ ئەگەری زۆری
هەیە دوای ڕودانی ئەو
كێشمەكێشانە پەیدا
بوبێتین و درابێتنە پاڵ
پێغەمبەر

هــەر لــەو بابەتــە؛ هــەر حەدیثێــك لەســەر زمانــی پێغەمبــەرەوە باســی كێشــەیەكی
دەكــرد كــە لــە كێشــەكانی كۆمەڵــگای ئیســامیی دوایــی بــو؛ دیــارە دوایــی دروســت
بــوە .بەگشــتی؛ هــەر حەدیثێــك بۆنــی كێشمەكێشــە سیاســی و كەالمــی و هەتاكــو
خێڵەكیەكانــی كۆمەڵــگای ئیســامیی دوای پێغەمبــەری لــێ بێــت؛ ئەگــەری زۆری هەیــە
دوای ڕودانــی ئــەو كێشمەكێشــانە پەیدابوبێــن و درابێتنــە پــاڵ پێغەمبــەر.

بــۆ منونــە :ئــەو فەرمودانــەی باســی گوێڕایەڵیــی فەرمانــڕەوا و خراپیــی یاخیبــون
لێیــان دەكــەن هەرچەنــد ســتەمكاریش بــن ..وەكــو ئــەو حەدیثــەی لــە «صەحیــح»ی
موسلیمیشــدا هاتــوە و حوذەیفــەی كــوڕی ئەلیەمــان دەیگێڕێتــەوە كــە دەڵێــت:
پێغەمبــەر وتویەتــی :دوای مــن چەنــد ســەركردەیەك دێــن كــە شــوێن ڕەوشــی مــن
ناكــەون ،و لەنــاو ئەوانــەدا هەندێكیــان بــە دڵ شــەیتانن لــە جەســتەی مرۆڤــدا «يَ ُكــو ُن
بَ ْع ِ
ايَ ،ولَ يَ ْســتَ ُّنو َن ب ُِســ َّن ِتيَ ،و َســيَقُو ُم ِفيهِــ ْم ِر َج ٌ
ــال قُلُوبُ ُهــ ْم
ــدي أَ ِئَّــ ٌة لَ يَ ْهتَــ ُدو َن ِب ُهــ َد َ
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ـوب الشَّ ـيَاط ِني ِف ُجثْـ َـانِ إنْــس» ،ئینجــا گوایــە حوذەیفــە لێــی پرســیوە :ئەگــەر مــن
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ئەویــش وتویەتــی :گوێڕایــەڵ و فەرمانبــەرداری ئەمیــر دەبیــت ،ئیــر ئەگــەر بــە قامچــی
لــە پشتیشــیان دایــت و پارەیشــیان لــێ ســەندیت؛ تــۆ هــەر گوێڕایــەڵ و فەرمانبــەردار بە
«ت َْسـ َم ُع َوت ُِطيـ ُع لِ ْلَ ِمـرَِ ،وإِ ْن ُض َِب ظَ ْهـ ُر َكَ ،وأُ ِخـ َذ َمالُـ َـك ،ف َْاسـ َم ْع َوأَ ِطـ ْع» («صەحیــح»ی
موســلیم ،ژمــارە  .)١٢()1847لێــرەدا دیــارە دوای دەركەوتنــی ئــەم چینــە فەرمانڕەوایــە
ســتەمكارە ئــەم قســانەش دەركەوتــون.
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کانونی دووەمی ٢٠١٨

منونەیەكــی تــر؛ ئــەو حەدیثــەی بــاس لــە دەركەوتنــی چینێكــی فەرمانــڕەوا دەكات كــە قامچیــی وەكــو كلكــی مانگایــان پێیــە و بــەوە
لــە خەڵــك دەدەن ،گوایــە پێغەمبــەر وتویەتــی ئــەم جــۆرە خەڵكــەم لەنــاو دۆزەخیەكانــدا بینیــوە ،كــە ئەمــە لــە حەدیثێكــدا دەبینینــەوە
ــاس» (حەدیثــی ژمــارە .)١٣()2128
كــە لــە «صەحیــح»ی موسلیمیشــدا هاتــوە« :قَــ ْو ٌم َم َع ُهــ ْم ِســ َيا ٌط كَأَ ْذن ِ
َــاب الْ َبقَــ ِر يَ ْ ِ
ضبُــو َن ِب َهــا ال َّن َ
یــان بــاس لــە دروس ـتكردنی باڵەخانــەی گــەورە و بــەرز دەكــەن ،وەكــو ئــەوەی گوایــە پێغەمبــەر وتویەتــی :یەكێــك لــە نیشــانەكانی
نزیكبونــەوەی «قیامــەت»؛ ئەوەیــە :خەڵكێــك كــە پێشــر پێخــاوس و ڕوت و ڕەجــاڵ و شــوانی مــەڕ بــون؛ باڵەخانــەی بــەرز و گــەورە
دروســت دەكــەن و شــانازی بــەوەوە دەكــەن « َوأَ ْن تَـ َرى الْ ُح َفــا َة الْ ُعـ َرا َة الْ َعالَـ َة ِر َعــا َء الشَّ ــا ِء يَتَطَا َولُــو َن ِف الْ ُب ْن َيــانِ » ،بــۆ منونــە :گێڕانــەوەی
ژمــارە  8و 10ی «صەحیــح»ی موســلیم( ،)١٤كــە وەكــو ڕاڤەكارەكانــی حەدیــث دەڵێــن :مەبەســتی عەرەبــە كــە پێشــر شــوان و دور لــە
شارســتانی بــون ،و دوایــی ـ بــە هــۆی «فتوحات»ـــەوە ـ دەبنــە شارنشــین و مــاڵ و باڵەخانــەی گــەورە لــە شــارەكاندا دروســت دەكــەن و
كێبڕكــێ و شــانازیی پێــوە دەكــەن .و گوایــە ئەمــە «میصــداق»ی بەدیهاتنــی پێشــبینیەکەی پێغەمبــەرە .ئیــام (ئیــن هوبەیــڕە) ( ٥٦٠-ك).
بــەم شــێوەیە لــە «اإلفصــاح عــن معــاين الصحاح»ـــدا ئــەم ڕســتەیەی حەدیثەكــە ڕاڤــە دەكات كــە دەڵێــت« :املعنــى أن الدنيــا تفتــح عليهم،
وهــذا مــن أمــارات نبــوة محمــد ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ حيــث أخــر بفتــح الدنيــا عــى أمتــه ،وصــدق ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ فيــا
أخربنــا بــه مــن ظهــور العــرب وملكهــم»( ،)١٥هەروەهــا ئیــام (ئیــن ئەل-جــەوزی) ( ٥٩٧-ك ).هــەر بــەم شــێوەیە لــە «كشــف املشــكل
مــن حديــث الصحيحني»ـــدا ڕاڤــەی دەكات كــە نوســیویەتی« :املعنــى أَن ال َعـ َرب الّذيــن كانــوا ال يســتق ّرون يف مــكان وإنّ ــا كانــوا ينتجعــون
مواقــع الْ َغ ْيــث؛ يســكنون البلــدان ويتطاولــون يف الْ ُبنيــان ،كل ذلــك التّســاع اإلســام»)( .)١٦هەندێــك دیمەنــی تریــش لــە شــێوازی ژیانــی
چینــی ســەرمایەدار و فەرمانــڕەوا لــە كۆمەڵــگای عەرەبی-ئیســامیدا كــە ســەرچاوەی ئــەم قســانە بــون .و بەگشــتی؛ ئــەو حەدیثانــەی
بــاس لــە هەندێــك لــە «نیشــانە بچوكــەكان»ی هاتنــی «قیامــەت» دەكــەن؛ بــەزۆری لــەم بابەتــەن ،لــەو دیمــەن و نیشــانانەی كۆمەڵــگا و
ژینگــەی كولتــورە ئیســامیەكە و دەوروبــەری وەرگیـراون كــە دوای ســەردەمی پێغەمبــەر پێكهاتــون و بیـراون .واتــە :كاتێــك ئــەم قســانە
ســازبون كــە ئــەو دیاردانــە ســەریان هــەڵداوە ،ئینجــا قســەكان دراونەتــە پــاڵ پێغەمبــەر و كراونەتــە پێشــبینیی ئــەو بــۆ ڕوداوەكانــی
ئایینــدە .ئەمــە میتۆدێكــە بەرهەمــی زۆری دەبێــت ئەگــەر لەگــەڵ ئــەو پێشــبینیانەدا بیخەینــە كار بــۆ شــیكردنەوەیان.
منونەیەكــی تــر :ئــەو حەدیثانــەی كــە باســی «فەضائیــل»ی هەندێــك صەحابــی دەكــەن كــە دوایــی دۆســت و ـ هــەم ـ دوژمنیــان بــۆ
پەیــدا دەبێــت و دەكەونــە كێشمەكێشــی سیاســی و بنەماڵەیــی و خێڵەكیــەوە .بــۆ منونــە؛ دەربــارەی عەلــی؛ حەدیثێــك هەیــە بــە
حەدیثــی پەلەوەرەكــە «حديــث الطــر» يــان حەدیثــی پەلــەوەرە برژاوەكــە «حديــث الطــر املشــوي» ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت (كورتەكــەی
ئەوەیــە :ڕۆژێــك پەلەوەرێــك بــۆ پێغەمبــەر ئامــادە دەكرێــت بیخــوات ،ئەویــش لــە خــوا دەپاڕێتــەوە كەســێك بێــت و ببێتــە هاوبەشــی
خواردنەكــەی كــە الی خــوا و الی خۆیشــی خۆشەویســترتین كــەس بێــت ،ئیــر ئــەو كەســە عەلــی دەردەچێــت .هــەر بۆیــە شــیعە بایەخــی
زۆریــان بــەم چیرۆكــە داوە)( ،)١٧لــە كاتێكــدا ئــەم حەدیثــە ـ وەكــو دەڵێــن ـ لــە ڕێگــەی شەســت و ئەوەنــدە ڕێگــە «طريق»ـــەوە (واتــە:
لــە ڕێگــەی ئەوەنــدە ســەنەد و بــە ئەوەنــدە دەســتەواژەی لێكنزیــك ،لــە ســەرچاوە جیاوازەكانــدا) هاتــوە ،لــە هەمــان كاتــدا و هــەر
بەپێــی توێژینەوەكانــی زانــا كۆنەكانــی حەدیــث و پێوەرەكانــی خۆیــان حەدیثەكــە الواز و هەڵبــەرساو دەرچــوە( ،)١٨چونكــە گێــڕەرەوەكان
كەســانی بێمتامنــە و نەنارساویــان تێدایــە ،و ڕەنگــە لــە الیــەن كوفەییەكانــەوە ســازكرابێت بــۆ پشــتگیریی عەلــی .و بەڕونــی دیــارە كــە
كاتێــك ئــەم قســەیە ســاز بــوە كــە عەلــی دوژمنێكــی زۆری بــۆ دروســت دەبێــت كــە ڕقیــان لێــی دەبێــت (لــە حیجــاز و شــام) و دۆســت
و الیەنگــری زۆری بــۆ دروســت دەبێــت كــە زۆریــان خــۆش دەوێــت (لــە عێـراق :كوفــە).
هەتاكــو ئــەو حەدیثــەی لــە «صەحیــح»ی موســلیمدا هاتــوە دەربــارەی عەلــی ،كــە گوایــە عەلــی وتویەتــی :پێغەمبــەر ئــەوەی بــۆ دوپــات
ـي
كردومەتــەوە كــە :ئــەوەی بــاوەڕدارە؛ خۆشــی دەوێــم ،و ئــەوەی ڕقــی لێمــە؛ دوڕوە « َوالَّـ ِـذي فَلَـ َـق الْ َحبَّـةََ ،وبَـ َرأَ ال َّن َسـ َمةَ ،إِنَّـ ُه لَ َع ْهـ ُد ال َّن ِبـ ِّ
ـي ـ َصـ َّـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم ـ إِ َ َّل« :أَ ْن َل يُ ِحبَّ ِنــي إِ َّل ُم ْؤ ِمـ ٌنَ ،و َل يُبْ ِغضَ ِنــي إِ َّل ُم َنا ِفـ ٌـق» («صەحیــح»ی موســلیم ،حەدیثــی ژمــارە )١٩()78؛
ْالُ ِّمـ ِّ
()٢٠
ئەمــەش هــەر الی زاناكانــی حەدیــث خۆیــان ،وەكــو داڕەقوطنــی لــە كتێبەكەیــدا «اإللزامــات والتتبــع» ـ كــە تایبەتــە بــە ڕەخنەگرتــن
لــە هــەردو «صەحیــح»ی بوخــاری و موســلیم ـ و كەســانی تریــش ،بــە الواز دەرچــوە ،چونكــە ـ بــۆ منونــە ـ (عەدی ـیی كــوڕی ثابیــت)
ناوێــك لــە زنجیــرەی «ســەنەد»ەكەیدا هەیــە كــە هەرچەنــد متامنــەدارە لــە گێڕانــەوەدا بــەاڵم كوفەییــە و پێشــەوایەك و بانگخوازێكــی
تونــدی شــیعە بــوە( )٢١و گومانــی لــێ دەكرێــت ئــەو ســازی كردبێــت ،چونكــە مەبەســت و ئامانجەكــەی شــارراوە نیــە.
یــان حەدیثــی وا هاتــوە لەســەر زمانــی پێغەمبــەرەوە ،كــە باســی كێشــەكانی گێڕانــەوەی حەدیــث دەكات ،وەكــو جیــاوازی و ناكۆكیــی
گێــڕەرەوەكان و پەیدابونــی حەدیثــی ســازكراو بــە دەم پێغەمبــەرەوە ،و دانانــی پێوەرێــك كــە قورئانــە ،و دەڵێــت هەرچــی لەگــەڵ قورئــان
گونجــا؛ وەریبگــرن ،ئەوەیشــی لەگــەڵ قورئانــدا نەگونجێــت؛ بزانــن كــە لــە منــەوە نیــە و ڕەتــی بكەنــەوە [بــە دەســتەواژەگەلێك هاتــوە،
ـاب اللَّـ ِه ،فَـ ِإ ْن َوافَ َقـهُ؛ فَأَنَــا قُلْتُـهُ،
ـئ َعـ َـى أَرِي َك ِتـ ِه ث ُـ َّم يُ َك ِّذبُ ِنــيَ ،مــا َجا َءكُـ ْم َع ِّنــي؛ فَا ْعرِضُ ــو ُه َعـ َـى كِتَـ ِ
وەكــو« :يَــا ُع َمـ ُر! لَ َعـ َّـل أَ َح َدكُـ ْم ُمتَّ ِكـ ٌ
َوإِ ْن لَ ـ ْم يُ َوا ِف ْق ـهُ؛ فَلَ ـ ْم أَقُلْ ـهُ» ،و گەلێــك دەســتەواژەی تریــش]؛ ئەمانــەش هەمویــان دوای خــۆی ســاز ك ـراون ،چونكــە ئــەم گێڕانەوانــە
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باســی كۆمەڵێــك كێشــە دەكــەن كــە دوای پێغەمبــەر هاتونەتــە پێــش ،بــۆ منونــە :دوای پێغەمبــەر ناكۆكیــی زۆر ڕوی داوە و
قســەی جیــاواز ك ـراوە ،و چینــی چیرۆكبێــژان و حەدیسبێــژان دەركەوتــون و قســەی جۆراوجۆریــان گێڕاوەتــەوە ،و حەدیثــی
ناكــۆك دەركەوتــوە ،و درۆ بــە دەمیــەوە كـراوە .ئیــر لێــرەوە دیــارە ئــەم گێڕانەوانــەش كــە چارەســەر بــۆ ئــەو حاڵەتــە دادەنێــن
هەمویــان هەڵبــەرساون .چونكــە مەبەســتەكە دیــارە :ئەمانــە كۆمەڵێــك خەڵكــی دڵســۆز ســازیان كــردون ،كاتێــك بینیویانــە
ناكۆكــی و درۆكــردن لــە گێڕانــەوەی حەدیثــدا زۆر بــوە؛ ئیــر هەســتیان كــردوە پێویســت بــە پێوەرێــك دەكات كــە ئــەو هەمــو
حەدیثــە جیــاوازەی پــێ بپێورێــت كــە قورئانــە .دوای پێغەمبــەر هەســت بــەم كێشــەیە كـراوە و ئــەم چارەســەرە پێشــنیار كـراوە.
بۆیــە ڕون دیــارە كــە ئــەم قســانەش هــەر دوای ئــەو ســاز ك ـراون .هــەر بۆیــە زاناكانــی حەدیثیــش بــە شــێوازی خۆیــان بۆیــان
()٢٢
دەركەوتــوە كــە ئــەو گێڕانەوانــەی دەقەکــە؛ هەمویــان الواز «ضعیــف» یــان دانـراو «موضوع»ـــن!
جــا هەندێــك لەمانــە زۆر زەق دیــارە كــە هەڵبــەرساون ،وەكــو ئــەوەی لــە (ئەبــو هوڕەیــڕە)وە هاتــوە گوایــە پێغەمبــەر وتویەتــی:
لــە خەومنــدا ‹بەنولحەكەم›ـــم [ئاماژەیــە بــۆ ئومەویەكانــی لقــی نــەوەی مەڕوانــی كــوڕی ئەلحەكــەم ،دوای ســوفیانیەكان] بینیــوە
دەچونــە ســەر مینبەرەكــەم و دادەبەزیــن ،و ئیــر گوایــە كــە بــۆ بەیانــی بەئاگاهاتوەتــەوە؛ داخێكــی لــە دڵــدا بــوە ،و وتویەتــی:
ـت بَ ِنــي الْ َح َكــمِ يَ ْن ـ ُزو َن
مــن چیمــە لــە خەونــدا بەنولحەكەمــم بینــی وەكــو مەیمــون ســواری مینبەرەكــەم دەبــون؟! « َمــا ِل َرأَيْـ ُ
َعـ َـى ِم ْنـ َـرِي نَـ ْز َو الْ ِقـ َر َد ِة» ،ئیــر دەڵێــت :لــەو ڕۆژەوە هەتــا مــرد پێغەمبــەر نەبیـرا بێخــەم بێــت و پێبكەنێــت [ئەبــو یەعــا لــە
«املســند»ەكەی تۆمــاری كــردوە ،گێڕانــەوەی ژمــارە  ،6461و ســاخكەرەوەی كتێبەكــە دەڵێــت« :ســەنەد»ەكەی «صەحیح»ـــە(.)٢٣
هەروەهــا بەیهەقــی لــە «دالئــل النبــوة» بــە ژمــارە  ،)٢٤(2877و ئەل-حاكیــم لــە «املســتدرك» ـ بــە ژمــارە  ،)٢٥(8481تۆماریــان
كــردوە ،هــەر لــە ئەبــو هوڕەیــڕەوە ،و ذەهەبــی لەســەر گێڕانەوەكــەی ئەل-حاكیــم وتویەتــی :بەپێــی مەرجــی موســلیم
صەحیحــە( .])٢٦ئەمــەش یانــی پێــی ناخــۆش بــوە ئەوانــە «خەلیفــە» بــن و لەســەر مینبەرەكــەی ئــەو وتــاری هەینــی بخوێنــن.
كــە ئەمــە ڕون دیــارە بەشــێكە لــە پرۆپاگەنــدای عەلەوی-عەبباســی دژی ئومەویــەكان .بــەاڵم دەق و گێڕانــەوەی تــر هــەن كــە
بــەم شــێوەیە زەق نیــن و زادەی كێشمەكێشــی سیاســی و عەقیدەیــی و كۆمەاڵیەتیــی كۆمەڵــگای ئیســامیی كۆنــن و هەندێكیــان
بــە پلــەی گێڕانــەوە و حەدیثــی پەســەند و دروســت گەیشــتون .بۆیــە دەبێــت ئێمــە وریاتــر بیــن لــەو بارەیــەوە.
ئــەم ســێ پێــوەرەی پێشــو؛ دەتوانیــن وەکــو ســێ ڕێســای ئاڵتونــی «قاعــدة ذهبيــة» بــۆ ڕەخنەســازیی حەدیــث چاویــان لــێ
بکەیــن ،کــە دەتوانیــن بێخــەم جێبەجێیــان بکەیــن بەســەر منونەکانیانــدا.

 .٤دۆزینەوەی مەبەستی تایبەتیی گێڕەرەوەكان:

ئەمــە لــە بنەڕەتــدا لقێكــە لــە ڕەخنەســازیی دەق ،كــە پێی دەوترێت ڕەخنەســازیی نوســیاری یــان پاكنوســكاری «النقــد التحريري»
( Editorial criticismكــە بریتیــە لــە شــیكردنەوەی گۆشــەنیگا و ڕێبــازی داڕێــژەر و پاكنوســكاری دەق لــە هەڵبــژاردن و
ڕێكخســتنی ئــەو بیرۆكــە و پەیامانــەی دەقەكەیــان لــێ پێكدەهێنێــت ،لــە ســەرچاوەكانی بەردەســتیەوە) ،گرنگــە ئــەم جــۆرە
ڕەخنەســازیە لەگــەڵ گێڕانەوەكانــدا بخەینەگــەڕ ،و ئەنجامــی باشــی دەبێــت .ئــەوەش بــەوەی مەبەســت و ئامانجــی پشــتی
وتــەكان و ئــەو زیــادە و گێڕانــەوە تایبەتانــەی بۆیــان ك ـراون بدۆزینــەوە ،كــە ئەمــە بــۆ دۆزینــەوەی ســەرچاوەی وتــەكان (و
زیــادە و گەشــەكردنە ناوخۆییەكانیــان و گۆڕانكاریەكانیــان) و بەهــای مێژوییشــیان ســودی دەبێــت.
منونەیەكــی زەقــی ئــەم میكانیزمــە؛ لــەو گێڕانەوەیــەدا دەبینینــەوە كــە لــە «صەحیــح»ی موسلیمیشــدا هاتــوە (ژمــارە  ،)1571كــە
دەڵێــت :عەبدوڵــای كــوڕی عومــەر وتویەتــی« :پێغەمبــەر فەرمانــی داوە بــە كوشــتنی ســەگ ،مەگــەر ســەگی ڕاو یــان ســەگی
ڕانەمــەڕ یــان ســەگی گایــەل» («أَ َّن َر ُسـ َ
ـب َغ َنــمٍ  ،أَ ْو
ـب َص ْيـ ٍـد ،أَ ْو كَلْـ َ
ـول الل ـ ِه َصـ َّـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم أَ َم ـ َر ِب َقتْــلِ الْ ـ ِك َل ِب ،إِ َّل كَلْـ َ
َم ِاشـ َي ٍة») ،ئینجــا دەڵێــت :بــە ئیــن عومەریــان وت :ئەبــو هوڕەیــڕە ئەمەشــی دەخاتــە ســەر كــە دەڵێــت« :یــان ســەگی زەرعــات»
ـب َز ْرعٍ») ،ئیــن عومەریــش وتــی« :ئــەوە ئەبــو هوڕەیــڕە خــۆی زەرعاتــی هەیــە» («إِ َّن ِلَ ِب ُه َريْ ـ َر َة َز ْر ًعــا»)( .)٣١لێــرەدا
(«أَ ْو كَلْـ َ
دەكرێــت ئــەوە لــە وتەكــەی ئیــن عومــەرەوە بفامینــەوە كــە مەبەســتی ئــەوە بــوە ئــەو گێڕانــەوە و داڕشــتنەوە و بۆزیادكردنــەی
ئەبــو هوڕەیــڕە ئــەوەی لــە پشــتەوە هەیــە كــە ئەبــو هوڕەیــڕە خــۆی ســەگی زەرعــات ڕادەگرێــت و پێویســتیی پێیەتــی بۆیــە
هــەوڵ دەدات ڕێنامیــی كوشــتنی ئــەو جــۆرە ڕاگرتنــەی ســەگ نەگرێتــەوە!
ئــەوە منونــەی داڕشــتنەوە و پاكنــوس و زیادكــردن بــو .بــەاڵم دەكرێــت هــەر بــۆ بنەڕەتــی وتەكانیــش بیــر لــە مەبەســتی بێــژەر
و گێــڕەرەوەكان بكەینــەوە .بــۆ منونــە؛ «حەدیث»ێــك هەیــە ،كــە الی (بوخــاری) و (موسلیم)ـــیش تۆمــار كــراوە ،كــە گوایــە
پێغەمبــەر بــە عائیشــەی وتــوە كــە پێشــوەخت خەونــی پێــوە بینیــوە ،و لــە خەونەكــەدا فریشــتەیەك عائیشــەی لەنــاو پارچــە
ئاوریشــمێكدا هێنــاوە بــۆالی و وتویەتــی ئەمــە ژنەكەتــە ،ئیــر گوایــە پێغەمبــەر ـ لــە دڵــی خۆیــدا ـ وتویەتــی :مانــای ئــەم
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ـك ِف الْ َم َنــامِ َم َّرتَـ ْـنِ ،أَ َرى أَنَّـ ِ
خەونــە ئەگــەر لــە خــواوە بێــت؛ ئــەوە جێبەجێــی دەكات و دەبێتــە ڕاســت «أُرِيتُـ ِ
سقَ ـ ٍة ِم ـ ْن َحرِي ـرٍ،
ـك ِف َ َ
ـي أَنْـ ِ
ـت ،فَأَقُـ ُ
َويَ ُقـ ُ
ـول :إِ ْن يَـ ُـك َه ـذَا ِم ـ ْن ِع ْنـ ِـد الل ـ ِه؛ ُ ْي ِض ـ ِه» [گێڕانەوەكانــی  3895و  5125و
ـولَ :هـ ِـذ ِه ا ْم َرأَتُـ َـك ،فَاك ِْشـ ْـف َع ْن َهــا ،فَ ـ ِإذَا ِهـ َ
()28
 7011و 7012ی بوخــاری( ،)27و 2438ی موســلیم ] .ئێمــە لێــرەدا ئــەو پرســیارەمان بــۆ دروســت دەبێــت :ســەرچاوەی ئــەم وتەیــە
چیــە و كێیــە و بــە چ پاڵنــەر و مەبەســتێك وت ـراوە؟ پێــش هەمــو شــتێك لــە ســەرچاوەكانی تــرەوە دەزانیــن كــە داواكردنــی عائیشــە
بیرۆكــەی ژنێــك بــوە بــە نــاوی (خەولــەی كچــی حەكیــم) كــە لــە دوای مردنــی خەدیجــەوە خەمــی بێهاوســەریی موحەممــەدی
خــواردوە ،و دو كەســی بــۆ پێشــنیار كــردوە :بێوەژنێــك بــە نــاوی «ســەودە» ،و كچێــك كــە عائیشــەیە .بۆیــە وا دەردەكەوێــت بیرۆكەكــە
پێشــر الی موحەممــەد بیــری لــێ نەكراوەتــەوە .بۆیــە ئەگــەری هەیــە ئــەم خەونبینینــە دوای ئــەوە بێــت كــە بــۆی پێشــنیار كـراوە یــان
بــۆی داخــوازی ك ـراوە ،ئیــر ئــەم خەونــەی بینیبێــت لــە حاڵەتێكــدا كــە چــاوەڕوان بــوە نیشــانەیەكی خوایــی بــۆ دەربكەوێــت لەســەر
دروســتیی ئــەم هاوســەرگیریە .كــە ئەگەرێكــی الوازیشــە .ڕەنگــە بیشــتوانین گریامنــەی ئــەوە بكەیــن كــە ـ ئەگــەر بەڕاســتی موحەممــەد
ئەمــەی بــۆ عائیشــە وتبێــت ـ ڕەنگــە بــۆ دڵڕاحەتكردنــی عائیشــە ئــەوەی وتبێــت .بــەاڵم زیاتــر ئــەوە ئەگــەری هەیــە دەنگوباســەكە
هــەر بنەڕەتێكــی واقیعیــی نەبێــت و ڕەنگــە لــە شــانازیەكانی عائیشــە بێــت بەســەر ژنەكانــی تــری موحەممــەدەوە ،یــان بگەڕێتــەوە بــۆ
یەكێــك لــە پیاوانــی بنەماڵەكــەی كــە شــانازیی كــردوە بــە پلەوپایــەی عائیشــەوە .بەتایبەتــی كــە دەزانیــن ئــەم كێشمەكێشــە شەخســی و
بنەماڵەییــە هەبــوە و كاریگەریــی خۆیــی هەبــوە .بــەم شــێوەیە دەكرێــت لەگــەڵ هــەر گێڕانەوەیەكــدا ئــەو الیەنــە بپشــكنین كــە بزانیــن
ئــەم گێڕەرەوەیــە كاری بــە گێڕانــەوەی ئــەم وتەیــە چیــە و پەیوەندیــی چیــە بــە خــۆی و مەبەســت و كێشــە و كێشمەكێشــەكانی خۆیــەوە.
ئــەم پشــكنینە ڕەنگــە جاروبــار هەندێــك نهێنیــان بــۆ دەربخــات.

 .٥پێوەری قورئان وەكو دەقێكی كۆنرت و ڕەسەنرت:

هــەر حەدیثێــك ،باوەڕێــك یــان یاســایەكی دادەمەزرانــد ،كــە نامــۆ بــو بــە قورئــان ،و دەبــوە بەدیلێــك بــۆ ئــەوەی لــە قورئانــدا هەیــە؛
دەكرێــت گومانــی لــێ بكرێــت كــە بگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی پێغەمبــەر .چونكــە نەگونجانــی لەگــەڵ قورئانــدا نیشــانەیە بــۆ ئــەوەی لــە
ســەردەمی پێغەمبــەردا نەبوبێــت .پێــوەری قورئــان پێوەرێكــی گرنگــە ،چونكــە دەقێكــە بەگشــتی گومــان لــە گەیشــتنی بەدروســتی نیــە و
پێــش گەشــەكردنی كەلەپــوری حەدیــث كەوتــوە .و ئەگــەر باسوخواســێك هیــچ بنچینەیەكــی لــە قورئانــدا نەبــو یــان جیــاواز بــو لــەوەی
لــە قورئانــدا هەیــە و درایــە پــاڵ ســەردەمی پێغەمبــەر و كرایــە وتــەی ئــەو؛ واریــدە گومانــی لــێ بكەیــن.
بــۆ منونــە :نەبونــی حوكمــی سـزای «ڕەجــم» لــە قورئانــدا؛ نیشــانەی ئەوەیــە لــە ســەردەمی پێغەمبــەردا نەبــوە ،ئەگــەر بوبێتیــش؛ بەســەر
كەســانێكدا جێبەجــێ كـراوە كــە خۆیــان یەهــودی بــون و بــە یاســای ئایینەكــەی خۆیــان حوكمیــان بەســەردا دراوە ،یــان جێبەجێكردنیــان
پێــش هاتنــی حوكمــە قورئانیەكــە بــوە (ســەد قامچیلــێدان «جەلــدە»« :ال َّزانِيَــ ُة
َوال ـ َّز ِان؛ فَا ْجلِ ـ ُدوا ك َُّل َو ِ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا ِمائَـ َة َجلْـ َد ٍة» النــور.)2 :
منونەیەكــی تــر :حوكمــی كوشــتنی موســوڵامنی پاشــگەز بەڕەهایــی (بەبــێ
چەكهەڵگرتــن وچونــە پــاڵ هێــزی دوژمــن)؛ لــە قورئانــدا نیــە ..بۆیــە دیــارە حوكمــی
كوشــتنی موســوڵامنی پاشــگەز لــە ئیســام ـ بەڕەهایــی ـ دوای پێغەمبــەر بــە شــێوەی
حەدیــث دەركەوتــوە ،وەكــو «لَ يَ ِحـ ُّـل َد ُم ا ْم ـرِئٍ ُم ْس ـلِمٍ يَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل إِلَ ـ َه إِ َّل الل ـ ُه َوأَ ِّن
ـس بِال َّن ْفـ ِ
َر ُسـ ُ
ـسَ ،والتَّــار ُِك لِ ِدي ِنـ ِه الْ ُم َفــار ُِق
ـب الـ َّز ِانَ ،وال َّن ْفـ ُ
ـول اللـ ِه ،إِ َّل ِب ِإ ْحـ َدى �ثَـ َـا ٍث :الثَّ ِّيـ ُ
()29
لِلْ َج َم َع ـ ِة» كــە لــە «صەحیــح»ی موسلیمیشــدا (ژمــارە  )1676هاتــوە  ،و « َم ـ ْن بَـ َّد َل
ِدي َن ـهُ؛ فَاقْتُلُــو ُه» كــە لــە «صەحیــح»ی بوخارییشــدا (ژمــارە  3017و  )6922هاتــوە(.)30
منونەیەكــی تــر :هــەر حەدیثێــك باســی موعجیــزەی بــۆ پێغەمبــەر كــرد؛ دەبێــت بزانیــن
كــە دواتــر ســازكراوە ،چونكــە قورئــان هەمیشــە دەڵێــت ئێمــە «موعجیــزە» نانێریــن،
چونكــە ـ دەڵێــت ـ هەرچەنــد مەككەییــەكان داوای موعجیــزە و نیشــانە «آیــة»ی
خوایــی دەكــەن بــۆ ئــەوەی بــاوەڕ بهێنــن؛ بــەاڵم ئێمــە دەزانیــن كــە ئــەوان ـ وەكــو
گەالنــی پێشــو ـ هــەر بــاوەڕ ناهێنــن [بــۆ منونــە؛ كــە دەڵێــتَ « :وقَـ َ
ـال ال َِّذيـ َن َل يَ ْعلَ ُمــونَ:
لَـ ْولَ يُ َكلِّ ُم َنــا اللـ ُه أَ ْو تَأْتِي َنــا آيَـةٌ ،كَ َذلِـ َـك قَـ َ
ـال ال َِّذيـ َن ِمـ ْن قَ ْبلِ ِهـ ْم ِمثْـ َـل قَ ْولِ ِهـ ْم» (البقــرة:
ـاب ِب ـك ُِّل آيَ ـ ٍة َمــا ت َ ِب ُعــوا ِقبْلَتَـ َـك» (البقــرة،)145 :
ـن أَتَيْـ َ
َ « ،)118ولَـ ِ ْ
ـت ال َِّذي ـ َن أُوتُــوا الْ ِكتَـ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
« َو َمــا َم َن َع َنــا أ ْن نُ ْرسـ َـل ب ِْاليَــات إلَّ أ ْن كَ ـذ ََّب ِب َهــا الْ َّولُــونَ» (اإلرساء ،])59 :و ـ دەڵێــت ـ
ڕەنگــە ئــەو كاتــە شــایەنی س ـزای ســەختیش بــن و مۆڵــەت نەدرێــن! (الحجــر،)8-6 :

دەكرێت لەگەڵ هەر
گێڕانەوەیەكدا ئەو الیەنە
بپشكنین كە بزانین ئەم
گێڕەرەوەیە كاری بە
گێڕانەوەی ئەم وتەیە
چیە و پەیوەندیی چیە
بە خۆی و مەبەست و
كێشە و كێشمەكێشەكانی
خۆیەوە
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(األنعــام ، )8-4 :و دەڵێــت :ئێمــە «آیة»ـــەكانی قورئامنــان نــاردوە و ئەمــەش بەســە بۆیــان ،بــۆ منونــە( :العنكبــوت،)51 ،50 :
و دەڵێــت :نیشــانەكان و موعجیــزەكان بــە دەســتی خــوان ،بــۆ منونــە( :الرعــد ، )38 :و تۆیــش ـ ئــەی موحەممــەد! ـ تەنهــا
ئاگاداركەرەوەیەكیــت (الرعــد ، )7 :و «هیدایــەت» و بیبینــەوەی ڕێــی ڕاســت بــە دەســت خوایــە (الرعــد ، )27 :و منیــش ـ لەســەر
زمانــی موحەممــەدەوە ـ تەنهــا مرۆڤێكــم و نێــرراوم (اإلرساء .])9٣-٩٠ :لێــرەوە كاتێــك ئــەم دەقــە قورئانیانــە بــەو گێڕانــەوە و
حەدیثانــە بــەراورد دەكەیــن؛ دو جیهــان و دو بیركردنــەوەی جیــاواز پێشــان دەدەن :ســەیر نیــە لــە قورئانــدا لــە وەاڵمــی داوای
بەرزبونــەوە بــە ئاســاندا بڵێــت مــن تەنهــا مرۆڤێكــم؛ كەچــی دوایــی لــە گێڕانەوەكانــدا بڵێــت مــن چــوم بــۆ ئاســانەكان؟!
منونەیەكــی تــر :ئــەو حەدیثــەی باســی ئــەوە دەكات كــە پێغەمبــەر جنۆكەیەكــی گرتــوە ـ وەكــو ئامــاژەی بــۆ ك ـرا ـ؛ لەگــەڵ
چوارچێــوەی گشــتیی ئــەو دەقــەی قورئانــدا ناگونجێــت كــە دەڵێــت« :إِنَّـ ُه يَ َراكُـ ْم ُهـ َو َوقَبِيلُـ ُه ِمـ ْن َحيْــثُ لَ تَ َر ْونَ ُهـ ْم» (األعـراف:
 ،)27واتــە :شــەیتان ،و جنۆكەكانــی تــری هــاوكاری ،ئێــوە دەبینــن ،كــە ئێــوە ئــەوان نابینــن.

 .٦بابەتە سەرەكیەكانی حەدیث سنوردار و زانراون:

هــەر بابێــك ،هــەر بابەتێــك ،بنچینەكــەی لــە ســەرچاوە ســەرەكیەكانی وەكــو بوخــاری و موســلیمدا نەبــو ـ كــە هەوڵیــان داوە
تەنهــا گێڕانــەوەی دروســت «صحیــح» تۆمــار بكــەن و كۆمەڵــە مەرجــی خۆیــان جێبەجــێ كــردوە بــۆ جیاكردنەوەیــان ـ؛ جێــی
متامنــە نیــە و جێــی گومانــە .یانــی هــەر حەدیــث و گێڕانەوەیــەك هــات دەربــارەی بابەتێــك كــە لەســەر ئــەو بابەتــە لــە
ســەرچاوە ســەرەكیەكانی وەكــو بوخــاری و موســلیم هیــچ بــاس و گێڕانەوەیــەك نەهاتبــو؛ ئەگــەری گــەورە ئەوەیــە ســازكراو
بێــت .لــە واقیعیشــدا زۆربــەی هــەرەزۆری ئــەو حەدیثانــەی لــە كتێبەكانــی تــری حەدیثــدا هــەن؛ دەچنــەوە ســەر ئــەو بابەتانــەی
كــە لــە بوخــاری و موســلیمدا هــەن ،یــان هەمــان دەق بــە كەمێــك جیــاوازی و بــە ســەنەدی جیــاواز یــان لەســەر هەمــان بابــەت.
جــا ئیــر ئەگــەر قسەوباســێك هــات لــە «باب»ێكــدا كــە ئــەو بابــە هیــچ «أصل»ێكــی لــە بوخــاری و موســلیمدا نەبــو؛ ئــەوە دیــارە
بنچینەیەكــی نیــە كــە جێــی بایــەخ بێــت ،و جێــی خۆیەتــی گومانــی لــێ بكرێــت .نــەك لەبــەر ئــەوەی وا بزانیــن تەنهــا بوخــاری
و موســلیم هەوڵیــان داوە حەدیثــی دروســت و پەســەندكراو تۆمــار بكــەن ،بەڵكــو لەبــەر ئــەوەی ئەســتەمە «مەســئەلە»یەكی
بنچینــەدار لــەو هەوڵــە گشــتگیرەی بوخــاری و موســلیمدا هیــچ گێڕانەوەیــەك دەربــارەی نەهاتبێــت ،دیــارە كــە ئــەوان وازیــان
لــە «مەســئەلە»یەك هێنــا و هیچیــان لــە بارەیــەوە نەگێڕایــەوە؛ نهێنییــەك لــە بابەتەكــەدا هەیــە و دەبێــت گومانــی لــێ بكەیــن،
زۆربــەی جارانیــش ئــەم گومانــە لــە جێــی خۆیــدا دەبێــت.

 .٧دوركەوتنەوە لە پێوەری ئایینی و مەزهەبی:

بــۆ ئــەوەی ئــەم پێداچونــەوە و پاڵفتەكردنــە بــۆ كەلەپــوری حەدیــث كارێكــی زانســتی بێــت و ئەنجامێكــی زانســتی و واقیعیــی
هەبێــت؛ پێویســتە دور بكەینــەوە لــەوەی پێــوەری هەڵســەنگاندنی دەقــەكان پێــوەری ئایینــی و مەزهەبــی بــن .چونكــە
كاتێــك توێــژەر پاڵنــەری ئایینــی و مەزهەبیــی هەبێــت؛ گومانــی تێــدا نیــە كــە ئــەو ئینتیــا ئایینــی و مەزهەبیــە كاریگەریــی
لــە حوكمدانیــدا بەســەر بابەتەكانــدا دەبێــت .بــۆ منونــە :قورئانیــەكان ،كــە بــە پاڵنەرێكــی ئایینــی دەجوڵێنــەوە كــە بریتیــە لــە
داڕشــتنەوەی ئیســام لــەم ســەردەمەدا بــە شــێوەیەك بتوانــن بەرگریــی لــێ بكــەن و شــتێكی وای تێــدا نەهێڵــن كــە لەگــەڵ ئــەم
ســەردەمە نەگونجێــت و گومــان لــە كــۆی ئایینەكــە بوروژێنێــت؛ كاتێــك لێكۆڵینــەوەی ڕەخنەیــی لەســەر كەلەپــوری حەدیــث
دەكــەن؛ تەنهــا بەپێــی ئــەو پاڵنــەرە دەجوڵێنــەوە نــەك پێــوەری زانســتیی چەســپاو ،بۆیــە تەنهــا گومــان لــەو گێڕانــەوە و هەوااڵنــە
دەكــەن كــە لەگــەڵ وێنــە نوێك ـراوە و موتوربەكراوەكــەی خۆیــان بــۆ ئیســام نەگونجێــت ،و ئــەم گومانــەش هەمــو كاتێــك لــە
جێــی خۆیــدا نابێــت ،چونكــە مــەرج نیــە ئــەوەی ڕەســەن و چەســپاو و مێژوییــە لــە ئیســامدا؛ هەمــوی لەگــەڵ ســەردەمی نوێــدا
بگونجێــت ،دەگونجێــت ڕەگــەز و پێكهاتــە و چەمــك و بنەمــای وا لــە ئیســامدا هەبێــت كــە ڕەســەنیش بێــت و لەگــەڵ پێــوەرە
نوێیەكانیــش نەگونجێــت .وەكــو هــەر كولتورێكــی كۆنــی تــر كــە دەبێــت بــە ڕێگــە و هــۆكاری زانســتی هەوڵــی دۆزینــەوەی
بدەیــن وەكــو خــۆی لــە كاتێكــدا ئــەو كولتــورە لــە گەلێــك الیەنــەوە بــە كولتــوری نوێــان نامۆیــە.
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دابڕان
پەراوێز:

ژمارە 8
کانونی دووەمی ٢٠١٨

( )١البخــاري ،صحيــح البخــاري (الجامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه) .تحقيــق :محمــد
زهــر بــن نــارص النــارص .بــروت :دار طــوق النجــاة .الطبعــة األوىل1422 ،هـــ .جـــ ،1 .ص ،99 .الحديــث ( .)461جـــ ،4 .ص ،162 .الحديــث ( .)3423جـــ.
 ،6ص ،124 .الحديــث (.)4808
( )2الفاكهــي ،أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه .تحقيــق :د .عبــد امللــك عبــد اللــه دهيــش .بــروت :دار خــر .الطبعــة الثانيــة 1414 ،هـــ .جـــ،3 .
ص .393 .الحديــث (.)2319
( )3الطــري ،تفســر الطــري (جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن) .تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر .بــروت :مؤسســة الرســالة .الطبعــة األوىل .2000 ،جـــ،22 .
صص.138 ،136 .
( )4ابــن أيب عاصــم ،الســنة .تحقيــق :محمــد نــارص الديــن األلبــاين .بــروت :املكتــب اإلســامي .الطبعــة األوىل 1400 ،هـــ .جـــ ،2 .ص .611 .الحديــث
(.)1395
( )5الط ـراين ،املعجــم الكبــر .تحقيــق :حمــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي .القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة .الطبعــة الثانيــة .جـــ ،1 .ص .125 .الحديــث
(.)251
( )6الطـراين ،مســند الشــاميني .جـــ ،2 .ص .230 .الحديــث ( .)1241تحقيــق :حمــدي بــن عبداملجيــد الســلفي .بــروت :مؤسســة الرســالة .الطبعــة األوىل،
.1984
( )7البخاري ،صحيح البخاري .جـ ،4 .ص .193 .الحديث (.)3576
( )8البخاري ،صحيح البخاري .جـ ،5 .ص .9 .الحديث ( .)3675ص .15 .الحديث (.)3699
( )9البخاري ،صحيح البخاري .جـ ،1 .ص .97 .الحديث ( .)447جـ ،4 .ص .21 .الحديث (.)2812
( )10لــە دو «صەحابی»ـــەوە دەگێڕڕێنــەوە :ئیــن ئەبــی ئەوفــا ،و ئەبــو ئومامــە ،هەرچەنــد وا دیــارە قســەی خۆیــان بێــت! و ڕەنگــە كۆنرتیــن هاتنــی
ئــەم وتەیــە لــەو دوانــەوە لــە «املســند»ی (ئەبــو داودی طەیالیســی) ( ٢٠٤-ك).ـــدا بێــت .بڕوانــە :الطيالــي ،مســند أيب داود الطيالــي .تحقيــق :د.
محمــد بــن عبــد املحســن الــريك .الجيــزة :دار هجــر .الطبعــة األوىل .1999 ،جـــ ،2 .ص .163 .الحديــث ( ،)860ص ،455 .الحديــث (.)1232
( )١١الخطيــب البغــدادي ،الجامــع ألخــاق ال ـراوي وآداب الســامع .تحقيــق :د .محمــود الطحــان .الريــاض :مكتبــة املعــارف .جـــ ،2 .ص .162 .األثــر
(.)1492
( )١٢مســلم ،صحيــح مســلم (املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم) .تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي .دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت .جـــ ،3 .ص .1476 .الحديــث (.)1847
( )١٣مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،3 .ص .1680 .جـ ،4 .ص .2192 .الحديث (.)2128
( )١٤مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،1 .ص .36 .الحديث ( .)8ص .40 .الحديث (.)10
( )١٥ابن ُه َب ْ َية ،اإلفصاح عن معاين الصحاح .تحقيق :فؤاد عبد املنعم أحمد .الرياض :دار الوطن 1417 .هـ .جـ ،1 .ص.201 .
( )١٦ابن الجوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني .تحقيق :عيل حسني البواب .الرياض :دار الوطن .جـ ،1 .ص.131 .
( )١٧تەنهــا بــۆ منونــە؛ گێڕانــەوەی تیرمیــذی ،لــە ئەسســوددیەوە ،لــە ئەنەســی كــوڕی مالیكــەوە :الرتمــذي ،ســنن الرتمــذي (الجامــع الكبــر) .تحقيــق:
ـب َخلْ ِقـ َـك إِلَيْـ َـك يَـأْك ُُل َم ِعــي َهـذَا
بشــار عــواد معــروف .بــروت :دار الغــرب اإلســامي .1998 .جـــ ،6 .ص .81 .الحديــث (« :)3721اللَّ ُهـ َّم ائْ ِت ِنــي ِبأَ َحـ ِّ
ـي فَـأَك ََل َم َعـهُ».
الطَّـ ْ َ
ـر فَ َجــا َء َعـ ِ ٌّ
( )١٨بــۆ منونــە؛ بڕوانــە :الخليــي ،اإلرشــاد يف معرفــة علــاء الحديــث .تحقيــق :محمــد ســعيد عمــر إدريــس .الريــاض :مكتبــة الرشــد .الطبعــة األوىل،
 1409هـــ .جـــ ،1 .صَ « :420 .و َمــا َر َوى ِف َح ِديـ ِ
ـر ثِ َقـةٌَ .ر َوا ُه الضُّ َع َفــا ُء ِمثْـ ُـل إِ ْسـ َـا ِع َيل بْنِ َسـل َْم َن الْ َ ْز َرقِ َوأَشْ ـ َبا ِه ِهَ ،ويَـ ُر ُّد ُه َج ِمي ُع أَ ِئَّـ ِة الْ َح ِد ِ
ـث الطَّـ ْ ِ
يث».
ابــن القي ـراين ،تذكــرة الحفــاظ .تحقيــق :حمــدي عبــد املجيــد الســلفي .الريــاض :دار الصميعــي للنــر والتوزيــع .الطبعــة األوىل .1994 ،ص:146 :
الص َحابَـ ِة َو َع ـ ْن َج َم َع ـ ٍة ِم ـ َن التَّا ِب ِع ـ َن َع ـ ْن ك ُِّل َو ِ
«قَـ َ
احـ ٍـد ِم ْن ُه ـ ْمَ ،وكُلُّ َهــا بَ ِاطلَـةٌ.»...
سَ :وقَـ ْد ُرو َِي َه ـذَا الْ َح ِديــثُ َع ـ ْن َج َم َع ـ ٍة ِم ـ َن َّ
ـال الْ َم ْقـ ِـد ِ ُّ
ابــن الجــوزي ،العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة .تحقيــق :إرشــاد الحــق األثــري .فيصــل آبــاد :إدارة العلــوم األثريــة .الطبعــة الثانيــة .1981 ،جـــ.
 ،1صصَ « :234 ،233 .وقَـ ْد َذكَـ َر ُه ابْـ ُن َم ْر َد َويْـ ِه ِمـ ْن نَ ْحـ ِو ِع ْشِيـ َن طَرِي ًقــا كُلُّ َهــا ُمظْلِـ ٌم َو ِفي َهــا َمطْ َعـ ٌنَ ...وقَـ َ
ـال ابْـ ُن طَا ِهـرٍَ :ح ِديــثُ الطَّائِـ ِر َم ْوضُ ــوعٌ،
إِنَّ َــا يَ ِجــي ُء ِمـ ْن ُسـق ِ
َّاط أَ ْهــلِ الْكُوفَـ ِة َعــنِ الْ َمشَ ــا ِهريِ َوالْ َم َجا ِهيــلِ َعـ ْن أَنَـ ٍ
ـس َو َغـ ْ ِ
ـر ِه.»...
( )١٩مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،1 .ص .86 .الحديث (.)78
( )٢٠الدارقطنــي ،اإللزامــات والتتبــع .تحقيــق :مقبــل الوداعــي .بــروت :دار الكتــب العلميــة .الطبعــة الثانيــة .1985 ،ص« :)142( .289 .وأخــرج مســلم
حديــث عــدي بــن ثابــت‹ :والــذي فلــق الحبــة› .ومل يخرجــه البخــاري».
( )٢١یەحیــای كــوڕی مەعیــن و ئەحمــەد و داڕەقوطنــی و ذەهەبــی بــەو شــێوەیە وەســفیان كــردوە .بڕوانــە :يحيــى بــن معــن ،تاريــخ ابــن معــن
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(روايــة الــدوري) .تحقيــق :أحمــد محمــد نــور ســيف .مكــة املكرمــة :مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الـراث اإلســامي .الطبعــة األوىل.1979 ،
جـــ ،3 .ص« :524 .كَا َن يفــرط ِف التَّشَ ـيُّع».
أحمــد ابــن حنبــل ،العلــل ومعرفــة الرجــال (روايــة عبــد اللــه) .تحقيــق :ويص اللــه بــن محمــد عبــاس .الريــاض :دار الخــاين .الطبعــة الثانيــة،
 .2001جـــ ،2 .ص« :490 .ثِ َقــة إِ َّل أَنــه كَا َن يتشــيع».
العقيــي ،الضعفــاء الكبــر .تحقيــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي .بــروت :دار املكتبــة العلميــة .الطبعــة األوىل .1984 ،جـــ ،3 .ص..« :372 .كَا َن
ـولَ :عـ ِـد ُّي بْـ ُن ث َا ِبـ ٍ
شُ ـ ْعبَ ُة يَ ُقـ ُ
ـت ِمـ َن ال َّرفَّا ِعـ َن.»...
الســلمي ،ســؤاالت الســلمي للدارقطنــي .تحقيــق :فريــق مــن الباحثــن بــإرشاف وعنايــة ســعد بــن عبــد اللــه الحميــد وخالــد بــن عبــد
الرحمــن الجريــي .ص« :210 .ثقــةٌ ،إال أنــه كان رافض ًّيــا غال ًيــا فيــه».
ـوف شــيعي جلــد ثِ َقــة
ـي كُـ ِ
الذهبــي ،املغنــي يف الضعفــاء .تحقيــق :نــور الديــن عــر .قطــر :إدارة إحيــاء الـراث .1987 .جـــ ،2 .ص« :431 .ت َا ِب ِعـ ّ
َمـ َع َذلِــك َوكَا َن قــاص الشِّ ــي َعة َوإِ َمــام َم ْسـجِده ْم.»...
( )٢٢بــۆ منونــە؛ بڕوانــە :ابــن بَطَّــة ،اإلبانــة الكــرى .تحقيــق :رضــا بــن نعســان معطــي .الريــاض :دار الرايــة للنــر والتوزيــع .الطبعــة الثانيــة،
ـاجي :قــال أيب رحمــه اللــه :هــذا حديــث موضــوع عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم .قــال :وبلغنــي
 .1994جـــ ،1 .ص« :265 .قــال ابــن السـ ّ
عــن عــي بــن املدينــي ،أنــه قــال :ليــس لهــذا الحديــث أصــل ،والزنادقــة وضعــت هــذا الحديــث».
الخطــايب ،معــامل الســنن (رشح ســنن أيب داود) .حلــب :املطبعــة العلميــة .الطبعــة األوىل .1932 ،جـــ ،4 .ص« :299 .وأمــا مــا رواه بعضهــم أنــه
قــال ‹إذا جاءكــم الحديــث؛ فاعرضــوه عــى كتــاب اللــه ،فــإن وافقــه؛ فخــذوه ،وإن خالفــه؛ فدعــوه›؛ فإنــه حديــث باطــل ال أصــل لــه .وقــد
حــى زكريــا بــن يحيــى الســاجي عــن يحيــى بــن معــن أنــه قــال :هــذا حديــث وضعتــه الزنادقــة».
( )٢٣أبــو يعــى املوصــي ،مســند أيب يعــى .تحقيــق :حســن ســليم أســد .دمشــق :دار املأمــون للـراث .الطبعــة األوىل .1984 ،جـــ ،11 .ص.348 .
الحديث (.)6461
( )٢٤البيهقــي ،دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة .بــروت :دار الكتــب العلميــة .الطبعــة األوىل 1405 ،هـــ .جـــ ،6 .ص.511 .
الحديــث (.)2877
( )٢٥الحاكــم ،املســتدرك عــى الصحيحــن .تحقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا .بــروت :دار الكتــب العلميــة .الطبعــة األوىل .1990 ،جـــ،٤ .
ص .527 .الحديــث (.)8481
( )٢٦الذهبــي ،تلخيــص املســتدرك (بذيــل املســتدرك) .حيدربــاد :مطبعــة مجلــس دائــرة املعــارف النظاميــة .الطبعــة األوىل 1340 ،هـــ .جـــ،4 .
ص.480 .
( )٣١مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،3 .ص ،1200 .الحديث رقم (.)1571
( )27البخــاري ،صحيــح البخــاري .جـــ ،5 .ص .56 .الحديــث ( .)3895جـــ ،7 .ص .14 .الحديــث ( .)5125جـــ ،9 .ص .36 .الحديــث ( .)7011جـــ.
 ،9ص .36 .الحديــث (.)7012
( )28مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،4 .ص .1889 .الحديث (.)2438
( )29مسلم ،صحيح مسلم .جـ ،3 .ص .1302 .الحديث (.)1676
( )30البخاري ،صحيح البخاري .جـ ،4 .ص .61 .الحديث ( .)3017جـ ،9 .ص .15 .الحديث (.)6922
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