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مێژوو-ئەدەبیات-فیكــر  لــە  ســەردەمێكە  )جاهیلــی:   

ــەرهەڵدانی  ــش س ــە پێ ــدا، دەكەوێت ــەوەی عەرەبی وگێڕان

ــەم  ــەی ل ــا زمانەوانییەك ــە مان ــێ ب ــە ناب ــامەوە، وات ئیس

دەســتەواژەیە بڕوانرێــت –وەرگێــڕ(.

ــەی  ــە م ــنایییان ب ــەرزەمین ئاش ــی س ــار وگەالن ــەی ژی زۆرب

هەبــووە، ئــەو شــلەمەنییە فرەجــۆر و ســیفەتەی، هەندێــك 

هەندێكــی  و  كــردووە  وقەدەغەیــان  هەڵپــژاون  پێــی 

تــر قبوڵیــان كــردووە، و  تــا پایــەی خوداگــەل شــكۆیان 

داوەتــێ ، بارودۆخــی عەرەبیــش لەگــەڵ مەیــدا لەمــە بــەدەر 

نەبــووە، بەجۆرێــك بــەر لــە هاتنــی ئیســالم  بــە شــێوەیەکی 

جۆراوجــۆر پێــی ئاشــنابوون، ولــە تــرێ و خورما وجــۆ و مێوژ 

وگەمنەشــامی دروســتیان كــردووە )شــەرابی خورمــا پێــی 

دەوترێــت كوســیس(، هەبوونــی مــەی و خاوەندارێتییەكــەی 

مایــەی شــانازی وپایەداریــی بــووە، مەیخواردنــەوەش ئامــاژە 

ــدی. ــدی و دەوڵەمەن ــە پایەبڵن ــووە ب ب

هــاوكات عــەرەب لــەدەرەوەی دوورگەكــەی خۆشــیانەوە، 

لــە  یەكێــك  لــە  ئــەوەش  هاوردەكــردووە،  مەیــان 

بــن  )عەمــر  جاهیلــی  شــاعیری   موعەلەقاتەكانــی 

دەڵێــت:  كــە  دەداتــەوە،  ڕەنــگ  كەلســوم(دا 

كچە مەیگێڕ لەخەو ڕابە و جامی شەرامبان بۆ بێنە

توخودا چی تر هەڵیان مەگرە مەی و بیرەی ئەندرێنە

بــە  بــووە،  باكــووری ســوریا  )ئەندرێــن( شــارۆچكەیەكی 

ــردووە  ــەوەش وایك ــارساوە، ئ ــەكەی ن ــەرابە باش ــو و ش دارمێ

ببێتــە ســەرچاوەی مــەی بــۆ نیوەدورگــەی عەرەبــی، هــاوكات 

ــی  ــە گوندەكان ــك ل ــس( یەكێ ــام، و)بەیتەلڕەئ ــورسای ش ــە ب ل

ناوچــەی ئوربــەدی ئوردونیشــەوە، وەك یاقوتــی حەمــەوی لــە 

)معجــم البلــدان( بــاس دەكا، دەســتیان بــە مەی ڕاگەیشــتووە.

ڕەسەنەكەی

لەســەردەمی  مەیســازییە،  پیشــەی  و  مێــژوو  هەرچــی 

میتۆلۆژیــای  و  بەیتوبالــۆرە  كۆمەڵێــك  بــۆ  جاهیلیــدا 

دەگێڕنــەوە، كــە وێ دەمــێ لەنــاو عەرەبانــدا باوبووەتەوە، 

)شەمســەدینی كــوڕی موحەممــەد(، كەلــە ســاڵی) 859ك(

)حلبــە  كتێبەكەیــدا  دووەمــی  بەشــی  لــە  مــردووە،  دا 

الكمیــت( دەڵێــت: »یەكــەم كەســێك ترێــی گوشــیبێت 

بــۆ شــەراب، شــەیتان بــوو و بــۆ قابیــل و نەوەكانــی 

)حیــاە  كتێبەكەیــدا  لــە  گوشــی«،هاوكات)دەمیری(ش 

الحیــوان الكــربی( دەڵێــت: )دەگێڕنــەوە، كاتێــك ئــادەم لــە 

ــێكی  ــات و تاوس ــەیتان ه ــت، ش ــوی ناش ــتدا دارمێ بەهەش

خــواردەوە،  وی  لەخوێنــی  درەختەكــەش  و  ســەربڕی 

ــی  ــەیتان مەیموونێك ــارە ش ــرد، ئەمج ــەاڵی ك ــش گ گاڤەكی

بەســەردا ســەربڕی و درەختەكە لەخوێنی ئەویشــی نۆشــی، 

كاتێكیــش بــەری داهێشــت، شــێرێكی بەســەرەوە ســەربڕی 

و لەخوێنــی ویشــی نۆشــی، گاڤەكــی بەرهاتــە پێگەیشــن، 

ــی  ــە خوێن ــە ل ــەربڕی و درەختەك ــەردا س ــی بەس بەرازێك

بەرازەكەشــی نۆشــی،  بۆیــە ئەو كەســەی مــەی دەخواتەوە 

هــەر چــوار وەســفەكەی پێشــووی تــێ دەخزێــت، چونكــە 

ســەرەتا كــە دەینۆشــێت،  ڕەنگــی پێســتی دەكرێتــەوە 

وجــوان دەبێــت، وەك چــۆن تــاوس خــۆی منایــش دەكات، 

دەردەكەوێــت،  سەرخۆشــیەكە  كاریگەریــی  كاتێكیــش 

وەك مەیمــون یــاری دەكات وچەپڵــە لــێ دەدات و ســەما 

دەكات، كاتێكیــش ڕاددەی سەرخۆشــییەكەی زیــاد دەكات، 

نــۆرەی ســیفەتی شــێربوونەكە دێــت، گێچــەڵ دەكات و 

دەســت دەوەشــێنێت و قســەی هەڵیــت و پەڵیــت دەكات، 

پاشــان وەك بــەراز دەغەزرێــت و حــەزی لــە خــەوە و لــە 

ــت(. ــۆ دەكەوێ ــەل و پ پ
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

باڵوبوونەوەی لەسەردەمی جاهیلیدا

باوبوونــەوەی مــەی لەســەردەمی جاهیلیــدا، یاســاغكردنێكی 

و  مەیخانــە  باســی  چونكــە  نەهــات،  بــەدوادا  وای 

هاتــووە،  زۆر  و  ئاشــنایە  مەیخواردنــەوە  دانیشــتنەكانی 

هەرچــی گێڕانــەوە ئیســالمییەكانن، هەندێــك كەســی خــاوەن 

پێگــە جیادەكەنــەوە، و وا وەســفیان دەكــەن پێش ئیســالمیش 

دەمیــان لــە مــەی نــەداوە، لەوانــەش: )عەبدوملوتەلیبی كوڕی 

هاشــم، شــەیبەی كــوڕی ڕەبیعــەی كــوڕی عەبدوشــەمس 

كــە لــە جەنگــی بــەدردا كــوژرا، عوســانی كــوڕی عەففــان، 

وەرەقــەی كــوڕی نەوفــەل، قەیســی كــوڕی عاصمی ســەعدی، 

عەبدوڵــای كــوڕی جەدعــان«، ئەمــە و یەكەمیــن كــەس لــە 

ــوڕی  ــدی ك ــرد، وەلی ــاغ ك ــەی یاس ــدا م ــەردەمی جاهیلی س

موغیــرەی باوكــی ســوارچاك و هاوەڵــی پێغەمبــەر )خالیــدی 

ــوو. ــد( ب كــوڕی وەلی

بــە پێچەوانــەوە، شــاعیرەیلی ســەردەمی جاهیلــی، بــە مــەی 

ئاشــنابوون و دەســتپێكی شــیعرەكانیان بــەوی دەكــردەوە، 

بــەاڵم وەك مەبەســتێكی شــیعریی لــە وێنــەی پەسن)وەســف( 

و هەجــوو ئامادەییەكــی ســەربەخۆی نەبــووە، بەاڵم پێبەســت 

بــە بابەتــی پەســنەوە بــووە، شــاعیرەیلی جاهیلــی لەوێنــەی 

ــووە،  ــدا هەڵگوت ــش پێیان ــە لەوی ــكری( و جگ ــل الیش )املنخ

هــاوكات لــە یەكێــك لــە موعەلەقاتەكانــی )عەنتــەرەی كــوڕی 

ــە  ــەت ل ــۆی تەنان ــا خ ــی هەیە،ئەوەت ــدا ئامادەی شەداد(یش

ــازا وپێشــەنگ دەبینێــت: ــەوەی مەیشــدا بەئ خواردن

ولقد رشبت من املَُدامە بعدمـا... ركد الهواجر باملشوف املُْعڵـِم

بزجاجـە صفرا و ژات أسـرّە... قُڕنت بأزهر فی الَشال ُمقـدم

فِإذا شـربت فإننی مستهلـك... مالـی وعرضی وافر مل یُكڵـِم

وإِ ذا صحوت فا أقص عن ندی... وكا علمِت شائلی وتكرُّمـی

واتە: 

پیاڵــەی  بــە  گەرمــاش  قرچەقرچــی  لــە  تەنانــەت   ((

هەڵكۆڵــراو شــەرابم دەخــواردەوە ،بــە پیاڵەیەكی شوشــەی 

زەرد، كەچەنــد هێڵێكــی لەســەربوو، بــەالی قۆریەكــی 

ســپیی ســەرداخراوەوە دامنابــوو، تــا لەقۆرییەكــەوە مــەی 

بكــە نــاو پیاڵەكــەوە ، منێكــی كــە مــەی دەخۆمــەوە، لــە 

بەخشــندەییمەوەیە ماڵــی خــۆم تەخشــان دەكــەم، وبۆیــە 

ــەم،  ــەدار نەك ــۆم لەك ــی خ ــا حەیاوحورمەت ــەوە ت دەخۆم

هــەر  هێشــتاش  بەئاگادێمــەوە،  كاتێكیــش  یــار  ئــەی 

بەخشــندە و بەركەماڵــم و ناگۆڕێــم((. 

بــەاڵم ئــەو شــاعیرەی لەناویانــدا  بــە مەیخواردنــەوە 

نــارساوە و كردبوویــە كاروپیشــەی ژیانــی خــۆی ئــەوە 

)ئەعشــای گــەورە(ی شــاعیرە، كــە لــە بەرئــەوە مســوڵان 

نەبــوو و لــە ســەربێباوەڕیی خــۆی مایەوە، چونكە ئیســالم 

ــی  ــا مەیخۆرەوەیەك ــردووە، ئەعش ــەرام ك ــی ح مەیخۆری

ئالوودەبــووی ســەردەمی جاهیلیــە، ئــەو ناوبانگەشــی 

كــە باوبووەتــەوە، بەهــۆی موعەلەقەكەیەوەیــە، كــە لــە 

ــت: ــەڵ دەدات و دەڵێ ــدا ه ــە مەی ــدا ب ــد بەیتێكی چەن

وقد غدوت إلی الحانوت یتبعنی...

شاٍو مشٌل شلوٌل شلشٌل شول

فی فتیٍە كسیوف الهند قد علموا...

أن هالٌك كل من یحفی وینتعل

نازعتهم قضب الریحان متكئأً...

وقهوًە مزًە راووقها خضل

ال یستفیقون منها وهی راهنٌە...

إال بهات وإن علوا وإن نهلوا

یسعی بها ذو زجاجاٍت له نطٌف...
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مقلٌص أسفل الرسبال معتمل

ومستجیٌب تخال الصنج یسمعه...

إذا ترجع فیه القینە الفضل

والساحبات ذیول الخز ێ ونًە...

والرافات علی أعجازها العجل

من كل ذلك یوٌم قد لهوت به...

وفی التجارب گول اللهو والغزل

ــرای  ــەكان وكاب ــە مەیخان ــن جارچوومەت واتە:))چەندی

گۆشــتربژێنی چوســتوچاالكم لــەدوای خۆمــەوە دیتــووە 

ــێری  ــت وەك شمش ــو ڕاس ــی ڕێك ــدان گەنج ..-.. چەن

ــوون  ــە دڵنیاب ــی ك ــوون، ئەوانێك ــەاڵ هات ــم لەگ هیندی

لــەوەی هــەر دەمــرن، ئیــر بۆچــی پێــك لــەدوای 

پێــك خەمەكانــی ژیانیــان هــەڵ نــەدەن ..-.. بــە چڵــە 

لەنــاو  و  دەســەندەوە  یەكرمــان  ســاوی  ڕەیحانــە 

خۆمانــدا دەمــان گێــڕا تــا بۆنــی بكەیــن، شــەرابەكەش 

ــەوان  ــوو ..-.. ئ وەك كراســی شــەونم ســاف و ڕەوان ب

ــوو،  ــەوە چ نەب ــوون و كاتوشــوێن بەالیان ســەرخۆش ب

هێنــدە نەبــێ مــڕ بكرێــن لــە شــەراب و ســاقی هەرگیز 

ــوارەی  ــوێ بەگ ــاقی گ ــەوە ..-.. س ــوێ نەبێت ــان ج لێی

ــرا  بەناوئێمــەی  ــەوە، خێ ــە قاچــی پڕلەپاوان مــرواری ب

ــوو ..-..  ــات و دەچ ــەڕا و دەه ــتاندا دەگ ــی مەس چین

ئامێرەكانــی موزیــك وەاڵمــی یەكریــان دەدایــەوە، 

لێــرە عــود زایەڵــەی بــوو، و لــەوالوە ژنەگۆرانیبێژێكــی 

ــێ دەدا  ــی ل ــی تەپڵ ــە خرینگــەی مەچەكەكان جــوان ب

..-.. كچەیلێــك بــە كراســی ئاودامانــەوە، بــە كووپەڵــە 

شــەرابەوە دەســوڕانەوە، تــا دەرخــواردی ئــەو الوە 

ــژم  ــوارد و چێ ــتی ڕامب ــدەن ..-.. بەڕاس ــانەی ب مێرخاس

لــەو ڕۆژانــە دیــت، مــن پیــاوی دڵــداری بــووم، و هیــچ 

شــتێك لــە دڵداریكــردن و گەرموگوڕیــی هەرزەكاریــی 

ــتم((. نەخس

)بۆموعەلەقــەكان، ســوودم لــە كتێبــی )رشح املعلقــات 

الســبع(ی زەوزەنــی، چاپــی 2013 وەرگرتــووە )و(.

كودەتا ئیسالمییەكە و قۆرخكردنی چێژ

بــە  وئیســالم  پەیدابــوو،  محەممــەدی  بانگــەوازی 

نیوەدوورگــەی عەرەبیــدا باوبــووەوە، ئەمــەش جــۆرە 

و  بەرپاكــرد،  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  كودەتایەكــی 

كــە  پەیدابــوون،  دەقــەكان  پێــی  بــە  حەرامكــردن 

یاســاغكردنی  كۆتایییەكــەی  و  پلەبەندبــوو  ســەرەتا 

ــەوە، ئەگەرچــی هێشــتا نەریتــی  تەواوەتــی مــەی گرت

ــێ  ــووەوە، ل ــەر ماب ــكان ه ــەوە الی هەندێ مەیخواردن

زۆربــەی ئــەو گێڕانــەوە و چیرۆكانــەی هەن ســەبارەت 

بــەو كەســانەی  هێشــتا هــەر مەیخۆربــوون دژیەكــن، 

ئەمــە جگــە لــەوەی ڕاددەی وردیــی لــە جێبەجێكردنی 

ســزا یــان هۆشــداری پێدانیشــیان جیــاوازە، ســزای 

مەیخــۆر قامچیكوتە)جەڵدلێــدان(، لــێ ڕاجیایــی هەیــە 

لەســەرژمارەی قامچییــەكان، بــەو وەســفەی داخــۆ 

ــا؟ ــان ن ــە ی ــە مەزنەكان ــە تاوان ــەوە ل مەیخواردن

هــاوكات ئیســالم چەمكــی بێبەشــبوون لــە »مەیــی 

پیــرۆز«ی پێشكەشــكرد وەك ســزایەك بــۆ ئەوكەســانەی 

پێغەمبــەر  وەك  دەخۆنــەوە،  مــەی  لەدونیــادا 

))هــەر  دەڵێــت:  گوزارشــتێكدا  لــە  موحەممــەد 

كەســێكی لــەم دونیایــە مــەی بخواتــەوە، و ئالــوودەی 

بــێ و پێــش ئــەوەی تەركــی بــكا وداوای لێخۆشــبوون 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هەرچی لۆژیكی مەیی 
خوداییە، پابەندە بە چێژێكی 
پوختەوە، هیچ لەو مەیە 
ناچێت ئەمڕۆ دەیخۆینەوە 
ولەو مەیەش ناچێت لە 
ڕابردوودا خواردوویانەتەوە

بــكات مبــرێ، ئــەوە لــە ڕۆژی دواییــدا لێــوی تــێ 

جیــاوازی  دیدێكــی  ئیســالمە  ناســوێ((،هەرچی 

ــردەوە، مــەی  ــژەی ڕەت نەك ــەو چێ ــرد، ئ پێشــكەش ك

ــە  ــی، ك ــی خودای ــۆ چێژێك ــۆڕی ب ــو گ ــی، بەڵك هەیەت

ناوبەهەشــتەوە،  دەچنــە  بەهەشــتییەكان  كاتێــك 

قورئــان  دەقــی  ئەوەتــا  ڕادەگات،  پێــی  دەســتیان 

ــە خواناســان  ــەو بەهەشــتەی ب ــەی ئ ــت: ))منوون دەڵێ

ــژ  ــاری لێوڕێ ــك ڕووب ــزكاران وادە دراوە، كۆمەڵێ و پارێ

لــە ئــاوی ســازگار و ڕوبارەیلێكــی پــڕ لــە شــیری بەتــام 

و رووبارەیلێكــی پــڕ لــە مەیــی پڕچێــژ بۆئەوانــەی 

هەنگوینــی  پڕلــە  دەخۆنەوە،وڕووبارەیلێكــی 

ــی  ــە هەرچ ــە جگەل ــین، ئەم ــێ دەبەخش ــان پ پاڵفتەی

خــۆش  لێیــان  خــوداش  میوەهاتــە،  بەروبوومێكــی 

بــووە، ووەك ئەوانــەی لەئاگــردا بەنەمریــی دەمێننــەوە 

ــش  ــەوە، ئەمانی ــكبڕ دەخۆن ــووی ناوس ــاوی كوڵهات و ئ

ئاوهــا دەمێننــەوە((.

مەیی خودایی

مەیــی بەهەشــت لەمەیــی دونیــا ناچێــت، ئەومەســتت 

نــاكات، واتــە ئــاوەزت لــێ ناســتێنێتەوە، وەك لــە 

قورئانــی پیــرۆزدا بــاس كــراوە ))يُطَــاُف َعلَيِْهــم ِبــَكأٍْس 

ــا  ــاِرِبَن )46( اَل ِفيَه ٍة لِّلشَّ ــذَّ ــاَء لَ ــٍن )45( بَيَْض ِع ــن مَّ مِّ

ــە  ــات(( وات ــوَن )47( : الصاف ــا يُنزَفُ ــْم َعْنَه ــْوٌل َواَل ُه َغ

:)لــە پەرداخــی تایبەتیــدا شــەرابی تایبەتیــان بەســەردا 

ــەو  ــۆ ئ ــە ب ــپی و بەلەزەت ــەرابەكە زۆر س ــڕن، ش دەگێ

كەســانەی نۆشــی دەكــەن، نەدەبێتــە هــۆی سەرئێشــە 

وئێڵنجــدان، نــە وەك شــەرابە ناپوختەكانــی دونیــا 

مەســت و بێهۆشــیان دەكات(،  هەروەها))يَتََنازَُعــوَن 

ِفيَهــا كَأًْســا الَّ لَْغــٌو ِفيَهــا َواَل تَأْثِيــٌم  )23(: الطــور((: 

واتــە ))بــە دڵخۆشــییەوە لــە كاســی تایبەتیــدا شــەراب 

دەنۆشــن، جــار جــار بــۆ خۆشــی و گاڵتــە لــە یەكــری 

گوناهــو  و  نارشیــن  ڕەفتــاری  لــە  دەســتێنن، دوور 

ــر((. ــی یەك تاوانباركردن

ئــەو ســیفەتانەی دەقــە قورئانییــەكان باســی دەكــەن،  

)لەزمانــی  مــەی  ووشــەی  مانــای  بــە  پێوەنــدی 

كــە  بــەو وەســفەی  عەرەبیــدا: خمــر(ەوە هەیــە، 

وەكــو ســەرپۆش)الخار( ئــاوەزی مرۆڤ دادەپۆشــێت، 

هەرچــی مەیــی بەهەشــتە، ســپییە وئــەو كەســەی 
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نابێتەهــۆی  و  نابــێ،  مەســت  پێــی  دەیخواتــەوە 

ــەو كەســەی  ــازارە جیاوازەكانــی جەســتە، هــاوكات ئ ئ

دەینۆشــێت تووشــی ئــەو پــێ لــێ هەڵبڕیــن وهەڵیــت 

ــە نابــێ، كــە مەســتی دروســتی دەكات. و پەڵیــت وتن

بــە  پابەنــدە  خوداییــە،  مەیــی  لۆژیكــی  هەرچــی 

ــە  ــە و ئاكام ــەوە لێكەوت ــەوە، لەالیەك ــی پوخت چێژێك

ــی  ــی مرۆی ــە تایبەمتەندی ــدارەكان ب ــە پێوەندی دونیاییی

ــتییەكانی  ــە رسوش ــەوە تایبەمتەندیی ــی تریش ولەالیەك

مــەی تێكەڵــی نابــن، هیــچ لــەو مەیــە ناچێــت ئەمــڕۆ 

ــردوودا  ــە ڕاب ــت ل ــەش ناچێ ــەو مەی ــەوە ول دەیخۆین

ســیفەتە  لــە  كودەتایــە  ئــەم  خواردوویانەتــەوە، 

جەوهەرییــە رسوشــتییەكانی مەیدا، دەقــە قورئانییەكە 

ــە موقــەدەس  ــە كاتێكــدا جگــە ل گریانــەی دەكات، ل

دیكــەی  ســەرچاوەیەكی  هیــچ  قورئــان(  )دەقــی 

ــا  ــۆ ئــەم ســیفەتانەمان نییــە، مەیــی دونی ســەملاندن ب

تەنهــا لەناوەكەیــدا لــە مەیــی ڕۆژی پەســان دەچێــت 

دەقــە  ئەوتێگەیشــتنەی  لەســیفەتەكانیدا،  نــەك 

قورئانییــەكان پێشكەشــی دەكــەن، وەرچەرخانێــك بــوو 

لــە ســەر ئاســتی ئــەو چێــژەی مــەی پێشكەشــان 

ــژ  ــی زۆر بەچێ ــی خودای ــەرەو مەیەك ــۆڕا ب دەكات، گ

و دوور لــەو ســلبییاتەی پێوەنــدی بــە مەیــەوە هەیــە.
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