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وەك  توێژەرێكی  گرنگی  پێموایە  من 

بۆئەوەی،  دەگەڕێتەوە  ئەركۆن،  محەمەد 

ڕادی��ك��ال��ی  م���ان���اداری  پرسیارگەلێكی 

ك��ردووە.  ئیسالمی  كەلەپوری  ئاڕاستەی 

دەرگ��ی��ری  سااڵنێك  ل��ەب��ەرئ��ەوەش  ه��ەر 

بیر  بەرلەوەی  سەرەتاو  و  هزرەبووم   ئەو 

تێگەیشتنیم  هەوڵی  بكەمەوە،  لەوەرگێڕانی 

وەك  الوەك��ی  مەسەلەگەلێكی  من  بۆ  دا. 

نرخێكی  تایبەتی،  دەسكەوتی  نێوبانگ  و 

ئەو  گرنگە،  بەالمەوە  ئەوەی  نییەو  ئەوتۆی 

كە  جیۆلۆجیەیە  ئاركیۆلۆژی  و  داماڵینە 

لەگەڵ كەلەپوری ئیسالمدا لەسەرەتاكانیەوە، 

ئەو  گەر  دەستیداوەتێ.  ئەمڕۆ،  ڕۆژگاری  تا 

ژاپۆنی،  یان  چینی  توێژەرێكی  الی  هزرەم 

بردایە،  شك  دیكە  ڕەگەزێكی  هەر  یاخود 

لە  ئەوەی  جای  چ  دەكەوتم.  شوێنی  ئەوا 

بیریارێكی گەورەی جەزائیرییەوەبێت.

نوتەكەدا،  و  تاریك   هەلومەرجە  لەم  من 

ب�����ەدوای چ��ارەس��ەرێ��ك��دا دەگ���ەڕێ���م. 

لەم  نوسینەكامندا  لێكۆڵینەوەو  لەهەموو 

)ئێمە  دەستپێدەكەم:  بەڵگەنەویستەوە 

پێویستامن بە ئازادی فیكری هەیە، بەجۆرێك 

لەبەردەم  ئێمە  ڕوینەدابێت.  لەمێژوودا 

ناو وێڵگە  دووڕیانێكداین و ڕەنگە چووبینە 

لێدیارنەبێت؟  ئاسۆمان  تاریكەكانەوە و 

ناهەموارە  دۆخە  لەم  ئیسالمی  جیهانیش 

گران  و  قورس   باجێكی  گەر  نایەتەدەرێ ، 

نەدات(.

مێژویی  و  بەشێوازە  وەحی  كێشەی  كێ  

ئەنرسۆپۆلۆژیە بەراوردكاریەكەی هێنایەئارا، 

یەكتاپەرستیەكان  ئاینە  ت��ەواوی  بەجۆرێك 

تێكستە  بیمی  لەترس  و  بەوەش  بگرێتەوەو 

كێشەی  ك��ێ   قوتاریكردین؟  پ��ی��رۆزەك��ان 

هەقیقەت  و  و  وەح��ی  نێوان  پەیوەندی 

ئیاممی  بەرهەمەكانی  لەمیانەی  مێژوی، 

غەزالییەوە هێنایە بەرباس؟ كێ  بەشێوازێكی 

وەحی   نێوان  پەیوەندی  لەپرسی  تازە  زۆر 

كۆڵییەوە،  توندوتیژی  هەقیقەت  و  و 

چەند  تۆبەو  سورەتی  تاوتوێكردنی  لەڕێی 

تێكڕای  ئاشکرایە  دی��ك��ەوە؟  سورەتێكی 

موقەدەساتەكان  س��ەرج��ەم  و  ئاینەكان  

لەساتەوەختێك لە ساتەوەختەكانی مێژوودا، 

توندوتیژی،  پاساودانەوەی  بۆ  بەكارهێرناون 

یان بۆ بەخشینی ڕەوایەتیەكی ئاسامنی بەو 

زاتی  جیهادییەكانیش  لێرەوەیە  كردەوانە. 

ئەوەدەكەن، كۆمەڵكوژی  و تەقینەوەو کاری 

پێیوابێت  ئەوەی  ئەنجامبدەن.  تێكدەرانە 

پیرۆز و ڕەها موڵكی ئەوە، ئەوا  هەقیقەتی 

مافی ئەوەی دەبێت بتكوژێت  و بگرە ئەركی 

تەنها  چونكە  بتكوژێت،  سەرشانیشیەتی 

دیكەی،  بەئاین ێكی  سەر  تۆ  لەبەرئەوەی 

نیت،  ئاینزایەك  و  ئاین   هیچ  سەربە  یاخود 

هەقیقەتەی  ئەو  دەرەوەی  دەكەویتە  ئەوا 

تۆ  ئ��ەو  بەبۆچونی  پێیەتی.  ب��اوەڕی  ئ��ەو 

نیە.  مێژووییەكی  نرخی  ژیانت  و  كافریت  

نییە  تایبەت  هەربەتەنها  مەسەلەكە  كەواتە 

بە ئیسالم، ئەگەرچی لەئێستادا ئەوە ئیسالمە 

جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە.

سەیری مەسیحیەت بكەن، لەسەردەمانی 

پشكنین  دادگاكانی  و  پەرستان   خاچ  شەڕی 

و  كاتۆلیك   ن��ێ��وان  م��ەزه��ەب��ی  ش���ەڕی   و 

ئەوە  بۆ  ئەمەش  ئەڵبەت  پرۆتستانتەكان. 

ناڵێم، تا پاساو بۆئەوە بهێنمەوە، كە لەئێستادا 

ڕوودەدات، بەڵكو ئەوە لەپێناو بەراوردكردن 

 و تێگەیشنت  و وردبونەوەدایە.

هەمیشە  تێبگەین،  بۆئەوەی  ئەركۆن   

بۆیە  بەراوردبكەین،  لێدەكات  داوام���ان 

مەسیحیەت  و  ئیسالم  و  لەنێوان  هەمیشە 

دەكات  و  بەراوردكارییە  ئەو  یەهودیەتدا، 

تەرێزكردن   میكانیزمی  كە  دەری��دەخ��ات، 

تیۆلۆژیە  سستمە  ئەوسێ   الی  سڕینەوە  و 

لەناوەڕۆك  جیاوازی  س��ەرەڕای  شتە،  یەك 

واتە  ڕێوڕەسمەكانیاندا،  و  بیروباوەڕ   و 

چواردیواری  لەنێو  لێدەكات  ئەوەمان  داوای 

بێینەدەرێ ،  خۆمان  كەلەپوری  تەنگەالنی 

ئاشنابین  و  دیكە  بەكەلەپورەكانی  بۆئەوەی 

ئاینی  دیاردەی  لە  بەرفراوانرت،  بەشێوەیەكی 

بۆئەوەی  دەك��ات،  بانگهێشتامن  تێبگەین. 

ب��ۆئ��ەوەی  بكەینەوە،  مێشكامن  ت��ۆزێ��ك 

بێینەدەرێ  ئاینزاكامنان  گروپ  و  لەتەوقی 

كێ   هەڵمژین.  هەناسەیەك  ل��ەدەرەوە    و 

ڕۆشنایی  لەبەر  قورئان  پێشرت،  هەبووە 

رشۆڤە  كۆمەاڵیەتیەكاندا  مرۆیی  و  زانستە 

)قرا     أت  كتێبەكەیەوە  لەڕێی  ئەویش  بكات؟ 

بەرنامەیەكی  كتێبەدا  لەو  ال��ق��ران(.  ف�ي 

لێكۆڵینەوەی  نوێكردنەوەی  بۆ  هەمەالیەنی 

بە  ئەوەشی  پێشكەشكردووە و  قورئانی 

گرێداوە،  س��ەردەم��ەوە،  زانست و  ڕەوت��ی 

لەهەوڵی  كەڵكی  پرۆسەیەشدا  لەو  بێگومان 

پێشرت  كە چۆن  وەرگرتووە،  ئەوروپا  زانایانی 

ژێرباری  هێنایە  ئینجیلیان  تەورات و  ئەوان، 

تایبەت  بەشێوەیەكی  مێژووییەوە.  ڕەخنەی 

بدە،  قەشەنگەی  شیكردنەوە  لەو  سەرنج 
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لەوێدا  كردووە.  )الكهف(ی  سورەتی  بۆ  كە 

ئیسالمی  لە  بەر  ئاینەكانی  بە  تەنها  هەر 

وەك یەهودیەت و مەسیحیەیتەوە گرێنادات، 

ئاینە دێریەنەكانی  بۆ  بەڵكو دەیگەڕێنێتەوە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، كە زۆر پێشرت لە ئاینە 

یەكتاپەرستیە گەورەكان لە ئارادابوون.

لە  زۆری  سودێكی  بۆمنونە  ت���ەورات 

ڕافیدەین  دۆڵی  بەسەرهاتەكانی  و  چیرۆك  

و  ئۆگارتی  حیسی   كەنعانی  و  ئەنادۆڵ  و   و 

لەكاتێكداو  ئەمە  بینیووە.  میرسییەكان   و 

لە  سودی  قورئان  ناڕاستەوخۆ،  بەشێوەیەكی 

هەرچەندە  وەرگرتووە.  ئینجیل  تەورات  و 

كەشتی  ئەوەوەیە  لەسەرو  قورئان  گەورەیی 

كاریگەری  لەژێر  یاخود  وەرگرتبێ ،  لەوان 

ئەوەی  وەك  بووبێت،  ئەواندا  ڕاستەوخۆی 

هەندێ  لەخۆرهەاڵتناسان باسیدەكەن. 

پێشرتی  ئ���ەوان���ەی  ه��ەم��وو  ق��ورئ��ان 

ن��وێ   و  پێكهاتەیەكی  ئ��اوێ��ت��ەك��ردووەو 

ئەركۆنیش  پێشكەشكردووە.  بلیمەتانەی 

ئەوەی  وێنەكانیەوە،  كەم  توێژینەوە  لەڕێی 

قورئان   لەمەزنی  ئەو  كەواتە  سەملاندووە، 

نەكردۆتەوە.  كەم  ئیسالمی  كەلەپووری  و 

ب��ەم��ج��ۆرەش م��ەس��ەل��ەك��ان ل��ەه��ەن��او  و 

ڕزگاریی  ڕۆشندەكرێنەوە و  ڕەگوڕیشەیانەوە 

بەو  دەبێت  یاخود  نابێت،  یان  فیكریش 

جۆرەبێت.

كێ  نوسی )ڕەخنەگرتن لەئەقڵی  ئیسالمی، 

سەرەكی  كێشەی  چونكە  عەرەبی(؟  نەك 

س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  موسڵامنان  ع���ەرەب و 

چۆنیەتی  یاخود  ئاینیە،  ئەقڵی  بەگشتی، 

سەدەكانی  تیۆلۆژیای  ل��ە  ق��وت��ارب��وون��ە 

ناوەڕاست،  نەک شتێکی دیکە.

لە  چ��ۆن  ئ��ەوەی��ە،  س��ەرەك��ی  كێشەی 

قۆناغی ئەقڵی ئاینیەوە بچین بەرەو قۆناغی 

عەملانی  قۆناغی  یاخود  زانستی،  ئەقڵی 

تیۆلۆژی  قۆناغی  عەرەب  هێشتا  فەلسەفی. 

كە  تێنەپەڕاندووە،  ناوەڕاستیان  سەدەكانی 

كۆنت،  ئۆگست  دابەشكاریەكەی  بەپێی 

هزری  گەشەكردنی  قۆناغەكانی  لە  یەكێكە 

چۆن  ئەوەیە  سەرەكی  كێشەی  مرۆڤایەتی. 

بۆئەوەی  بخەین،  وەالوە  كەلەپوور  بتوانین 

بۆ  بارگرانیامن  كۆڵامنەوەنەبێت  و  بە  هەر 

دروستنەكات، بۆئەوەی تاهەتایە هەنگاونان  

و هەوڵەكامنان پەك نەخات.

دیلی  ن��ەم��ان��ەوێ ،  مب��ان��ەوێ   و  ئێمە   

چۆن  ئەوەیە،  سەرەكی  كێشەی  خۆمانین. 

لێك  كەلەپور  بۆماوەی  میراتیە  هەموو  ئەو 

قەناعاتە  ئەو  ت��ەواوی  واتە  هەڵوەشێنین، 

زاتی  كە كەس  ڕەخنە،  بدەینەبەر  دۆگامیانە 

لێبكات،  پرسیاریشی  تەنها  ئەوەنەكات، 

تەنانەت گەرهاتوو ڕەوایەتیشی بەخشی بەو 

ڕۆح  مایەی  دەبێتە  دڕندانەیەی،  تەقینەوە 

كێشانی هەزاران هەزار خەڵكی بێتاوان.

ك��ێ��ش��ەی س���ەرەك���ی ئ���ەوەی���ە، چ��ۆن 

بێتەئارا،  ئازادیخوازانە  لیربالی  خوداناسیەكی 

ئەو  ڕوبەڕووبوونەوەی  توانای  بەجۆرێک 

كە  هەبێت،  تاریكەی  دۆگ��امو  خوداناسیە 

یەخەی  ئ��ااڵوەو  لەگەردمنانان  ساڵە  هەزار 

گرتوین.

ئەركۆن نایەوێت ئاین  لەناوبەرێت، بەڵكو 

بۆی  دیكەمان  تێگەیشتنێكی  دەخوازێت 

تۆلێرانسانە.  و  ئازاد  تێگەیشتنێكی  هەبێت، 

كێ  لەمەدا كۆمەكی پێكردین  و گەورەترین 

كەلەپوری  لەناو  شەنوكەوكردنی  پرۆسەی 

دەرگای  كێ   ئەی  دەستپێكرد؟  ئیسالمیدا 

سەرپشت،  خستینە  بۆ  مۆدێرنی  ه��زری 

مێژویی  قوتابخانەی  بەگەورەترین  كاتێك 

كەمەبەستم  ئاشناكردین،  سەردەمەی  ئەم 

قوتابخانەی وەرزنامەی فەرەنسیە؟

قوتابخانە،  ب��ەو  ئاشنابوومنان  لەڕێی 

بەرهەمە  خوێندنەوەی  بە  دەستامنكرد 

و  بلۆخ   مارك  و  ڤیڤەر   لوسیان  مەزنەكانی 

فێرنان برۆدێل  و جۆرج دوبی  و جاك لۆگۆف 

 و چەندانی دیكە. لێرەوە تێگەیشتین پرۆسەی 

مێژووییەكان،  لێكۆڵینەوە  نوێكردنەوەی 

ئەركۆنیش  دەستیپێكردووە.  چۆنی  چۆن 

مێژوونوسانە و  ئ��ەو  خوێندكاری  بۆخۆی 

بۆیە  هەر  قوتابخانەیەیە،  ئەو  پ��ەروەردەی 

بەسەر  ئەوان  میتۆدەی  ئەو  توانی  لێهاتوانە 

لەڕێی  پراكتیزەبكات  و  ئیسالمیدا  كەلەپوری 

ئێستاشەوە  لەڕێی  ئێستاو  ڕاب����ردووەوە 

لە  یەك  وەك  بۆئەوەی  بخوێنێتەوە،  ڕابردوو 

ئێستاو ڕابردوو تێبگات.

ڕیشەی  ڕەگ و  ئێستا،  كێشیەكی  هەموو 

چارەسەركردنی  بۆیە  هەیە،  ل��ەڕاب��ردودا 

ڕەگوڕیشەكانی   ل��ە  ب��ەوەی��ە،  پێویستی 

دەرونشیكاری  ئ���ەوەی  وەك  بگەڕێین، 

چۆن  دەزانێت  ئەركۆن  ئەڵبەت  دەیكات. 

مێژوی  ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی  ئ��ەوان��ە  ه��ەم��وو 

بۆئەوەی  فۆرمەلەدەكات،  درێ��ژدا  م��اوە 

بەرچاوڕوون بێت  و هەقیقەتی شتەكان وەك 

خۆیان دەركەون.

تێرمە  لەو  یەكێكە  م��اوەدرێ��ژ  مێژووی 
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بەناوبانگانەی، فێرنان برۆدیلی گەورە مێژونووس 

هەرگیز  هەن،  گرفت  كێشەو  هەندێ   دایهێناوە. 

چوارچێوەی  لە  هاتوو  گەر  نابین،  حاڵی  لێیان 

ناوەندیشدا  مام  تەنانەت  كورت ،  ماوە  مێژووی 

مانایەكیان  قسەكامنان  بۆئەوەی  سەیرمانكرد، 

بهێنینەوە و  كۆنكرێتی  منونەیەكی  با  هەبێت، 

عێراقی  كە  بكەین،  مەزهەبیە  كێشە  لەو  باس 

داغانكردووە.

نییەو  عێراقدا  لە  بەتەنها  هەر  ئەوە  ئەڵبەت 

واڵتانی خۆرهەاڵتی عەرەبی، تەنانەت پاكستان  و 

ئەفغانستان  و جێ   و شوێنی دیكەشی گرتۆتەوە. 

قسەی زۆربەی زۆری ڕۆشنبیرانی عەرەب، چەند 

ترسناكە  بابەتە  لەو  باس  كاتێك  بێامنایە،  و  پوچ  

دەكەن  و خەریكە دەبێتە هۆكاری جەنگی ناوخۆ 

و كۆمەڵكوژی  و دابەشبوون.

دەرێ ،  دەچمە  خ��ۆم  لەپێستی  خەریكە   

بابەتە  ئەو  دەربارەی  ڕۆژنامەكان  وتاری  كاتێك 

دەخوێنمەوە. وەها باسی ئەو مەسەلەیە دەكەن، 

س��ەدام  لەسەردەمی  دوێنێ   و  ئ��ەوەی  وەك 

یان  سەریهەڵدابێت،  ت��ردا  ئەوانی  حوسێن  و 

بەرپرسیاربن.  لەوە  ڕژێم  ئەم  ڕژێم  و  ئەو  تەنها 

بۆ  سەرپێیانەیە  ڕوكەش  و  زۆر  دیدێكی  ئەمە 

بەمجۆرە  مەزهەبی  كێشەی  و  مەسەلەكان  

كۆنرتە،  لەوە  مەزهەبی  كێشەی  نابێت.  چارەسە 

سەختی ڕوبەڕوبوونەوەشی لەوەدایە.

ئەوانە وەك فێرنان برۆدێل دەڵێت«مەسەلەكان 

ماوە  مێژووی  چوارچێوەی  ن��او  دەپەستێننە 

هەقیقەتەكەی  لە  ناتوانن  ب��ەوەش  كورتەوەو 

تێبگەن«بەاڵم ئەركۆن دێت  و دەیخاتە ناو سیاقی 

چۆنیەتی  باسی  كاتێك  زیاتر،  یان  ساڵ  ه��ەزار 

یان  بۆدەكات،  سونەت  ئاین زای  دروستبونی 

ئاینزا  و  ئاینز ای   ئەودا  لەبەرامبەر  چۆنی  چۆن 

شمشێر  بە  دەبنەوەو  قوت  دیكە  ئیسالمیەكانی 

دەكەونە گیانی یەكرت و لەسەر مانای ڕاستەقینەی 

ئاینزایەو ئیسالم  ئیسالم بەشەڕدێن، چونكە هەر 

پێ   لەهەموان  دەزانێت  و خۆی  بەموڵكی خۆی 

ڕاسرتە.

لەنێوان  مەسیحیەتدا،  مێژووی  لە  ئ��ەوەش 

كاتۆلیكی ،  ئاینزای  ئەرسۆدەكسی و  ئاینزای 

سەدەی  ل��ەدوای  پرۆتستانتی  ئاینزای  پاشان 

شتێك  پێیوایە  ئەركۆن  ڕویداوە.  شازدەهەمەوە 

نییە ناوی ئیسالمی راست، یان ئیسالمی ناڕاست 

ڕوبارێك  لەپێناویدا  ئەفسانەیەكە  ئەوە  بێت. 

لەڕوانگەی  ئاینزایەك  هەموو  ڕژاوە.  خوێن 

ئیسالمی  لە  بریتیە  پێیەتی،  باوەڕییان  ئەوانەی 

ڕاستەقینە.

بێ   و  چاو  بەیەك  پێویستە  نوێ   مێژونوسی 

جیاوازی سەیریان بكات، گەر ناوەك هەركەسێكی 

ئاسایی لەبری ئەوەی گوتارێكی مێژویی زانستی 

و  مەزهەبی   وتارێكی  پێشكەشبكات،  بابەتی 

ئەو  ت��ەواوی  بەرهەمدێنێت.  دەستەگەرایی 

سەرەكیەوە  س��ەرچ��اوەی  لەیەك  ئاینز ایانە 

جیابوونەتەوە كە قورئانە و قورئانیش وەك كتێبە 

ئاینیە گەورەكانی دیكەش، هەڵگری زیاد لەماناو 

ئاماژەیەكەو زۆرجاریش زمانێكی میتافۆری ئاست 

بەرز بەكاردێنێت.

گیرانە  سەخت  ئەوەنییە  چارەسەر  كەواتە 

یاخود  مەزهەب،  سونە  ئیسالمی  پاڵ  بدەینە 

ئیسالمی شیعە مەزهەب )وەك ئەوەی لەئێستادا 

ل��ەوەدای��ە  بەڵكو  وادەك����ەن(،  زۆر  زۆرێ��ك��ی 

چارەسەر  بێینەدەرێ .  سەنگەربەندییە  ل��ەو 

خۆمان  تەقلیدی  ئیسالمی  لە  سەرلەبەر  بەوەیە 

قورئان هەموو ئەوانەی 
پێشتری ئاوێتەكردووەو 
پێكهاتەیەكی 
نوێ   و بلیمەتانەی 
پێشكەشكردووە. 
ئەركۆنیش لەڕێی 
توێژینەوە كەم 
وێنەكانیەوە، ئەوەی 
سەلماندووە، كەواتە 
ئەو لەمەزنی قورئان  و 
كەلەپووری ئیسالمی 
كەم نەكردۆتەوە
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دەتوانین  ئەوكات  تەنها  بەاڵم  قوتاركەین، 

كە  ب��ێ��ی��ن��ەدەر،  لێی  و  بێت   ق��وت��ارم��ان 

مێژویی  توێژینەوەیەكی  بە  مەسەلەكامنان 

بەڵگەنەویستەكانی   دەستبەرداری  سپاردو 

خوداناسی سونەو شیعە بوین.

لێی،  بێت  ڕزگارمان  بتوانین  چۆن  بەاڵم 

لەكاتێكدا ئەوە لەناخ  و هۆشیاریامندا ڕەگی 

ڕاستی  وەك  لەمنداڵیەوە،  هەر  داكوتاوەو 

حاشاهەڵنەگر سەیریدەكەین؟

زیندانی  بەندی  و  كۆت   ئێمە هەموومان 

لەدەستی  مەزهەبگەراییەكی موقەدەسین  و 

زانستی   بەشێوەیەكی  گەر  نەبێت،  ڕزگارمان 

بە  دەس��ت  ئیپستمۆلۆژی  و  مێژویی   و 

لێكهەڵوەشاندنی نەكەین.

نیوسەدەیە  كەنزیكەی  ئەوكارەیە  ئەوەش 

پەنجا  سەرقاڵە.  پێیەوە  ئەركۆن  محەمەد 

خەریكی  ئاركیۆلۆژیانە  بەشێوەیەكی  ساڵە 

ئیسالمیەكانە،  ب��ی��روب��اوەڕە  هەڵكۆڵینی 

ڕەگ  موقەدەس و  زۆر  بیروباوەڕانەی  ئەو 

مرۆیی  ب���وون و  م��ێ��ژووی  ت��ا  داك��وت��اون، 

كەچۆن  نیشانیبدات  و  ئاشكرابكات   بونیان 

و  بەرمێژوودەكەوێت   وەحی  بۆیەكەمجار 

كارلێك دەكەن.

پرۆژەی  خاوەنی  ڕادیكاالنەی  خەسڵەتی 

بەاڵم  لێرەدایە،  ئیسالمیش  ئەقڵی  ڕەخنەی 

ڕۆژگ���اری  س���ەردەم و  پێش  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

لێناداتەوە،  ئ��اوڕی  كەس  كەوتووە،  خۆی 

نەدراوەتێ .  خۆی  هەقی  ئێستا  تا  یاخود 

ئ��اڵ��ۆزی  سەختی  و  ئ���ەوەش  س��ەرب��اری 

بیركردنەوەی  و ئەو زاراوە نوێیانەی لەبواری 

قەرزیاندەكات  و  كۆمەڵناسیدا  و  مرۆناسی  

هۆكارێكی  بەكاریاندێنێت،  لەنوسینەكانیدا 

دیكەن كە خوێنەران بەئاسانی تێینەگەن.

بیت،  حاڵی  لێی  بەچاكی  ب��ۆئ��ەوەی 

نوێ    هزری  تیۆریەكانی  لەتەواوی  پێویستە 

لەبواری زمانناسی  و سیميۆلۆژیا و ئاینناسی 

مێژویی  و  دەرون��ن��اس��ی  و  ب��ەراوردك��اری  

تائێستاش  تێبگایت.  هتد،  ئەنرسۆپۆلۆیاو... 

زانكۆی  لە  كە  لەبیرە،  دەرسگوتارەیم  ئەو 

تیایدا ئاستی الوازی  سۆربۆن پێشكەشیكردو 

الكربی( )الفتنة  كتێبەكەی هیشام جوعەیت 

ی نیشاندا، بەراورد بە توێژینەوەكانی گەورە 

خۆرهەاڵتناسی ئەڵەمانی جۆزیڤ ڤان ئیس، 

لەسەر هەمان بابەتە.

تەقلیدی،  بەشێوەیەكی  جوعەیت  هیشام 

نەیتوانیووە  كۆلێوەتەوەو  پرسەی  ل��ەو 

جۆزیڤ  ب��ەاڵم  ب��ڕوات،  دورت��ر  هەنگاوێك 

بەشارەزاییەكی  لێهاتوانەو  زۆر  كە  ئێس 

زۆرەوە میتۆدی فیلۆلۆژی پراكتیزەكرد، توانی 

سەرو  بخاتە  ڕۆشنایی  لەهەمووالیەكەوە 

بڵێت.  لەبارەوە  دروستی  گونجا و  بۆچونێكی 

وەك دەزانرێت ئەو خۆرهەاڵتناسە ئەڵەمانییە 

كتێبێكی قەوارە گەورەی، دەربارەی چۆنیەتی 

ئیسالمدا  لە  ئاینزاكان  ڕێچكەو  دروستبوونی 

بەچاپگەیاندووەو شەش بەرگە.

ئەوەش بەپرۆژەی ژیانی  و بەرهەمی هەرە 

ناونیشانەكەشی  دادەنرێت  و  ئەو  گەورەی 

بەمجۆرەیە)خوداناسی  و كۆمەڵگە لەسەدەی 

هزری  مێژوی  كۆچیدا..  سێیەمی  دووەم  و 

ئاینی لەسەرەتاكانی ئیسالمدا(.

یەكەمجار  بۆ  بزانێت  دەی��ەوێ��ت  كێ  

ل��ەم��ێ��ژوودا چ��ۆن ئ��ای��ن��زا  و گ��روپ��ەك��ان 

ئەو  بۆ  بگەڕێتەوە  پێویستە  دروستبوون، 

بەچیاكانی  ئەركۆن  كتێبەی  ئ��ەو  كتێبە. 

ه��ی��امالی��ەی��ەی دەش��وب��ه��ێ��ن��ێ ، ل��ەب��واری 

لێكۆڵینەوەی خۆرهەاڵتناسی  و ئیسالمناسیدا 

بەگشتی.

وەردەگێڕا،  كتێبەیان  ئەو  عەرەب  خۆزگە 

تابیانزانیایە چۆن لەو دەمارگیریە مەزهەبیە 

بێنەدەرێ،  كە لەئێستادا هەال هەالی كردون. 

بیستومانە فارسەكان وەریدەگێڕن، هەروەها 

بێت  دواكەس  عەرەب  تۆبڵێی  توركەكانیش، 

كتێبێك  مبتوانیایە  ئ��اوات��ەخ��وازم  بزانێت؟ 

ئەركۆن  هزری  سەرجەم  میتۆدو  دەربارەی 

ئاركیۆلۆژی  تایتڵەدا: )هەڵكۆڵینی  لەژێر ئەم 

هەموو  لەڕاستیدا  قوواڵیدا(بنوسم.  لە 

پرۆژەكەی ئەركۆن وەك )جۆزیڤ ڤان ئیس(، 

ڕەگوڕیشەكانی  بۆ  گەڕانەوە  بۆ  هەوڵێكە 

یەكەمجار  بزانێت  ئەوەی  بۆخاتری  سەرەتا، 

چۆن ڕێچكەو ئاینزا ئیسالمیەكان پەیدابوون. 

بەمێژویكردنێكی  ل��ە  بریتییە  ئ���ەوەش 

ئەو  ئیسالم،  ك��ەل��ەپ��وری  هەمەالیەنەی 

كەلەپورەی واخۆی دەردەخات، وەك ئەوەی 

لەسەر و مێژووەوە بێت.

چییان  ئ��ەوروپ��ا  فەیلەسوفانی  بڕوانە 

هەر  ئ��ەرك��ۆن��ی��ش  ك���رد،  بەمەسیحیەت 

لەهەوڵی ئەوەدایەو شتێكی ترناكات. ئەونە 

توێژەرێكی  بەڵكو  نەموعجیزە،  ئەفسانەیەو 

ئەو  هەموو  تر.  هیچی  بەتوانایەو  گەورەو 

پڕاوپڕی  وشەكە(،  )بەمانای  نوێگەریەك 

لەڕووی  پەردە  پرۆسەیەیە  ئەو  بەرهەمی 

مێژویی بونی هەموو دیاردانە هەڵدەماڵێت 
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پاك  و  شتێكی  موقەدەس  و  وەك  كەخۆی 

و  كرۆك   داوە.  نیشان  مێژویی  بان  بێگەردو 

ناوەڕۆكی مۆدێرنەش ئەوەیە.

میراتی  هەڵوەشاندنەوەی  بەبێ   مۆدێرنە 

ڕابردوو، مەیسەر نابێت. سەیری ئەو گەڕان و 

مێژویی  یەسوعی  ب��ەدوای  بكە،  پشكنینە 

)مرۆڤێك لەگۆشت  و خوێن(، لەودیو مەسیحی 

لەسەروو  كە  و كوڕی خوداوەند  ئەفسانەیی  

مێژووەوەیە، هەروەها بڕوانە گەڕان بەدوای 

ئەزەلیەوە،  قورئانی  لەودیو  مێژویی  قورئانی 

لەودیو  مێژویی  محەمەدی  لە  گ��ەڕان  یان 

سیرەو  كەنوسەرانی  میتۆلۆژیەوە  محەمەدی 

یاخود  دروستیانكردووە،  سیرە  كتێبەكانی 

عەلی مێژویی لەپشت عەلی ئەفسانەیی، یان 

ئەمە  ئەڵبەت  دیكە...  ئەولیاكانی  ئەسحابەو 

لەگەورەیی  كە  نایەت،  مانایە  بەو  هەرگیز 

ئەسحابەو  یاخود  عەلی،  یان  پێغەمبەر، 

ئەولیاكان كەم بكەینەوە.

كێ  دەتوانێت شتی وابكات؟

مەزنییان  ئەوەیە  لێی  مەبەست  تەنها 

پەردەمان  گەرهاتوو  دەردەكەوێت،  زیاتر 

یاخود  الدا،  بوونیان  مێژیی  ڕووی  لەسەر 

كەوتینە شەن  و كەوكردنی  و ئەوەی مێژوییە 

قەبەكراوە  لەوشتە  ئەواندا،  لەكارەكتەری 

دروستكراوی  كە  جیاكردەوە  ئەفسانەییەمان 

بەاڵم  ئیامندارانە،  ه���ەواداران  و  دەستی 

ناتوانن  لەئێستادا  موسڵامنان  لەبەرئەوەی 

auguste comte
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بەوپێیەی  قبووڵبكەن،  لەوجۆرە  شتێكی 

توندی  ڕاچڵەكاندنێكی  مایەی  دەبێتە 

بەوردی  ئەركۆن  بۆیە  ئیسالمی،  هۆشیاری 

مامەڵەدەكات  و ڕێوشوێنی زۆر دەگرێتەبەر، 

بۆئەوەی مەبەستە دوورمەوداكانی خۆی پێ  

بشارێتەوە.

 یان دەتوانین بڵێین، زۆر مودارای هەست  

و نەستی تەقلیدی دەكات، بۆئەوەی برینداری 

نەكات، بەتایبەتی ئەوەش كاتێك دەكات، كە 

ڕاستەوخۆ بەزمانی عەرەبی بنوسێت، چونكە 

ئەو دەزانێت تا ئێستا موسڵامنان ئامادەنین، 

بۆئەوەی پەسەندی ئەو هەقیقەتە مێژوییانە 

بكەن، دەرهەق بەخۆیان  و كەلەپوریان، ئەو 

كەلەپورەی وێنەیەكی ئایدیالی، بان مێژوییان 

لەبارەیەوە دروستكردووە.

كە  نایەت،  مانایە  بەو  ئەمەش  ئەڵبەت 

كەلەپوری ئیسالم مەزن  و جوان نییە، بەڵكو 

بونیدا  لەمێژویی  زیاتر  گەورەیی  وایە  مانای 

بونی  مێژویی  لەوەی  نەك  دەردەكەوێت، 

لەپوری  كە  ئەوەش  سەرەڕای  لێدامباڵرێت. 

كەلەپورەكانی  لەڕیزی  كەلەپورێكە  ئیسالمی 

دیكەداو تاكە كەلەپوری ئاینی نییە لەدنیادا، 

واتە یەكێكە لەدەركەوتەكانی دیاردەی ئاینی  

ناموقەدەس(  و  یان  موقەدەس  )دی��اردەی 

ئەوەی  وەك  نییە،  ئاینی  دی��اردەی  هەموو 

چوار  نێو  دیلی  موسڵامنانەی  لەو  هەندێ  

دیواری ئاینی خۆیانن پێیانوایە.

تێڕوانینە  دیدو  لەو  هاتووە  ئەوە  كاتی   

دەرب��ارەی  كە  بێت،  ڕزگ��ارم��ان  منااڵنەیە 

خۆمان و كەلەپووری ئیسالمی هەمانە. كاتی 

ئەوەیە لەڕووى ئەقڵیەوە كامڵبین، گەرنا ئەوا 

دیكەو  میللەتانی  گاڵتەجاڕی  مایەی  دەبینە 

بەكەمامن دەگرن  و حسامبان بۆناكەن.

بەگشتی  موسڵامنان  و  ع��ەرەب   پێگەی 

داهێنانەوە،  فەلسەفی  و  زانستی  و  لەڕووی 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەچ ئاستێكدایە؟ 

ئەمە  نەبودایە.  لەئاستی  بڵێین  دەتوانین 

و  فامتی   و  عەباسی   لەسەردەمی  لەكاتێكدا 

ئەندەلوسیەكاندا پێشەنگ بوون.

گەورە  ڕوبەڕوبوونەوەی  زەمەنی  كەوابێ  

موسڵامنان  بۆتەوەو  نزیك  خۆماندا،  لەگەڵ 

دوابخەن،  پرۆسەیە  ئەو  تاهەتایە  ناتوانن 

چونكە تەواوی دنیا داوای ئەوەیان لێدەكات 

 و هاوكات لەناوخۆشیاندا دەنگێك دێتەگوێ 

ئەو  وات��ە  ل��ێ��داوادەك��ات،  شتیان  هەمان 

ملی  دەبێت  پێویستە،  هێندە  پرۆسەیە 

پێبدەین  و ڕازیبین پێی.

لێدەكرێت:)بۆچی  پرسیارەم  ئەم  زۆرجار 

ئەو هەموو ساڵە بەوەرگێڕانی یەك بیریارەوە 

محەمەد  ئ��ەوی��ش  ك��ە  ب��وی��ت،  خ��ەری��ك 

پرسیارە  ئەو  هەمیشە  خۆم  بۆ  ئەركۆنە؟(. 

چونكە  دەك����ردووم،  واق وڕم��ان��ی  توشی 

ئاشكرایەو  و  ڕون   مەسەلەكە  پێموابووە 

پێویستی بە پرسیار و وەاڵمدانەوەنییە.

ئایا كارێك هەیە گرنگرت و پڕبایەخرتبێت، 

ئەقاڵنیە  لێكۆڵینەوە  ئ��ەو  لەوەرگێڕانی 

عەرەبی  كەلەپوری  لە  بوێرانەیە  ڕەخنەگرە 

ئەم  سەرەكی  كێشەی  ئەوە  ئایا  ئیسالمی؟ 

سەردەمەمان نییە؟ ئایا پێویستامن بەوەنییە 

فیكری  و  دۆگ��ام  ل��ەو  ب��ی��رك��ردن��ەوەم��ان، 

بۆچوونە چەوت  و فەنەتیكانە پاكبكەینەوە 

كە لە بارەی ئاینەوە هەمانە؟

ئاسانییە  بەو  پرسیارانە  ئەم  لەڕاستیدا 

حەفتاكان  لەكۆتایی  كاتێك  وەرنەدەگیران، 

بەكارەكەم  دەستم  هەشتاكاندا،  سەرەتای   و 

عەرەب  لەڕۆشنبیرانی  زۆرێك  چونكە  كرد، 

كەلەپووری  پرسی  ب���اوەڕەداب���وون  ل��ەو 

دوای  تێامنپەڕاندووە،  ب��ڕاوەت��ەوەو  كۆن 

پێشكەوتوخواز  ماركسی  و  بووینە  ئەوەی 

دوای  پاشان  هتد،  و...  ناسیۆنالیست   و 

بۆمبی  وەك  ئسوڵیەكان،  ب��زاوت��ە  ئ��ەوە 

هەموان  ئیدی  تەقینەوەو  بەڕوماندا  چێرناو 

بایاندایەوە بەالی ئیسالم  و كەلەپووردا.

باس  بۆ  نوكتەیەتان  ئەم  بارەیەوە  لەم 

دەرسگوتارە  بۆ  دەچووم  )جارێكیان  دەكەم: 

ل��ەس��ۆرب��ۆن،  ئ��ەرك��ۆن  هەفتەییەكانی 

سۆربۆندا  زانكۆی  نزیك  لەقاوەخانەیەكی 

ڕایگرتم و  دەوێت،  كەزۆرم خۆش  هاوڕێیەك 

وەرە  دەڕۆی���ت،  ك��وێ   ب��ۆ  ئ��ەوە  پێیوتم: 

ئامادەی  تا  ئەچم  وتم  لەالمان؟  دانیشە 

دەرس��گ��وت��ارەك��ان��ی ئ��ەرك��ۆن ب��م. وەاڵم��ی 

ئاینەوە،  بەسەر  داوە  چیت  وتی:  دامەوەو 

ئەوە  ن��ەم��اوە.  ب��اوی  كۆنەو  ئەوەشتێكی 

گوێی  كەس  بڕواوەتەوە  دەمێكەیە  پرسێكە 

ع��ەرەب  ڕۆشنبیرانی  ئێمەی  پ��ێ��ن��ادات. 

ئەوە  دوای  تێپەڕاندووە.  بابەتانەمان  ئەو 

فێندەمێنتالیزم  كێشەی  كەم  بەماوەیەكی 

سەریهەڵداو بوو بە بابەتی سەرەكی هەموو 

ڕۆشنبیرانی عەرەب(. 

باسەكەوە،  كرۆكی  نا  بچمە  بەرلەوەی 

بگێڕمەوە.  دیكەش  شتێكی  ب��دەن  ڕێگەم 

یەكەمجار  بۆ   1977 ساڵی  سەروەختێك 
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لێبكەم  داوای  ب��ۆئ��ەوەی  ن��اس��ی،  ئ��ەرك��ۆن��م 

سەرپەرشتیاری نامەی دكتۆراكەم بۆبكات، پێشرت 

ناویم نەبیستبوو.

دوای بێنەو بەردەیەكی زۆر، هاتە ژێربارو ڕازی 

بوو، بەاڵم هەرئەوەندەی لەپەراوێزی یەكێك لە 

ئەوەم  دەرفەتی  فرانس،  كۆلێژدی  ئاهەنگەكانی 

بۆ هەڵكەوت چاوم بە ئەندرێ  میكڵ بەكەوێت، 

نامەكەم  سەرپەرشتی  ئەو  و  بیگۆڕم   هەوڵمدا 

نەكات. زۆر بەڕێزەوە لە ئەندرێ  میكڵ چوومە 

محەمەد  لەبری  دەبیت  رازی  پرسی،  لێم  پێش و 

نامەی دكتۆراكەم بكەیت؟  ئەركۆن سەرپەرشتی 

وتی:  ك��ردم و  سەیری  سوڕمانێكەوە  بەسەر 

)جابۆچی دەتەوێت ئەركۆن بگۆڕیت؟ ئەو لەمن 

گرنگرتە(. مەسەلەكە لەوێدا كۆتایی هات. 

خەڵكی  ئێمە ومانانی  ئەوەبزانین  دەبێت 

سوریاكە دەرچووی بەشی زمانی عەرەبی بووین، 

وەك  بیستبوو  میكڵامن  ئەندرێ   ن��اوی  تەنها 

نامەی  سەرپەرشتی  ناودارەكە  مامۆستایەکی 

ئێمە  لەپاریس.  دەكات  عەرەب  خوێندكارانی 

وامان دەزانی گەر لەسەر دەستی ئەو، بڕوانامەی 

هەركاتێكیش  تردەبێت.  شتێكی  هێنا  دكتۆرامان 

پێوەدەكەین.  شانازی  واڵتەكامنان،  گەڕاینەوە 

برا  ئ���ەوەی  وەك  بیانی(  )گ��رێ��ی  س���ەرەڕای 

باوەڕەداین  لەو  ئێمە  دەڵێن،  میرسیەكامنان 

بەهەموو بارێكدا مامۆستای بیانی لە مامۆستای 

عەرەب یان موسڵامن چاكرتە.

محەمەد  دەرك�����ەوت  ب���ۆم  ئ���ەوە  دوای 

دەگمەنانەی،  مامۆستا  لەو  یەكێكە  ئەركۆن 

سۆربۆندا  مامۆستایانی  گەورە  لەگەڵ  دەتوانن 

بوەستێت.  بەشانیان  ش��ان  مشتومڕبكەن و 

تەنانەت ڕەنگە تاكە كەسێك بووبێت، بیتوانیایە 

بەگیریان بهێنێ   و لەزانست  و میتۆددا دەرسیان 

دابدات.

وەك سورییەك جێی شانازی بوو بیرمەندێكی 

بیریارانی  گەورە  لەئاست  بەرم،  شك  جەزائیری 

نازانم  نەبێت.  زیاتر  لەوانیش  گەر  بێت،  بیانیدا 

بەو  لەوجۆرەو  دیكەی  بیریارێكی  ئێمە  گەر 

ئاستەمان هەبێت. جگە لە بیرمەندی فەلەستینی 

ئێدوارد سەعید، كەسێكی دیكە ناناسم و هیوادارم 

بەهەڵەدا چووبم. 

سەدەی  هەشتای  سااڵنی  لەسەرەتای  دەبوو 

محەمەد  دەرسگوتارەكانی  ئامادەی  ڕاب��ردوودا، 

ئەركۆن بویتایە كە چۆن لەڕێی نوێرتین میتۆدو 

زاراوەكانەوە، شەن  و كەوی كەلەپوری ئیسالمی 

و  فیكر   گرنگی  و  فیكر  مانای  لە  تا  دەك��رد، 

مەزنی فیكر بگەشتیتایە. هەندێ  جار هۆڵەكەم 

بە حەبەساوی دەهامتەدەرێ ،  بەجێدەهێشت  و 

خۆم  چێكێكی  بەوەهەبوو  پێویستم  چونكە 

بكەمەوەو ئامادەتربم.

ئیسالم  مێژوی  هەموو  هەستدەكرد  وام 

لەهەمووالیەكەوە  ڕوندەبێتەوەو  لەبەرچاومدا 

ئەو  زانیم  ئەوكات  س��ەر.  دەخرێتە  ڕۆشنایی 

كەم  مێژویی  ڕوداوێكی  دەبنە  دەرسگوتارانە 

ئێمە  ئیسالم.  ڕاب���ردووی  بۆ  بۆئێستاو  وێنە، 

هەندێجار دەچوینە دەرەوە، دوای ئەوەی لەباس  

ئەوەی  چونكە  وانەكان  وڕدەبوین،  خواسی  و 

تەقلیدیانەی  قەناعەتە  ئەو  دەمانبیست  لەوێدا 

لەقدەكرد كە ئێمە لەسەری پەروەردەبووبووین.

بەو  دەستم  بدۆزمەوەو  خۆم  ئەمەوایكرد 

لەدووی  پاریس،  بۆ  هاتنم  كەپێش  بگات،  شتە 

دەگەڕام. هەموو ئەو پرسیارانەی لەناخمدابوون 

ئ��ەرك��ۆن  الی  وەاڵم��ەك��ان��ی��م  ل��ەس��وری��اوە، 

زەمەنی ڕوبەڕوبوونەوەی 
گەورە لەگەڵ 
خۆماندا، نزیك 
بۆتەوەو موسڵمانان 
ناتوانن تاهەتایە ئەو 
پرۆسەیە دوابخەن، 
چونكە تەواوی 
دنیا داوای ئەوەیان 
لێدەكات  و هاوكات 
لەناوخۆشیاندا دەنگێك 
دێتەگوێ هەمان 
شتیان لێداوادەكات، 
واتە ئەو پرۆسەیە 
هێندە پێویستە، 
دەبێت ملی پێبدەین  و 
ڕازیبین پێی
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دژوارانەی  پرسیارە  ئەو  تێكڕای  دەسگیربوو. 

سوریاوە  لە  خۆمدا  لەگەڵ   1976 ساڵی 

بینیم  بێوەاڵمن،  پێموابوو  پاریس و  بۆ  هێنام 

بەناخیدا  جەزائیری  گ��ەورەی  بیرمەندێکی 

شۆڕبۆتەوەو وەاڵمی داونەتەوە، لەبەر ئەوە 

ئەركۆن  بەرهەمەكانی  بەوەرگێڕانی  دەستم 

كرد، دوای ئەوەی لەدڵی خۆمدا وتم:)بۆچی 

واڵتانی  لە  دیكەش  خەڵكانی  وان��ەك��ەم 

ئەوشتانەبن؟  ئاگاداری  من  وەك  عەرەبی 

بۆچی ئەو دەسكەوتە مەعریفیانە دەربارەی 

زانكۆی  لەچواردیواری  ئیسالمی  كەلەپوری 

سۆربۆندا مبێنێتەوە، لەكاتێكدا ئێمە پێویستی 

زۆرمان پێیەتی؟(.

بەالمەوە سەیربوو چۆن پێش من كەسی 

بەتوانایەی  لێكۆڵیارە  ئەو  نوسینەكانی  دی 

خەریكە  كە  لێكۆڵیارێك  وەرن��ەگ��ێ��ڕاوە، 

ئیسالمدا  لەمێژووی  فیكری  شۆڕشێكی 

من  پێش  هەبوون  لەڕاستیدا  بەرپادەكات. 

بەشێوەیەكی  ب��ەاڵم  هەستابن،  ك��ارە  بەو 

ع��ادل  د.  منونە  ب��ۆ  پچڕپچڕ.  الوەك���ی  و 

فەلسەفە  بەشی  پێشوی  سەرۆكی  ئەلعەوا 

لەزانكۆی دیمەشق، بەرلەمن كتێبی ئەركۆنی 

هەبن،  دیكەش  كەسانی  ڕەنگە  وەرگێڕاوە. 

بەتایبەت لە مەراكیش، بەاڵم كەس بەوێنەی 

من بەو چڕییە خەریكی نەبوو.

من بۆخۆم لەكارەكانیدا پرۆژەیەكی فیكری 

هەمەالیەنی زۆر گرنگ  و ترسناكم بەدیكرد، 

پاشان دوای ئەو هەمووە لێم دەپرسن: )ئەو 

محەمەد  بەوەرگێڕانی  گرنگیدانە  هەموو 

ئێستا  باسە  شایەنی  ب��ۆچ��ی؟(.  ئ��ەرك��ۆن 

چونكە  لێناكەن،  پرسیارەم  ئەو  جاران  وەك 

گەورەو  ئاقارێكی  بۆتە  بیروبۆچونەكانی 

چۆتە یەك بەیەكی واڵتانی عەرەبییەوە.

وەرگێڕانی  خەریكی  سەدەیەكە  چارەكە 

كارو  بەروبوومی  سااڵنە  هەنوكەش  ئەوم، 

ماندوبونی ئەو دەچنینەوەو بەربوومەكەشی 

لەئاستی چاوەڕوانیەكامندابوو.  دڵخۆشكەرەو 

لەوەی  نەبوایە  عەیبە  لەبەرترس  و  گەر 

لەخۆبایی  بەخۆزاڵكردن  و  تاوانباربكرێم 

Marc Bloch
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مێژوو  بزاوتی  پێش  ئەوا دەموت«من  بوون، 

پەالمارەكانی  و  هێرش   پێشبینی  و  كەوتوم  

یانزەی سێپتەمبەرم كردووە«

دەداو  گێنگڵی  ل��ەن��اخ��م��دا  شتێك 

سەردەمەكە  گ��ەورەی  پێیدەوتم«كێشەی 

لەشتەكانی  واز  پێبدەو  بایەخی  لێرەدایە، 

دیكە بێنە. هەرچی لەتواناتدایە بۆی تەرخان 

كە، چونكە مێژوو لێرەدا یەكالیی دەبێتەوە« 

پرۆژەكەی  بە  من  توندوتۆڵی  پەیوەستبونی 

ئەركۆنەوە، لێرەوە سەرچاوە دەگرێت. 

دەستم  سەروەختێك  تێدانییە  گومانی 

سەركەوتنیم  پێشبینی  كرد،  بەوەرگێڕانی 

ئەو  لەسەر  گ��رەوم  دەمەشی  ئەو  دەك��رد. 

لەئاكامەكەی  پێشوەخت  ك��رد،  فیكرە 

بێت،  ڕۆژێك  هەردەبێت  چونكە  دڵنیابووم، 

دروستەكان  ڕاست  و  زانستیە  توێژینەوە 

بگرن و  خۆیان  جێی  كەلەپوور،  دەرب��ارەی 

پێویستی  گەر  بەتایبەت  پێبدرێت.  گرنگیان 

بۆی  شتێك  تەنها  هەبوو.  پێیان  زۆرم��ان 

كەمی  بەشێكی  لە  جگە  ئەوەیە،  بەداخم 

هەمووكارەكانی  نەمتوانی  بەرهەمەكانی 

زۆربەی  بۆچونی  بەپێچەوانەی  وەربگێڕم. 

نییە  هەیەو  هەرچی  كەپێیانوایە،  خەڵكەوە 

هەڵەیەكی  ئەوەش  ئەڵبەت  گێڕاوە.  وەرم 

گەورەیە.

لەسەردەمی ئێستادا دوای كێشەی نان  و 

بە هەژاری،  بەرگرتن  و  گەشەسەندن   ئاو  و 

چی كێشەی سەرەكیە؟

ئیسالم  ئاشتكردنەوەی  سەرەكی  كێشەی 

 و مۆدێرنە، یاخود ئیسالم  و ڕۆحی سەردەمە 

ئێستا  تا  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئێمە  نوێیەكانە. 

كێشەیە  ئەو  بۆ  گونجاومان  چارەسەرێكی 

دوو  بەسەر  كۆمەڵگەكامنان  نەدۆزیوەتەوە، 

دابەشبوون.  بەیەكدا  دژ  ناكۆك  و  هێزی 

ڕایدەكێشێت  پێشەوە  ب��ەرەو  بەشێكیان 

دواوەی  ب���ەرەو  دی��ك��ەش  ب��ەش��ەك��ەی   و 

و  ڕۆشنگەر  هێزێكی  یەكەمیان  دەب��ات. 

ئسوڵی  و  دووەمیشیان  پێشكەوتوخوازەو 

دوانەشدا  ئەو  لەنێوان  بەاڵم  پەرستە،  كۆنە 

هێزێكی مام ناوەندهەیە.

ئیسالمیدا،  واڵتانی  لەتەواوی  بەمجۆرە 

یان  ئاشكرا  ناوخۆیی  شەڕێكی  دوچ��اری 

پەنهان هاتین  و لەدوای ڕوداوەكەی یانزەی 

هەموو  بەكێشەی  بووین  شێپتەمبەریشەوە، 

جەزائیر  لە  بیر  دەڵێم  ئەمە  كاتێك  دنیا. 

تاڵی  ڕەش  و  دەساڵی  كەچۆن  دەكەمەوە، 

بارودۆخەكە  نابێت  ك��ەوات��ە  ب��ەڕێ��ك��رد.. 

هەروەكو خۆی مبێنێتەوە.

كۆمەڵگەن  و  سەرمەشقی  ڕۆشنبیران   

ڕوبەڕوبوونەوەی  بۆ  بكەونەخۆ،  پێویستە 

ناكرێت.  تەحەمول  چیرت  بارودۆخەی  ئەو 

بۆ  نوێ   رشۆڤەیەكی  سەردەكەوین  و  یان 

فۆرمەلەدەكەین-  كەلەپوورەكەمان  ئاین   و 

ئەقاڵنی  رشۆڤەكردنێكی  كەمەبەستم 

بۆ  گۆڕەپانەكە  یاخود  ڕۆشنگەرانەیە،   و 

دەمارگیرە تاریكخوازەكان جێدێڵین تەراتێنی 

ئاستی جیهان  لەسەر  وێنەمان  تێدابكەن  و  

بشێوێنن.

ل��ێ��رەدا ه���زری ئ��ەرك��ۆن دەت��وان��ێ��ت 

لەبەرئەوەی  پێبكات،  زۆرم��ان  كۆمەكێكی 

كێشەیە  لەو  باسی  بەرفراوانی  بەقووڵی  و 

بریتییە لە  كردووە و تەواوی توێژینەوەكانی، 

ترادسیۆنی  بۆ  ڕەخنەگرانە  خوێندنەوەیەكی 

ئینسانیە  زانستە  ڕۆشنایی  لەبەر  ئیسالمی، 

لە  برتییە  پرۆژەكەی  وات��ە  مۆدێرنەكاندا، 

ترادسیۆن  لەنێوان  ق��ووڵ  مشتومڕێكی 

 و م��ۆدێ��رن��ەو ل��ەن��ێ��وان ڕەس��ەن��ای��ەت��ی  و 

نایەت  مانایە  بەو  ئەمەش  هاوچەرخایەتی. 

كە هەمووشتێكی مۆدێرنەی پێ  پەسەندبێت 

 و هەرچی شتی كەلەپوریشە ڕەتی بكاتەوە، 

لە  ترادسیۆن  بەكۆمەكی  دەیەوێت  بەڵكو 

هاوچەرخایەتیەوە  لەڕێی  بگات  و  مۆدێرنە 

ڕۆشنایی بخاتە سەر ڕەسەنایەتی.

گەورەو  دەسكەوتە  س��ەرەڕای  مۆدێرنە 

كەموكوڕی  و  الدان  و  ب��ەاڵم  گرانەكانی، 

ناچارنین  ئێمە  بۆیە  ه��ەی��ە،  دزێویشی 

هەموو  ی��ان  وەرگ��ری��ن،  هەمووشتێكی 

وەردەگرین  بەڵكو  ڕەتبكەینەوە،  شتەكانی 

لەگەڵ  ئەوەی  )واتە  دەكەینەوە  ڕەتیش   و 

مێژویامندا  ڕەس��ەن��ای��ەت��ی  و  ك��ارەك��ت��ەر 

ئەوەكەی  پەسەندیدەكەین  و  بگونجێت، 

دیكەشی وەالوە دەنێین(.

ئیسالمیدا  ع��ەرەب��ی-  ل��ەت��رادس��ی��ۆن��ی 

بەرز  زۆر  مۆراڵی  ڕۆحی  و  بەهای  نۆرم  و 

دەسبەرداریان  ژیر  كەسێكی  هیچ  هەیەو 

بەباشی  كاتێك  ئەوانە  هەموو  بەاڵم  نابێت، 

لەگەڵ  خۆمان  كەلەپوری  كە  ڕوندەبێتەوە، 

ڕووبەڕووبكەینەوە.  جیهانیدا  مۆدێرنەی 

و  لەهزر  ج��ۆرە  ب��ەو  ب��ەردەوام��ی  بە  من 

بیركردنەوەی محەمەد ئەركۆن تێگەیشتووم، 

هەرئەوەش وایكردووە، زیاتر لە كەسانی تر 

سەرنجم ڕابكێشێت  و هۆگری بم.
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لەبەرامبەر  ترادسیۆن  دێ��ت  ئ��ەرك��ۆن 

ترادسیۆندا  لەبەرامبەر  مۆدێرنە  مۆدێرنەو 

ڕووبەڕوكردنەوە  ئەو  لەڕێی  ڕادەگرێت  و 

بۆ  زۆری  شتگەلێكی  كۆنكرێتیەوە،  و  ورد 

ڕوندەبێتەوەو بەدەرنجامی گرنگ دەگات.

ش��ای��ەن��ی ب��اس��ە ئ���ەرك���ۆن ج��ی��اوازی 

دەك��ات:  مۆدێرنەدا  لە  دووج��ۆر  لەنێوان 

ئەقڵی.  م��ۆدێ��رن��ەی  م��ادی  و  م��ۆدێ��رن��ەی 

واڵتانی  وەك  )بۆمنونە  كۆمەڵگەیەك  ڕەنگە 

هەرچی  بتوانێت  پرتۆل(،  خاوەن  كەنداوی 

ئامرازە  و  ئامێر  و  مادی   مۆدێرنەی  جۆری 

تەكنۆلۆژیەكان هەیە هاوردەی بكات، بەاڵم 

هەر بە كۆمەڵگەیەكی تەقلیدی  و دواكەوتو 

زۆر  ئاینیشەوە،  لەڕووی  تەنانەت  مبێنێتەوە، 

شتێكە  ئەمەش  دەمارگیربێت.  و  داخ��راو 

هەستی  ڕەوان��ی  ب��ەڕون  و  ك��ەس  هەموو 

واڵتانە،  ئەو  بەرپرسانی  تەنانەت  پێدەكات، 

دانی پێدا دەنێن  و داوای چاكسازی لەبواری 

پەروەردەدا دەكەن، بوارێك كە بەشێوەیەكی 

ئۆتۆماتیكی مرۆڤی توندڕەو بەرهەم دێنێت.

بەجۆرێك  لێدوانیدا  ل���ەدوا  ئ��ەرك��ۆن 

لەجۆرەكان دەڵێت:)هەموو بیركردنەوەیەكی 

لەنێو  لەئاین ،  ڕەخنەگرتن  ئەقاڵنی  و 

یاساغەو  عەرەبیەكاندا  ئیسالمی  و  كۆمەڵگە 

ڕژێمە  پ��رۆس��ەی��ەش،  ئ��ەو  یاساغكردنی 

فێندەمێنتالیستە  هێزە  حوكمڕانەكان  و 

لەقۆناغی  هەڵدەسنت.  پێی  ئۆپۆزسیۆنەكان 

سەرەتاییەوە تا زانكۆ، خوێندنی پەروەردەی 

تەقلیدیدایەو  كەسانی  لەدەستی  ئیسالمی 

دەسكەوتە  لەمۆدێرنەو  بێئاگان  ئەوانەش 

كەوابێ   مۆدێرنە.  فەلسەفیەكانی  زانستی  و 

گەربێتوو ڕیفۆرمێكی ڕیشەیی لەو پرۆگرامە 

ئەوا  نەكرێت،  خوێندنەدا  تەقلیدیەی 

بااڵدەستدەبن  و  فێندەمێنتالیستەكان  هەر 

دژایەتیكردنیان لەڕوی ئەمنی  و سەربازیەوە 

ل��ەڕووی  پێویستە  ئەوانە  نابێت.  كەڵكی 

ترادسیۆنی  لەچوارچێوەی  فیكریەوەو 

ئیسالمی خۆیدا، ڕوبەڕویان ببینەوە. پێویستە 

لەبەرامبەر ئەو خوێندنەوە كۆنەی كەهەیە، 

ترادسیۆنی  بۆ  تازەمان  خوێندنەوەیەكی 

لێكدانەوەیەكی  نێو-  هەبێت.  ئیسالمی 

جیاواز  دەستپێبكەین،  ئیسالم  بۆ  ن��وێ  

سەردەمی  كۆنەی  لێكدانەوە  نێو-  ل��ەو 

ماوەو  هەر  ئێستاش  تا  كەچی  بەسەرچووە، 

تێگەیشتنە  ئ��ەو  ه��ەر  پێدەكرێت.  ك��اری 

ڕەوایەتی،  قودسیەت  و  بەسەرچووەشە 

پەڕگیرەكان  كەسە  ڕەف��ت��اری  و  بەگوفتار 

دەبەخشێت.

نەفامی  كورتبینی  و  كرد  ئەوەمان  گەر 

هەمووالیەك  ب��ۆ  فێندەمێنتالیستەكان 

دەره���ەق  تەنها  ن��ەك  دەردەك���ەوێ���ت، 

دەره��ەق  بەڵكو  جیهانی،  بەمۆدێرنەی 

كە  ئیسالمیش  ع��ەرەب��ی-  ب��ەم��ۆدێ��رن��ەی 

بەهەمووالیەك  ڕوناكیەكەی  سەردەمانێك 

گەیشت، هەر لەغداوە بۆ قاهیرەو تادەگاتە 

قورتوبەو ئەندەلوس  و.... هتد.

ئ��ەم��ەش ئ���ەوەدەگ���ەی���ەن���ێ ک��ەئ��ەو 

ئیسالم،  بۆ  هەیە  لەئستادا  تێگەیشتنانەی 

زانایان  گ��ەورە  تێگەیشتنی  ل��ەدوای  زۆر 

سەردەمی  لە  فەیلەسوفەكامنانەوەیە   و 

دەكات!  لەئێستا  بەر  ساڵ  كەهەزار  كالسیك 

تێگەیشتنی  لە  ئێمە زۆر  ئێستای  تێگەیشتی 

ئەبوحەسەنی عامری  و ئەبو حەیانی توحیدی 

 و مەسكوەی  و ئینب ڕوشد و تەواوی ئەوانەوە 

هاوسەنگیەك  ج��ۆرە  كەتوانیان،  خوارترە 

لەنێوان ئەقڵ  و ئاین ، یان لەنێوان ئیسالم  و 

فەلسەفەی ئەرستۆ تالیسیدا دروست بكەن(. 

سیاسەتی  ئ���ەو  پ��ێ��ی��وای��ە  ئ���ەرك���ۆن 

ڕزگاریی  سەربەخۆی  و  دوای  پەروەردەیەی 

لە  ب��ەرپ��رس��ی��ارە  پ��ەی��ڕەوك��را،  نیشتامنی 

بزاوتە پەڕگیر  گەشەكردن  و هەڵكشانی ئەو 

دواییانە  ب��ەم  ئاینیانەی،  دۆگامتیستە  و 

بۆ  پاوانكرد  گۆڕەپانەكەیان  هەڵتۆقین  و 

خۆیان...

پ��ەروەردەو  ئەركی  دەس��ەاڵت��داران  گەر 

بەكەسانی  نوێیان  ن��ەوەی  پێگەیاندنی 

لەبزاوتی  )ئەوانەی  نەسپاردایە  تەقلیدی 

ئەوشتانە  بێئاگابوون(،  ئەقاڵنی  زانست  و 

بەڵگەش  چاكرتین  كەڕویاندا.  نەدەدا  ڕوی 

ئ��ەوەی��ە، ك��ە ل��ەج��ەزائ��ی��ر ڕوی���داو هەر 

لەزۆرێك  پێشوازی  سەربەخۆبونی،  دوای 

لە  كە  كرد  میرس  لەفێندەمێنتالیستەكانی 

ب��وون  و  ل��ەدڵ  داخ  عەبدولنارس  جەمال 

دژایەتیان دەكرد.

دوای  تەنها  ئەوەبوو،  سەرەنجامەكەشی 

بیست ساڵ، بەرەی ئینقاز  و شەڕی بێئامانی 

بواری  گەر  كەواتە  لێكەوتەوە.  ناوخۆی 

سستمی  زانستی  و  توێژینەوەی  كلتوری  و 

بكرانایە،  مۆدێرنیزە  فێركردن  و  پ��ەروەردە 

پێشچونی  بەرەو  لەگەشەو  ئیسالمیش  ئەوا 

ئەرێنی بێ  بەش نەدەبوو. هاوشێوەی ئەوەی 

لێرەش  ڕویدا،  ئەوروپیدا  لەمەسیحیەتی  كە 

هزرەی  ئەو  ئازادیخوازو  هزری  ڕوی��دەدا. 
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مێشك  و ئەقڵ دەكاتەوە، بەرهەمی مۆدێرنەیەو 

بگەنە  ئیسالمی  واڵتانی  ئەوەیە  كاتی  ئێستاش 

مۆدێرنە و بێ  هیچ كۆت  و مەرجێك، دەسكەوت 

شتە  قبووڵبكەن  و  ئەرێنیەكانی  بەرهەمە   و 

نێگەتیڤ  و ناجۆرەكانیشی وەالوەبنێن.

واڵتانی  داوادەك���ات  ئەركۆن  لەبەرئەمەیە 

عەرەبی  واڵتانی  تێكڕای  عەرەبی  و  خۆرئاوای 

بەاڵم  ئازادبكرێنەوە،  دی  جارێكی  ئیسالمی   و 

دەبێت مەبەستی لە ئازادكردنەوەی جارێكی تری 

ئەوەیە  مەبەستی  بێت؟  چی  كۆمەڵگەیانە  ئەو 

كۆلۆنیالیزم  بە  دژ  دەرەك��ی  ڕزگ��اری  قۆناغی 

ناوخۆییە،  ڕزگاری  ماوە  ئەوەی  هات و  كۆتایی 

و  خوار  گەشەی  نەفامی  و  دواكەوتوی  و  دژی 

خێچ  و دەمارگیری كوێرانەو تێگەیشتنی سەقەت 

لەئاین . واتە قۆناغی جیهادی بچوك كۆتایی هات 

 و قۆناغی جیهادی گەورە دەستی پێكردووە )واتە 

جیهاد دژی خۆمان  و دژی دواكەوتوی  و دزێوی  و 

خوار و خێچیەكامنان(.

واڵتە  ئەو  كە  بێت  ڕێكەوت  ك��اری  تۆبڵێی 

لەپێناو  جەزائیرەو  ناوی  پشودرێژەی  موجاهیدە 

فەرەنسی  كۆلۆنیالیزمی  لەدەست  ڕزگاربون 

ڕەشەی  دەساڵە  لەو  داو  شەهیدی  ملیۆنێك 

بۆخاتری  نەیبنینەوە(  بیباتەوەو  )خوا  تیرۆریشدا 

دیكەیدا،  قوربانی  سەدهەزار  ناوخۆیی،  ئازادی 

گەورەترین  ئەمڕۆ،   تا  ڕوش��دەوە  ئینب  ل��ەدوای 

بیرمەندی لەمێژووی ئیسالمدا بۆ بەرهەمهێنابین؟

قوتاربومنان  كە  دەزانم  هەرئەوەندە  نازانم.. 

بۆچونی  و  بیر  هەڵەو  هۆشیاری  ل��ەدەس��ت 

م��ێ��ژوو  و  دەرب����ارەی  نامێژویی  میتۆلۆژی- 

سەدە  نیودانە  بەدرێژایی  خۆمان،  كەلەپوری 

فیكری  ماندوبوونی  ه��ەوڵ  و  لەتوێژینەوەو 

بووەو  ئەركۆن  محەمەد  گەورەی  خەمی  قووڵ، 

تائێستاش هەروایە.

ئیسالم  ئاینی  بۆ  ئەقاڵنی  تێگەیشتنێكی  گەر 

یاخود  ئیامن،  زانست  و  نەتوانێ   نەیەتەئاراو 

فەلسەفە و ئاین  ئاشت بكاتەوە، وەك ئەوەی ئینب 

نەكێشەكامنان  كردی،  خۆیدا  لەسەردەمی  ڕوشد 

چارەسەردەبن  و نەڕزگارمان دەبێت. بڕوانە كتێبە 

الحكمة  بین  فیام  املقال  )فصل  بەناوبانگەكەی: 

والرشیعة من االتصال(.

  ئینب ڕوشد بەوە توانی ترادسیۆنی ئیسالمی، 

لەگەڵ فەلسەفەی ئەرستۆ تالیسیدا بگونجێنێت. 

لەو  تالیستی  ئەرستۆ  فەلسەفەی  باسە  شایەنی 

لەئێستاشدا  بوو.  فیكری  تازەگەری  سەردەمانەدا 

بەگەڕخستنەوەی  لەهەوڵی  ئەركۆن  محەمەد 

ئەو  بەلەبەرچاوگرتنی  بەاڵم  پرۆژەیەدایە،  ئەو 

ئێستاو  سەردەمی  نێوان  دەكەوێتە  ماوەیەی 

و  جاحز  مەسكوەی  و  و  ڕوشد  ئینب  سەردەمی 

تەوحیدی  و ئەبی حەسنی عامری  و تێكڕای ئەو 

ئاقارە هیومانیستیە- ئەقاڵنیەی، ڕۆژێك لەڕۆژان 

بوژایەوە،  كردو  گەشەی  ئیسالمدا  لەسەرزەمینی 

كالسیكدا  فەلسەفەی  مەرگی  لەگەڵ  بەرلەوەی 

بپوكێتەوەو كۆتایی بێت. 

ئینب ڕوشد ساڵی 1198 كۆچی دوایی كردووە، 

هەشت  ماوەی  ئەودا  و  ئێمە  لەنێوان  كەواتە 

ئەرستۆ  فەلسەفەی  بەتەنها  بۆیە  هەیە،  سەدە 

ئەرستۆ  و دوای مردنی  نییە، چونكە دوای  بەس 

دیكە  فەیلەسوفی  گەورە  چەندین  ڕوشد  ئینب 

هزری  ئێمە  الی  بەاڵم  دەركەوتن،  لەخۆرئاوادا 

ناوی  لێرەدا  دەكرێت  پەكیكەوت.  فەلسەفی 

هەندێ  لەو فەیلەسوفانە بێنین: )دیكارت، كانت، 

هایدیگەر( و  فرۆید،  نیتشە،  ماركس،  هیگڵ، 

گەر دەسەاڵتداران 
ئەركی پەروەردەو 
پێگەیاندنی نەوەی 
نوێیان بەكەسانی 
تەقلیدی نەسپاردایە 
)ئەوانەی لەبزاوتی 
زانست  و ئەقاڵنی 
بێئاگابوون(، ئەوشتانە 
ڕوی نەدەدا كەڕویاندا. 
چاكترین بەڵگەش 
ئەوەیە، كە لەجەزائیر 
ڕویدا
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بەتایبەتیش  هاوچەرخ،  فەلسەفەی  تێكڕای 

فەلسەفەی ئاین   و فراوانبوونی تێگەیشتنامن 

بۆی.

میتۆدی  ئەركۆن  محەمەد  ئەوە  سەرەڕای 

ترادسیۆنی  بەسەر  مرۆڤایەتیەكان،  زانستە 

عەرەبی- ئیسالمیدا پراكتیزە دەكات، ئەویش 

بۆخاتری ئەوەی ڕۆشنایی زیاتری بخاتە سەر. 

ئەو پرۆسەیەش زۆر بە سەلیقەیەكی وردەوە 

ئەنجامدەدات  و شتێكی كەم وێنەیە.

القرأن(  يف  )ق��را ءات  كتێبەكەی  بۆمنونە 

زمانەوانی  میتۆدی  بەپراكتیزەكردنی  سەرەتا 

مێژووی   میتۆدی  پاشان  نوێ  دەستپێدەكات، 

سۆسیۆلۆژی  و  میتۆدی  ئ��ەوە  دوای  و 

دواج��ار  ئەنرسۆپۆلۆژی  و  میتۆدی  دوات��ر 

هەڵسەنگاندنێكی فەلسەفی هەمەالیەن.

ئاینی  و  لەتێكستی  دەكرێت  بەمجۆرە 

ئاینی  دی��اردەی  جیاجیاكانی  لەڕەهەندە 

ئەوشتانە  بەهەموو  سەروەختێك  تێبگەین. 

تێیدەگەین،  ب��ەچ��اك��ی  ئاشنادەبین  و 

ب��ۆم��ان دەردەك���ەوێ���ت چ ج��ی��اوازی��ەك 

بۆ  مۆدێرن  ئەقاڵنی  تێگەیشتنی  لەنێوان 

دۆگ��امدا  تەقلیدی  تێگەیشتنی  ئاین   و 

ئەقڵ  و  ساڵە  س��ەدان  تێگەیشتنێك  هەیە، 

بیركردنەوەی داگیركردوین.

ئەنگێزە  ئەو  لەدەست  ناتوانین  ئێمە   

مەزهەبی  و ئاینیەی عیراق  و غەیری عێراق، 

كوشت  و  ناوخۆ  شەڕی  بەهەڵوەشاندن  و 

ڕزگارمانبێت.  كوێرانە  تەقینەوەی  بڕو   و 

دەستەبەردەبێت  كاتێك  ل��ەوە  ڕزگ��ارب��ون 

مەزهەبیەی  تاریك  و  تێگەیشتنە  لەو  كە 

بێینەدەرێ  و  ئاین   بۆ  ناوەڕاست  سەدەكانی 

تێگەیشتنێكی ئەقاڵنی  و تۆلێرانسیی مۆدێرن 

كە  تێگەیشتنەیە  ئەو  ئەوەش  پەیڕەوبكەین. 

لەئێستادا ئەركۆن  و هەندێ  بیرمەندی دیكە 

لەناو واڵتانی ئیسالمی  و لەدەوەشدا، هەوڵی 

فۆرمەالكردنی دەدەن.

لەبەر ئەم هۆیەشە هەموو ئەو ساڵە زۆرانە 

ڕونكردنەوەی  رشۆڤەكردن  و  بەوەرگێڕان  و 

تێكستەكانی بۆ سەر زمانی عەرەبی خەریك 

بووم. من پێشرت دەمزانی ئێمە دەگەینە ئێرەو 

كێشەی كۆمەڵگە عەرەبی  و ئیسالمیەكانیش، 

بەیەكجار دەتەقێتەوە بەڕوماندا. دواتر هەر 

پرسێكی  تەنها  پرسەكە  كەواتە  ڕویدا،  ئەوە 

مردن،  ژیان  و  پرسی  بەڵكو  نییە،  ئەكادیمی 

بوون  و نەبوونە.

ئەم  گەیشتە  قسەكانم  ئ��ەوەی  دوای 

سەربار  دیكەی  شتی  هەندێ   ئ��ەوا  خاڵە، 

ئیسالم  ئەوەی  )ناگەینە  دەڵێم:  دەخەم  و 

دەست  گەر  كەینەوە،  ئاشت  مۆدێرنە   و 

بەشەن  و كەوكردنێكی ڕەخنەیی هەمەالیەن 

وەك  نەكەین،  كۆمنان  میراتی  ڕادیكاالنەی   و 

كردیان  ئەوروپا  پێشكەوتوی  واڵتانی  ئەوەی 

مەسیحیەتدا  فێندەمێنتالیزمی  بەگژ   و 

لەڕووی  كە  فێندەمێنتالیزمێك  چوونەوە، 

داخراویەوە،  سەختگیری  و  توندوتیژی  و 

هیچی لە فێندەمێنتالیزمی ئیسالمی ئێستای 

سەرەتا  دەڵێم:  بۆیە  كەمرتنەبوو،  ئێمە 

دەبێت بە خاوێنكردنەوەی بەردەم ماڵەكانی 

هەمیشە  ن��ەك  دەستپێبكەین،  خ��ۆم��ان 

دەرەوە،  ملی  بخەینە  بەرپرسیارێتیەكە 

بدزینەوە.  لەبەرپرسیارێتی  خۆمان  بۆئەوەی 

هیچ  ناپربەرسانەیەو  هەڵوێستێكی  ئەوە 

الی  بەداخەوە  ب��ەاڵم  نابێت،  ئەنجامێكی 

هەندێ  لەڕۆشنبیرانی عەرەب شتێكی باوە(.

وەك  خ��ۆی  ئ��ەرك��ۆن  ه��زری  پێیە  ب��ەم 

ڕابردوخوازی  ئسوڵی  هزری  ئەلتەرناتیڤی 

دۆگ���امی���ی دەخ����ات����ەڕوو، ه��زرێ��ك كە 

پەیامنگا  هەربەسەر  تەنها  نەك  لەئێستادا 

زاڵە،  شەریعەتدا  كۆلێژەكانی  تەقلیدی  و 

و  خوێندنگە  بەسەر  بااڵدەستیشی  بەڵكو 

بیركردنەوەی  هەیە.  زانكۆكانیشامنەوە 

شەقامی  عەرەبی  و  شەقاقی  بەسەر  ئسوڵی 

زۆر  پرسەكە  ك��ەواب��ێ   زاڵ���ە،  ئیسالمیدا 

سەدەی  كێشەی  بەسەرەكیرتین  گەورەیەو 

بیست  و یەك ئەژمار دەكرێت.

تایبەمتەندی پرۆژەكەی ئەركۆن لەوەدایە، 

كە ڕوبەڕوی كێشەكان دەوەستێتەوەو خۆی 

مۆدێرنە  دەیەوێت  ئەو  لێیان.  نادزێتەوە 

تەنها  ئاینیەوەو  هزری  خودی  ناو  بهێنێتە 

بەهێنانی بۆ ناو كایەی كلتوری دانەكەوێت. 

ب��ەدرێ��ژای��ی  گ��ەورەی��ەی  مشتومڕە  ئ��ەو 

ئاینی  ئەقڵی  لەنێوان  ڕابردوو،  چوارسەدەی 

 و ئەقڵی فەلسەفی،  یاخود زانستیدا ڕویدا، 

شكۆمەندی  دروستكردنی  مایەی  ب��ووە 

خۆرئاوا.

نوێبونەوە،  و  مۆدێرنە  ئ��ەوە  س��ەرەڕای 

ئامرازە  ئامێر و  هەر تەنها بە هاوردەكردنی 

نابێت.  نوێیەكان  داهێرناوە  تەكنۆلۆژی  و 

بیركردنەوەیەو  ئەقڵ  و  نوێگەری  چاوگی 

ئامێر و ئامرازەكانیش، بەرهەمی ڕاستەوخۆی 

ئەو پرۆسەیەن.

م���ادی  و  ن��وێ��گ��ەری  ناكرێت  ك��ەوات��ە 

لەیەكرت جیابكەینەوە، وەك  نوێگەری ئەقڵی 
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الی  تەقلیدیەكانی  كۆنسێرڤاتیڤە  ئ��ەوەی 

نابێت،  یان  ئێمە مەزندەی دەكەن. مۆدێرنە 

سەراپاگیربێت.  هەمەالیەن  و  دەبێت  یان 

دوای  كە  كرد،  گەورەمان  هەڵەیەكی  ئێمە 

فێركردنی  پەروەردەو  سەربەخۆیی،  قۆناغی 

كە  كەسانێك،  دەس��ت  دای��ە  منداڵەكامنان 

لەڕوی فیكریەوە داخراوبوون  و دژی هەموو 

جۆرە مۆدێرنەیەكی هزری  و ئەقڵیش بوون. 

تفتی  تاڵ  و  بەرهەمی  دوات��ر  ئەڵبەتە 

ئەوكارەمان چنیەوە، كەواتە ئەركە سەختەكە 

هێشتا لە پێشدەمامندایە: )هەڵوەشاندنەوەی 

ناوەڕاست  سەدەكانی  تەقلیدی  پەروەردەی 

پەروەردەیەكی  بە  جێگرتنەوە  ئاین   و  بۆ 

مۆدێرن لەهەموو بوار و تەواوی قۆناغەكانی 

خوێندندا، هەر لەسەرەتاییەوە تا زانكۆ(.

كرۆكی  ئەوە  منیش،  تێگەیشتنی  بەپێی 

كە  پرۆژەیەك  ئەركۆنە.  محەمەد  پرۆژەكەی 

تائێستاش  پێكردووەو  دەستی  سەدەیە  نیو 

فیكریانەی  شەڕە  ئەو  هەموو  بەردەوامە. 

ئەنجامیداون، تایبەتن بەو پرسە. ئەوەی ئەو 

لێكدانەوەیەكی  نێو-  ئارای  هێنانە  دەیكات 

جیاواز  ئیسالمی،  ترادسیۆنی  بۆ  تازەیە 

شاخ  وەك  تەقلیدیەی  لێكدانەوە  ل��ەو 

لەو  ب��ەاڵم  نابێت،  لەق  داكوتیوەو  ڕەگ��ی 

بڕوایەدانیم لەبیست یان سی ساڵی داهاتودا، 

ئیسالمیدا  واڵتانی  لە  ئەو  بیركردنەوەی 

خۆی  شوێنی  بەدەستبێنێت  و  سەركەوتن 

ئاسانرتە  چیاكان  لەقكردنی  چونكە  بكاتەوە، 

تۆ  مرۆڤەكان!  بیركردنەوەی  لەگۆڕینی 

دۆگامبوونی  لە  ساڵ  هەزار  بەگژ  ناتوانیت 

شەو  و  لە  ببیتەوەو  ئایدیۆلۆژی  Fernand Braudelفیكری  و 
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ڕۆژێكدا سەركەوتن بەدەست بێنیت.

دەسكەوتە  و  تێز  هەموو  ناتوانم  لێرەدا 

دەربارەی  ئەركۆن  محەمەد  مەعریفیەكانی 

بخەمەڕوو،  ئیسالمی  عەرەبی  ترادسیۆنی 

بەرگێكی  چەند  نوسینەوەی  ئەوە  چونكە 

پێویستە، بەاڵم هێندە بەسە كە بۆچونەكانی 

هەڵكشانی  دەرب���ارەی  بەسەربكەینەوە، 

لەچاخی  ئیسالمی  عەرەبی-  شارستانیەتی 

تراژیدیەكەی  داڕم��ان��ە  پاشان  كالسیكدا، 

لەدوای ئەو قۆناغەوە. 

دەبینین  زۆرج��ار  پرسە  بەو  سەبارەت 

نەرێنیە  ڕۆڵ��ە  ئ��ەو  لەمەترسی  جەخت 

قادر  عەباسی  خەلیفەی  كە  دەك��ات��ەوە، 

 1017 لەساڵی  كاتێك  گێڕاویەتی،  بیلال 

ئێستا(،  پێش  دەس���ەدە  نزیكەی  )وات���ە 

دەكەوێتە  دەگرێت  و  حەنبەلیەكان  الیەنی 

سەركوتكردنی موعتەزیلە.

تێكستی  قۆناغەدا  لەو  دەزانرێت  وەك 

بەسەر  باڵودەكاتەوەو  قادری  بیروباوەڕی 

دەیسەپێنێ ،  بەغدادا  مزگەوتەكانی  تەواوی 

دروستە  ڕاس��ت  و  بیروباوەڕی  بەوپێیەی 

البدات  لێی  بەموو  لەئیسالمداو هەركەسێك 

ئەوە  وەك  دادەنرێت  و  زەندەیق  بەگومڕاو 

لەوتێكستەدا  هەڵگەڕابێتەوە.  لەئیسالم  وایە 

ئەقاڵنرتین  )ك��ە  موعتەزیلەكان  خوێنی 

ڕێبازێكی ناو ئاینی ئیسالم بوو(، حەاڵڵكراوەو 

پێیوایە  دەڵێت:)ئەوەی  ڕەوان��ی  ب��ەڕون  و 

كافرەو خوێنی حەاڵڵە(،  قورئان خەڵقكراوە، 

واتە گەر پەشیامن نەبێتەوەو تۆبەنەكات لەو 

بۆچونەی، ئەوادەبێت بكوژرێت. 

دەسەاڵت   بەهێزی  بیلال  قادر  بەمجۆرە 

گەورەیەی  مشتومڕە  ئەو  شمشێر،  زەبری  و 

خەڵقی  مەسەلەی  لەسەر  كە  كۆتاییپێهێنا، 

مەمئونەوە  خەلیفە  لەسەردەمی  قورئان 

حەنبەلیەكان  م��وع��ت��ەزی��ل��ەو  ل��ەن��ێ��وان 

مەسەلەكە  دواج���ار  ب��ەاڵم  ل��ەئ��اراداب��وو، 

و  سەركوت   و  حەنبەلیەكان   بەسەركەوتنی 

هات ،  كۆتایی  موعتەزیلەكان  بێدەنگكردنی 

ئەوەش تائەمڕۆ بەردەوامە. 

ئ���ەوان���ە ب��ەج��ۆرێ��ك س��ەرك��ەوت��ن  و 

بەتەواوەتی  پرسە  ئ��ەو  بەاڵدەستبوون، 

پایەماڵكراو بوو بە جۆرێك لەشتێكی یاساغ و 

ق��ەرەی  نەتوانێ   ك��ەس  كە  ق��ەدەغ��ەك��راو، 

بكات.  باسیشی  تەنانەت  ی��ان  بكەوێت، 

پرسی خەڵقكردنی قورئان بوو بە جۆرێك لە 

لێی  بیركردنەوە  ئەوشتەی  یان  بیرلێنەكراوە، 

ئیسالمی و  جیهانی  لەنێو  جۆرێك  بەهەموو 

بەدرێژایی هەزار ساڵی ڕابردوو  و تائێستاش 

قەدەغەبێت.

خراپی  دەرەن��ج��ام��ی  ئ��ەوەش  ئەڵبەت 

لێكەوتەوە، كەمرتینیان ڕێگەگرتن بوو لە هەر 

رشۆڤەیەكی مێژویی بۆ قورئان كە بووەمایەی 

پەكخستنی هەموو گەشەو بەرەوپێشچونێك 

ئیسالمیدا  جیهانی  عەرەبی و  واڵتانی  لەنێو 

گەیشتنە  بنبەست  بە  ئەو  تەواوی  بەگشتی. 

هاتوین،  دوچ��اری  لەئێستادا  مێژوییەی 

بەرهەمی ئەوەیە كەباسامنكرد. هەموو ئەو 

پێكدادانە ترسناكەی هەنوكە لەنێوان جیهانی 

ئیسالمی  و شارستانیەتی مۆدێرندا ڕوودەدات، 

كوشندەو  فیكرییە  داخرانە  ئەو  بەرهەمی 

ئەوەناكات قەرەی  زاتی  توالنیەیە، كە كەس 

ئۆغرانە  ئەقاڵنی  بەشێوەیەكی  یان  كەوێت، 

قسەی لەبارەوەبكات.

بگات و  بەچاكی  قسەكامنان  بۆئەوەی   

دەبێت  نەكات  دروس��ت  ب��وون  بەدحاڵی 

جۆرێك  بەهیچ  بڵێین:)موعتەزیلەكان 

خودایە،  قسەی  قورئان  ئەوەڕەتناكەنەوە 

نورساوە،  مرۆڤ  زمانی  بەپیتی  دەڵێن  وەلێ  

هەیە  بۆمان  كەوابێ   عەرەبییەز  زمانی  كە 

بەشێوەیەكی میتافۆری نەك حەرفی رشۆڤەی 

بكەین  و لێكی بدەینەوە، واتە بەپێچەوانەی 

ئەوەی حەنبەلییەكان دەیكەن. سەروەختێك 

قورئان دەڵێت: دەستی یەزدان لەبان دەستی 

ئەوانەوەیە، ئەوا دەستەواژەكە كتومت وەكی 

خۆی وەردەگرن  و پێیانوایە خودا وەك تێكڕای 

دەستێكی  بەاڵم  هەیە،  دەستی  مرۆڤەكان 

وەك  موعتەزیلەكان  بەاڵم  گرانرت،  و  گەورە 

دەست  دەڵێن:  دەگرن  و  وەری  میتافۆرێك 

دێت.  ت��ون��اداری  و  هێز  بەمانای  لەوێدا 

لێدێت:  بەمجۆرەی  ئایەتەكە  مانای  كەوابێ  

و  هێز  و  لەسەر  ی���ەزدان  ت��وان��ای  و  هێز 

شتیش  هەمان  دەكرێت  ئەوانەوەیە.  توانای 

دەربارەی بەهەشت  و ئاگر و زیندبوونەوەی 

ڕۆژی قیامەت  و چی  و چی بوترێت(.

كەموعتەزیلەكان  ل��ەوەی  ئاگادارنیم 

لەڕۆژی  جەستە  لەزیندووبونەوەی  نكوڵیان 

قیامەتدا كردبێت، وەلێ  ئەو فەیلەسوفانەی 

بەرەوپێش  زیاتریان  هەنگاوی  لەئەقاڵنیەتدا 

ئەوەشە  لەسەر  ل��ەوەك��ردووە.  نكوڵیان  نا، 

بەگومڕاو  و  ك��ردن   سەرزەنشتی  غەزالی 

سەرلێشێواو ناوزەدیكردن.

كەواتە گەر ئەو تێزەیەی موعتەزیلەكان كە 

دەڵێت« قورئان خەڵقكراوە« سەركەوتوبوایە، 
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بوونی  مێژویی  پرسی  دەمانتوانی  لەئێستادا 

تێكستی قورئانی بەئاشكرا بخەینەڕوو، وەك 

ئەوەی زانایانی ئەوروپی لەگەڵ مەسیحیەت  

هەروەها  كردیان،  پیرۆزەكانیدا  تێكستە  و 

لەكۆت  و بەندی ئەو مانا حەرفییە قوتارمان 

دەبوو كەپێامندەڵێت«دەست بڕینی كەسێك 

دزیكردبێت، فەرمانێكی خودایی  و قورئانەو 

بڕوەتەوە، هاوكات هەمان شتیش دەربارەی 

یان  تامردن،  پیس  داوێن  ژنانی  ڕەجمكردنی 

نۆش  مەی  پێكێ  ئەوكەسەی  بیرازكردنی 

دەكات و..... هتد«

تیرۆركاری  حەرفی و  مانای  زۆری  زەبرو 

مرۆڤی  ك��ەوادەك��ات  لێرەدایە،  تۆقێنەری 

موسڵامن، لەبێنەوبەردەو پێكدادانی  لەگەڵ 

سەردەمەكەی  و لەگەڵ تەواوی مرۆڤایەتیدا 

بەردەوام بێت.

خەلیفە  )كە  موعتەزیلە  تێزەكەی  گەر 

خۆیدا  لەكاتی  لێكرد(  پەیڕەوی  مەمئون 

ئەوا دەمانتوانی هەنگاوێ   سەركەوتووبوایە، 

قورئانی  تێكستی  بچین  و  بەرەوپێش  زیاتر 

)واتە  خۆیەوە  سەردەمەكەی  بەژینگەو 

س��ەدەی  ع��ەرەب  و  دوورگ���ەی  بەنیمچە 

حەوتەمی زایینیەوە( گرێ  بدەین.

كاتین و  ئەوشتانەی  دەمانتوانی  ئەوكات 

قورئانی  سەردەمەی  بەو  پەیوەسنت  تەنها 

لەوانەی  جیابكەینەوە  هاتۆتەخوارەوە،  تێدا 

قسانەی  بەم  هەتاهەتاین.  و  سەرمەدی  

لێكدانەوەكانی ئەركۆن  دەیانكەم لەرشۆڤەو 

بەرپرسیارم  خۆم  تەنها  بۆیە  دەڕۆم،  زیاتر 

دەگەڕێتەوە  بەردەوام  ئەركۆن  قسانە.  لەو 

ئەوەش  ترسناكەو  و  گرنگ   پرسە  ئەم  سەر 

زۆری  بایەخێكی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  نیشانەی 

ئیسالمی  هۆشیاری  ڕزگاركردنی  پێدەدات. 

لەو بۆچونە نادروستانەی بەدرێژایی چەندین 

سەدە بیركردنەوەی دەستە جەمعی ئێمەیان 

كە  دەبێت،  یان  نابێت  یان  كۆنرتۆڵكردووە، 

كردمان لەڕەگ  و ڕیشەوەبێت.

جەختبكاتەوە  زۆر  وادەكات  هەرئەمەشە 

ئەقڵی  )ڕەخنەی  وەك:  لەزاراوەگەلێكی 

هاوچەرخی  لەهزری  بیرلێنەكراوە  ئیسالمی، 

بیرلێنەكراوە  كەڵەكەبونی  یان  عەرەبیدا، 

فەیلەسوف   شكستی  ل��ەس��ات��ەوەخ��ت��ی 

س��ەدەی  دوای  م��وع��ت��ەزی��ل��ەك��ان��ەوە،  و 

دوازدەهەم و تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان(.

لەدوای  ئیسالمیداو  و  عەرەبی   لەواڵتانی 

هەرەس،  و  داوەش��ان   سەردەمی  ناو  پێنانە 

بیركردنەوە  ئ��ەوەی  بیرلێكراوەیان  كایەی 

ت��ردەب��ێ��ت��ەوەو  ب��ەرت��ەس��ك  ش��ی��اوە،  لێی 

گ��ەورەت��رو  تادێت  بیرلێنەكراوە  كایەی 

لێهاتووە  وای  بەڕادەیەك  بەرفراوانرتدەبێت. 

بكەویت،  ئاینی  پرسی  ق��ەرەی  ناتوانیت 

باس  ئاینەوە  لەبارەی  ئەقاڵنی  شتێكی  یان 

بكەیت.

ڕەنگە  دەینێیت،  كە  هەنگاوێك  ه��ەر 

سەردەمە  چێرناوی  بۆمبێكی  یان  مینێك 

یان گەر قسەیەك  پێدابتەقێتەوە،  كۆنەكانت 

توش  تاریكەكان  هێزە  لەگەڵ  بكەیت، 

بكات،  والێ   و  فێندەمێنتالیستەكان   بیت و 

خوێنت  بكەن  و  تەكفیرت  دەستبەجێ  

لەگەڵ  بیلال  قادر  ئەوەی  وەك  حەاڵڵكەن. 

موعتەزیڵەكاندا كردی، كاتێك لەهەموو جێ  

ڕاوەدوونانیان و  كەوتنە  واڵتدا  شوێنێكی   و 

بێدەنگ  دەستنوسەكانیان  و  سوتاندنی 

كردنیان<

بەعەقڵدا  گاڵتەجاڕیەی  ئەو  سەیری  تۆ   

ناچێت: )لەسەدەی دەیەم  و تەنانەت نۆیەم  

و هەشتەمیشدا دەتتوانی باس لەخەڵقكردنی 

بیست  و  لەسەدەی  بەاڵم  بكەیت،  قورئان 

شاعیری  ئەی  نییە!  ئ��ەوەت  توانای  یەكدا 

بۆ  دەڕوات  ناڵێت:  قەبانی  نزار  گەورەمان 

ئیمپریالیزم،  پێتدەڵێن:  پاشان  دواوە؟  دوای 

كۆلۆنیالیزم  بەدترین  كۆلۆنیالیزم...  زایۆنیزم، 

دنیابینیە  و  دۆگامتیست   بڕوا  دیلی  ئەوەیە، 

منداڵەنەییەكانی  سازیە  ئەفسانە  و  چەوت  

ئیفلیجكردنی  كەدەبێتەمایەی  بیت  خۆت 

لۆژیك  و پەكخستنی ئەقڵ(. 

ئەوەیە،  كۆلۆنیالیزم  جۆری  گەورەترین 

خۆت خۆت كۆلۆنیالیزە بكەیت  و ببیتە دیلی 

دیدن و بۆچونە كۆنەكان كە بەسەرچون، بێ  

بێت.  قوتارت  لەدەستیان  بتوانیت  ئەوەی 

دزێوترین جۆری كۆلۆنیالیزم ئەوەیە، لەڕووی 

نەتوانیت  )واتە  بیت  منداڵ  هەر  ژیرییەوە 

پێناسەی  ئەوەش  كامڵی(.  قۆناغی  بگەیتە 

ئیامنوێل كانتە بۆ ڕۆشنگەری، كاتێك دەڵێت« 

ئەقڵامن  بیربكەینەوەو  خۆمان  دەمانەوێت 

ئاینی  پیاوانی  و  قەشە  ب��ەاڵم  بكەینەوە، 

پێامندەڵێن: بیرمەكەنەوە، بەڵكو باوەڕبهێنن، 

واز لەئەقڵ و بیركردنەوەبێنن و گوێڕایەڵكەن 

 و ملكەچكەن«

بەردەوام  لەئیسالمیشدا شێخ  و مەالكان   

لەكەناڵە ئاسامنیەكانەوە ئەو قسانە دەڵێنەوە، 

بێ  ئەوەی كەس بوێرێ  بەرپەرچیان بداتەوە 

نابێت  ئەوانە  چونكە  بپرسێتەوە،  لێیان  یان 
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ئەوان مرۆڤ  قسەیاندابكات.  لە كەس  قسە 

لەهیچ  ناشتوانیت  مرۆڤەوەن.  لەسەرو  نین، 

ڕوبەڕویانبیتەوە،  تەلەفزیۆنیدا  بەرنامەیەكی 

لەبەرئەوەی پێش وەخت ئەوان براوەن.

گەر زاتی ئەوەتكردو دەمت كردەوە، ئەوا 

ترسناكت  تیۆلۆژی  مینێكی  ڕاست  و  ڕێك  

هێندە  مینانەش  ئەو  تەقێتەوەو  پێدادە 

دا  وا  لەحاڵەتێكی  نایەن.  لەژماردن  زۆرن 

لەگەڵ  بزانیت،  بەخۆت  ئ��ەوەی  بەبێ   و 

كە  دەرگیردەبیت،  گ��ەورەدا  دۆگامیەكی 

خەڵك  و  لەئەقڵیەتی  ماوەتەوەو  بەمیراتی 

خوادا چەسپیوەو وەك ڕاستی حاشاهەڵنەگر 

سەیردەكرێت. ئەوكات ئەو مەال بەڕێزە سوك 

 و ئاسان دەتوانێت گورزێكی توندت ئاڕاستە 

كافربوونت  ئەوەی  لەڕێی  ئەویش  بكات، 

بینەردا  ملیۆنەها  لەبەردەم  دەسەملێنێ   و 

بێ   داوەو  لە دین الت  كەتۆ  ڕایدەگەیەنێت 

دینیت.

ئیسالمی  مەالیەكی  تاكە  ئاواتەخوازم 

ئەڵەمانی  تیۆلۆژیستی  لەئاستی  هەبوایە، 

ئاینیەكان  زانستە  مامۆستای  هانزكۆنگ 

زانا  لەئەڵەمانیا.ئەو  تۆبنگین  لەزانكۆی 

مۆدێرندا  هزری  لەگەڵ  س��ەودا  مەسیحیە 

دەكات و ئاگاداری تیۆریا زانستیە گەورەكانە، 

تەنانەت چەمكی دابڕانی ئێپستمولۆژی زانای 

ئەمریكی تۆماس كوهنیش، بەسەر تیۆلۆژیای 

بەشێوەیەكی  پراكتیزەدەكات  و  مەسیحیدا 

جیاوازی  ئەوكات  دەكاتەوە.  ڕوناكی  سەیر 

ناوەڕاست و  سەدەكانی  تیۆلۆژیای  لەنێوان 

و  لوتەر  مارتن  ئاینی  ڕیفۆرمی  تیۆلۆژیای 

تیۆلۆژیای ڕۆشنگەری  و تیۆلۆژیای مۆدێرنەو 

تەنانەت پۆست مۆدێرنەش دەكات.

بەڕێزەكانی  ئاینە  پیاوە  لەكاتێكدا  ئەمە 

نوقمی  سەرتابەپێیان  تائێستاش  ئێمە،  الی 

سەدەكانی  ئاینی  مەزهەبی و  تیۆلۆژیای 

یاخود  تیۆلۆژیایەكە،  ئ��ەوەش  ناوەڕاسنت. 

مرۆڤایەتی  زۆری  زۆرب����ەی  فیقهێكە 

كەواتە  بەموسڵامنانیشەوە،  تەكفیردەكات، 

و  فەزا  و  ئەتۆم   لەبواری  هەربەتەنها  ئێمە 

بەڕێزینە  ئێمە  دواكەوتوونین،  چیدا  و  چی  

دین   فیقهی  و  ناسی   لەئاین   لەهەرشتێ   بەر 

و فەلسەفەی ئاین دا كۆڵەوار و دواكەوتوین.

دواكەوتوییە  هەموو  ئەو  نهێنی  ئەبێت 

لەداهاتویەكی  ناتوانین  بۆ  دابێت؟  لەچی 

نزیكدا كەلێنی نێوان خۆمان  و ئەوروپاییەكان 

كەم كەینەوە؟

گ��ەورەی  تێزی  دووەم  دەگەینە  لێرەدا 

دواكەوتوویی  هۆكاری  دەرب��ارەی  ئەركۆن، 

بەجۆرێك  ئیسالمی.  ی��اخ��ود  ع��ەرەب��ی 

لەجۆرەكان دەڵێت«دوای مەرگی ئینب ڕوشد 

لەسەر  فەلسەفە  ئیدی   ،1198 ساڵی  لە 

زەمینی ئیسالمدا سەرپێی خۆی نەكەوتەوە. 

یەك  موسڵامنان  ئەویش  دوای  سەدەكانی 

جیاوازبێت  ئارا  نەهێنایە  نوێیان  ئایدیای 

لەوەی پێشرت هەبووە، جگە لە ئینب خەلدون 

بەاڵم  دێت،  چواردەهەمدا  لەسەدەی  كە 

ئەویش دیاردەیەكی هەاڵوێرد و تایبەت بوو. 

سەرقاڵی  ئەوروپا  سەدەدا  حەوت  لەماوەی 

نوێگەری زانستی  و فەلسەفی  و پیشەسازی 

 و تەكنۆلۆژی بوو. لەبەرامبەردا پیاوانی ئاینی 

عوسامنیدا  خەالفەتی  لەسایەی  ئێمەو  الی 

مشتومڕی  و  جوینەوە  كاوێژكردن  و  بە 

پێیانوابوو  كەچی  بوون،  خەریك  هەوانتەوە 

پێویستیان  خۆیانەو  الی  ڕەها  هەقیقەتی 

چارەنوسسازانەدا،  سەدە  لەو  نییە.  بەهیچ 

كۆنەپەرنیكۆس  و گالیلۆ و كیبلەر و نیوتن  و 

كێ   هیگڵ  و  كانت  و  و  سپینوزا  دیكارت  و 

یاخود  زانا  تاكەیەك  بەاڵم  پەیدابوون،   و كێ  

ب��ەدەرن��ەك��ەوت..  موسڵامن  فەیلەسوفی 

سەدە  حەوت  بۆ  شەشە  ماوەی  موسڵامنان 

خەڵكانی  وەك  مێژوو.  چ��وون��ەدەرەوەی 

خەویان  مێژودا  بەسەر  نشین  ئەشكەوت 

بۆمب  بەدەنگی  سەروەختێكیش  لێكەوت. 

بەخەبەرهاتن،  ناپلیۆن  ناپاڵمەكانی   و 

زۆرك���رد.  لەرزێكی  ب��ەت��رس  و  هەستیان 

دواكەوتبوون  تەواو  شارستانیەت  لەكاروانی 

بێ   ئەو  ڕابگەن.  پێی  چۆن  نەیاندەزانی   و 

ئۆقرەی  و هەروازەنایەی لەئێستادا دەیبینین، 

بێ   پشێوی  و  ئەو  نهێنی  ئەوەیە.  بەرهەمی 

سەروبەری  و شكست  و دادڕان  و نائومێدیە، 

دوای  كەچی  دەگرێت.  سەرچاوە  ل��ەوەوە 

بۆچی  دەپرسن:  دێن  و  هەمووشتانە  ئەو 

دی  ئ��ەوان��ی  دواك��ەوت��ن  و  موسڵامنان 

پێشكەوتن؟«
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لە پێغەمبەرێکی بێ پەیامەوە
بۆ پێغەمبەرێکی نێونەتەوەیی

پەیامەوە  ئیسالمی  لە  وەرچەرخانە  ئەم 

کە  ئیسالمەی  لەو  واتە  مێژوو،  ئیسالمی  بۆ 

بوو )املرشع  بۆدانراو  تیایدا شەرع  پەیامبەر 

بووە  تیایدا  پەیامبەر  ئیسالمەی  ئەو  بۆ  لە(، 

وەرچەرخانە  ئەم  )امل��رشع(.  شەرعدانەر 

بەڵکو  نییه،  شەرعداڕشتندا  پرسی  لە  تەنیا 

گرنگییەکی تیۆلۆژییشی هەیە، هەر ئەوەش 

وایکرد، کە ئەم کتێبە ناو بنێین لە ئیسالمی 

لەوانەیە  فەرمودە،  ئیسالمی  بۆ  قورئانەوە 

یەکەم شتێك لەم وەرچەرخانەدا ئەو ناکۆکییە 

)نەخوێندەواری(  لەسەر  کە  بێت،  مێژووییە 

پەیامبەر هەڵگیرساوە، هەروەها لە سەر ئەو 

بۆ  لێکدانەوەیەمان  ئەم  کە  بێت،  مەرجەعە 

پشرتاست دەکاتەوە، ئایا لە قورئانەوەیە، یان 

لە فەرمودەوە )حدیث(؟

وەک ئاشکرایە سیفەتی )أمي( شەش جار 

شێوەی  بە  جار  دوو  هاتووە:  قورئاندا  لە 

شێوەی  بە  جاریش  چوار  )أمي(،  واتە  تاک، 

ئاڵۆزییەك  ه��ەر  س���ەرەرای  )أمیین(.  کۆ 

دروستبووە،  زاراوەی��ەدا  ئەم  ب��ەدەوری  کە 

لە  کە  کەسێکەوە،  لە  بەالڕێدابردنی  و 

نەتەوەیەکی بێ پەیامە )ال کتاب لها( -واتە 

نەهاتوە-،  بۆ  ئاسامنیان  پەیامی  کاتە  ئەو  تا 

و  بخوێنێتەوە  نازانێت  کە  کەسێک  بۆ 

قورئان  فەرهەنگی  هەرچەندە  بنووسێت، 

زۆر روونە لەبارەی مەدلوولی ئەو وشەیەوە. 

هیچ  عمران(  )آل  سورەتی  لە   )20( ئایەتی 

پەیامەکان و بێ  لەنێوان خاوەن  ناکۆکییەک 

أوتوا  للذین  )وقل  دروستناکات:  پەیامەکان 

فقد  اسلموا  فان  أسلمتم،  واألمیین  الکتاب 

لە سورەتی   )78( ئایەتی  اهتدوا(. هەروەها 

الیعلمون  امیون  )ومنهم  دەڵێت:  )البقرة( 

الکتاب اال اماين( واتە )کەسانی بێ پەیامیان 

خەیاڵ  تەنیا  پەیامەوە  لەبارەی  کە  تێدایە 

دەزانن(، هەروەها ئایەتی )75( لە سورەتی 

)آل عمران( بە هەمان شێوە لە جێڕەوتێکی 

تردا ئەو ناکۆکییە لەنێوان خاوەن پەیامەکان 

أهل  )ومن  دیاریدەکات:  پەیامەکاندا  بێ  و 

الکتاب من ان تأمنه بقنطار یٶدە الیك ومنهم 

اال مادمت  الیك  تأمنه بدینار الیٶدە  ان  من 

يف  عەلینا  لیس  قالوا  بانهم  ذلك  قامئا  عەلیه 

األمیین سبیل( )1(، ئایەتی دووەمی سورەتی 

رووندەکاتەوە  ئەوە  بەتەواوی  )جمعة(ش 

يف  بعث  الذي  هو  دەڵێت«  بەراشکاوی  و 

االمیین رسوال منهم یتلو علیهم ایاتە ویزکیهم 

کاتێك  لێرەوە  والحکمة«.  الکتاب  ویعلمهم 

بەوەی  دەک��ات،  پەیامبەر  وەسفی  قورئان 

ئایەتەکانی  )االعراف(  سورەتی  لە  )أمي(یە 

)157 و 158( بەو مانایە دێت، کە محەمەد 

لەناو نەتەوەیەکی بێپەیامەوە بۆ بێپەیامەکان 

نێردراوە. 

الی  )أمیین(  وشەیەش  ئ��ەم  مەدلولی 

هەندێک لە زانایانی پێشینی عەرەبی شاراوە 

)ئوممییەکانی  دەڵێت  )ف���ەراء(  ن��ەب��ووە، 

ع����ەرەب، وات���ە ئ��ەوان��ەی پ��ەی��ام��ی��ان بۆ 

لە  هەندێک  ه��ەروەه��ا  ن��ەه��ات��وە()2(، 

بووە،  الروون  ئەوەیان  تەفسیریش  ئەهلی 

عباس(  )ئینب  لە  کە  )قوروتوبی(،  لەوانە 

عەرەبن،  هەموو  )ئوممییەکان:  دەگێڕێتەوە 

نەخوێندەواریشیان()3(،  و  خوێندەوار 

عەرەب  مێژووی  توێژەرەکانی  لە  یەکێک 

پێش ئیسالم گەیشتۆتە ئەو راستیە بۆ مانای 

لە  هەندێک  قسەی  بە  ئاماژە  ئەو  )أمیین(. 

رۆژهەاڵتناسەکان دەدات –بێ ئەوەی ناویان 

بێنێت- کە دەڵین وشەی )أمیین( لە عەرەبیدا 

یم(ی  )أُمَّ یان  ��ْت(ە  )أُمَّ وشەی  دات��ارشاوی 

عیربی، یاخود )غوییم(، ئەوەش ئەو تانەیەیە 

کە جولەکە دایانبڕیبوو بەسەر هەموو غەیرە 

جولەکەیەکدا، کە پەیامیان بۆ نەچووە، واتە 

بتپەرستەکان)4(.

)نێونەتەوەیی(  بانگەشەی  لەراستیشدا 

ئ��ەوە  پ��اش  تەنیا  )جیهانیی(  ب��ەم��ان��ای 

دادەبڕێت بەسەر ئیسالمدا، کە لە جێڕەوتی 

لە  جوگرافیدا  و  مێژوویی  وەرچەرخانی 

ئیسالمی  بە  دەبێت  پەیامەوە  ئیسالمی 

تەفسیر  کتێبەکانی  لە  بەتایبەت  فتوحات، 

ئەم  روودەدات.  ئەمە  دا  ف��ەرم��وده  و 

دەقی  پێچەوانەی  لەراستیدا  بانگەشەیەش 

فەرهەنگی قورئانی خۆیەتی. لە چوار ئایەتی 

جەخت  قورئان  ج��ی��اوازدا  سورەتی  چ��وار 

دەکاتەوە کە:

 )ولو شالله لجعلکم أمة واحدة( )املائدة: 

48(، واتە )ئەگەر خودا بیویستبایە دەیکردن 

بە یەک ئوممەت(.

واحدة(  أمة  الناس  لجعل  ربك  )ولوشاء   

پەروەردگارت  )ئەگەر  واتە   ،)118 )ه��ود: 

دەکردە  خەڵکی  هەموو  ئەوە  بیویستبایە 

یەك ئوممەت(.

واح���دة(  أم��ة  لجلکم  ال��ل��ه  )ول��وش��اء   

بیویستایە  خودا  )ئەگەر  واتە:   ،)93 )النحل: 

هەمووتانی دەکرد بەیەك ئوممەت(.

واح��دة(  أم��ة  لجعلهم  الله  ش��اء  )ول��و   

)الشوری: 8(.
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نێونەتەوەییەوە  پەرتبوونە  ئەو  بەهۆی  جا 

ئایەتە  ئەم  کە  بووە،  شێوەیە  بەم  پەیام  بنەمای 

فاذا جاء رسولهم  أمة رسول،  وێنایدەکات )ولکل 

)یونس:  الیظلمون(  هم  و  بالقسط  بینهم  قيض 

 .)47

هەر لەم روانگەیەوە کە ویستی خودا وابووە 

مرۆڤەکان یەك ئوممەت نەبن و هەر ئوممەتێك 

رس��ول(  أم��ة  )لکل  هەبێت  خ��ۆی  پەیامبەری 

)ئوممییەکان(  دەوری  ئیدی   ،)44 )املٶمنون:  

پێغەمبەرێکیان  خۆیاندا  لەناو  خودا  تاکو  هاتوە 

ئوممەتێکی  بیانکاتە  تاکو  بنێرێت،  بۆ  لەخۆیان 

زۆر  پەیامەکەیان  هەرچەند  پەیام،  خ��اوەن 

يف  أرسلناك  )کذلك  مێژوو،  وەک  دواک��ەوت��وە 

الذي  علیهم  لتتلو  أمم  قبلها  من  خلت  قد  أمة 

لەم روانگەیەوە  )الرعد: 30(. هەر  الیك(  أوحینا 

پەیامی  و  پەیامبەر  ئوممەتێک  هەر  دەبێت  کە 

خۆی هەبێت؛ )الجاثی�ة: 45( بە تەواوەتی قورئان 

عەرەبێتی خۆی وەردەگرێت. خودا وەک نێرەری 

زمانەوانی  رەهای  یاسای  هەر خۆی  پەیامبەران، 

گەیاندنی  ب��ۆ  رێسایەك  وەک  دادەڕێ��ژێ��ت 

بلسان  اال  رس��ول  من  )وماأرسلنا  پەیامەکەی: 

لەبەرئەوەی  جا   ،)4 )ابراهیم:  لهم(  لیبین  قومه 

خودا  ویستی  کە  )بێپەیامە(،  ئوممەتە  ئ��ەم 

لە  ئوممەت  دوا  بۆ  دوابکەویت  رۆڵی  واب��ووە 

وەرگرتنی پەیامدا، ئەو ئوممەتە بەزمانی عەرەبی 

ئەو  دەبوو  بوو  حەمتی  لەبەرئەوه  قسەدەکات 

بدوێت  عەرەبی  رەوانی  زمانیێکی  بە  پەیامبەرە 

تاکو   .)5()195 )الشعراء:  مبین(  عريب  )بلسان 

ئاگادارکەرەوەش  و  مزگێنیدەر  پاراوە  زمانە  بەو 

ئاسانکردوە  پەیامەی  بێت. جا چونکە خودا ئەو 

خۆیان)6(،  ئاسانی  زمانێکی  بە  ئوممەتە  ئەو  بۆ 

دەوروب��ەری  لە  ئوممەتە  ئەو  کە  لەبەرئەوەش 

)ام القری( نیشتەجێن وەک جەبرێکی جوگرافی، 

دەڵێت  ئایەتەی  دوو  ئەو  بەگوێرەی  ئ��ەوەش 

)وهذا کتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه 

ولتنذر أم القری ومن حولها( )االنعام: 92(، واتە 

ئەوەی  دامانبەزاندووە  پیرۆزە  پەیامێکی  )ئەمە 

لەپێشیدا هاتوە راستاندوویەتی، تاکو »أم القری« 

ئاگادار بکەیتەوە(.  -واتە مەککە- و دەوروبەری 

لتنذر  عربیا  قرانا  أنزلناه  )وکذلك  هەروەها 

بەم  واتە   ،)7 )الشوری:  حولها(  ومن  القری  أم 

تاکو  ناردیت  بۆ  عەرەبیامن  قورئانێکی  شێوەیە 

دەوروبەری  و  –مەککە-  ئاوەدانییەکان  گەورەی 

ئاگاداربکەیتەوە)7(.

هەر لە روانگەی ئەم موتابەقەیەی نێوان )أمیة- 

دەگێڕنەوە  وەک  )عەرەبچێتی(،  و  بێپەیامی( 

گاورە  رەتیکردۆتەوە  خەتاب(  کوڕی  )عومەری 

تەماشابکات،  کیتاب  ئەهلی  وەک  عەرەبەکان 

کیتاب  ئەهلی  عەرەب  )گاورەکانی  وتویەتی  و 

دەبێت  کەواتە  عەرەبن،  ئەوان  مادەم  نین()8(، 

لە )أمیین- بێپەیامەکان( بن، واتە پەیامیان نییه، 

هەر لێرەشەوە بڕیار دەدات کە ناشێت سەرانەی 

دەبێت  لەبەرئەوە  بسەنرێت،  لێ  گاورەکانیان 

یان  موسڵامنبوون  لەنێوان  بکرێن  سەرپشك 

کوشنت()9(. 

بەڵگەی  قورئانییەوە  دەق��ی  ن��او  لە  ئێمە 

بە  سەبارەت  گریامنەکەمان  کە  دێنین،  ئەوە 

)زمانی  بە  پەیام  زمانەوانیی  تەرخانکردنی 

بە  جوگرافی  تایبەمتەندییەکانی  و  عەرەبی( 

زمانە  ب��ەو  ل��ەوان��ەی  حولها(  وم��ن  القری  )أم 

تایبەتی  بە  کە  )ال��روم(  سورەتی  دەک��ەن.  قسە 

رووداوێکی  بە  ئاماژە  تر  سورەتەکانی  لە  جیا 

پەیامدا  سەردەمی  لە  کە  دەکات،  جیۆپۆلەتیکی 

کە  رووینەداوە  شوێنەدا  لەو  بەاڵم  رووی��داوە، 

بانگەشەی )نێونەتەوەیی( 
بەمانای )جیهانیی( تەنیا 
پاش ئەوە دادەبڕێت بەسەر 
ئیسالمدا، کە لە جێڕەوتی 
وەرچەرخانی مێژوویی 
و جوگرافیدا لە ئیسالمی 
پەیامەوە دەبێت بە 
ئیسالمی فتوحات، بەتایبەت 
لە کتێبەکانی تەفسیر و 
فەرمودەدا ئەمە روودەدات
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پەیامەکەی تێدا دابەزیوە، بەم چەند ئایەتە 

دەستپێدەکات: 

امل ُغلِبَِت الرُّوُم يِف أَْدَن اأْلَرِْض َوُهْم ِمْن بَْعِد 

ِمْن  اأْلَْمُر  لِلَِّه  ِسِننَي  ِبْضعِ  َيِف  َسيَْغلِبُون  َغلَِبِهْم 

ِبَنْصِ  قَبُْل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن 

اللَِّه يَْنُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم 

شوێن  نزیکرتین  لە  خوارد،  شکستیان  ڕۆم 

شکستەکەیان  پاش  ئەوان  –ش��ام-،  لێتانەوە 

فەرمان  تردا،  ساڵێکی  چەند  لە  سەردەکەون. 

هەر بۆ خودایە، پێش ئەوە و پاش ئەوەش، ئەو 

رۆژە باوەڕداران دڵخۆش دەبن بە سەرکەوتنی 

خودا، خودا هەرکەسێکی بوێت سەریدەخات(. 

ئایەتانەوە  ئ��ەو  دابەزینی  ه��ۆی  ل��ەب��ارەی 

)طربي( لە )عیکرەمە(وە دەگێڕێتەوە: )رۆم و 

فارس لە نزیک شام رووبەرووی یەکرت بوونەوە 

)10(، لەو جەنگەدا رۆم تێکشکان، ئەو هەواڵە 

ئەوان  هاوەڵەکانی،  و  پێغەمبەر  بە  گەیشت 

پێغەمبەر  بوون، چونکە  دڵتەنگ  بەم هەواڵە 

بوون-  ئاگرپەرست  -کە  فارس  بوو  پێیناخۆش 

سەربکەون بەسەر رۆمدا -کە مەسیحی بوون- 

دڵخۆشبوون  هەواڵە  بەم  قورەیش  کافرەکانی 

دەکرد،  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  بە  گاڵتەیان  و 

گاورەکانی  و  کیتابن  ئەهلی  ئێوە  دەیانووت: 

ئەهلی  ئێمە  بەاڵم  کیتابن،  ئەهلی  رۆمیش 

فارسەکامنان  ب��را  ئێستا  نیین)11(،  کیتاب 

سەرکەوتوون بەسەر برا رۆمەکانتاندا، ئێوەش 

سەردەکەوین  ئاوا  بکەن  لەگەڵ  شەڕمان  گەر 

سورەتی  ئایەتەکانی  خودا  ئیدی  بەسەرتاندا، 

کافرەکان  بۆ  ئەبوبەکریش  دابەزاند،  رۆمی 

سەرکەوتنی  بە  ئێوە  ئایا  وتی:  و  دەرک��ەوت 

دڵخۆش  زۆر  بەاڵم  دڵخۆشبوون؟  فارسەکان 

رۆمەکان سەردەخاتەوە  مەکەن چونکە خودا 

پێی  پێغەمبەرەکەمان  ئەمە  فارسدا،  بەسەر 

راگەیاندین( )12(.

ئەم دەقە لە چەند شوێنێکی تردا دووبارە 

بۆتەوە، دەریدەخات کە سنوورەکانی پەیامی 

پەیامی پێش  لە دەستپێکی سنورەکانی  نوێ 

کەمەوە  الیەنی  –بە  رادەوەستێت  خۆیدا 

ل��ەو س��ەردەم��ەدا-، ئ��ەو س��ن��وورەش تەنیا 

سنوورێکی  بەڵکو  نییه،  ئاینی  سنوورێکی 

خەڵکی  کاتەدا  لەو  چونکە  زمانەوانیشە، 

 ،)13( نەدەکرد  قسەیان  عەرەبی  بە  شام 

کیتاب  ئەهلی  خۆی  دەقە  ئەو  هەر  پاشان 

وەك برای موسوڵامنەکان ناو دەبات، کەچی 

کاتێک  دوژم��ن،  دەبنە  برایانە  ئەو  دوای��ی 

فتوحات.  ئیسالمی  دەبێتە  پەیام  ئیسالمی 

رۆمەی  ئەو  بەڵکو  نییه  لەوەدا  تەنیا  سەیر 

پاش  کە  ناوی سورەتەکەشی هەڵگرتووە  کە 

چەند ساڵێکی تر سەردەکەونەوە، پاش چەند 

ساڵێکی تر دیسان تێکدەشکێنەوە، بەاڵم ئەم 

جارەیان لەسەر دەستی فارسە کافرەکان نییە، 

ئەحمەد بن حەنبل
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موسوڵامنەکانیانە،  برا  دەستی  لەسەر  بەڵکو 

نەتەوەیەکی  لە  موسوڵامنەکان  ئەوەی  پاش 

بێپەیامەوە دەبنە خاوەن پەیام )14(. 

جەنگی  لە  وەرچەرخانە  ئەو  لەراستیدا 

عەرەب،  کافرەکانی  واتە  بێپەیامەکانەوە، 

)گاورەکانی  پەیامەکان  خاوەن  جەنگی  بۆ 

گەورەیە  قەیرانە  ئ��ەو  دەتوانێت  ڕۆم(، 

لێکبداتەوە کە لە سەردەمی غەزای تەبوکدا 

کەس  هەندێك  لەوەی  بریتیبوو  کە  روویدا، 

بەشدارییان نەکرد لەو جەنگەدا کە سەرەتای 

رۆم.  سەر  بۆ  بوو  فتوحات  هەڵمەتەکانی 

بەاڵم  شکستیهێنا،  غەزایە  ئەو  هەرچەند 

ئیسالمیەکاندا  سەرچاوە  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

جەنگی  ب��ەن��اوی  گ��رت��وە  خ��ۆی  جێگەی 

غەزایە  ئەو  العرسة(،  )غزوة  ناڕەحەتییەوە 

تێیدا  کەس  کە چەندین  دەنارسێتەوە،  بەوە 

دواکەوتن، یاخود ئەوانەی دانیشنت. خەریکە 

ئەو هەموو ئایەتە گلەیی ئامێزانەی سێبەشی 

بەوانەی  دژ  داگیرکردوە  تەوبەی  سورەتی 

غەزای  لە  بەشداریکردن  لە  دواک��ەوت��وون 

رەخنەکانی  هەموو  لە  لەوانەیە  تەبووک، 

توندوتیژی  زیاتر  ئ��ەوەی  بێت،  توندتر  تر 

دەکات ئەوەیە کە سورەتەکە فەرمان دەکات 

بن  شوێنێک  لەهەر  کافران  کوشتنی  بە 

چەندین  تەفسیر  کتێبەکانی  بێگومان   ،)15(

لێکدانەوەی جیاواز بۆ ئەو رووداوە دەکەن، 

سادەن  زۆر  تەفسیرانە  ئەو  جار  هەندێک 

هەندێک  بەشدارینەکردنی  بە  سەبارەت 

هەندێك  مەگەر  جەنگەدا،  لەو  هاوەاڵن  لە 

لێوەوە  لەژێر  زۆرجار  کە  نەبێت  گێرانەوە 

موسوڵامنەکان  کە  ب��ەوەی  دەوت��رێ��ت��ەوە، 

وەرگ��ەراون  عەرەبەوە  کافرانی  جەنگی  لە 

پەیامە  خ��اوەن  لە  براکانیان  جەنگی  بۆ 

بێگومان  رۆم��ەک��ان،  وات��ە  ئاسامنییەکان، 

بۆ  پەیامەوە  ئیسالمی  لە  وەرچەرخانە  ئەو 

بیانووی  چەندین  دەبوو  فتوحات،  ئیسالمی 

پاشان  کە  بدۆزێتەوە،  خۆی  بۆ  ئایدیۆلۆژی 

باسی  نەویست  بەڵگە  تەئویل وەک  ئەهلی 

دەکەن، بەتایبەت ئەهلی سوننەت. 

گەر  پەڕگیر  دەبینە  لێرەدا  لەراستیدا 

بەشێوەی  قورئان  کە  بکەین  ئ��ەوە  باسی 

چونکە  ک��ردوە،  قسەی  بابەتەدا  ل��ەم  کۆ 

پێغەمبەری  ویستوویانە  ئەوانەی  هەموو 

پێغەمبەرێکی  بکەنە  )بێپەیامەکان( 

هەموو  پێغەمبەری  وات��ە  نێونەتەوەیی، 

خەڵکی زەوی، نەك تەنیا پێغەمبەری عەرەب 

ئەوانیش  بۆ  و  هاتووە  خۆیان  زمانی  بە  کە 

ئەوەندە  و  هەزار  شەش  لەو  ئەوە  هاتووە، 

ئایەتیان  یەك  تەنیا  قورئاندا   )16( ئایەتەی 

أرسلناك  )وم��ا  دەڵێت  کە  بەدەستەوەیە 

سبأ:  )سورة  ونذیرا(  بشیرا  للناس  کافة  اال 

مژدەبەخش  وەک  تۆمان  )ئێمە  واتە   ،)28

هەموو  بۆ  ن��اردووە  ئاگادارکەرەوەیەك  و 

خەڵك(. )طربي( لە لێکدانەوەی ئەم ئایەتەدا 

محەمەد  ئەی  دەفەرموێت:  )خودا  دەڵێت 

ئێمە تۆمان نەناردوە تەنیا بۆ ئەو کافرانەی 

هەموو  بۆ  ن��اردووم��ان��ی  بەڵکو  ع��ەرەب��ن، 

و  س��وور  عەجەمیش،  و  ع��ەرەب  م��رۆڤ، 

رەش، مژدەبەخش بێت بۆ ئەوانەی بەگوێت 

ئەوانەی  بۆ  بیت  ترسێنەریش  دەک���ەن، 

تۆی  شێوەیە  بەم  خودا  بەدرۆتدەخەنەوە، 

ئەهلی  هەموو  م��رۆڤ.  هەموو  بۆ  ن��اردوە 

لێکدانەوە بەم شێوەیەی باسامنکرد تەفسیری 

خودا  دەڵێت:  )قەتادە(  دەکەن.  ئایەتە  ئەو 

عەجەم  و  ع��ەرەب  بۆ  ن��اردوە  پێغەمبەری 

لەخواترسرتینیانە  خودا  الی  بەرێزترینیان 

)17(. لەراستیدا قەتادە لە ئەهلی لێکدانەوە 

کەچی  فەرمودەیە،  ئەهلی  لە  بەڵکو  نییە، 

دەبێت،  هاورا  قەتادەدا  لەگەڵ  کە  )طربي( 

لە  گ���ەورەوە  هەڵەیەکی  کەوتۆتە  خ��ۆی 

کە  ئەوەیە  ئەویش  لێکدانەوە،  رێساکانی 

لە  لێکبدرێتەوە  بەتەنیا  ئایەتێک  نابێت 

تری  ئایەتەکانی  کۆنتێکستی  دەرەوەی 

تاقانە  ئایەتە  ئەو  گەر  بەتایبەت  هاوشێوە، 

بوو، پێچەوانەش بوو لەگەڵ چەندین ئایەتی 

ئایەتە  ئەو  رێسایەش  ئەو  خاڵی  یەکەم  تر، 

نەتەوەیەك  هەموو  رسولها(  أمة  )لکل  بوو 

پەیامبەری خۆی هەیە. دووەم رێسا ئەوەیە: 

هیچ پێغەمبەرێك نەهاتووە مەگەر بەزمانی 

نەتەوەیی خۆیان نەبووبێت: )وما أرسلنا من 

ئەوەیە  سێیەمیان  قومه(.  بلسان  اال  رسول 

پەیامی  عەرەبی  زمانی  بە  پەیامبەر  کە 

دەوروب���ەری  و  القری(  )أم  تاکو  هێناوە 

کە  ئەوەیە  چوارەمیان  ئاگاداربکاتەوە. 

و  قورئان  عەربیبوونی  نێوان  پەیوەندیی 

داخراوە  پەیوەندییەکی  نەتەوە  عەربیبوونی 

)کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا لقوم یعقلون( 

)فصلت: 3(، یان )انا انزلناه قرانا عربیا لعلکم 

قرانا  )اناجعلناه  یان   ،)2 )یوسف:  تعقلون( 

عربیا لعلکم تعقلون( )الزخرف: 3(. 

نێوان  پەیوەندیی  و  بەستەر  بێگومان 

ببێتە  ئەوەی  پێش  -قورئان  )الخطاب(  گوتار 

و  بووە-  گوتار  کتێب  دووتوێی  ناو  دەقێکی 

گوتار ئاراستەکراو )املخاطَب( پەیوەندییەکی 

گوتار  ئاراستەکەری  و  نێرەر  زمانەوانییه. 

راست«  رێی  سەر  »هاتنە  داوای  نییە  بۆی 
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بە  ئەگەر  بکات،  ئاراستەکراو  گوتار  لە 

تێیبگات  بتوانێت  کە  نەیدواندبێت  زمانێک 

داڕشتنی   .)18( راس��ت  رێی  سەر  بێتە  و 

زمانەوانییە  پەیوەندیە  ئەو  ئەپستمۆلۆژیی 

دەبیرنێتەوە،  خۆیدا  قورئان  لە  داخ��راوەش، 

بێت  دی��ک��ەدا  جێڕەوتێکی  لە  ئەگەرچی 

لوال فصلت  لقالوا  اعجمیا  قرانا  )ولو جعلناه 

 .)44 )فصلت:  وع��ريب(  أعجمي  أ  آی��ات��ه، 

عەجەم  زمانی  بە  قورئامنان  )ئەگەر  وات��ە: 

ئایەتەکانی  نەدەبوو  دەیانگوت  بناردبایە 

رۆشن بوونایە، چۆن دەبێت قورئان بەزمانی 

عەجەم بۆ عەرەب دابەزێت(.

)الناس(  وش��ەی  کاتێ  )ط��ربي(  پاشان 

واتە  لێکدەداتەوە  مرۆڤ  هەموو  بەمانای 

پێچەوانەی  خۆی  ئەوە  عەجەم،  و  عەرەب 

لە  وەک  دەبێتەوە  )الناس(  وشەی  مانای 

پێچەوانەی  هەروەها  هاتووە،  فەرهەنگدا 

وشەیە  ئەم  قسەدەکات.  ئایەتەکە  سیاقی 

لە  هاتووە،  قورئاندا  لە  جار   240 )الناس( 

مرۆڤایەتی  هەموو  مانای  بە  هیچیاندا 

بەتایبەتی لە سەردەمێکدا کە ئەو  نەهاتوە، 

لەدایكنەبووە -واتە مرۆڤایەتی  مانایە جارێ 

بەگشتی. و.ک- )19(. هەر قورئان خۆیشی لە 

چەندین ئایەتدا وشەی )الناس( بەکاردێنێت 

لە:  منوونە  بۆ  خەڵك(،  )هەندێک  مانای  بە 

)وأذن يف الناس بالحج( )الحج: 23(، )ورأیت 

)النص:  افواجا(  الله  دین  يف  یدخلون  الناس 

الناس(  أف��اض  حیث  من  أفیضوا  )ثم   ،)2

للناس(  خدك  تصعر  )وال   ،)199 )البقرة: 

)لقامن: 18(. پاشان کاتێک قورئان دەیەوێت 

وشەی )الناس( لە هەندێکەوە بکاتە زۆرێک، 

)الرعد:  جمیعا(  )الناس  دەستەواژەی  ئەوا 

 )87 عمران:  )ال  اجمعین(  )الناس  یان   ،)31

بەکاردێنێت. زۆربەی جاریش وشەی )الناس( 

بەمانای )قەوم( یان )ئوممەت( دێت. وەک 

)ولوال أن یکون الناس أمة واحدة( )الزخرف: 

لێکچوونە  ئەم  روانگەی  لە  ئیدی هەر   .)33

سنووردارە  کە  )األمة(دا  و  )الناس(  لەنێوان 

زمانی  و  زمان  یەک  خاوەن  نەتەوەیەکی  بە 

وشەی  مانایە  بەو  قورئان  پێغەمبەرەکەشی، 

ئەوان  سیفەتەی  بەو  بەکاردێنێت.  )الناس( 

پەیامبەر  یان  )نبي(  نێردراو  نەتەوەیەکن 

)رسول(ی خۆیان هەیە. بەم شێوەیە دەبینین 

هەر پەیامبەرێک خەڵکی )ناس( خۆی هەیە 

)20(، وەک )ابراهیم(: )قال اين جاعلك للناس 

گەلی  )موسا(  هەروەها  )البقرة124(،  اماما( 

اصطفیتك  اين  یاموسی  )ق��ال  هەیە:  خۆی 

)األع��راف:  وبکالمي(  برسااليت  الناس  عەلی 

144(، هەروەها )زەکەریا(ش )ناس(ی خۆی 

اال  آیتك  قال  ایة،  يل  اجعل  رب  )قال  هەیە 

 ،)10 )مریم:  سویا  لیال  ثالث  الناس  تکلم 

هەیە  خۆی  )ن��اس(ی  )عیسا(ش  هەروەها 

اتخذوين  للناس  قلت  أنت  أ  عیسی  یا  )قال 

 ،)110 )ااملائدة:  الله(  دون  من  الهین  وأمي 

هەروەها )محەمەد(یش )ناس(ی خۆی هەیە 

)أکان للناس عجبا أن أوحینا الی رجل منهم( 

)یونس: 2( )21(. 

کە  ئ��ەوەی  بۆ  روون��رت  ل��ەوەش  بەڵگەی 

عەرەبی  زمانی  رێساکانی  پێچەوانەی  )طربي( 

ئایەتەکە  کە  ئەوەیە  کردوە،  بۆ  لێکدانەوەی 

بەڵکو  کافة(،  للناس  اال  أرسلناك  )وما  ناڵێت 

أرسلناك  )وما  دەڵێت  و  دەخات  پێش  »کافة« 

دوو  ئ��ەو  نێوان  ج��ی��اوای  للناس(  کافة  اال 

)کافة(  لێرەدا  مانادا،  لە  زۆرە  دەربڕینەش 

دەگەڕێتەوە  بەڵکو  )الناس(،  بۆ  ناگەڕێتەوە 

واتە  )ارسلناك(،  بە  لکاو  راناوی  واتە  )ک(  بۆ 

زمانزانەکانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  خۆی،  محەمەد 

عەرەب جیاوازن لە لێکدانەوەی مانای )کافة( 

)الزجاج(  دات��ارشاوە،  لێوەی  ئەسڵەی  ئەو  و 

بەمانای  داتارشاوە  )کف(  لە  وشەکە  دەڵێت: 

ئایەتەکە  مانای  حاڵەتەشدا  لەم  کۆکردنەوە، 

کۆکەرەوەیەکی  وەک  تۆمان  )ئێمە  وایلێدێت 

گەیاندن،  و  ئاگادارکردنەوە  بە  ناردوە  خەڵک 

دێت(.  ک��ۆک��ەرەوە  بەمانای  لێرەدا  »کافة« 

هەندێکی تر بۆ ئەوە چوون کە وشەی )کافة( 

لە ئەسڵی )کف(ەوە هاتوە بەمانای نەهیکردن 

بەم  ئایەتەکە  مانای  حاڵەتەدا  لەم  شتێک،  لە 

شێوەیە دەبێت )ئێمە تۆمان ناردووە بۆ ئەوەی 

خراپەیەی  و  کوفر  لەو  دەستبگرنەوە  خەڵک 

تێیدا دەژین و بانگیان بکەیت بۆ ئیسالم، »ة« 

لێرەدا بۆ موبالەغەیە( )22(. 

ئەوە  بۆ  )زەمەخشەری(  لەبەرامبەردا 

دەچێت کە )کافة( وەسفە بۆ سەرچاوەیەکی 

لێرەدا  –رسالة(یە،  )پەیام  کە  حەزفکراو 

تۆمان  بەگشتی  )ئێمە  وایلێدێت  ماناکەی 

ناردوە، واتە لێرەدا هەموویان دەگرێتەوە و 

کەسی لێدەرناکات( )23(. 

ه��ەردوو  رازی(  فەخری  )ئیامم  ب��ەاڵم 

دەڵێت  و  کۆدەکاتەوە  پێکەوە  لێکدانەوەکە 

هەیە،  مانای  دوو  کافة:  اال  أرسلناک  )وما 

هەموو  واتە  گشتی،  نادرنی  واتە  یەکێکیان: 

پەیامە  لەو  کەس  نابێت  ئیرت  بەمە  خەڵک، 

وا  خەڵک  وات��ە  دووەم��ی��ان:  دەربچێت، 

لێبکەیت واز لە کوفر بێنن، »تاء« لێرەدا بۆ 

موبالەغەیە( )24(.

فەرموودەیە  کتێبەکانی  ئەوە  لەراستیدا 
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)أمي(  بێپەیام  پێغەمبەرێکی  قورئان  ن��ەوەک 

ب��ۆ ق��ەوم��ەک��ەی خ��ۆی، دەکاتە  ن��ێ��ردراوە  ک��ە 

هەموو  بۆ  )أممي(  نێونەتەوەیی  پێغەمبەرێکی 

)ُهشیم  کە  گێرانەوەیەکدا  لە  مرۆڤایەتی. 

دەڵێت  پێغەمبەر  دەیگێڕێتەوە،  بەشیر(  کوڕی 

رەوانە  خۆیان  نەتەوەکەی  بۆ  تەنیا  )پێغەمبەران 

دەکران، بەاڵم من بۆ هەموو خەڵک رەوانەکراوم( 

لە  گێرانەوە  هەمان  )مسلم(  هەروەها   ،)25(

ئاڵوگۆڕ  بە  بەاڵم  دەگێڕێتەوە،  کەسەوە  هەمان 

رەهەندیی  لە  گوزارشتە  دەستەواژەیەی  لەو 

پێغەمبەرێك  )هەموو  پەیامەکە:  نێونەتەوەیی 

تەنیا بۆ قەومی خۆی رەوانە دەکرا، بەاڵم من بۆ 

رەش و سوور رەوانەکراوم( )26(.

گۆرانکارییە  ئ��ەم  س����ەرەرای  ب��ەه��ەرح��اڵ 

خۆی  هەشیم  ه��ەر  ب���ەاڵم  وش��ەک��ان��دا،  ل��ە 

ه��ەردوو  ل��ە  دەگێڕێتەوە  ف��ەرم��وودەک��ە  ک��ە 

سەرچاوەکەدا، لەالی زانایانی فەرموده  ناوی باش 

نییه. چونکە وەک نارساوە، ئەم کەسە دەچوو لە 

زنجیرەی گێرانەوەکانی خۆیدا ناوی ئەو کەسانەی 

ناوی کەسانی نارساوی  نەنارساون و  دەگۆڕی کە 

لە زنجیرەی گێڕەرەوەکان )راوي الحدیث( دادەنا، 

ناوی  دابرنێت.  بەراست  فەرموودەکەی  تاکو 

دروست  کەسانی  ناوی  و  الدەبرد  گومانلێکراوی 

چەواشەکار  بە  سەعد(  )ئینب  دادەن��ا،  )ع��دل(ی 

دەڵێت  )طبقات(دا  لە  و  ناویدەبات  )مدلس( 

هەشیم چەواشەکاری زۆری دەکرد: )متامنەپێکراو 

بوو بەاڵم چەواشەکاریی زۆری دەکرد(. )ئهحمهد 

گەر  دەب��وو،  )متامنەپێکراو  دەڵێت  حنبل(  بن 

تەدلیسی نەکردبایە( هەروەها )العجيل( دەڵێت: 

چەواشەکاری  ب��ەاڵم  متامنەپێکراوە  )هەشیم 

دەڵێت  سەمعان(  )ئینب  ه��ەروەه��ا  دەک���ات(، 

حەجەر(  )ئینب  دەکات(.  زۆر  تەدلیسی  )هەشیم 

زۆرە  تەدلیسی  بەاڵم  )متامنەپێکراوە  دەڵێت: 

بەڵکو  دەشارێتەوە(.  »ارس��ال«  رەوان��ەک��راو  و 

بەالیەوە  شت  )خۆشرتین  دەڵێت  خۆی  هەشیم 

العابدین  )زی��ن  لەبەرئەوە  چەواشەکردنە(. 

دادەنێت(  گەورەترین چەواشەکاری  بە  العراقي( 

.)27(

و  ن��ەن��ارساو  فەرموودەیەکی  شێوەیە  ب��ەم 

کارپێنەکراو، تەنانەت نەبوو، کەس نەیگێراوەتەوە 

و  نارساوە  بە چەواشەکردن  کە  کابرایە  ئەم  پێش 

نیوەی دوەمی سەدەی دوەمی کۆچیدا ژیاوە  لە 

)183 ک مردوە(، بە یەك فەرموودەی گومانلێکراو 

ئایەت  بیست  لە  زیاتر  حوکمی  توانیویەتی 

هەموو  ئایەتانە  ئەو  بکات(،  )نەسخ  بسڕێتەوە 

نەتەوەیەك  هەر  کە  دەکەنەوە  لەوە  جەخت 

پێغەمبەرێك  هەر  و  هەبووە  خۆی  پێغەمبەری 

بە زمانی نەتەوەکەی خۆی نێردراوە، ئەو پەیامە 

مەرجدارە  نێردراوە  محەمەد  بۆ  کە  قورئانییەش 

گەیەنەرەکەی  وەک  چ  ع��ەرەب��ی،  زمانی  بە 

)محەمەد(، چ وەك نەتەوەی بۆنێردراو )عەرەب(، 

چ وەك جوگرافیا )مەککە و دەوروبەری(، کە لەو 

نیشتەجێ  تر  زیاتر کەسی  لە عەرەب  ناوچەیەدا 

زمانی  بە  تەنیا  ناوچەکەش  سنووری  نەبووە. 

]چونکە  دیاریکراوە  دانیشتوانەکەی  عەرەبیی 

دەوڵەتێکی تێدانەبووە و.ک[)28(.

بەاڵم هەرچەند ئەو رەنگدانەوەی ئایدیۆلۆژییە 

س��ەردەم��ە-  ئ��ەو  ئایدیۆلۆژیای  وەک  –ئاین 

بەاڵم  لەالیەن کۆمەڵگەوە پەسەندێتی وەرگرتوە، 

سەردەمە  ئەو  خەڵکی  سادەیی  لە  مەسەلەکە 

وەک  شتەکان  بە  نەبووە  باوەڕکردنیان  خێرا  و 

ئایدیۆلۆژیا  بەڵکو  وایە،  باوەڕی  کەس  هەندێک 

دوو  هەمیشە  ئاینی-  ئایدیۆلۆژیای  -لەوانەش 

و  »پێرشهوایەتی  یەکەمیان  دەبینێت:  ئ��ەرك 

قورئان پێغەمبەرێکی 
بێپەیام )أمي( 
کە نێردراوە بۆ 
قەومەکەی خۆی، 
دەکاتە پێغەمبەرێکی 
نێونەتەوەیی )أممي( 
بۆ هەموو مرۆڤایەتی. 
لە گێرانەوەیەکدا کە 
)هشیم کوڕی بەشیر( 
دەیگێڕێتەوە، پێغەمبەر 
دەڵێت )پێغەمبەران 
تەنیا بۆ نەتەوەکەی 
خۆیان رەوانە دەکران، 
بەاڵم من بۆ هەموو 
خەڵک رەوانەکراوم( 
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روولەپێشییە«، ئەوەیە کە پێش رووداوەکان 

خەونی  بەپێی  واقیع  گۆڕینی  بۆ  دەکەوێت 

دوەمیشیان  ئایدیۆلۆژیاکە،  ئااڵهەڵگری 

واقیع،  بەرەو  لەپشتییە«  روو  و  »گەڕانەوە 

گۆڕانکاریەی  ئ��ەو  بۆ  پاکانەبکات  تاکو 

راسترت  یاخود  مێژوو،  ئارەزوی  بە  تێیداکراوە 

بە  بڵێین  هێگڵییەکە  گوزارشتە  بە  وای��ە 

گوێرەی فێڵی مێژوو. 

تازە  دەستەواژەیەکی  ئێمە  لەراستیدا 

فێڵی  باسی  کاتێك  ئیسالمەوە،  ناو  ناهێنینە 

وەرچەرخانی  بە  سەبارەت  دەکەین  مێژوو 

ئەو  فتوحات.  ب��ۆ  پ��ەی��ام��ەوە  ل��ە  ئیسالم 

وەك  یەکەمدا  قۆناغی  لە  کە  ئیسالمەی 

کەچی  دەرکەوت،  قورئان  پەیامی  هەڵگری 

خۆی  بەرەو  هەڵدەگەڕێتەوە  فتوحات  پاش 

لەژێر ناوی سەپاندنی سوننەتی پێغەمبەردا، 

لە سەردەمی یەکەمدا پێش ئەوەی فتوحات 

هەبوو،  قورئانی  تەنیا  ئیسالم  جێگیربێت 

بوون.  قورئان  ئەهلی  تەنیا  ئیسالم  ئەهلی 

ترۆپکی  گەیشتە  فتوحات  ئەوە  پاش  بەاڵم 

خۆی، ئیدی ئەهلی فەرموودە دەردەکەون و 

پلەبەپلە جێگە بە ئەهلی قورئان لێژدەکەن، 

و  پێشەوا  دەبنە  فەرموودە  ئەهلی  ئیدی 

قورئان،  ئەهلی  بەناوی  نامێنێت  وشەیەك 

موعتەزیلە  ئیدی  ئ��ەوەی  پاش  بەتایبەت 

نوێنەری  دوا  ئ��ەوان  کە  تێکدەشکێرنێن، 

ئەهلی قورئان بوون )29(.

خەڵکی  گرنگی  رۆڵی  لە  نکۆڵی  بێگومان 

گەشەپێدانی  لە  ناکرێت  فەتحکراو  واڵتانی 

کە  قورئاندا،  شەرحی  و  قورئان  زانستی 

)ط��ربي(-  –وات��ە  راڤ��ەوە  ئەهلی  پیری  لە 

دەبێت  ئ���ەوەش  ب��ەاڵم  دەستپێدەکات، 

بزانین کە ئەوان ئەو کارەیان هەر بە پشتی 

ئەو  بەگوێرەی  ئەوەش  ک��ردوە،  فەرموودە 

دەسەاڵتی  سوننەت  دەڵێت:  کە  بنەمایەی 

هەیە بەسەر قورئاندا، نەك قورئان دەسەاڵتی 

هەبێت بەسەر سوننەتدا )30(.

لەم روانگەیەوە، بەخۆرایی نییە کە لەسەر 

لە  راوەستین  سەعد(  )ئینب  وەسفەی  ئەو 

و  دەکات  هەشیم  وەسفی  کە  )طبقات(دا 

سەلیم(  بەنی  ئازادکراوی  )کۆیلەی  دەڵێت 

بووە، چونکە زۆربەی ئەوانەی فەرموودەیان 

بوون،  رزگارکراوەکان  کۆیلە  لە  گێراوەتەوە 

فەتحکراوەکان  واڵتە  عەجەمەکانی  لە  واتە 

بوون، هەر لە بوخاری و موسلیمەوە تادوایی.

بچینە  بتوانین  نییه  ئەوە  ب��واری  ئێستا 

کە  بەسە  ئەوە  بەاڵم  وردەکارییەوە،  ئەو 

کوری  )وەلید  بێنینەوە  درێژە  گێرانەوە  ئەم 

محەمەدی باقری( بۆی باسکردم، وتی: بیستم 

لە )محەمەد کوڕی شەهابی زوهری( دەڵێت: 

چووم بۆ الی )عبدامللك کوڕی مەروان(، پێی 

لە  وتم:  هاتوویت؟  لەکوێوە  زەهری  وتم: 

مەککەوە. وتی: کێ لەوێ گەورەی خەڵکە؟ 

عەرەبە  وتی:  رباح(،  ايب  کوڕی  )عطاء  وتم: 

کۆیلەی  وتم:  ئازادکراوەکانە؟  کۆیلە  لە  یان 

گەورەیان؟  بۆتە  بەچی  وتی:  ئ��ازادک��راوە. 

فەرموودە.  گێرانەوەی  و  دینداری  بە  وتم: 

دەبێت  هەر  گێرانەوە  و  ئاین  ئەهلی  وتی: 

وتم:  یەمەنە؟  گەورەی  کێ  ئەی  بن.  گەورە 

یان  عەرەبە  وتی:  کیسان(.  کوڕی  )طاوس 

کۆیلەی ئازادکراوە؟ وتم: کۆیلەی ئازادکراوە. 

بە  وت��م:  گ��ەورەی��ان؟  بۆتە  بەچی  وت��ی: 

بەخشین. وتی: شایەنیەتی، پاشان وتی: ئەی 

)یەزید  وتم:  میرسە؟  خەڵکی  گەورەی  کێ 

کۆیلەی  یان  عەرەبە  وتی:  حەبیب(.  کوڕی 

وتی:  ئازادکراوە.  کۆیلەی  وتم:  ئازادکراوە؟ 

)مەکحول(.  وتم:  شامە؟  گەورەی  کێ  ئەی 

وتم:  ئازادکراوە؟  کۆیلەی  یان  عەرەبە  وتی: 

کۆیلەی ئازادکراوە. کۆیلەیەکی خەڵکی نەوبە 

بوو الی ژنێکی )هوزێل( بوو ئازادیکرد. وتی: 

ئەی کێ گەورەی جەزیرەیە؟ وتم: )مەیمەن 

کوڕی مەهران(. وتی: عەرەبە یان کۆیلەیە؟ 

خۆراسان؟  ئەهلی  ئەی  وتی:  کۆیلەیە.  وتم: 

وتم: )ضحاک کوڕی موزاحم(. وتی: عەرەبە 

ئەی  وت��ی:  کۆیلەیە.  وت��م:  کۆیلەیە؟  یان 

ايب  ک��وڕی  )حەسن  وت��م:  ب��ەرسە؟  ئەهلی 

وتم:  عەرەبە؟  یان  کۆیلەیە  وتی:  حسن(. 

)ئیرباهیم  وتم:  کوفە؟  ئەی  وتی:  کۆیلەیە. 

وتم:  عەرەب؟  یان  کۆیلەیە  وتی:  النخعي(. 

دڵت  زوهری  ئاوابێت  ماڵت  وتی  کۆیلەیە. 

کۆیلەکان  وادەزان���م  بەخودا  خۆشکردم، 

دەبنە گەورەی عەرەب تا وای لێدێت لەسەر 

و  بدرێت  ئەوانەوە  بەناوی  خوتبە  مینبەر 

عەرەب لەژێریاندا دەبن. وتم: ئەی ئەمیری 

ئەوەی  خودایە،  ئاینی  ئەوە  ئیرت  باوەڕداران 

وازی  ئ��ەوەش  سەردەکەوێت،  بیپارێزێت 

لێبێنێت دەکەوێت( )31(.

ئەوە  بۆ  چیرۆکە  ئ��ەو  ئێمە  بێگومان 

ناگێڕێنەوە تا بڵێین باوەڕی تەواومان پێیەتی، 

بەڵکو دەسکاریکردن لەم جۆرە حیکایەتانەدا 

بەسەرهاتەکە  ئەگەر  خۆ  بەاڵم  ئاشکرایە، 

راستە.  واقیعەکە  ئ��ەوە  نەبێت،  راستیش 

فارسی  رەگەزپەرستیی  ئ��اگ��ری  چونکە 

ئیسالمدا  خۆڵەمێشی  لەژێر  بەئاسانی 

ئیسالمەی  ئەو  چونکە   ،)32( نەدەکوژایەوە 

سەپێرنا بەسەر گەالنی واڵتە فەتحکراوەکاندا 
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بوو  قورئان  ئیسالمی  ف��ارس،  تایبەتی  بە 

ئەسڵەن  ن��ەب��وو،  تێیدا  دەستیان  ئ��ەوان 

دانەبەزیبوو،  ئەوانیش  زمانی  بە  ه��ەر 

جارێکی  ئەوان  ئیسالمەی  ئەو  لەبەرامبەردا 

بۆ  ناردیانەوە  و  بەرهەمیانهێنایەوە  دی 

ئیسالمی  فەتحکردن،  واڵتەکانیان  ئەوانەی 

گەورەیان  دەستی  ئەوان  کە  بوو،  سوننەت 

فەرموودەسازییدا  لە  ئەوان  هەبوو،  تێیدا 

رێگەی  لە  توانییان  هەبوو،  بااڵیان  دەستی 

و  فەرموودە  زانای  چینێکی  هونەرەوە  ئەو 

لەرێگەی  بەرهەمبێنن،  دەس��ەاڵت  خ��اوەن 

زانستی  و  فەرموودە  زانستی  پێشخستنی 

ئیدی  فەتوادان،  دەزگای  لەوێشەوە  فیقه�، 

یاسادانانیان  گەورەی  دەسەاڵتێکی  لەوێوە 

پێغەمبەرەکەشی  بە  خودا  کە  بەرهەمهێنا، 

چینە  ئەم  شێوەیە  بەم  نەدیبوو.  بەرهوا 

لەنێوان  نێوەندگیر  بکاتە  خ��ۆی  توانیی 

ئاینی  کاروبارە  هەموو  لە  خەڵکدا  و  خودا 

ئەوەی  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  دونیاییەکاندا.  و 

لەو  تر  دینەکانی  لە  جیادەکردەوە  ئیسالمی 

کڵیساییەدا  ریزبەندیی  و  کەهنوتی  بونیادە 

و  هەڵیوەشاندەوە  و  هات  ئیسالم  کە  بوو 

کردە  ب��اوەڕداری  و  خودا  نێوان  پەیوەندی 

لەنێوان  کە  راستەوخۆ،  پەیوەندییەکی 

باوەڕدار و خودادا هیچ نێوەندگیرێك نەبێت. 

گەیەنەری  وەك  ئەویش  نەبێت،  پێغەمبەر 

گوتاری خودایی لە خوداوە بۆ مرۆڤ، مرۆڤ 

وەك وەرگری گوتاری خودا. 

گومانی تێدا نییە، ئێمە کاتێک ئەم راستییە 

عەرەبیش  ناکەین  لەوە  نکۆڵی  دەدرکێنین 

خەڵکی  پیشەیەدا،  لەم  هەبووە  دەستیان 

ئەوانەی  بەتایبەتی خەڵکی مەدینە،  عەبدامللك کوڕی مەروانحیجاز، 
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کە  ئەوانەی  یاخود  بوو،  درێژ  تەمەنیان  کە 

یادەوەریی خۆیان لە نەوەکانیاندا چاندبوو، 

باڵوببوونەوە،  دون��ی��ادا  بە  کە  ئ��ەوان��ەش 

خەزرەج  و  ئەوس  هەمووشیانەوە  لەپێش 

کە بەهۆی فتوحاتەوە بەدنیادا باڵوبوونەوە، 

لەگەڵ دەسەاڵتدارەکانی موهاجرین بەناوی 

زانستخوازەکانی  لەالیەن  ئەوان  جیهادەوە، 

جێگەی  هەمیشە  فەتحکراوەکانەوە  واڵتە 

لێوەربگرن،  زانستیان  بۆئەوەی  بوون  بایەخ 

گێرانەوەکانیان،  بە  هەبوو  گەورەیان  پشکی 

ئەوانەوە  بەناوی  گێرانەوانەی  بەو  یاخود 

تەالری سوننەت. وەک  بنیاتنانی  لە  وتراون، 

فرە  تەالرەش  ئەو  دەردەکەوێت  لەدواییدا 

زۆری  ل��ەرووی  نهۆمێکیش  هەر  و  نهۆمە 

فراوانرت  خۆی  ژێر  ل��ەوەی  یهوه  فەرموده 

بەگوێرەی  ق���ات،  س��ێ  دوو  ب��ە  دەب��ێ��ت 

پرەنسیپی کەڵەکەبوون، واتە بینا لەسەر بینا 

دەبێت )33(.

بنایتنانی  پرۆسەی  ئاساییە  ه��ەروەه��ا 

لەگەڵ  ساڵ  سێسەد  بەدرێژایی  سوننەت 

و  گ��رێ��دراون  پێکەوە  فیقهدا  بنیاتنانی 

فیقه�  لقەکانی  س��ەرەت��ادا  لە  جیانابنەوە 

فیقه�  بنەماکانی  دواییش  الفقه(  )ف��روع 

لە  فیقه�  دی���ارە  وەک  ال��ف��ق��ه(،  )اص���ول 

لە  یاسای  جێگەی  ئیسالمیدا  شارساتنێتی 

لە  بێگومان  گرتۆتەوە،  رۆمانیدا  شارستانێتی 

شارساتنێتی  وەک  فراوانی  شارساتنێتیەکی 

نەتەوەکان  رووی  لە  ف��راوان  ئیسالمیدا، 

فراوانە،  شارستانێتییە  ئەو  پانتاییەوە،  و 

قورئان  ئەحکامی  ل��ە  کەمە  ژم���ارە  ئ��ەو 

هەموو  وەاڵمگۆی  و  بکات  تێری  ناتوانێت 

داواکارییە  لەرووی  بێت  پێداویستییەکانی 

هەمیشە نوێبۆوەکانی ژیاندا، لێرەوە شتێکی 

حەمتی بوو، دەبوو تۆماری فەرمودە کەڵەکە 

دەبوو  زیاتر  ل��ەوەش  بێت.  ف��راوان  و  بێت 

هەمان پیرۆزی و هەمان هێزی یاسادانان، کە 

قورئان هەیەتی بدرێت بە فەرمودەش. ئەمە 

ئەوەی  وەك  پێنەدرابێت  زیاتریشی  ئەگەر 

)شاطبي(  هەرچەندە  دەیڵێت.  )شاطبي( 

شتێکی تازەی نەهێنا، بەڵکو تەنیا ئەندامێکی 

لە  وەك  باودا،  کولتووری  لەناو  بوو  ئاسایی 

باسکردنی  کاتی  لە  باسیدەکەین،  دواییدا 

فیقهیەکەدا  مەزهەبە  پێنج  هەر  ئیجتیهادی 

.)34(

نەوەی  کە  ئازدکراوەکان  کۆیلە  لەراستیدا 

بوون  ئەوان  هەر  بوو،  عەجەمەکان  کۆیلە 

پیشەی  چۆن  وەک  پێشخست  فیقهسازییان 

کەمەوە  بەالیەنی  پێشخست.  فەرمودەیان 

دوان لە پێشەواکانی مەزهەبەکان لە نەوەی 

)ئەبو  ئەوانیش  بوون،  ئازادکراوەکان  کۆیلە 

بوون)35(،  انس(  کوری  )مالیک  و  حەنیفە( 

مەزهەبی  پێشەوای  دەوترێت  ه��ەروەک 

)ئینب  واتە  زاهیری(،  )مەزهەبی  پێنجەمیش 

ح��ەزم(ی��ش لە رەچ��ەڵ��ەک��دا ف��ارس ب��ووە. 

بەهەرحاڵ ئەو شایەتیەی )عبدالرحمن کوڕی 

کە  مردووە(،  کۆچی  182ی  ساڵی  کە  زەید، 

باشی  بە  خەتاب(�ە  کوڕی  )عومەر  نەوەی 

)کاتێک  دەک��ات:  حاڵەتە  ل��ەو  گ��وزارش��ت 

عەبدوڵاڵی  وات��ە  م��ردن،  عەبدوڵاڵکە  سێ 

عومەر  کوڕی  عەبدوڵاڵی  و  عەباس  کوڕی 

فیقه�  ئیدی  زوبێر،  ک��وڕی  عەبدوڵاڵی  و 

»کۆیلە  مەوالییەکان  بەردەستی  کەوتە 

کوڕی  )عطاء  مەککە  زانای  ئازادکراوەکان«، 

بوو،  )ط��اوس(  یەمەن  زان��ای  ب��وو،  رەب��اح( 

کووفە  لە  بوو،  کثیر(  کوڕی  )یەحیا  یەمامە 

)ابراهیمی نەخعی( بوو، لە شام )مەکحول( 

بوو،  خۆراسانی(  )عطای  خۆراسان  لە  بوو، 

تەنیا مەدینە نەبێت کە قورەیشی بوو، واتە 

سەعیدی کوڕی موسەیەب( )36(.

گەورەکردنی  بڵێین:  دەتوانین  لەکۆتاییدا 

ئۆتۆکراتیزمی  لەبەرژەوەندیی  سوننەت 

رۆشنبیرەکەی  توێژە  داگیرکەرەکان  عەرەبە 

چونکە  ب���ووە.  فەتحکراوەکانیش  واڵت��ە 

دەسەاڵتی  چەندە  ع��ەرەب  ئۆتۆکراتیزمی 

دەسەاڵتی  ئەوەندە  بوایە  بەهێز  تیۆکراسی 

ئ���ەوان ت��ا ب��ەرزت��ری��ن ئ��اس��ت رەوای��ەت��ی 

فەرمانڕەواییە  ئەم  بێگومان  وەردەگ���رت، 

کە  وەردەگ���رێ���ت،  ل���ەوە  هێز  خ��ودای��ی��ە 

ژێردەستەکان فەرمانڕەواییان بەناوی خوداوە 

هەر  کاتێک  هەر  ئیدی  بێت.  پەسەند  پێ 

خودا  دەسەاڵتی  الی  رەوان��ەی  حوکمێک 

لەنێوان  نامێنێت  سنورێك  هیچ  بکەیت 

دەستەبژێری  و  فەرمانڕەوا  دەستەبژێری 

پەیوەندیی  لێدێت  وای  تا  حوکمکراودا، 

نێوانیان دەبێتە شەریکایەتی هاوبەش )37(.

پێغەمبەر  سوننەتی  دەب���وو  ل��ێ��رەوە 

دەبێت  سوننەتەش  ئەم  بسەپێنێت،  خۆی 

پێبدرێت،  خ��ودای��ی  س��ەرچ��اوەی��ەک��ی 

و  عەرەبێك  )لەنێوان  ئیدی  بەشێوەیەك 

عەجەمێکدا هیچ جیاوازییەك نەمێنێ مەگەر 

لەوەش  ئاینەوە(،  بە  نەبێت  پابەندییان  لە 

باشرت نییه بۆ رازیکردنی دڵی حوکمکراوەکان 

بکرێن،  حوکم  خوداییەوە  یاسای  بەناوی  کە 

خۆیان  حوکمکراوانە  ئەو  گەر  بەتایبەت 

یاسایانەدا.  ئ��ەو  داڕشتنی  لە  بەشداربن 

پێکگەیشتنی  لە  دەتوانین  شێوەیە  ب��ەم 
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حاکمەکان  دەستەبژێری  بەرژەوەندییەکانی 

و دەسەبژێری واڵتە فەتحکراوەکان تێبگەین، 

ئەویش بە خۆماڵیکردنی پێغەمبەری عەرەب. 

ئیدی بێجگە لەو کەمینە ئاینییانەی کە لەسەر 

ئاینەکەی خۆیان مانەوە وەک مەسیحیەکانی 

پ��ەی��وەن��دی  م��ی��رس،  و  ع��ی��راق  و  س��وری��ا 

لە  فەتحکراوەکان  و  فەتحکارەکان  نێوان 

دەرچوو،  داگیرکراو  و  داگیرکەر  چوارچێوەی 

هەروەک ئیمپراتۆریای رۆمان بۆ منوونە)38(، 

ئیمپراتۆریایی عەرەبی ئیسالم ئیدی پێویستی 

بە هێزی سەربازیی بەردەوام نامێنێت، بەڵکو 

سەربازی  هێزی  بەرهەمهێنانی  هەر  ئیدی 

دەبێتە شتێکی ئۆتۆماتیک. تائاستێك تەنانەت 

مەغۆلەکانیش  بەناوبانگەکەی  پ��ەالم��ارە 

هەیانبوو،  وێرانکارییەی  هێزە  ئەو  سەرەرای 

ک��ەچ��ی پ��اش��ان ب��ەه��ێ��واش��ی ل��ەن��او ئەو 

ئەوەی  لەجیاتی  دەتوێتەوە،  شارستانیەتە 

ئەوەش  بکات.  ریشەکێش  شارستانیەتەکە 

جیاوازیی نێوان شارستانێتی رۆما و ئیسالمیە، 

زەمینی  یاسایەکی  کە  رۆمانی  شارستانێتی 

هێزە  نەمانی  لەگەڵ  هەبوو  )دونیایی( 

سەربازییەکەیدا خۆشی توایەوە، کاتێك خێڵە 

هۆنیەکان پەالماریاندا.

لەسەر  شارستانێتیە  ئەو  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

– بەدەستیهێنا  مێژووی  بەردەوامیی  ئاستی 

وێرای ناوبڕێکی دورودرێژ لەگەڵ خەالفەتی 

عوسامنیدا- لەسەر ئاستی دابرانی شارستانیی 

بە شکست داینایەوە. هەرچەند شەریعەتی 

ئیسالمی بەهۆی ئەوەی گوتراوەکانی بەناوی 

خودایی  سەرچاوەیەکی  کردە  پێغەمبەرەوە 

بەاڵم  تیاچوون،  لە  پاراست  بەمەش خۆی  و 

پێشکەوتندا  ئاستی  لەسەر  لەبەرامبەردا 

ئیفلیجیکرد.  تووشی  شارستانێتیەی  ئەو 

لەدۆخێکی داچەقیودا وشکیکرد. ئیدی هەر 

گوێدانە  بێ  دەکاتەوە  دووبارە  لەوێدا خۆی 

تێپەڕینی کات و شوێن.

دەبوو  بێت  شێوەیە  بەو  شەریعەتێک 

ئاراستەبکات و بااڵدەست  هەر خۆی مێژوو 

منوونەی  لە  –ه���ەروەک  بەسەریدا  بێت 

ئەم  ن��ەوەک  هەیە-  زەمینیدا  یاسادانی 

پاسیڤانە مەحکوم بێت بە مێژوو. لەراستیدا 

دەرچوون  واتە  مێژوو  جەبری  لە  دەرچوون 

ئ��ەوەش  ه��ەر  لەوانەیە  خ��ۆی،  مێژوو  لە 

گەورەترین پارادۆکسی ئیسالمی مێژوو بێت: 

کاتێک ئیسالمی مێژوو وەک ئیسالمی پەیام 

خوداییەوە،  سەرچاوەیەکی  بە  پاڵدەدات 

دەبێت،  مێژوو  بان  ئیسالمێکی  واتە  ئەوە 

ئەو بان مێژووبوونەش تائێستا لەسەر ئاستی 

بەالیەنی  کۆمەاڵیەتی  بونیادی  و  عەقڵیەت 

بە  دژ  عەرەبییە  بەرەنگارییە  ئەو  کەمەوە 

وادەکات  واتە  دەکات،  بەهێزتر  نوێگەرییە 

عەرەب نەتوانن نوێگەری وەربگرن.

پەراوێزەکانی بەشی دووەم

1. واتە ئەوانەی پەیامیان بۆ نەهاتووە ناتوانن 

ئەوانە پابەند بکەن کە پەیامیان بۆ هاتوە. 

القرآن،  الفاظ  مفردات  االصفهاين،  2.الراغب 

القلم،  دار  داودي،  عدنان  مصطفی  تحقیق 

دمشق1412ه، ج1، ص37. 

3. القرطبي، تفسیر القرآن، تحقیق، هشام سمیر 

البخاري، دار عامل الکنت، الریاز2003، ج18، ص91. 

قبل  العرب  تاریخ  يف  املفصل  عيل،  4.ج��واد 

الثانیة1993، ج3،  الطبعة  االسالم، جامعة بغداد، 

ص-993 1003. 

بۆ  بەڵگەیەکە  قورئان  عەرەبێتی  5.بەڵکو 

خودایی بوونی سەرچاوەکەی بە گوێرەی ئایەتی 

103 لە سورەت النحل. 

خۆیەوە  قورئان  لە  دەقەکەمان  60.لێرەد 

وەرگرتووە )فامنا یرسناه بلسانك لعلهم یتذکرون( 

)الدخان: 58(. 

دان  دەبێت  ق��ورئ��ان  دەق��ی  7.ب��ەگ��وێ��رەی 

)امیین(ی  بۆ  تەنیا  قورئان  کە  بەوەدابنێین 

عەرەب نەهاتوە، بەڵکو بە شێوەیەکی الوەکیش 

باوەڕەکانی  و  بیر  راستکردنەوەی  بۆ  هاتووە 

جولەکە و مەسیحی، وەک ئەوەی دەڵێن )عوزێر 

کوڕی خودایە( یان )مەسیح کوڕی خودایە(. 

بیروت  ط2،  الفکر،  دار  األم،  8.الشافعي، 

1983، ج4، ص193. 

9. لەو هەواڵەدا کە شافیعی ریوایەتی کردوە 

وازی��ان  )م��ن  وتویەتی  کە  عمر  زاری  لەسەر 

لە گەردنیان  یان  یان موسوڵامن دەبن،  لێناهێنم 

هەندێک  کە  بەوەی  رازیبووە  بەڵکو  دەدەم(، 

لەوانە )جزیە(یان لێوەربگرێت. 

لە  حوران  دێیەکانی  لە  یەکێک  10.اذرع��ات: 

شام. 

بەرامبەر  )أمیین(  لێرەدا  بکەین  11.تێبینی 

پەیوەندییەکی  وەک  دێ��ت،  الکتاب(  )اه��ل 

هاوڕەگەزی. واتە دژ بەرامبەر دژەکەی. 

12. الطربي، جامع البیان، سەرچاوەی پێشوو، 

ج20، ص69. 

کە  زمانەوانییەی  بەربەستە  لەو  13.بێجگە 

سنوورەکانی  پاسەوانیی  مەسیحی  غەساسینەی 

دەکرد لە بیابانی شام. 

14.لەراستیدا ئەم وەرچەرخانە لەکاتی خۆیدا 

تەواو نەبوە، چونکە سەرچاوە مێژووییەکان وەک 

کوڕی  عمری  کە  دەکەن،  بەوە  ئاماژە  تەبەری 

لە  بەشدارکردوە  هەڵگەڕاوەکانیشی  خەتاب 

فتوحاتی شامدا. 

جەنگی  لە  دواکەوتبوون  کە  15.ل��ەوان��ەی 
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تەبوک، وەک کەعب کوڕی مالیک و مرارە کوڕی 

ايب  کوڕی  عەبدوڵاڵ  و  امیة  کوری  هالل  و  ربیع 

سلول. 

ئایەتەکانی  )ژم��ارەی  دەڵێت  16.سیوطي 

هەندێکی  بەاڵم  ئایەتە،  ه��ەزار  شەش  قورئان 

القرآن، ج1،  )االتقان يف علوم  زیاترە(.  تر دەڵێن 

ص67(. 

17.الطربي، جامع البیان، ج20، ص405. 

ئیشکال  هەمان  دووچاری  18.مەسیحیەتیش 

چارەسەری  موعجیزەوە  لەرێگەی  بەاڵم  بۆتەوە، 

کردوە. 

مۆدێرنەدا  لەگەڵ  تەنیا  چەمکەش  ئەو   .19

دەردەکەوێت پاش ئەوەی کیشوەرەکانی ئەمریکا 

و ئۆقیانووسەکان دەردەکەون. 

20. لە لسان العربدا هاتووە: »هەر قەومێک 

ئوممەتی  دەبنە  پێغەمبەرێک  هەر  پاڵ  بدرێنە 

ئەو«.

تاکو  تۆخکردۆتەوە  )منهم(مان  21.وش��ەی 

بدەین،  )الناس(  وشەی  بە  )نەتەوەیی(  مانای 

بوایە  مرۆڤ  هەموو  مەبەستی  ئەگەر  چونکە 

وشەی )منهم(ی بەکار نەدەهێنا. 

22.ال��ق��رط��ب��ي، ال��ج��ام��ع الح��ک��ام ال��ق��رآن، 

الکتب،  عامل  دار  البخاري،  سمیر  هاشم  تحقیق 

الریاض2003، ج14، ص300. 

الکشاف عن حقائق غوامض  الزمخرشي،   .23

التأویل، دار الکتاب العريب، بیروت 1407ه، ج3، 

ص583. 

املطبعة  الکبیر،  التفسیر  ال��رازي،  فخر   .24

البهیة املصیة، ج25، ص285. 

25. البخاري، الجامع املسند الصحیح، تحقیق 

محەمەد زهیر بن نارص النارص، دار طوق النجاة، 

الریاض 1422ه، ج1، ص74. 

ج1،  مسلم،  صحیح  الحجاج،  بن  مسلم   .26
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سعید رضوان، هشیم بن بشیر، تدلیسە وروایاته 
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28. ئەم مەرجە زمانەوانییە نەتەوەییە بۆ پەیام 

دەتوانێت تیشک بخاتە سەر، چەمکێکی قورئانی 

کە ناروونیەکەی زۆری لەسەرە و تائیستا جێگەی 

مشتومڕێکی زۆرە، لە نێوان موفسیرەکاندا لەسەر 

مەسەلەی ام الکتاب. 

سۆفیەکان  حوکمەدا  ل��ەم  دەتوانین   .29

قورئانی  وەک  باش  تارادەیەکی  کە  دەربکەین 

و  زیکر  ئەڵقەی  لە  ئەوانیش  بەاڵم  ماونەتەوە، 

تەکیەکانی خۆیاندا گیریان خورادوە و نایەنەدەر، 

بەسەر  نە  نەبووە  وایان  کاریگەرییەکی  هیچ  و 

دەسەاڵتەوە نەبە سەر خەڵکەوە. 

)157ک(  ئ��ەوزاع��ی  ئیاممی  لەوانەیە   .30

یەکەم کەس بووبێت ئەم قسەیەی کردبێت نەك 

شاطبي.

31. النیسابوري، معرفة علوم الحدیث وکمیة 
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بیروت 2003، ، ص-549 550. 

چونکە  بەکارناهێنین  )شعوبی(  وشەی   .32

ئەو وشەیە بارگەیەکی جنێوبەخش هەڵدەگرێت. 

دەکەین  عەرەبی  دەستی  باسی  کاتێک   .33

لەگەڵ  دا  ف��ەرم��وده  ت��ەالری  بنایتنانی  ل��ە 

تەنیا  وابزانین  نابێت  ئەعجەمیدا،  دەستی 

مەککەیە،  و  مەدینە  خەڵکی  مەبەستامن 
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هەڵگەڕاوەکانیش.  جەنگی  تا  غەزاکانەوە. 

کۆیلەی عەرەبیش زۆربووبون، وەک کۆیلەکانی 

تەغلوب کە عەرەبی مەسیحی بوون، هەروەها 

پەالماریدان  خالید  کاتێک  التمر  عین  خەڵکی 

مەدینە،  بۆ  ناردنی  و  بەدیلگرت  هەموویانی 

کڵێسای  لە  هەبوو  قوتابی  چل  لەنێوانیاندا 

یان  دوایی  و  کۆیلە  کرانە  ئەوانیش  مەسیحی، 

دەبینن  بەرچاو  نەوەکانیان دەوری  یان  خۆیان 

)موسا  واتە  نەصیریش  وەچەی  فەرمودەدا،  لە 

بەناوبانگی  سەرکردەیەکی  دەبێتە  نصیر(  بن 

داگیریان  ئەو  مەغریب  ئەندەلوس  ئیسالمی 

زانای  دەبنە  تریش هەموویان  ئەوانی  دەکات، 

خاوەنی  اسحاق  بن  محەمەد  وەک  فەرموده  

مخرمە  ابن  کۆیلەی  یسار  وەچەی  کە  ژیاننامە 

سیرین  کوڕی  کە  سیرین  ئینب  هەروەها  بوو، 

بەدیل  کڵێساکەدا  لە  لەوانەی  یەکێکی  بوو 

ئەویش  باوکی  کە  ب��ەرسی  حەسەنی  گیران، 

ابن  )بڕوانە:  کرابوو،  کۆیلە  بە  بوو  مەسیحی 

االثیر والطربي، وابن کثیر(. 

لەگەڵ  ب��ەاڵم  چ���وارن  مەزهەبەکان   .34

مەزهەبی زاهیریدا دەبنە پێنج. 

35 لەمەوە تێدەگەین کە بۆچی مالیکی سپی 

پێست و قژزەرد و چاوشین بوو. 

36. ابن قیم الجوزیة، اعالم املوقعین عن رب 

العاملین، مکتبة الکلیات االزهریة، القاهرة 1968، 

ج1، ص-22 23. 

-37 بەڵکو تەنانەت هەر بەناویش نەما، پاش 

عوسامن  ئال  دەست  کەوتە  دەس��ەاڵت  ئەوەی 

بوونە  ف��ەرم��ان��ڕەواوە  لە  عەرەبیش  ل��ەوێ��وە 

ژێردەستە. 

خۆیان  فەتحکراوەکان  زۆرج��ار  بەڵکو   .38

باکووری  بەربەرەکانی  وەک  فەتحکار  بوونەتە 

ئەفریقیا.


