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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

)1(
دەستنیشانکردنی کێشەیەک

ئیــدی ئێســتا الی هەمــوو کــەس ڕوونــە کــە کێشــەی 

ــی  ــە الوازەکان، و جیاوازی ــووەکان و گەش ــە دواکەوت واڵت

و گاپــی گــەورەی نێــوان گەشــانەوەی جیهانــی کۆمەڵگــە 

پیشەســازییەکان و جیهانێکــی دیکــەی پــڕ لــە برســێتی کــە 

ــدا  ــاوە لەوێ ــی گەش ــی دەرەوەی جیهانی ــی مرۆڤایەتی باق

دەژیــن و لــە ملمالنێــی مــان و نەمانــدان، کێشــەیەکە لــە 

دوو یــان ســێ کێشــە گەورەکــەی ئــەم ســەردەمەمان، 

لێکۆڵینــەوە و گفتوگــۆش لــە بابەتەکــە بۆخــۆی واتــە 

وروژاندنــی زنجیرەیــەک لــە پرســیاری دیکــەی ســەرەکی. 

ــەم و  ــوو خ ــراوە، هەم ــێیەم ناون ــی س ــە جیهان ــەوەی ب ئ

بــە جیهانــی  گەیشــتنەوە  لــە  بریتییــە  نیگەرانییەکــی 

و  ڕووەوە-  هەندێــک  لــە  کــەم  -النــی  پیشەســازی 

جیهانــە  ئــەو  منوونەکانــی  لــە  یەکێــک  بەدیهێنانــی 

پیشەســازییە یاخــود زیاتــر لــە منوونەیەکــی. بەدیاریکراوی 

مەبەســت لەمــە چییــە؟ تــا چــی ئاســتێک پێویســتە 

دوای گەیشــتنەوە بــەو جیهانــە پیشەســازییە بکەویــن 

ــەو گەشــانەوە و خۆشــگوزەرانییەی  ــە ئ ــو بگەین هەتاوەک

کــە دەمانەوێــت؟ ئایــا ئــەوە دەهێنێــت خەڵکــی جیهانــی 

ســێ هێنــدە بــە شــوێنییەوە بێــت کــە تەنانــەت قوربانیــی 

بــە بەهــا پیــرۆز و خۆشەویستەکانیشــی بــدات، ئــەو 

بەهایانــەی بوونەتــە مایــەی خوڵقاندنــی تایبەمتەندیــی و 

خەســڵەت و شوناســی ئــەم جیهانــە ]جیهانــی ســێ[؟ ئایــا 

هــەر بەڕاســتی ئــەوە بەهاکانــی ئــەم جیهانەیــە کــە بۆتــە 

مایــەی ئــەو دواکەوتنــەی ئێســتا وەک ڕۆژی ڕوونــاک 

شوناســەکان  هەمــوو  وەهایــە[  ئەگــەر  ]ئایــا  دیــارە؟ 

ــێکیان؟ ــا بەش ــان تەنه ــۆکارن ی ه

ئەمــە ئــەو پرســەیە کــە لــە هەمــوو شــوێنێک مشــتومڕی 

و  دڵگەرمیــی  لــە  پــڕ  مشــتومڕێکی  کــراوە،  لەســەر 

ــەدا  ــەو بابەتان ــەر ل ــا مەگ ــە تەنه ــا، ک ــی وەه تامەزرۆی

ببیرنێــت کــە بابەتــی چارەنووسســاز و زینــدوون بــۆ 

ــە  ــتومڕە ب ــەی مش ــی جێگ ــەوەش بابەتێک ــووان. ئ هەم

شــێوەیەکی تایبــەت لــەم بەشــە هــەرە گرنگــەی واڵتانــی 

گەشــەالواز و دواکەوتــوو، کــە مەبەســتامن جیهانــی 

جیهانــەی  ئــەو  بەدیاریکــراوی:  یاخــود  ئیســالمییە، 

بەدرێژایــی ئەم چەندین ســەدەیەی دوایی ئایینی ئیســالم 

ــا  ــدا، وەه ــووە تێی ــدار ب ــت و هەژموون ــی بااڵدەس ئایین

دەستنیشــانکردنێکی ئــەم ناوچەیــە هیــچ زیادەڕۆییەکــی 

ــی  ــوون و یەکێتی ــودی یەکب ــەوەی خ ــە، لەبەرئ ــدا نیی تێ

ئــەم جیهانــە لەســەر هەمــوو ئاســتەکان جێگــەی پرســیار 

و مشــتومڕە. مشــتومڕەکەش لــە ســەرتاپای ئــەم واڵتانــەدا 

ــوڕێتەوە:  ــی دەس ــی بنەڕەت ــە مانایەک ــە دەوری کۆمەڵ ل

ســەرمایەداری،  سۆســیالیزم،  ئابــووری،  گەشــەپێدانی 

ــت  ــەک دەتوانرێ ــی ڕێگەی ــە چ ــام. ب ــیۆنالیزم، ئیس ناس

ئــەم چەمکانــە پێکــەوە ببەســرێنەوە؟ هــەر هەنگاوێکــی 

ــتەوخۆ و  ــی ڕاس ــەر هەنگاوێک ــەت ئەگ ــی، تەنان بنەڕەت

کردارەکیــی و ڕۆژانەییــش بێــت، پێویســتی بــە زۆرتریــن 

هەیــە.  چارەســەر  خســتنەڕووی  و  ڕوونکردنــەوە 

پیاوانــی  بەرنامەڕێژیــی  و  فەرمانڕەوایــان  کارکردنــی 

سیاســەت و خــاوەن »ئایدۆلۆژیــاکان«، بــە گوێــرەی ئــەو 

ــا  ــاوە، ج ــیارە دایانن ــەو پرس ــەر ئ ــە بەرامب ــە ک وەاڵمانەی

ــود  ــت یاخ ــکرا بێ ــی ڕوون و ئاش ــە وەاڵمێک ــەم وەاڵم ئ

ــی  ــی عەقاڵنی ــت، وەاڵمێک ــوەوە بێ ــر لێ ــان و لەژێ پەنه

ــە هەڵچــوون، تیۆریــی بێــت  ــڕ ل ــان عاتیفــی و پ بێــت ی

ــی. ــان پڕاگامتیک ی



ژمارە 1 کانونی دووەمی 2019
10

لەڕاســتیدا ئــەم بابەتــە ئــەوە هەڵناگرێــت کۆمەڵــە 

ــی  ــنووری زەمەن ــە س ــە ل ــن ک ــۆ زیادبکەی ــی ب بابەتێک

ئێســتا تێپەڕیبێــت، و ڕوو بکەینــە کۆمەڵــە گفتوگۆیەکــی 

تیــۆری  خەســڵەتێکی  هەڵگــری  زیاتــر  کــە  دیکــە، 

و  بەســتەر  و  بــن   )fundamental( بنەماییــر  و 

و  ئابوورییــەکان  چاالکییــە  نێــوان  پەیوەندییەکانــی 

ــی و  ــی و نائایین ــاوەڕی ئایین ــە سیاســییەکان و ب چاالکیی

نەریتــی کولتــووری لەخۆبگــرن. لێرەدایە کــە تیۆرییەکان 

بــەر یەکــر دەکــەون و فەیلەســوفان و کۆمەڵناســان 

نــاو گۆڕەپانەکــە و بیروبۆچــوون و  و زانایــان دێنــە 

هەڵوێســتەکانی خۆیــان دەخەنــەڕوو، گومــان لەوەشــدا 

نییــە ئــەم مشــتومڕانە بەشــێکیان ئیلهامیــان لــەو واقیعــە 

ــەی  ــە گریامن ــان ک ــەوە )ی ــە لێیانکۆڵیوەت ــووە ک وەرگرت

لێــی بکۆڵنــەوە!(، بــەاڵم بەشــێکی  ئــەوە دەکرێــت 

و  بەرژەوەنــدی  و  وەهــم  لــە  ئیلهامیــان  دیکەیــان 

ــە  ــووە ک ــە وەرگرت ــەو ژینگەی ــی ئ خواســتە تایبەتییەکان

ــە  ــەی ل ــە فکرییان ــەو فۆڕمول ــود ل ــن، یاخ ــدا دەژی تێی

لەکاتێکــدا  ئەمــە  بەجێــاموە،  بۆیــان  پێشــینانیانەوە 

بەشــێکی زۆریــان ســەرچاوەی ئیلهامــی بیروبۆچــوون و 

هەڵوێســتەکانیان دەگەڕێتــەوە بــۆ خواســتی دەرکەوتــن 

لەنــاو هــەر هۆڵێکــی کۆبوونــەوە و قســەکردن لەســەر 

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــاردان. ب هــەر مەنەســە و بڵندگۆیەکــی وت

ئەوەشــدا دەتوانیــن جارێکــی دیکــە لەنێــو هەمــوو 

ئــەو بۆچــوون و هەڵوێســتانەدا، هەمــان ئــەو ئاڕاســتە و 

بۆچوونــە گشــتییانە بدۆزینــەوە کــە ملمالنێیــەک هەیــە 

ــی  ــە دیاردەکان ــە تێگەیشــن ل ــدا ســەبارەت ب لەنێوانیان

کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی.

لــە  بەشــداربوون  بــۆ  هەوڵێکــە  بەرهەمــە  ئــەم 

دیــاردە  پێکــڕا  کــە  کێشــانە،  ئــەو  ڕۆشــنکردنەوەی 

گــەورەکان  بنەڕەتییــە  پرســە  و  هەنووکەییــەکان 

لەخۆدەگرێــت. لەبەرئــەوەی مــن لــە گۆشــەنیگایەکی 

تایبەتــەوە دەســتمکردووە بــە شــیکردنەوە و خســتنەڕووی 

نووســینی  دەمــی  لــە  کێشــانە،  ئــەو  چارەســەری 

ــە  ــک ببێت ــە جارێ ــەنیگایە ب ــەم گۆش ــوە ئ ــدا نەمدی خۆم

ــوو  ــتومڕی هەم ــتنەڕووی مش ــدن و خس ــەی وروژان جێگ

پرســیارەکان.

ئیســالم،  و  ســەرمایەداری  نێــوان  پەیوەندیــی  پرســی 

لەالیــەن موســوڵامنان و ڕۆژهەاڵتنــاس و ئابوورینــاس و 

ــراوە.  ــۆی لەســەر ک ــەوە گفتوگ مێژوونووســە ئەوروپییەکان

لەڕاســتیدا ئەمــە گفتوگۆیەکــی بــێ بەهــا و پــوچ نەبــووە 

لەنــاو بۆشــاییدا: موســوڵامنان –لەژێــر پاڵنــەری ئایینــداری 

یــان نەتەوەخوازییــدا )ناســیۆنالیزم(، یــان هەردووکیــان 

کــە  بیســەملێنن  لەســەرئەوەی  ســووربوون  پێکــەوە- 

نەریتــە ئایینییەکەیــان هیــچ میتۆدێکــی مۆدێــرن یــان 

پێشــکەوتووخوازی ئابــووری هەڵناگرێــت و وەرناگرێــت)1(، 

یاخــود بــاس لــەوە دەکــەن کــە ئــەم نەریتــە ئایینییــە 

هــەر خــۆی بــە ئاڕاســتەی دادپەروەرییەکــی ئابــووری 

ئەوروپییــەکان،  زانــا  بــەاڵم  دەڕوات)2(.  کۆمەاڵیەتیــدا  و 

ئەوانــەی بــە چاوێکــی ســیمپاتیی و دۆســتانەوە دەڕواننــە 

ئیســالم، یەکێــک لــەو دوو بۆچوونەیــان وەرگرتــووە)3(، بەاڵم 

ئــەو زانــا ئەوروپییانــەی بــە چــاوی ڕق و کینــەوە تەماشــای 

ئیســالم دەکــەن )کــە کۆمەڵێــک بانگەشــەکاری نــەزان بەبێ 

هیــچ بنەمایەکــی زانســتی دوایــان کەوتــوون( هەوڵــدەدەن 

ــوێنکەوتووانی  ــی ش ــت و پێ ــالم دەس ــە ئیس ــەملێنن ک بیس

ــخەرییەکی  ــچ دەستپێش ــت هی ــتووە و ناهێڵێ ــۆی بەس خ
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دانیشــن  و  پێشــکەوتووخوازانەیان هەبێــت،  ئابووریــی 

و ڕاوەســتان و نەجواڵنــی بەســەردا ســەپاندوون)4(، یاخــود 

هەندێکــی دیکەیــان )لــە ڕاڤەیەکــی دواکەوتــووی هەمــان 

بۆچوونــدا( خۆیــان مەاڵســداوە بــۆ خســتنەڕووی ئــەو 

بۆچوونــەی بــاس لــە هاوپەیامنێتییەکــی شــەیتانیی نێــوان 

ــدەڵ  ــەیتان و گەن ــەر ش ــە جەوه ــی ب ــالم و کۆمۆنیزم ئیس

دەکات)5(. دەتوانیــن چارەســەری الی ئــەم دوو خاڵــەی 

کۆتایــی ببینیــن کــە بریتییــە لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەم 

شارســتانێتی  پێشــکەوتنی  لەپێنــاو  موســوڵامنانە  گەلــە 

ــن هەمــوو  ــەوە دەکەی ــی ئ ــە شــێوەیەکی گشــتی. تێبینی ب

لێکدژییەکانیانــەوە،  گشــت  بــە  هەڵوێســتانە،  ئــەم 

دەگەڕێنــەوە بــۆ ئــەم گریامنــە پێشــوەختە شــاراوە و 

لــە  بەگشــتی  خەڵکــی  –واتــە  کۆمەڵگــەکان  پەنهانــە: 

دیاریکــراودا-  ناوچەیەکــی  و  دیاریکــراو  ســەردەمێکی 

هەمیشــە پەیوەســتبوون بــە بیروبــاوەڕ و دۆکرینێکــی 

ــە دەرەوەی  ــەوە ]و ل ــەروو خۆیان ــە لەس ــوەختەوە ک پێش

خۆیــان[ بەســەریاندا ســەپێندراوە، ئیــدی پەیوەســتبوون بــە 

ئامۆژگارییەکانییــەوە و بەبــێ هیــچ گۆڕانێکــی جەوهــەری، 

ڕۆحــی ئــەو بیروباوەڕەیــان هەڵگرتــووە، بەبــێ ئــەوەی بیــر 

لــەڕادەی گونجاویــی یاخــود نەگونجاویــی بکەنــەوە لەگــەڵ 

بارودۆخــی ژیانیــان، یاخــود بــێ ئــەوەی بیــر لــەوە بکەنەوە 

تــا چەنــد ئــەو ژینگــە و بارودۆخــە واقیعییــە بە شــێوەیەکی 

شــاراوە و نەبیــرناو بۆتــە شــێوازێکی بیرکردنــەوە بــۆی. 

ــتیوانانی  ــەی پش ــە زۆرین ــوەختەیە، ک ــە پێش ــەم گریامن ئ

ئــەو بۆچوونــە بەتــەواوی لێــی بەئــاگا نیــن –لــە ڕوانگــەی 

منــەوە- بۆتــە مایــەی گەندەڵبــوون و پووچبوونــەوەی 

خــودی بابەتــی گفتوگۆکــە. بــەاڵم هەرچۆنێــک بێــت مــن 

ئایدیــا و بیروبۆچوونەکانیــان دەخەمــەڕوو، بــە چاوپۆشــین 

ــان  ــەوەی هەمووی ــە]م[، لەبەرئ ــە بنەڕەتیی ــەم ناڕەزایەتیی ل

ــە. ــان نیی قبووڵی

تەنهــا ژمارەیەکــی کــەم نووســەری جدیــی، کــە زۆرینەیــان 

هەڵگــری ڕوانگەیەکــی مارکسیســتیین، بــە شــێوەیەکی 

ــدا  ــان کات ــە هەم ــتۆتەڕوو، ل ــەکەیان خس ــە پرس بێالیەنان

دروســتری  کۆمەاڵیەتیــی  ڕوانگەیەکــی  گوێــرەی  بــە 

پەیوەندیــی نێــوان مەزهــەب و ئایدۆلۆژیــاکان لەگــەڵ 

ــە پرســەکە کــردووە)6(.  ــدا، باســیان ل واقیعــی کۆمەاڵیەتیی

ــەردەمی  ــە س ــەرمایەداری ل ــی س ــن: بۆچ ــە دەپرس ئەوان

ــەاڵم  ــتهێنا، ب ــەرکەوتنی بەدەس ــا س ــە ئەوروپ ــدا ل مۆدێرن

بــە  بەدەســتنەهێنا،  ســەرکەوتنی  دیکــە  واڵتانــی  لــە 

قورئان کتێبێک نییە دەربارەی 
ئابووریی سیاسی، هەربۆیە 

بێهودەیە لەناو ئەو کتێبەدا 
بە دوای ئەوەدا بگەڕێین ئایا 
پشتیوانیی لە سەرمایەداری 
کردووە وەک سیستەمێکی 
ئابووری، یاخود سەرکۆنەی 

کردووە.
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واڵتــە ئیسالمییەکانیشــەوە؟ لــە هەمــان کاتیشــدا دەپرســن 

بۆچــی ســەرمایەداریی ئەوروپــی توانــی بەم شــێوە ئاســانە 

جیهانــی ئیســالمیی داگیربــکات و بتەنێتــەوە؟ ئایــا ئیســالم 

ــووری شارســتانیی  ــەم کەلەپ ــی ک ــان الن ــردوودا )ی ــە ڕاب ل

و فەرهەنگیــی واڵتــە ئیســالمییەکان( یاخــود لــە ئێســتادا، 

توانیویەتی/دەتوانێــت هــاوکار بێــت لــە ســەرکەوتنی 

ســەرمایەداری یاخود ســەرکەوتنی سۆســیالیزم، یــان هاوکار 

دەبێــت بــۆ بەردەوامبوونــی ئابوورییەکــی دواکەوتــوو لــە 

شــێوەی مۆدێلــی »دەرەبەگایەتــی«، یاخــود نەخێــر دەبێتە 

پاڵنەرێــک بــۆ دەرکەوتنــی ڕێگەیەکــی دیکــەی نــوێ، بــۆ 

ــودی  ــە خ ــەت ب ــاواز و تایب ــی جی ــتەمێکی ئابووری سیس

خــۆی؟

سەرمایەداری چییە؟
زۆرێــک  کــە  بێــت  سەرســوڕمان  جێگــەی  ڕەنگــە 

ــە  ــەوە )ک ــی ســەرمایەدارییان کۆڵیوەت ــە بابەت ــەی ل لەوان

ــەیەک  ــەداوە پێناس ــان ن ــوومارن(، هەوڵی ــوپایەکی بێش س

بــۆ ئــەو چەمکــە دابنێــن کــە بەکاریدەهێنــن، واتــە 

ــر  ــە زیات ــتیدا ئەم ــەاڵم لەڕاس ــەرمایەداری. ب ــی س چەمک

دەکات  سەرســوڕمان  و  شــۆک  تووشــی  کەســانە  ئــەو 

زەیندایــە  لــە  ســادەیان  و  ڕووکــەش  وێنەیەکــی  کــە 

دەربــارەی زانســت و زانایــان. یەکێــک لــە ئامــڕازە هــەرە 

ــەکاری  ــدن و چەواش ــدن و تاریکان ــی گەوجان بەرباڵوەکان

ــردن  ــە بەئەنقەســت تەڵخک ــە ل ــەم ســەردەمەدا، بریتیی ل

و  بەکارهێنــدراوەکان  کردنــی چەمکــە  تەمومژاویــی  و 

قۆســتنەوە و بەکارهێنانــی ئــەم تەڵخیــی و ناڕوونییــە. 

ــەدەی  ــازی س ــۆد و ڕێب ــۆ میت ــەوە ب ــە گەڕان ــتە ب پێویس

ــە  ــە ب ــەم ئاڕاســتەیە بدەینــەوە، وات هــەژدە بەرپەرچــی ئ

گەڕانــەوە بــۆ ئــەو ڕێبــازە وردەی پێویســتە ببێتە شوناســی 

هەمــوو هەوڵێکــی زانســتیی شایســتە بــە مانــای تــەواوی 

ــە  ــە هەمیش ــی و ناڕوونییەدای ــەم لێڵی ــاو ئ ــەکە، لەن وش

ئــەو وشــانە پێناســە دەکەیــن کــە بەکاریاندەهێنیــن، 

پاشــان تەنهــا بــەو مانایــە ئــەم وشــانە بەکاردەهێنیــن کــە 

ــردووە. ــەمان ک ــاوە و پێناس ــان دان ــان بۆم خۆم

بێــت  ڕوون  هەمووانــدا  مێشــکی  لــە  ئــەوە  دەبێــت 

ــاواز  ــای جی ــە دوو مان ــەرمایەداری« ب ــی »س ــە ڕیفۆرم ک

بــە  ڕاســتر  مانایەکــی  بــە  یاخــود  بەکارهێنــدراوە، 

ــن  ــە دەتوانی ــدراوە، ک ــا بەکارهێن ــای جیاجی ــن مان چەندی

ئاماژەکانیــان بەســەر دوو بەشــی جیــاوازدا پۆلێــن بکەیــن. 

ــەکان  ــە کۆن ــارەی چاخ ــتومڕانەی دەرب ــەو مش ــک ل زۆرێ

کــراوە بــۆ منوونــە، جــا ئەگــەر هەســتابن بــە پێناســەکردنی 

ســەرمایەداری یاخــود نــا، دەتوانیــن بیانگێڕینــەوە بــۆ 

ــەدا. ــۆرە ئاماژان ــەم دوو ج ــوان ئ ــی لەنێ تێکەاڵوی

وەک  »ســەرمایەداری«  چەمکــی  لەالیــەک  یەکــەم: 

ئاماژەیــەک بــۆ دامــەزراوە ئابوورییــە لێــرە و لەوێــکان 

بەکارهێنــدراوە، یاخــود وەک ئاماژەیەک بــۆ تێکەڵەیەک 

لــەم دامەزراوانــە، یاخــود وەک هێامکــردن بــۆ ئــەو 

دۆخــە فکرییــەی هاوشــان بــووە لەگــەڵ پڕۆسێســەکانی 

کارکردنــی نــاو چوارچێوەی ئــەم دامەزراو]ـــە ئابوورییـ[

ــەرانەی  ــەو نووس ــەدا، ئ ــەم باران ــوو ئ ــە هەم ــەدا. ل ان

چەمکــی »ســەرمایەداری«یان بــەو مانایــە بەکارهێنــاوە، 

ــە زەرووری  ــتەمە[ ب ــەم سیس ــە ]ئ ــووە ک ــان وانەب پێی

ــو  ــت، بەڵک ــدا جێبەجێدەبێ ــۆی کۆمەڵگەیەک ــەر ک بەس

ــەزراوە  ــت )دام ــێت و دەکرێ ــە دەش ــووە ک ــان واب پێی

ســەرمایەداری(  عەقڵیەتــی  و  ســەرمایەدارییەکان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

پێکــەوە لەگــەڵ )دامــەزراوە و عەقڵەیەتــی مۆدێلەکانــی 

دیکــەدا( لەنــاو یــەک کۆمەڵگــە بوونیــان هەبێــت 

و پێکــەوە بژیــن، بەڵکــو تەنانــەت دەکرێــت لەنــاو 

ئــەم پێکــەوە ژیــان و پێکــەوە هەبوونــەدا، مۆدێلــە 

زانایانــە  ئــەو  بێــت.  کەمینــەش  ســەرمایەدارییەکە 

دامەزراوانــە،  ئــەم  منوونــەی  ســەر  دێنــە  کاتێــک 

ــەم  ــی ک ــەی الن ــەو عەقڵەیەت ــڵەتەکانی ئ ــود خەس یاخ

بۆنێکــی ســەرمایەداریی  بــە شــێوەیەکی بەشــەکیی 

لێدێــت، بــاس لــە )خاوەندارێتیــی تایبەتــی ئامڕازەکانــی 

خواســتی  ئــازاد،  بزنســی  و  پــڕۆژە  بەرهەمهێنــان، 

قازانــج وەک پاڵنــەری بنەڕەتیــی چاالکیــی ئابــووری، 

نەختینەیــی،  ئابووریــی  بــازاڕ،  بــۆ  بەرهەمهێنــان 

ــڕۆژەکان و  ــی پ ــە بەڕێوەبردن ــەت ل ــێ، عەقاڵنیی کێبڕک

ــەن. ــد( دەک ...هت

دووەم: لــە الیەکــی دیکــەوە وشــەی »ســەرمایەداری« 

وەک وەســفێک بــۆ کۆمەڵگەیــەک بەکارهێنــدراوە کــە 

ــە  ــن ک ــدا بااڵدەس ــە تێی ــەو دامەزراوان ــتی ئ ــۆی گش بەک

هەڵگــری  یاخــود  وەســفدەکرێن  ســەرمایەداری  بــە 

ــتی  ــێوەیەکی گش ــە ش ــەرمایەدارانەن. ب ــی س عەقڵییەتێک

ئەوروپــای خۆرئاوایــی  کۆمەڵگــەی  بــۆ  وەســفە  ئــەم 

ــەی  ــۆ کۆمەڵگ ــەوەی ب ــەڵ درێژبوون ــدراوە )لەگ بەکارهێن

ئەمریکیــی(، دەشــێت ئــەوەش بڵێیــن کــە وەک قۆناغــی 

زەمەنــی هەندێکیــان بــۆ دوای ســەدەی نــۆزدە بەکاریــان 

دوای  قۆناغــی  بــۆ  دیکەشــیان  هەندێکــی  هێنــاوە، 

ــش  ــک جاری ــاوە، هەندێ ــان هێن ــانزە بەکاری ــەدەی ش س

وەســفی ســەرمایەداری بــۆ هەندێــک کۆمەڵگــەی دیکەش 

لــە  ڕۆمانــی  ئیمپراتۆریــای  وەک  بەکاردەهێندرێــت، 

هەندێــک قۆناغــی دیاریکراویــدا.

بێگومــان ئاســان نییــە گفتوگــۆ لەســەر ئــەم بابەتــە 

بکەیــن کــە لێــرەدا خســتوومانەتە بــەر بــاس، ئەگــەر ئــەو 

ــە، ]هــاوکات[  چەمکــەی بابەتــی ســەرەکیی گفتوگۆکەمان

و  پێچەوانــە  پێناســەی  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  بابەتــی 

ئــەو  هەمــوو  دەبێــت  هەربۆیــە  بێــت،  لێکدژیــش 

ــک  ــە گەلێ ــەردا ڕەنگ ــن. لەبەرامب پێناســانە لەبەرچاوبگری

ئاســان بێــت ئەگــەر پێناســەیەکی تایبەتــی ]ئــەو بابەتــە[ 

وەربگریــن، وەک هەندێــک لــە مارکسیســتە »دۆگــامکان« 

کردویانــە، پاشــان لەســەر بنەمــای ئــەو پێناســەیە بچینــە 

ــن  ــە بێی ــۆ منوون ــی بابەتەکــەوە، و ب ــی و وردەکاری قوواڵی

ــە.  ــە ســەرمایەداری نیی ــەم مانای ــن فــاڵن کۆمەڵگــە ب بڵێی

بــەاڵم ئەمــەش ئــەو کەســانە قایــل نــاکات کە پێناســەیەکی 

دیکــە بــۆ بابەتەکــە وەردەگــرن. وێــڕای ئــەوەش پێویســتە 

درک بــەوە بکەیــن )مارکسیســتە دۆگــامکان ئەمەیــان 

ــە  ــدا ل ــۆی لەخۆی ــەیەک خ ــچ پێناس ــە هی ــردووە( ک نەک

ــە  ــەک ل ــە. هەری ــر« نیی ــتی ت ــە »زانس ــەیەکی دیک پێناس

ــازادە  ــتییەکاندا، ئ ــۆ زانس ــوەی گفتوگ ــە چوارچێ ــە، ل ئێم

لــەوەی ئــەو پێناســەیە هەڵبژێرێــت کــە خــۆی دەیەوێــت، 

ــە  ــەیە ب ــەو پێناس ــی ئ ــە جیاجیاکان ــەی بەش ــەو مەرج ب

و  ڕێکخرابــن  یەکــردا  لەگــەڵ  لۆژیکیــی  شــێوەیەکی 

پێکهاتبنــەوە و ]کەســی هەڵگــری ئــەو پێناســەیە[ تــا 

پەیوەســت  پێــوەی  مشــتومڕەکە  و  گفتوگــۆ  کۆتایــی 

ــو  ــەیەک لەنێ ــی پێناس ــەوە و هەڵبژاردن ــت. یەکالکردن بێ

ڕوونکردنــەوەی  بــۆ  گرنگــە  پرســێکی  پێناســەکاندا، 

ڕێگــە  دەتوانێــت  پێناســەیەک  هەڵبژاردنــی  دۆزەکــە، 

چوارچێــوەی  لــە  بێــت  ئاســانکار  و  ڕۆشــنکەرەوە 

ئــەو  پێویســتە  لێرەوەیــە  توێژینــەوەدا.  ئارگومێنــت و 

پێناســانە هەڵبژێریــن و بخەینــە پێشــەوە کــە چەمکــەکان 
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ــەن، شــیکارییەکی  ــا دەستنیشــان دەک ــە جۆرێکــی وەه ب

قووڵــی دیــاردەکان بــدات بەدەســتەوە.

هەڵبژێریــن.  پێناســەیەک  کــە  بڕیارمانــدا  کەواتــە 

نــاو  دەکەونــە  کــە  هەڵبــژاردووە  پێناســانەم  ئــەو  مــن 

کۆمەاڵیەتیــی  و  ئابــووری  فکــری  کایــەی  و  چوارچێــوە 

مارکسیســتییەوە. بــەاڵم بابەتەکــە پێویســتی بــە تەتەڵەکــردن 

ــێ ڕاســتە مارکــس و  ــە. بەڵ ــر هەی ــی زیات و جیاکردنەوەیەک

مارکسیســتەکان بــە شــێوەیەکی باشــر و گونجاوتــر لــە میتۆد 

و بەکارهێنانــی ژمارەیەکی زۆر لە نووســەر نامارکسیســتەکان 

هــەردوو چەمکــی »ســەرمایەداری« و »ســەرمایەدار«یان 

ــەم  ــان ه ــەم دوو چەمکەی ــش ئ ــەاڵم ئەوانی ــاوە، ب بەکارهێن

ــەکان و هــەم بەســەر  ــە تایبەت ــەزراوە ئابووریی بەســەر دام

ــەو  ــردووە، ئ ــێ ک ــدا جێبەج ــی مۆدێرن ــەی ئەوروپی کۆمەڵگ

کۆمەڵگەیانــەی کــە ئــەو دامەزراوانــە بە شــێوەیەکی ئاشــکرا 

ــن  ــێوەیە دەتوانی ــەم ش ــردووە. ب ــدا ک ــەیان تێ ــار گەش و دی

لەنــاو نووســینە مارکسیســتییەکاندا جیاکارییــەک بکەیــن 

لەنێــوان مانــا جیاوازەکانــی –ئەگەرچــی هەریەکەشــیان 

پەیوەندییەکــی بەتیــن لەنێوانیاندایــە- ئــەم دوو چەمکــەدا. 

هەربۆیــە گرنگــە لــە گفتوگۆیەکــی لــەم جــۆرەدا ئــەو 

چەمکانــە دەستنیشــانبکەین کــە بەکاریــان دەهێنیــن و 

و  تێرمینۆلۆژیــی  لــەڕووی  منیــش  دەڕۆیــن.  لەســەریان 

لەپێنــاو لێکجیاکردنــەوە و پۆلێنکردنــی ئــەم چەمکانــەدا، 

ــە  ــاوە ک ــن و پێناســانەم بەکارهێن ــەو گوزارشــت و دەربڕی ئ

کۆمەڵناســی پۆڵەنــدی )ژولیــان هۆشــڤێڵد)7(( بەکاریهێنــاون، 

ــەری  ــژەر و لێکۆڵ ــە توێ ــتا تاک ــو ئێس ــە هەتاوەک ــە پێموای ک

ئــەم بوارەیــە کــە هێنــدە بــە وردیــی کاریکــردووە. ئەمــەش 

گوزارشــت و پۆلێنبەندییەکانــە:

ــەکە  ــکی وش ــای بەرتەس ــە مان ــەرمایەداری؛ ب ــەم: س یەک

ــان)8(«،  ــە »شــێوازێک ]مۆدێلێــک[ی بەرهەمهێن ــە ل بریتیی

واتــە مۆدێلێکــی ئابــووری، کــە بەپێــی ئــەم مۆدێلــە 

ــت  ــدا بەدیدێ ــی ئابووریی ــاو پڕۆژەیەک ــان لەن بەرهەمهێن

)بــە مانــای فراوانــر وشــەکە(، ئــەوەش بە پێدانــی کرێیەک 

ــی  ــە کرێکاران ــاوە ب ــەی بەرهەمهێن ــەو ئامڕازان ــەن ئ لەالی

ئــازاد کــە کاردەکــەن و ئــەو ئامڕازانــە بەکاردەهێنــن و کااڵ 

بەرهــەم دەهێنــن و ]خــاوەن ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان[ 

ئەمــەش  دەکــەن.  لــێ  قازانجــی  و  دەیفرۆشــنەوە 

ــازی)9(«. ــەرمایەداری پیشەس ــن »س ناودەنێی

»ســێکتەر«ێکی  لەســەر  قســە  دەتوانیــن  دووەم: 

ســەرمایەداری بکەیــن لەنــاو سیســتەمێکی ئابووریــی 

کۆمەڵگەیــەدا، ئــەم ســێکتەرەش هێامیــە بــۆ کۆمەڵــە 

لەســەر  کار  کــە  کۆمەڵگەیــە،  ئــەو  نــاو  پڕۆژەیەکــی 

بــۆ  دەکــەن.  ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی 

منوونــە: ]بوونــی[ ســێکتەرێکی ســەرمایەداری لــە ڕوســیای 

ســۆڤیەتیدا، لــە قۆناغــی »سیاســەتی نوێی ئابــووری)10(»دا.

سۆســیۆ-ئیکۆنۆمی)11(«ی  »دۆخێکــی  بوونــی  ســێیەم: 

ــە زۆرجــار باســی  ــە ک ــەو دۆخەی ــە ئ ســەرمایەداری، ئەم

دۆخەمــان  ئــەو  ڕاســتەوخۆ  دەکرێــت،  ســەرمایەداری 

ــت،  ــدا دەژی ــی( تێ ــی خۆرئاوای ــت کــە )جیهان ــردا دێ بەبی

ــە  ــە ل ــەش بریتیی ــەم دۆخ ــی ئ ــڵەت و تایبەمتەندی خەس

بوونــی »سیســتەمێکی ئابــووری«ی تایبەمتەنــد، کــە تێیــدا 

کەرتــی ســەرمایەداری، هاوشــان لەگــەڵ ســەرخانێکی 

»ئایدۆلــۆژی« و دامەزراوەیــی قابیــل بــەو سیســتەمە، 

بااڵدەســتە.

ــەو  ــی ئ ــیارێکی گرنگ ــانە، پرس ــەو پێناس ــوو ئ ــەاڵم هەم ب

ــن  ــە خەریکی ــە ئێم ــن ک ــێ وەاڵم جێدەهێڵ ــە بەب مەیدان
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی  ــێیەمی کتێب ــی س ــە بەرگ ــس ل ــەوە. مارک ــی دەکۆڵین لێ

»ســەرمایە«دا ئەمــە ڕووندەکاتــەوە و دەڵێــت: »نــەک 

هــەر تەنهــا بازرگانــی، تەنانــەت ســەرمایەی بازرگانییــش، 

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  لــە  کۆنــرە  تەمەنیــان 

ســەرمایەداری ]بــەو مانایــەی پێشــر خســتامنەڕوو، واتــە 

دۆخــە سۆســیۆ-ئیکۆنۆمییە ســەرمایەدارییەکە[، کــە ئــەم 

مۆدێلــە لــە ڕوانگــە مێژووییەکــەوە گوزارشــتە لــە کۆنریــن 

ــا  ــەرمایە)12(«. هەروەه ــی س ــەربەخۆکانی بوون ــە س فۆڕم

بەرهەمهێنانــی  مۆدێلەکانــی  هەمــوو  »لــە  دەڵێــت: 

پێشــووتردا ]واتــە لــە هەمــوو دۆخــە سۆســیۆ-ئیکۆنۆمییە 

پێــش ســەرمایەدارییەکاندا)13([ ســەرمایەی بازرگانــی ڕۆڵــی 

جێبەجێــکاری ســەرەکیی ســەرمایەی بینیــوە«. پاشــان 

لــە کۆتایــی کتێبــی ســەرمایەدا بــاس لــە ســەرمایەی 

)usurer’s capital( و ســەرمایەی دارایــی  ســووخۆریی 

)financial capital(ش دەکات و دەڵێــت: »ســەرمایەی 

قازانــج ویســت، یــان ئــەوەی لــە کۆنــدا پێیگوتــراوە 

ســەرمایەی ســووخۆریی، هاوشــان لەگــەڵ ســەرمایەی 

ــەرمایەی  ــی س ــە کۆنەکان ــە فۆڕم ــێک ل ــدا بەش بازرگانیی

ــەی  ــەو فۆڕمان ــن، ئ ــوح)14( پێکدەهێن ــەی ن ــش تۆفانەک پێ

پێــش  دەکەونــە  زۆر  ســەردەمانێکی  کــە  ســەرمایە 

ــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەدارییەوە  ســەرهەڵدانی مۆدێل

سۆســیۆ-ئیکۆنۆمییەکەی  دۆخــە  پێــش  ]واتــە 

ــیۆ-ئیکۆنۆمیی  ــی سۆس ــاو دۆخ ــەرمایەدارییەوە[ و لەن س

گەلێــک جیاوازتــردا بوونیــان هەبــووە. ئێســتاش دەبینیــن 

النــی کــەم دووان لــەو جــۆرە ســەرمایەیە، ســەرمایەی 

بوونیــان  کــە  دارایــی،  ســەرمایەی  و  ســووخۆریی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ قۆناغــی پێــش سیســتەمی ســەرمایەداری، 

بیرمەندانــی وەک )ماکــس ڤێبــەر)15(( بــە »ســەرمایەداریی 

فۆڕمــە جیــاوازەکان« وەســفی دەکــەن. ئەمــەش بــەو 

مانایــە دێــت کــە )مارکــس و ڤێبــەر و ســۆمبارت)16((، 

مارکــس[  ]واتــە  یەکەمیــان  ئــەوەی  وایــە،  پێیــان 

ســەرمایەداری«  سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی  »دۆخێکــی  بــە 

ــۆمبارت[  ــەر و س ــە ]ڤێب ــەی دیک ــات و دووانەک ناویدەب

ــەرچاوەی  ــەن، س ــرن« ناویدەب ــەرمایەداریی مۆدێ ــە »س ب

ــی  ــۆ فۆڕمــە دواهەمینەکان ــەوە ب ــان دەگەڕێت لەدایکبوونی

قۆناغــی  دارایــی  ســەرمایەی  و  بازرگانــی  ســەرمایەی 

ســەدەکانی ناوەڕاســتی ئەوروپــا. ئێمــە لــە یەکــەم ڕوانیندا 

ــی  ــان فۆڕمگەل ــەر هەم ــتدا، ب ــەدەکانی ناوەڕاس ــە س و ل

ــە  ــالمییدا. هەربۆی ــی ئیس ــە جیهان ــن ل ــەرمایە دەکەوی س

ــا  ــن ئای جێگــەی بایەخــە کــە پێــش هەمــوو شــتێک بزانی

ــالمی و  ــی ئیس ــە جیهان ــە ل ــەو فۆڕمان ــت ئ ــەر بەڕاس ه

جیهانــی خۆرئاواییــدا وەکــو یەکــن، ئەگــەر بابەتەکــە بــەو 

ــودی  ــەرئەوەی خ ــە لەس ــەوە بەڵگەیەک ــوو، ئ ــێوەیە ب ش

ئیســالم خــۆی بەربەســتێک نییــە لەبــەردەم پەرەســەندنی 

ــان  ــا ئەنجامەکەی ــە ئەوروپ ــەو قۆناغــە ســەرەتاییانەی ل ئ

بــە دۆخێــک یــان شــێواز و مۆدێلێکــی سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی 

ســەرمایەداری کۆتاییهاتــووە )یــان ئەگــەر دەربڕینەکــە 

ــان  ــرن« کۆتایی ــە »ســەرمایەداریی مۆدێ ــت ب دروســت بێ

ــوو،  ــێوەیە ب ــەو ش ــە ب ــەر بابەتەک ــووە(. دیســان ئەگ هات

ــی  ــە بۆچ ــن ک ــیارەش بکەی ــەو پرس ــتە ئ ــان پێویس بێگوم

ــە  ــی ئیســالمییدا[ ب ــە جیهان ــەو قۆناغــە ســەرەتاییانە ]ل ئ

هەمــان ئــەو پەرەســەندن و قۆناغبەندییانــەدا تێنەپــەڕی 

کــە ئەوروپــا بەخۆیەوەبینــی؟ ئایــا ئــەوەی بەرپرســە 

ــانکارییەک  ــالم؟ وەک ئاس ــە ئیس ــە ل ــرەدا بریتیی ــە لێ لەم

دەکــەم  ئــەوە  پێشــنیاری  توێژینەوەکــە،  ڕەوتــی  بــۆ 

 »capitalistic »ســەرمایەدارانە  ســێکتەری  ســیفەتی 
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ــە کۆمەڵگــە  ــاڵ ئــەو ســێکتەرە ]ئابوورییــە[ی ل بدەینــە پ

بازرگانــی  ســەرمایەی  ســەرمایەدارییەکاندا  پێــش 

ئــەوە  چونکــە  لەخۆگرتــووە،  دارایــی  ســەرمایەی  و 

ســێکتەرێکی ســەرمایەداری نییــە هاوشــێوەی ئــەوەی 

ــی  ــەتی نوێ ــەروبەندی سیاس ــە س ــۆڤیەتی ل ــیای س ڕووس

ســێکتەرە  ئــەم  بەخۆیەوەبینیــوە،  )نیــپ(دا  ئابــووری 

ــڕۆژەی  ــە پ ــی زۆر ل ــیا ژمارەیەک ــەرمایەدارییەی ڕووس س

پیشەســازیی بچــوک و مامناوەندیــی لەخۆگرتبــوو، کــە 

هەمــوو بــە گوێرەی مۆدێلــی بەرهەمهێنانی ســەرمایەداری 

بەڕێوەدەچــوون )بــە مانــای تــەواوی وشــەکە(، کــە تێیــدا 

هێــزی  بەکارهێنانــی  بــە  بەرهەمهێــن«  »ســەرمایەی 

ــی  ــەرمایەگوزاری و وەبەرهێنان ــازاد س ــی ئ کاری کرێکاران

دەوڵەتــی  دەســەاڵتی  خــودی  تەنهــا  ئەنجامــدەدا، 

ــەرمایەیە  ــەم س ــوو ئ ــەوە گرتب ــەی ل ــوو ڕێگ ــۆڤیەتی ب س

پیشەســازی  بەرهەمهێنانــی  ســەرجەم  و  گەشــەبکات 

ــەرمایەی  ــی و س ــەرمایەی بازرگان ــز س ــەوە. هەرگی بتەنێت

کەرتــەدا  ئــەم  بەســەر  دەســت  نەیانتوانیــوە  دارایــی 

ــەوە  ــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا ئ ــەوەی ل ــڕای ئ بگــرن، وێ

ڕۆڵــی بەرچاویــان بــووە، ئــەو دەمــەی هێشــتا ســەرمایەی 

بەرهەمهێــن تەنهــا ڕۆڵێکــی ســنوورداری هەبــوو.

بوونــی ئــەم جــۆرە ســێکتەرە »ســەرمایەدارانە«یە، بــە 

شــێوەیەکی تایبەتریــش »بوونــی ســەرمایەی بازرگانــی 

و گەشــەی ئــەم ســەرمایەیە بــۆ ئاســتێکی دیاریکــراو« 

بــە بۆچوونــی مارکــس دوو مەرجــی پێویســن )بــەاڵم 

دوو  تاکــە  هەرگیــز  کــە  دەکاتــەوە  لــەوە  جەختیــش 

مەرجــی پێویســت نیــن( بــۆ دروســتبوون و ســەرهەڵدانی 

واتــە  ســەرمایەداری،  سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی  دۆخێکــی 

ــەوە  ــەی ئ ــرن. گریامن ســەرهەڵدانی ســەرمایەداریی مۆدێ

دەکرێــت ئــەم خاڵــە بابەتــی ناکۆکــی بێــت لەنێــوان 

لــەوەی  چاوپۆشــین  بــە  ئابووریناســەکاندا،  هەمــوو 

و  بــن،  جیــاواز  چەندێــک  تێرمینۆلۆژییــەوە  لــەڕووی 

چەندێــک لەگــەڵ مارکسیشــدا جیــاواز بــن دەربــارەی 

کــە  دیکــە  مەرجانــەی  ئــەو  خەســڵەتی  و  رسوشــت 

ــەرەو  ــا ب ــی ئەوروپ ــۆ وەرچەرخان ــوون ب ڕێگەخۆشــکەر ب

ســەرمایەداریی مۆدێــرن. کەواتــە پێویســتە وردببینــەوە و 

لێکۆڵینــەوە بکەیــن لــە بوونــی ســێکتەرێکی لــەم شــێوەیە 

لەنــاو جیهانــی ئیســالمی لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا، 

و لــەوەش بپرســین ئایــا ]ئــەم ســێکتەرە لــە جیهانــی 

ئیســالمییدا[ هەمــان فراوانخــوازی و فۆڕمــی هەبــووە 

کــە لــە ئەوروپــا ]هەیبــووە[ و بۆتــە هۆکارێــک بــۆ 

مۆدێــرن. ســەرمایەداریی  ســەرهەڵدانی 

لێــرەدا یەکێــک لــە پرســە هــەرە گرنگــەکان زەق دەبێتەوە: 

ئایــا کاتێــک قســە دەربــارەی دۆخــی پێــش ســەرهەڵدانی 

ــن،  ــەرمایەدارییەکە دەکەی ــیۆ-ئیکۆنۆمییە س ــە سۆس دۆخ

ــدا  دەتوانیــن بڵێیــن هەمــوو قەرزێــک کــە ســووی لەگەڵ

بێــت، یاخــود هەمــوو بازرگانییــەک )بــە مانــا فراوانەکــەی، 

ــێکتەرێکی  ــن س ــی کااڵ( دەتوان ــوو ئاڵوگۆڕێک ــە هەم وات

ــە  ــە ب ــێکتەرێک ک ــە: س ــن، وات ــەرمایەدارانە« پێکبهێن »س

دەســتپێک لێیــەوە، ئەگــەر مەرجــە هاوپەیوەندەکانــی 

دیکــە فەراهــەم بــن، دۆخێکــی سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی لــەم 

شــێوەیە ســەرهەڵبدات؟

وەک پێشــر ئاماژەمــان پێــدا، مارکــس وەاڵمــی ئەمەمــان 

ــی و  ــەرمایەی کااڵی ــی س ــە بوون ــت ک ــەوە و دەڵێ دەدات

گەیشــتنی بــە ئاســتێکی دیاریکــراوی گەشــە، دوو مەرجــی 

ســەرەکیین بــۆ ئــەم پەرەســەندنە؛ »یەکــەم: لەبەرئــەوەی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ســامانی  کۆبوونــەوەی  و  چڕبوونــەوە  بــۆ  مەرجێکــن 

نەختینەیــی، دووەم: لەبەرئــەوەی مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی 

سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی  دۆخــی  ]واتــە  ســەرمایەداری 

ســەرمایەداری[ گــرەو لەســەر ئــەوە دەکات بەرهەمهێنــان 

ــە  ــۆ و ب ــە ک ــات، فرۆشــی ب ــدا بب ــە ئاڕاســتەی بازرگانیی ب

ــەرەکان؛  ــە بەکارب ــۆ تاک ــەوەک ب ــت ن ــراوان بێ ــەی ف بازن

ئەمــەش گــرەو لەســەر بوونــی بازرگانێــک دەکاتــەوە کــە 

ئــەوەی دەیکڕێــت لەپێنــاو پێداویســتییە تایبەتەکانــی 

خۆیــدا نییــە، بەڵکــو لــە پڕۆســەی کڕینەکەیــدا کڕیارانــی 

ــەوە،  ــاردا کۆدەکات ــەک کڕی ــە ی ــک ل کۆمەڵێکــی زۆر خەڵ

ــەرمایەی  ــەیەکی س ــوو گەش ــەوە، هەم ــی دیک ــە الیەک ل

بازرگانــی خواســت و مەیلــی ئــەوەی هەیــە زیاتــر و زیاتــر 

خەســڵەتی )بەرهەمهێنــان لەپێنــاو ئاڵوگــۆڕی بەهــادا( 

ــر بەرهەمــەکان  ــر و زیات ــان، و زیات ــە بەرهەمهێن بــدات ب

بگۆڕێــت بــۆ کااڵ«. بــەم جــۆرە مەرجــی هــەرە کــەم 

لــەوەی  بریتییــە  »ســەرمایەدارانە«  بازرگانیــی  بــۆ 

بازرگانییەکــی کــۆ )جملــة( بێــت و پــارە بەکاربهێندرێــت، 

بۆئــەوەی ببێتــە مایــەی گەشــەپێدانی )بەرهەمهێنــان 

ــازاڕدا(. ــاو ب لەپێن

ــی  ــەت چاالکی ــی تایب ــە جۆرێک ــاس ل ــش ب ــس ڤێبەری ماک

چاالکیــی  دەنێــت  نــاوی  کــە  دەکات،  ئابــووری 

چاالکییــە[  ]ئــەم  وایــە  پێــی  کــە  ســەرمایەداری، 

خاڵــی ســەرەتا و دەســتپێکی ســەرمایەداریی مۆدێرنــە 

)ئــەوەی مــن پێیدەڵێــم دۆخێکــی سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی 

ســەرمایەداری(، تۆوەکانــی ئــەو سیســتەمەی لەخۆیــدا 

هەڵگرتــووە، بــەاڵم دەقــاودەق ئــەو نییــە. ئەمــە هەمــان 

]چاالکیــی[  ناوماننــاوە  لێــرەدا  کــە  چاالکییەیــە  ئــەو 

»ســەرمایەدارانە«؛ »چاالکییەکــە لــە بەکارهێنانــی هەمــوو 

ئاڵوگــۆڕەوە  ئەنجامدانــی  بــۆ  لەبــارەکان  بارودۆخــە 

واتــە  دەکات،  قازانــج  بەدەســتهێنانی  چاوەڕوانــی 

)لــەڕووی مەبدەئییــەوە( پشــت بــە هەلــی ئاشــتییانە 

ــە  ــەر پێیوای ــج«. ڤێب ــۆ بەدەســتهێنانی قازان دەبەســتێت ب

کــە پێویســتە ئــەم چاالکییــە، النــی کــەم تاڕادەیــەک، 

ــە  ــی دیک ــە واتایەک ــان ب ــت. ی ــی بێ ــی عەقاڵن چاالکییەک

چاالکییەکــی هاوجــووت بێــت لەگــەڵ ئــەو حســاباتانەی 

بابەتــە  لەبەرئــەوەی  دەکرێــن...  ســەرمایە  لەســەر 

گرنگەکــە ئەوەیــە کــە حســابی ســەرمایە بەگوێــرەی 

پێــوەرە نەختینەییــەکان بێــت، جــا ئەگــەر ئــەوە بــە 

میتــۆدە مۆدێرنەکانــی حســابگیریی بێــت، یاخــود بــە 

هــەر میتۆدێکــی دیکــە بێــت، جــا چەندێــک میتۆدێکــی 

لــە  دەبێــت  بــەردەوام  پاشــان  بێــت«.  ســەرەتاییش 

قســەکانی و دەڵێــت: »بــەم مانەیــە دەتوانیــن بڵێیــن 

تــا  ســەرمایەداری و پــڕۆژە ســەرمایەدارییەکان، بگــرە 

ئاســتێکی بــااڵش هەژماری ســەرمایەدارانەش، لە ســەرجەم 

واڵتانــی جیهانــی شارســتانیدا بوونــی هەبــووە؛ لــە چیــن 

ــی  ــتانێتییە دێرینەکان ــر، شارس ــل و می ــتان، باب و هیندس

دەریــای ناوەڕاســت، لــە ســەدەکانی ناوەڕاســت و لــە 

ــی  ــەوەی خاڵ ــە ئ ــەر پێیوای ــدا. ڤێب ــەردەمی مۆدێرنیش س

مۆدێرنــی  ســەرمایەداریی  خەســڵەتی  و  جیاکــەرەوە 

خۆرئاواییــە، شانبەشــانی فۆڕمــە دێرینەکانــی )ڕێکخســتنی 

ــە  ــازاد(، پەیوەســتە ب ــە و ســەرمایەدارانەی کاری ئ عەقاڵن

ــووری و  ــی ئاب ــوان چاالکی جیاکردنەوەیەکــی یاســایی لەنێ

ــە  چاالکیــی ناومــاڵ )domestic(، هەروەهــا پەیوەســتە ب

عەقاڵنییشــەوە. لێپرســینەوەی 

لێــرەدا ڕوون و ئاشــکرا دیــارە کــە هەریەکــە لــە )مارکــس( 

و )ڤێبــەر(، بــە پێــوەرە لێکنزیکەکانیــان، دەربــارەی هەمــان 
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ســێکتەری ئابــووری قســە دەکــەن کــە پێــش ســەرهەڵدانی 

»ســەرمایەداریی مۆدێــرن« یاخــود پێــش ســەرهەڵدانی 

ــووە.  ــەرمایەداری« هەب ــیۆ-ئیکۆنۆمیی س ــی سۆس »دۆخێک

ــاری  ــوم و بڕی ــە، حک ــەو پێوەران ــە پشتبەســن ب ئێمــەش ب

ــی  ــود نەبوون ــوون یاخ ــە ب ــەبارەت ب ــن س ــان دەدەی خۆم

ئیســالمییدا.  جیهانــی  لــە  »ســەرمایەدارانە«  ســێکتەری 

هەرچۆنێــک بێــت ئــەم پێوەرانــەش ئــەوە دەردەخــەن 

بــاری  بــە  چاالکییانــەی  ئــەو  لەنــاو  دەبێــت  کــە 

ســەرنج وەرگیــراون، هەمــوو ئــەو فۆڕمانــەی بازرگانــی 

ــدا  ــەو ســیفەت و خەســڵەتانەیان تێ ــە ئ ــەوە ک دووربخرێن

نییــە کــە لــە ســەرەوە باســکران، بەتایبــەت ئاڵوگــۆڕی 

شــمەک بــە شــمەک )barter(، یاخــود هــەر کام لــەو فۆڕمە 

ناوچەییانــەی کــە لەالیــەن ئیتنۆلۆژیســتەکانەوە باســکراون 

یاخــود  هەیــە،  ئایینییــان  ڕەهەندێکــی  لەڕاســتیدا  و 

بریتیبــوون لــە دیاریــی مەڕاســیم و ئاهەنگــەکان و خــەاڵت 

و بەخشــین، وەک دیاردەیــەک کە ناوەڕۆکە ســەرەکییەکەی 

بریتــی بــووە لــە بەخشــینی بەهایەکــی شــکۆدار. هەروەها 

ــوەی قەرزەکانیشــدا، پێویســتە هەمــوو جــۆرە  ــە چوارچێ ل

بەدووربگریــن،  نانەختینەیــی  )إعــارة(ی  خواســتنێک 

بریتــی  ئەنجامەکــەی  کــە  شــتێک  هەمــوو  هەروەهــا 

نییــە لــە )چڕکردنــەوە و کۆکردنــەوەی پــارەی نەختینەیــی 

نەختینەیــی  )خوڵقاندنــی ســامانێکی  یاخــود  زەبــەالح( 

ســەبەخۆ لــە موڵکایەتــی و خاوەندارێتیــی زەوی و زار(. 

ــاوڕان  ــش ه ــوو الیەکی ــە هەم ــس، ک ــی مارک ــە بۆچوون ب

لەســەری، مەرجــی ســەرەکی و پێویســتە بــۆ ســەرهەڵدانی 

دۆخێکــی سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی ســەرمایەداری، ئەگەرچــی 

ــت. ــییەوە نەبێ ــەواوی مەرجەکانیش ــە ت ب

ــۆ  ــەکەماندا ب ــاو پێناس ــت –لەن ــە دەبێ ــە ک ــار ڕوون دواج

ئــەم ســێکتەرە ســەرمایەدارانەیەی باســی لێــوە دەکەیــن- 

دووربخەینــەوە  ئابوورییانــە  بونیــادە  ئــەو  هەمــوو 

ســەرمایەیە  ئــەو  تێیــدا،  ســەرمایە  ڕۆڵــی  تەنهــا  کــە 

کــە پێکهاتــووە لــە کۆمەڵــە شــتێک یاخــود کۆمەڵــە 

کۆمەڵگــەوە  یاخــود  تــاک  لەالیــەن  و  دەرامەتێــک 

مامەڵەیــان پێــوە دەکرێــت، کــە دەتوانرێــت لێــرە و لــەوێ 

لــە بەرهەمهێنانــدا پشــتی پێببەســرێت یاخــود تەنهــا لــە 

ــەو شــت و  ــا ئ ــا ئای ــدا، ج ــی نوێ ــتهێنانی دەرامەت بەدەس

ــن  ــرۆڤ[ ب ــووتر ]ی م ــی کاری پێش ــە بەرهەم دەرامەتان

یاخــود دیاریــی رسوشــت بــن. بــۆ منوونــە داردەســتی 

ــڕازە  ــە ئام ــە ل ــە یەکێک ــن )Digging stick(، ک هەڵکۆڵی

چیلکەڵەیــە  ئــەو  ســەرەتاییەکان،  هــەرە  کشــتوکاڵییە 

ســەرمایەیەکە و لــە بەرهەمهێنانــدا بەکاردەهێندرێــت، 

درێــژی  چاڵوکــی  ماســی،  تــۆڕی  )تیــر،  هاوشــێوەی 

لێکردنــەوەی بــەری درەخــت(، هەمــوو ئەوانــە ســەرمایە 

بــوون بــۆ بەدەستخســتنی بەرهەمــە رسوشــتییەکان. ئــەم 

جــۆرە ســەرمایانە لــە هەمــوو کۆمەڵگەکانــدا هەیــە و 

ــەرەتاییەکانیش،  ــەرە س ــە ه ــەت کۆمەڵگ ــووە، تەنان هەب

بــەاڵم بوونــی ئــەم جــۆرە ســەرمایەیە –تەنانــەت ئەگــەر 

بوونێکــی زۆریــش بێــت- تەنهــا بــە شــێوەیەکی زۆر دوور 

کاریگەریــی هەیــە لەســەر ســەرهەڵدانی ســەرمایەداریی 

مۆدێــرن. گومــان لــەوەدا نییــە بۆئــەوەی تەنانــەت قســە 

لەســەر پەرەســەندن بــەرەو ســەرمایەدارییش بکرێــت 

]نــەک هەبوونــی[، پێویســتە لــەو کۆمەڵگەیــەدا ســەرمایە 

ئــەوەش  بووبێــت.  کەڵەکــە  بەرچــاو  شــێوەیەکی  بــە 

ــرەدا قســەیان لەســەر  ــە لێ ــە ک ــەو کۆمەڵگەیانەی ــاری ئ ب

ــەی  ــێکتەری کۆمەڵگ ــک س ــە هەندێ ــە ل ــن، )جگ دەکەی
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

عەرەبیــی پێــش ئیســالم(. بەهەمــان شــێوە ناتوانیــن قســە 

ــە  لەســەر هیــچ ســێکتەرێکی »ســەرمایەدارانە« بکەیــن ل

جڤاتێکــدا، کــە تێیــدا شــوانکارەیی بااڵدەســتە و شــوانەکان 

ــە،  ــە زیادبوونــی ژمــارەی مەڕومااڵتەکانیان ــان ل ــان چاوی ی

ببێــت و  ئــەوەن منداڵــی زیاتریــان  یــان چاوەڕوانــی 

ژمــارەی ئەندامانــی خێزانەکــی زیادبکــەن ]ئەمــە وێــڕای 

تێڕوانینەکــەی )ئــاڕ. تۆڕنواڵــد( کــە بــاس لــە ســەرمایەداری 

دەکات لــە بارێکــی لــەو شــێوەیەدا. هــەروەک چــۆن 

)میلڤیــڵ جــەی. هێرســکۆڤیتس( دەڵێــت: »ئاشــکرایە 

بەســەر دۆخێکــدا  ئــەوە جێبەجێکردنــی چەمکەکانــە 

لــەڕووی کولتوورێکــی پەیوەندیــدارەوە، بەبــێ بوونــی 

گەشــەی  ئەگــەر  تەنانــەت  جێبەجێکارییــەک[.  هیــچ 

بــۆ  بووبێــت  یارمەتیــدەر  تاڕادەیــەک  مەڕومــااڵت 

هەندێــک  لــە  )وەک  ســوود  بیرۆکــەی  ســەرهەڵدانی 

گوزارشــتە  بەتایبــەت  باســکراوە،  گوزارشــتەکاندا  لــە 

یۆنانییــەکان(، بــەاڵم هێشــتا ئــەو ڕێگەیــە ڕێگەیەکــی 

ــە  ــۆ گەیشــن ب ــەک هــەر ب ــووە، ن ــژ ب گەلێــک دوورودرێ

ــۆ  ــەت ب ــو تەنان ــا، بەڵک ــرن بەتەنه ــەرمایەداریی مۆدێ س

ــە  ــیامیەک ل ــی س ــەرهەڵدان و دەرکەوتن ــە س ــن ب گەیش

ســیامکانی عەقڵییەتــی ســەرمایەداری بــەو مانایــەی ڤێبــەر 

باســی لێــوە دەکات.

ئەمانــە ئــەو چەمکانــە دەبــن کــە بەپێــی پێویســت 

بەکاریاندەهێنــم بــۆ ڕوونکردنــەوەی گفتوگۆکــە: )مۆدێلــی 

بەرهەمهێنــان)17(، ســێکتەر)18(، سیســتەمی ئابــووری)19(، 

سۆســیۆ-ئیکۆنۆمیی  فۆڕماســیۆن[ی  ]یــان  دۆخ 

ســەرمایەدارانە)21((.  ســێکتەری  ســەرمایەداری)20(، 

البــدەم  هەڵەیــە  لــەو  خــۆم  بۆئــەوەی  مــن،  بــەاڵم 

کــە مارکسیســتە دۆگــامکان تێیکەوتــوون و پێشــریش 

دەگــرم،  لەبەرچــاو  دیکــەش  پێناســەکانی  باســمکرد، 

ــارەکان  ــتە دی ــەرە نامارکسیس ــەی نووس ــەت ئەوان بەتایب

ــەو پێناســانەش  ــت ئ ــک بێ ــە هەرچۆنێ ــاوە، ک بەکاریانهێن

پێناســە  لــە  نزیکبوونەوەیــە  بــەرەو  ئاڕاســتەکەیان 

مارکسیســتییەکان. ئێســتا زۆرینەیــان هــاوڕان لەســەر 

ــە دوای  ــود ل ــەدواوە، یاخ ــانزە ب ــەدەی ش ــە س ــەوەی ل ئ

لــەڕووی  ســنوور،  دواییــن  وەک  هــەژدەوە  ســەدەی 

بەســەر  »ســەرمایەداری«  ســیفەتی  ئابوورییــەوە 

کۆمەڵگــەی ئەوروپییــدا بســەپێنن، بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا 

هــاوکات زۆرینەیــان پێیانوایــە کۆمارەکانــی ئیتاڵیــا بــە 

لــە دوای ســەدەی ســیانزەوە »منوونەیەکیــان  منوونــە، 

لــە بوونــی ســەرمایەداریی بازرگانــی و ســەرمایەداریی 

ــێک  ــچ کەس ــک هی ــانداوین«. کاتێ ــەوە، نیش ــی پێک دارای

نەبــووە لــەو کاتــەدا بتوانێــت ســیفەتی »ســەرمایەداری« 

ــەوە، یاخــود  ــی ئەوروپیی ــت بەســەر کــۆی ئابووری بلکێنێ

ــچ  ــا )هی ــەوە بەتەنه ــی ئیتاڵیی ــت بەســەر ئابووری بیلکێنێ

ــاکات  ــە ن ــەو جیاوازییان ــی ئ ــە گرنگی ــی ل ــێک نکۆڵ کەس

کــە لەنێــوان ئــەم ئابــووری یاخــود ئــەو ئابوورییــدا، 

ــەر و ســۆمبارت و  ــەی ڤێب ــەو ئابووریی ــوان ئ یاخــود لەنێ

چەندانــی دیکــە ناویاننــاوە ســەرمایەداریی مۆدێــرن(، 

کەواتــە ئەمــە خــۆی لەخۆیــدا داننانــە بــەوەی مــن 

دواجــار  ســەرمایەدارانە«.  »ســێکتەرێکی  ناومنــاوە 

ــک  ــەر مۆدێلێ ــەکردن لەس ــە قس ــن ل ــووان هاوکۆک هەم

ــە بەڕێوەچوونــی پــڕۆژەکان، ئەگەرچــی  ــان شــێوازێک ل ی

ــدەن،  ــەکانی ب ــە بەش ــک ل ــدەوەی یەکێ ــی زەقکرن هەوڵ

ــرەدا  ــە لێ ــە ک ــەو مۆدێلەی ــان ئ ــەردا هەم ــە جەوه ــە ل ک

بــە مانــا بەرتەســکەکەی هەوڵــی جێبەجێکردنــی دەدەیــن 

ســەرمایەدارییدا.  بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی  بەســەر 
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هەروەهــا پێدەچێــت هەمــوو الیــەک هاوکۆک بن لەســەر 

ــەن و  ــی تاکالی ــی پڕۆژەیەک ــە بەجێگەیاندن ــردن ل نکۆڵیک

دابــڕاو، هەربۆیــە مۆدێلــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری، 

تەنهــا لەنــاو جەرگــەی »ســێکتەرێکی« ســەرمایەداریی 

تاڕادەیــەک بەرفراوانــدا دەتوانێــت بوونــی هەبێــت و 

ــت. ــاالک بێ چ

 

)2(
فەرمایشتەکانی ئیسالم

میتــۆدی هــەرە بــاو لێــرەدا بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو 

دەربــارەی  پرســیارکردنە  خســتامنەڕوو،  کێشــەیەی 

ئــەو  بەڕاســت  ئایــا  ئیســالم،  ئایینــی  ئەحکامەکانــی 

ئەحکامانــە هانــدەرن بــۆ بەڕێوەچوونــی ئــەو مامەاڵنــەی 

هــەر  )یــان  ســەرمایەداری  بەرهەمهێنانــی  مۆدێلــی 

مۆدێلێکــی دیکــەی بەرهەمهێنان(یــان لــێ پێکدێــت؟ 

یاخــود ئــەم ئەحکامانــە بەربەســن و ئــەو مامەاڵنــە ڕەت 

دەکەنــەوە؟ یــان لەســەر هێڵێکــی بێالیــەن دەوەســن 

لــە بەرامبــەر ئــەم مامەاڵنــەدا؟ بــە بۆچوونــی مــن، وەک 

دواتــر خوێنــەر خۆیشــی دەیبینێــت، ئەمــە پرســێکی زۆر 

گرنــگ نییــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا پرســیارێکە و خــۆی 

زەق دەکاتــەوە و لەنــاو کــۆی کێشــەکەدا جێگــە و پیگــەی 

خــۆی دەگرێــت. هەربۆیــە بــە خێرایــی و بــە کورتــی ئــەم 

پرســە شــیدەکەینەوە و چارەســەری دەکەیــن.

قورئان و سوننەت
ــراو  ــی دیاریک ــە بەڵگەنامەیەک ــالم ل ــتەکانی ئیس فەرمایش

و نــارساودا داڕێژراونەتــەوە، کــە ئەویــش »قورئان«ـــە، 

کەالمــی خودایــە کــە بــۆ نێردراوەکــەی )واتــە محەمــەد( 

دابەزیــوە)22(، ئەمــە لەالیــەک، لــە الیەکــی دیکــە بەشــێکی 

تــری فەرمایشــتەکانی ئیســالم خۆیــان دەبیننــەوە لــە 

کۆمەڵێکــی زۆر لــە دەقــی یەکااڵنەکــراوەدا، کــە ئەوانیــش 

ــار  ــردار و گوفت ــەر ک ــوننەت«. ه ــت »س ــان دەگوترێ پێی

ــان  ــەوە، پێی ــەرەوە گێڕدرابێت ــە پەیامب ــە ل ــک ک و نەریتێ

دەگوترێــت ســوننەت. گومــان لــەوەدا نییــە کــە گوفتــار و 

کردارەکانــی پەیامبــەر الی موســوڵامنان بەهــا و بایەخــی 

هەربۆیــە  هەیــە،  بااڵیــان  منوونــەی  و  ڕێنیشــاندەر 

بەپێویســتی دەزانــن لەســەر خۆیــان کــە الســایی محەمــەد 

ــرن. ــی وەربگ ــۆژگاری و ڕێنامییەکان ــەوە و ئام بکەن

پێویســتە لێــرەدا ئاماژە بەوە بدەین کە کەســی مێژوونووس 

ناتوانێــت بــە ڕاســتی گێڕانەوەکانی ســوننەت بــە هەڵقواڵو 

ــا  ــەوەی محەمــەد دابنێــت، تەنه و ڕەنگــدەرەوەی بیرکردن

ڕاســتە  دیاریکــراودا.  حاڵەتــی  هەندێــک  لــە  مەگــەر 

نووســەرە موســوڵامنەکان، تەنانــەت هاوچەرخەکانیشــیان، 

تــا دەگات بەوانــەش کــە تەنهــا بــە نــاو موســوڵامنن، 

یــان تەنهــا بێدەربەســتانە شــوێنکەوتەی هەندێــک لــە 

نەریتەکانــن، بگــرە ئەوانــەش کــە هەڵوێســتێکی ســیکۆالر 

پێکــڕا،  وەرگرتــووە،  ئاشــکرایان  و  ڕوون  دژەئایینیــی  و 

لــە زۆربــەی حاڵەتەکانــدا وەک بەڵگەنامــەی مێژوویــی 

لەگــەڵ  دەگوازنــەوە)23(.  گێڕانەوانــە  ئــەم  باوەڕپێکــراو 

ئەوەشــدا وەک دەزانیــن لــە واقیعــدا ئــەم گێڕانەوانــە 

ــا  ــەدە ئینج ــێ س ــۆ س ــە دوو ب ــەر ب ــی پەیامب دوای مردن

لــەو  نوورساونەتــەوە،  و  تۆمارکــراون  کاغــەز  لەســەر 

ماوەیەشــدا مێــژووی ئیســالم بــە قۆناغێکــی وەهــا ]نالەبــار 

و ناســەقامگیر[دا تێپەڕیــوە کــە متامنەیەکــی ئەوتــۆ بــەم 

نوورساوانــە ناکرێــت. بەهــای بەڵگەنامەیــی و وەســائیقیی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لــە  زنجیرەیــەک  ســەر  ڕاوەســتاوەتە  گێڕانەوانــە  ئــەم 

گێــڕەرەوەی )راوي( متامنەپێکــراو و پشتپێبەســراو، کــە 

دواییــن کەســیان دەڵێــت ئــەم گێڕانەوەیــەم لــە یەکێکــی 

ــەو کەســەی  ــووە، ئ ــوێ لێب ــەوە گ ــش خۆم[ـ دیکــە ]ی پێ

پێــش خۆیشــی –لــە ڕێگــەی زنجیرەیــەک لــە گێــڕەرەوە و 

گوێــزەرەوەی نــارساو و ناوهێــرناوەوە- لە هاوســەردەمێکی 

محەمــەدەوە گوێبیســتی بــووە، کــە ئــەو هاوســەردەمەی 

ــی  ــە گوێ ــی و ب ــۆی بینیویەت ــاوی خ ــە چ ــش ب محەمەدی

ــەواوی  ــرۆڤ بەت ــتەمە م ــەاڵم ئەس ــتویەتی. ب ــۆی بیس خ

دڵنیــا بێــت لــەم زنجیرانــە و متامنەیــان پێبــکات، چونکــە 

لــە ڕوانگــەی زانســتەوە هیــچ گەرەنتییــەک نییــە بــۆ 

ڕاســتبوونیان، بەڵکــو هــەر لەنــاو خۆیانــدا هەندێــک 

ــدژن،  ــدا لێک ــی دیکەیان ــەڵ هەندێک ــوننەتانە لەگ ــەو س ل

ــە نووســەرانی عــەرەب کــردووە  هــەر ئەمــەش وەهــای ل

و  پێوەنــان  پاســاوی  بــە  ناوەڕاســتدا  ســەدەکانی  لــە 

پێــوەری  بــە  ڕەتبکەنــەوە،  هەڵبەســتنەوە هەندێکیــان 

جیاجیــاش گومــان بخەنــە ســەر هەندێکــی دیکەیــان. 

بــەاڵم میتــۆدە مۆدێرنەکانــی مێــژوو، لــەڕووی پرســیار 

وروژاندنــەوە گەلێــک وردتــر هەڵســەنگاندن دەکــەن، 

ــن  ــەک نابەخش ــە گێڕانەوەی ــە ب ــک متامن ــچ جۆرێ ــە هی ب

ئەگــەر ئارگومێنــت و بەڵگــەی گەلێــک بەهێــز پاڵپشــتیی 

نــەکات. ئەمــەش النــی کــەم تــا ئــەو جێگەیــەی پەیوەســتە 

و  تاقیکردنەوەیەکــە  فەرموودەکانــەوە،  گیڕانــەوەی  بــە 

تەنهــا کەمینەیەکــی زۆر بچووکیــان تێیــدا دەردەچــن. 

ــی  ــە کەڵک ــە ب ــەم دۆکیومێنتان ــدا ئ ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ب

ئــەوە دێــن بــۆ وەســفکردنی ســەردەمەکەی خۆیــان و 

ســەردەمەکانی دوای خۆیــان، تەماشــا بکرێــن، چونکــە 

ــاژە و  ــن ئام ــە دۆکیومێنتگەلێک ــا ئەمان ــان ن ــت ی مبانەوێ

دەاللەتــن بــۆ هەندێــک لــەو ئاڕاســتە فکریــی و ڕەوتانــەی 

ویســتویانە لــە بناغــەوە بەســەر کۆمەڵگــەدا بیانســەپێنن. 

هــاوکات ئــەم فەرموودانــە پێــوەر و ســەنگی مەحەکــن بــۆ 

ڕەفتــاری موســوڵامنان، تــا ئــەو جێگەیــەی کــە موســوڵامنان 

ــت  ــاوکات نابێ ــوون. ه ــە ب ــەم فەرموودان ــوێنکەوتەی ئ ش

ــاو  ئەوەشــامن بیرچێــت کــە دژبەریــی و لێکدژییەکانــی ن

ئــەم دۆکیومێنتانــە، نیشــانەن بۆ بوونــی پانتاییەکــی فراوان 

لــە مومارەســەی ئــازادی، بەتایبــەت کــە موســوڵامنان 

فەرمانڕەوایــی هیــچ دەســەاڵتێکی مەرکەزییــان بەســەرەوە 

ــە  ــە ب ــە- ک ــە منوون ــی ب ــای کاتۆلیک ــووە –وەک کڵێس نەب

ــێوازی هــەر  ــا و ش ــار بەســەر بەه ــی خــۆی بڕی هەژموون

گێڕانەوەیــەک و ڕاڤــەی دروســت ]و یەکگرتــوو[ بــۆ ئــەو 

ــدات. ــە ب گێڕانەوەی

کــە  دەســتپێبکەین،  قورئانــەوە  لــە  ســەرەتا  بــا 

گوتــەی خودایــە و ئــەو مەرجەعــە ســەرەکییەیە کــە 

ڕووی  لــە  کــەم  )النــی  هەڵناگرێــت  گومانێــک  هیــچ 

مەبدەئییــەوە؛ چونکــە هەندێــک لــە ئایەتــەکان ناســیخی 

ــک  ــان کتێبێ ــان قورئ ــەن(. بێگوم ــی دیک ــک ئایەت هەندێ

ــارەی ئابووریــی سیاســی، هەربۆیــە بێهودەیــە  نییــە دەرب

لەنــاو ئــەو کتێبــەدا بــە دوای ئــەوەدا بگەڕێیــن ئایــا 

پشــتیوانیی لــە ســەرمایەداری کــردووە وەک سیســتەمێکی 

ــی  ــا الن ــەاڵم ئای ــردووە. ب ــووری، یاخــود ســەرکۆنەی ک ئاب

ــەوە  ــدا بدۆزین ــی تێ ــە ئەحکامێک ــن کۆمەڵ ــەم دەتوانی ک

ئابوورییانــەی  دامــەزراوە  بــەو  بــن  پەیوەســت  کــە 

ئــەو  یاخــود  هەیــە،  ســەرمایەدارییان  خەســڵەتێکی 

»سۆســیۆ-ئیکۆنۆمی«ی  بنەمایەکــی  دامەزراوانــەی 

ئــەو  توخمەکانــی  یاخــود  ســەرمایەداری  سیســتەمی 

پێکدەهێنــن؟ سیســتەمە 
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وەک ســەرەتایەک و وەک وەاڵمێــک بــۆ ئــەو پرســیارە، 

تایبــەت  خاوەندارێتیــی  دووژمنــی  قورئــان  دەڵێیــن: 

نییــە، چونکــە –هــەر بــۆ منوونــە- دەبینیــن حوکمەکانــی 

ــەوەش  ــی ل ــرە نەه ــتووە، بگ ــی ڕێکخس ــە و میرات وەرەس

بەرامبــەر  بگریــن  ناڕەزایەتــی  و  پەڵــپ  کــە  دەکات 

بوونــی نایەکســانی و جیاوازییــەکان)24(، بەڵکــو تەنهــا 

تووڕەیــی خــۆی بەســەر ناشــکوورییە بەردەوامەکانــی 

دەوڵەمەندەکانــدا دەڕێژێــت)25(، ئاگاداریشــیان دەکاتــەوە 

قاپیــی  بەرامبــەر  لــە  ســامانەکەیان  و  ســەروەت  کــە 

بۆتــە  بەڵکــو  ناکەوێــت،  فریایــان  خــودادا  حوکمــی 

ئایــا  خوداپەرســتی)26(.  لــە  دوورخســتنەوەیان  مایــەی 

ئامڕازەکانــی  خاوەندارێتیــی  دەبینــن  ئەمانــەدا  لەنــاو 

بەرهەمهێنــان هەاڵوێــر کرابێــت؟ نەخێــر، بگــرە قســە 

لەســەر بەکرێــدان و کاری کــرێ )Wage-labour( دەکات 

وەک دەزگایەکــی رسوشــتی کــە هیــچ ناڕەزایەتییەکــی 

ــاس  ــان ب ــە ئایەتەکانــی قورئ ــە، زۆرێکیــش ل لەســەری نیی

ــودا)27(.  ــەالی خ ــرۆڤ دەدەن ل ــی م ــت و حەق ــە پاداش ل

کــە مشــتومڕ  »مەدیــەن«،  پیاوەکــەی  پیــرە  دیمەنــی 

لەگــەڵ )موســا(دا دەکات تــا وەک شــوانێکی کرێگرتــە 

بــۆ  حاڵەتەمــان  ئــەم  وەســفی  بــکات،  لــەال  کاری 

دەکات)28(. هــەروەک چــۆن چاککردنــەوەی دیوارێکــی 

ڕووخــاو شــایەنی کــرێ و پاداشــتە)29(، بــە هەمــان شــێوە 

ــن،  ــایەنی پاداش ــەوە، ش ــە محەمەدیش ــش، ب پێغەمبەرانی

کــە  ناکــەن  لــەوە  بــاس  خۆیشــیان  ئــەوەی  لەگــەڵ 

لەبەرامبــەر پــارەدا ئامۆژگاریــی خەڵکــی بکــەن)30(.

ئابــووری  چاالکیــی  بەگشــتی  ئایینەکانــدا  لەنــاو 

سســت کــراوە و پەکخــراوە، ]لەبــری ئــەوە[ داوا لــە 

ــۆ دابینکردنــی  ــە کــراوە کــە ب ــەو ئایین شــوێنکەوتووانی ئ

پێداویســتییەکانی ڕۆژانەیــان، یاخــود بــە دیاریکــراوی لــە 

ــی  ــەوەی کاســبییەک و دابینکردن ــۆ دۆزین ــان ب هەوڵەکانی

ببەســن.  خــودا  بــە  پشــت  بژێوییــان،  ســەرچاوەی 

جــۆرە  بــەو  قورئــان  هەڵوێســتی  کــە  ڕوونــە  بــەاڵم 

ــتیوانییەوە  ــڤ و پش ــی پۆزەتی ــە چاوێک ــە ب ــە، چونک نیی

تەماشــای چاالکییــە ئابــووری و بازرگانییــەکان دەکات، 

تەنهــا ئەوەیــە نەهیــی لــە ڕێگاکانــی فێــڵ و تەڵەکــە 

و خەڵەتانــدن کــردووە، یاخــود فەرمانــی کــردووە کــە 

ــتییدا، واز  ــتش و خواپەرس ــە پەرس ــک ل ــی هەندێ ــە کات ل

لــە کڕیــن و فرۆشــن بهێنــن)31(. قورئــان –بــە قســەی 

ــن(-  ــەد حەمیدەدی ــەرخ )محەم ــالمیی هاوچ ــای ئیس زان

»هــەر تەنهــا فەرمانــی بــە موســوڵامن نەکــردووە کــە 

ــاس  ــو ب ــەکات)32(، بەڵک ــە لەبیرن ــەم دونیای بشــی خــۆی ل

ــادەت  لــەوەش دەکات کــە کارێکــی دروســتە مــرۆڤ عیب

و خواپەرســتی لەگــەڵ ژیانــی مادییــدا بگونجێنێــت ]و 

چــاوی لەســەر هەردووکیــان بێــت[، دروســتە مــرۆڤ کاری 

ــدا،  ــە وەرزی حەجکردنیش ــەت ل ــکات، تەنان ــی ب بازرگان

بەڵکــو زیاتــر لــەوەش ڕۆیشــتووە تــا ئــەو ڕادەیــەی 

قازانجــە بازرگانییەکانــی بــە فــەزڵ و نیعمەتــی خــودا 

ناوبــردووە«)33(.

ــد ئایەتێــک  ــان بــە شــێوەیەکی تایبەتــی، چەن بــەاڵم قورئ

لەخۆدەگرێــت کــە زۆر جــار –وەک دواتــر دەیبینیــن- 

ــا  ــەاڵم دڵنی ــوو«. ب ــی »س ــۆ حەرامکردن ــدراون ب بەکارهێن

نیــن و نازانیــن لــە ڕاســتیدا مانــای ســوو چییــە. ســوو بــە 

ــەاڵم  ــت، ب ــک دێ ــوون increase«ێ ــۆرە »زیادب ــای ج مان

دیــارە کــە مەبەســت لــەو زیادەیــە ئــەو ســوودە ســادە و 

ئاســاییە نییــە کــە لەمــڕۆدا دەیبینیــن، بەڵکــو پێدەچێــت 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی  ــردن و چەندهێندەکردن ــۆ زیادک ــت ب ــاژە بێ ــر ئام زیات

ــک  ــان قازانجێ ــت ی ــتامیە بێ ــەرمایە و دەس ــک )س قەرزێ

ــان  ــارە ی ــی بێــت وەک پ ــە شــێوەیەکی نەختینەی ــت، ب بێ

شــمەک بێــت( ئەگــەر کەســی قــەرزدار نەیتوانــی لــە کاتی 

ــی  ــە حەرامکردن ــەرزدەر. هەربۆی ــە ق ــەوە ب ــدا بیدات خۆی

ســوو وەک یەکێــک لــە شــتە هــەرە نەهــی لێکراوەکانــی 

ــی  ــەی ئایینەکان ــدا وەک زۆرین ــان کات ــە هەم ــان )ل قورئ

و  بــووە  زووتێپــەڕ  و  هەنووکەیــی  یاســایەکی  دیکــە( 

ــە پێشــەوە.  ــی هێناویەتیی ــی کاتی ــی بارودۆخێک زەروورەت

بــەاڵم دواتــر بەهایەکــی گشــتگیر و ســەرتاپاگیری پــێ 

ــە  ــە حوکم ــووە ک ــا ب ــان وەه ــە باوەڕی بەخــراوە، چونک

بارودۆخێکــی  بــۆ وەهــا  ناکرێــت  ڕەهاکانــی قورئــان 

ــەو  ــن. ئ ــە ڕووی کات و شــوێنەوە دەربکرێ بەرتەســەک ل

ئایەتــە قورئانییانــەی کــە باســیان لــە ســوو کــردووە، 

و  بــووە  موســوڵامنان  لــە  ڕوویــان  جــار  هەندێــک 

هەندێــک جــاری دیکــەش ڕوویــان لــە بتپەرســتەکان 

)pagans( بــووە )بەتایبــەت کاتێــک قســەیان لەســەر 

ــن  ــە دەڵێ ــردووە، ک ــالم ک ــش ئیس ــەردەمی پێ ــووی س س

ــاری  ــک ج ــووە(، هەندێ ــاڵو ب ــک بەرب ــە گەلێ ــە مەکک ل

دیکــەش ئــەم ئایەتانــە ڕوویــان لــە مەســیحییەکان و 

جوولەکــەکان بــووە. ســەبارەت بــە جوولەکــەکان شــتەکە 

ــر ســەرکۆنە  ــە ئاســتێکی زۆرت ــوە ب ــر تێپەڕی ــەوەش زیات ل

کــراون، چونکــە لــە ئامۆژگارییەکانــی ئایینەکــەی خۆشــیان 

دەرچــوون کــە ســووی وەک شــتێکی پیــس دانــاوە و 

هــۆکاری  وایــە  پێیــان  کــەس  زۆر  کــردووە.  حەرامــی 

پشــت حەرامکردنــی ســوو، بریتــی بــووە لــە لێــدان لــەو 

]دەوڵەمەنــدە ناموسوڵامنـ[ـــانەی کــە ڕەتیاندەکــردەوە 

بــاوەڕ بــە هیــچ مەرجێکــی ڕەوا بکــەن بــۆ ئــەوەی قــەرز 

ــەو کات هێشــتا جڤاکێکــی  ــە موســوڵامنەکان، کــە ئ بدەن

)community( گەلێــک بچــووک بــوون و لــە مەدینــە 

ــان  ــوون، و هەوڵی ــان دەورە دراب ــە دووژمنەکانی )یــرب( ب

 )sympathizers )األنصــار-  پشــتیوانان  لــە  پــارە  دەدا 

کۆبکەنــەوە. بــەاڵم مەبەســتێکی دیکــەی ئەمــە، وەک 

ئــەوەی لــە دەقەکــەدا بــە ڕوونــی نــوورساوە، بریتییــە لــە 

هاندانــی موســوڵامنان بــۆ دانــی زەکات، وەک بەخشــین و 

کۆمەکێــک بــۆ هــەژاران و نــەداران، کــە ئەمــەش لەالیــەن 

خانــەی دارایــی )بیــت املال(ـــەوە رێکدەخــرا، کــە خــودی 

پێغەمبــەر بەڕێــوەی دەبــرد )کــە بــۆ مەبەســتی دیکــەش 

بەکاردەهــات(؛ هەروەهــا وەک هاندانێکیــش بــوو تا زیاتر 

چاویــان لــە زەکات بێــت وەک لــە بەگەڕخســتنی زیــادەی 

پارەکانیــان لــە بەقەرزدانــی ســووخۆرییدا، چونکــە ڕاســتە 

]ســووخۆریی[ ســوودێکی زیاتــر دەهێنێــت، بــەاڵم کەمــر 

ــەرە. ــودای لەس ــی خ ڕەزامەندی

لــە  زیاتــر  فەرموودەکانیــش  و  ســووننەت  وەنەبێــت 

قورئــان هەڵوێســت و بۆچوونێکــی ڕوونیــان بەرامبــەر 

ســەرمایەداری دەستنیشــان کردبێــت. ئەمــە جگــە لــەوەی 

ناڕەزایەتییەکــی  و  پەڵــپ  جــۆرە  هیــچ  ]ســووننەت[ 

لەســەر خاوەندارێتیــی تایبــەت نییــە. ئــەوەش ڕاســتە 

ــدگای  ــە دی ــتی ]ل ــێوەیەکی گش ــە ش ــی ب ــە خاوەندارێت ک

ئیســالمەوە[ بەرئەنجامــی هــەوڵ و ڕەنجــی تاکەکەســیی 

ــە نیعمەتێــک و خــودا  ــە ل ــدەی بریتیی ــە، هێن مــرۆڤ نیی

بــە ئیــرادەی خــۆی ناردوویەتــی. لــە ڕاســتیدا هــەر 

زەکاتــی  کرابێــت،  حــەرام  لەســەر  ســووی  موڵکێــک 

ــەوەش  ــی ئ ــێوەیەکی تایبەت ــە ش ــراوە. ب ــەرز ک ــەر ف لەس

ــۆن  ــتێک چ ــی ش ــان خاوەندارێتی ــک ی ــە موڵکێ ــتە ک ڕاس

دەشــێت هاوبــەش بێــت لەنێــو خێزانێکــدا، هــاوکات 
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دەشــێت تاکەکەســیی بێــت و تایبــەت بێــت بــە کەســێک، 

ئــەم هاوبەشــییە بەربــاڵوە، بــە شــێوەی جیاجیــا لەالیــەن 

یاســاوە پارێزگاریــی لێدەکرێــت. هەروەهــا لــە واڵتــە 

موســوڵامنەکاندا بــە شــێوەیەکی عورفیــی، زەوییــەکان 

هاوبــەش و دەســتەجەمعیی بــوون بــۆ هــۆز و گوندەکــە، 

ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــاوە، ب ــەدا نەن ــی بەم ــەرعیی دان ــای ش یاس

ــە  ــک ل ــاوکات هەندێ ــووە. ه ــزراو ب ــەر پارێ ــدا ه ئەوەش

ســەرچاوە بنەڕەتییەکانــی وەک گژوگیــا )پــوش( و ئــاو، 

ــراوە،  ــەرام ک ــەرەوە ح ــییان بەس ــی تاکەکەس خاوەندارێتی

دەوڵەتــی ئیســالمی دەســەاڵت و کۆنرۆڵــی یەکــەم و 

کۆتایــی بــووە بەســەر زەوییەکانــەوە. مافــی خاوەندارێتــی 

ــی  ــەوە، وەک ماف ــتێکی دیک ــد ش ــە چەن بەســراوەتەوە ب

ــۆ  ــی ب ــێتی تین ــەر برس ــان، ئەگ ــۆ ژی ــک ب ــوو مرۆڤێ هەم

ــە ڕێگــەی هێزیــش  ــەت ب ــدراوە کــە )تەنان ــا، ڕێگەپێ هێن

ئەگــەر لــە حاڵەتێکــدا هیــچ ڕێگەیەکــی دیکــە نەمایــەوە( 

برســێتییەکەی  کــە  ببــات  شــتێک  هــەر  بــۆ  دەســت 

خــۆی پــێ تێــردەکات، تەنانــەت ئەگــەر لەســەر حســابی 

خاوەنــی »شــەرعی«ی ئــەو خۆراکــەش بێــت)34(. ئــەم 

ڕێوشــوێن و کارانــە لەالیــەن تیۆلــۆژە مەسیحییەکانیشــەوە 

ــای  ــن یاس ــەوەش چەندی ــە ل ــراوە، جگ ــۆ ک ــەی ب بانگەش

لەنــاو  خاڵەیــان  ئــەم  عەملانــی  و  ئایینیــی  دیکــەی 

ــە ڕووی  ــە ل ــەاڵم هەمــوو ئەمان ــەوە. ب ــدا جێکردۆت خۆیان

ــەوە ناگرێــت کەســێکی موســوڵامن  ــەوە ڕێگــە ل عەمەلیی

ــە  ــی، ل ــە خۆیەت ــەت ب ــی تایب ــک و ماڵ ــی موڵ ــە خاوەن ک

ســەرمایەداری  مۆدێلــی  گوێــرەی  بــە  بارێکــدا،  هــەر 

ســەرمایەگوزاری بــە موڵــک و ماڵەکانییــەوە بــکات، بەبــێ 

ئــەوەی لــە بازنــەی شــەرعیش دەربچێــت، بەبــێ ئــەوەی 

ــی  ــچ کۆتێکــی یاســایی و شــەرعی، ئەخالقــی و عورفی هی

زیاتــر لــە کۆتەکانــی تاکەکــەس لەنــاو ئایینیی مەســیحییدا، 

ڕووە  لــە  بێگومــان  بگرێــت.  چاالکییــەی  لــەم  ڕێگــە 

ــەر  ــەت لەس ــی تایب ــۆت و بەندێک ــچ ک ــەوە، هی ئایینییەک

خاوەندارێتیــی ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان نییــە.

هەروەهــا کاری کــرێ )wage-labour( ]لــە ئیســالمدا[ 

ــا وەک  ــا و تەنه ــاییە، تەنه ــتیی و ئاس ــتێکی زۆر رسوش ش

حاڵەتێکــی ئاســایی بەکرێــدان لێــی دەڕوانرێــت. تــۆ 

هێــزی کاری مرۆڤێــک بــە کــرێ دەگریــت، هــەروەک 

ــت.  ــرێ دەگری ــە ک ــان تەکســییەک ب ــەک ی چــۆن خانووی

ــەو  ــە ل ــە، جگ ــک نیی ــچ کۆتوبەندێ ــەیەدا هی ــەم پڕۆس ل

ــە  ــە ل ــە ســەرچاوەکەیان بریتیی ــەی ک ــدە زانراوان کۆتوبەن

ــە بەهــا و لەبەرچاوگرتنێکــی ئەخالقــی و ئایینیــی،  کۆمەڵ

یاخــود کۆمەڵــە بەهــا و پڕەنســیپێکی پەیوەســت بــە 

وروژاوە  زۆریــش  مشــتومڕێکی  و  قســە  مافەکانــەوە. 

دەربــارەی ئــەو کۆتوبەنــدەی کــە لــە واقیعــدا پرســی 

حەرامکردنــی  ئەویــش  تێدەپەڕێنێــت،  بەکرێــدان 

حەرامکردنــی  بــە  پەیوەســت  »بەختبازی)35(»یــە. 

ســووننەت  هاتــووە،  قورئانــدا  لــە  کــە  »قومار«ـــەوە 

هەمــوو  جۆرێــک  بــە  ڕۆیشــتووە،  فراوانــر  گەلێــک 

قازانجێــک حەرامکــراوە کــە لــە ئەنجامــی ســودفە و 

ڕێککەوتــەوە بەدەســتبێت، یاخــود لــە ڕێگــەی فاکتــەر و 

میکانیزمــی نادیــار و دەستنیشــاننەکراوەوە. هەربۆیــە بــۆ 

ــت  ــت ئاژەڵێک ــک بکەی ــە کرێکارێ ــێت داوا ل ــە ناش منوون

ــتەی  ــوەی پێس ــەوەی نی ــەر ئ ــە بەرامب ــەربڕێت، ل ــۆ س ب

ئاژەڵەکــەی دەدەیتــێ، یاخــود داوای لێبکەیــت بڕێــک 

گەمنــت بــۆ بهاڕێــت و بــۆت بــکات بە ئــارد، لــە بەرامبەردا 

ــەی  ــە گەمنەک ــەک و توێکڵ ــە کەپ ــت ک ــی پێدەدەی بەڵێن
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

پێســتەکە  ڕەنگــە  دەزانێــت  کــێ  چونکــە  دەدەیتــێ. 

خــراپ ببێــت و هیــچ بەهایەکــی بــۆ کرێکارەکــە نەبێــت 

ناشــزانرێت  مبێنێتــەوە، هەروەهــا  بەخەســار  ڕەنــج  و 

ــڕی کەپەکــی گەمنەکــە  ــە دیاریکــراوی بەرهــەم و ب کــە ب

ــە. ــۆ کرێکارەک ــەوە ب ــێ دەمێنێت ــدی ل ــە و چەن چەندێک

گــەڕان  و  قازانجخــوازی  ویســتی  ئابــووری،  چاالکیــی 

ــان  ــە گشــتی بەرهەمهێن بــەدوای قازانجــدا، بازرگانــی و ب

ــان  ــووننەت و قورئ ــتێکن س ــە ش ــازاڕدا، کۆمەڵ ــاو ب لەپێن

ــە  ــرە ل ــە. بگ ــی نیی ــان لێ ــن و الریی ــی ڕازی ــەردووک لێ ه

هەندێــک فەرمــوودەدا دەســتەواژەی گەلێــک پەســنئامێز 

بــە شــان و باڵــی فرۆشــیاردا دەگوترێــت. لــە زمانــی 

»بازرگانــی  کــە گوتویەتــی:  پێغەمبــەرەوە دەگێڕنــەوە 

و  پێغەمبــەران  ڕیــزی  لــە  دەســتپاک،  و  سەرڕاســت 

دەڵێــت:  هەروەهــا  شــەهیداندایە«)36(،  و  ڕاســتگۆیان 

قیامــەت  ڕۆژی  سەرڕاســت،  و  ڕاســتگۆ  »بازرگانــی 

دەبێــت)37(«.  خــودادا  عەرشــی  ســێبەری  ســایەی  لــە 

ــەم  ــەری ئ ــان پەیامب ــدا: »بازرگان ــی دیکەش ــە جێگەیەک ل

خــودان  جێبــاوەڕی  ڕاســپێدراوی  ئــەوان  جیهانــەن، 

لەنــاو  فەرمــوودەکان،  و  ســوونەت  زەوی«)38(.  لەســەر 

ــدا،  ــی بژێویی ــی پەیداکردن گشــت کەســابەت و ئامڕازەکان

دادەنێنــن:  لەپێشــینەدا  پلەیەکــی  لــە  بازرگانــی 

ــە  ــی نیی ــچ جیاوازییەک ــەاڵڵ هی ــارەی ح ــی پ »پەیداکردن

ــت  ــەو پارەیەش ــەر ئ ــاددا، ئەگ ــی جیه ــەڵ ئەنجامدان لەگ

ــی  ــەوا چاکەیەک ــرد، ئ ــت خەرجک ــزان و منداڵەکان ــۆ خێ ب

گــەورەت کــردووە. لــە ڕاســتیدا پەیداکردنــی درهەمێکــی 

حــەاڵڵ لــە ڕێگــەی بازرگانییــەوە، باشــرە لــە 10 درهــەم 

کــە لــە ڕێگــەی دیکــەوە بەدەســتدەهێرنێت)39(«. چەندین 

فەرمــوودەی دیکــە هــەن ســەبارەت بــە سەرســامیی 

پێغەمبــەر و جێنشــینانی بــۆ بازرگانــی. لــە )عومــەری 

کــوڕی خەتاب(ـــەوە دەگێڕنــەوە: »ئەگــەر داوام لێبکــەن 

جێگەیــەک هەڵبژێــرم تــا تێیــدا مبــرم، هیــچ شــوێنێک 

خۆشــر نییــە الم هێنــدەی ئــەو شــوێنەی تێیــدا ســەرقاڵی 

کەســابەتم و شانبەشــانی خێزانەکــەم شــت دەکــڕم و 

شــت دەفرۆشــم«)40(. ڕەنگــە جۆرێــک لــە نۆســتالیژیا 

کاریگەریــی لەســەر ئــەم کەســە دیارانــە هەبووبێــت، کــە 

ئەمەیــان لــە بزنســامنە ئەمریکییەکانــەوە وەرگرتــووە، 

کاتێــک بیریــان لــەو دونیــا کردۆتــەوە. هەروەهــا لەســەر 

زمانــی محەمــەدەوە دەگێڕنــەوە: »ئەگــەر خــودا ڕێگــەی 

بدایــە خەڵکــی نــاو بەهەشــت بازرگانییــان بکردایــە، 

دەکــرد«)41(.  چندراویــان  و  قومــاش  بازرگانیــی  ئــەوا 

ــە  ــن(، ک ــەد حەمیدەدی ــۆ )محەم ــەوە ب ــەر بگەڕێین ئەگ

زانایەکــی ئیســالمیی هاوچەرخــە، زۆر بــە کــورت و پوختی 

هەڵوێســتی ســووننەت دەردەبڕێــت: »پێغەمبــەر وەســف 

و  وەســف  بەڵکــو  نــاکات،  مشــەخۆرەکان  ســەنای  و 

ســەنای ئــەو بــۆ ئــەو کەســانەیە کــە دەوڵەمەندبوونیــان 

و  کەســانی هــەژار  بــۆ هاوکاریکردنــی  بەکاردەهێنــن 

ــی  ــرەدا دەق ــە لێ ــان وەک هەمیش ــەاڵم بێگوم ــەدار«. ب ن

ســەرەوە  لــە  ئەمــەی  پێچەوانــەی  هەیــە،  پێچەوانــە 

ــی  ــک حاڵەت ــە هەندێ ــە ل ــەاڵم –جگ ــرد)42(، ب ــامن ک باس

ــەوەی ســەرەتاکانی ئاڕاســتەیەکی  ــە ڕەنگدان دەگمــەن، ک

ڕوو لــە تەرکەدونیاییــن- دەبینیــن ڕەخنەکــە زیاتــر ڕووی 

لــە فرۆشــیاری فێڵبــاز و ســاختەچییە، نــەوەک لــە خــودی 

بــازرگان و بازرگانــی.

ــەن،  ــراو ه ــی دیاریک ــەی بازرگانی ــک مامەڵ ــەاڵم هەندێ ب

ــەم  ــە ئ ــە ک ــردوون. ئاشکراش ــی ک ــوودە حەرام ــە فەرم ک

حەرامکردنــە بــە پلــەی یەکــەم ئــەو مامەاڵنــە دەگرێتــەوە 
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کــە بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان گومانــی فێڵیــان لــێ 

بــەو شتانەشــەوە  دەکرێــت، هەروەهــا بازرگانیکــردن 

»پیــس«  بــە  ئاییــن  گوێــرەی  بــە  کــە  دەگرێتــەوە 

لەقەڵەمــدراون، وەک )مــەی، گۆشــتی بــەراز، ئاژەڵــی 

ئــەو  بازرگانیــی  مامەڵــەی  هەروەهــا  مردارەوەبــوو(، 

ــوو  ــو هەم ــە هاوبەشــن لەنێ شتانەشــی حەرامکــردووە ک

ــاو، ئاگــر)43(، گژوگیا/پــوش(. هەروەهــا  ــدا، وەک )ئ خەڵکی

نەهــی لــە چەنــد شــتێکی دیکــەش کــراوە کــە بەربەســن 

لەبــەردەم گەشــانەوە و کارکردنــی ئابووریــی ئــازاددا، 

بازرگانیــی  بەکارهێنانــی  خــراپ  قەدەغەکردنــی  وەک 

خواردەمەنییــەکان، بــە پلــەی یەکەمیــش ڕێگــری لــە 

قۆرخــکاری. بــەاڵم بــە ئاســتێکی گەورەتــر فرۆشــتنی 

ــت،  ــێ دەکرێ ــان ل ــە گومانی ــراوە ک ــەو شــتانە قەدەغەک ئ

بــۆ منوونــە فرۆشــن بــە شــێوەی زیادکردنــی ئاشــکرا 

ــای  ــت بەه ــیار نازانێ ــە فرۆش ــة(، چونک ــدة العلنی )املزای

ئــەو پارەیــەی لــە بەرامبــەر کااڵکەیــدا وەریدەگرێــت بــە 

ــک  ــتنی کەلوپەلێ ــا فرۆش ــدە؛ هەروەه ــراوی چەن دیاریک

کــە بڕەکــەی یاخــود کێشــەکەی نەزانــراوە و دیارینەکــراوە 

)بــە مانایەکــی دیکــە نرخێــک لەســەر کااڵکــە دیاریکــراوە، 

بــەاڵم کااڵکــە بــە تــەواوی دەستنیشــان نەکــراوە کێــش و 

ــەری  ــە فرۆشــتنی ب ــۆ منوون ــە؛ ب ــڕ و کوالیتییەکــەی چۆن ب

ــەوە و  ــە و لێنەکراوەت ــە دارخورماکەوەی ــک ب ــا کاتێ خورم

نەکێــراوە(. فەرمــوودەکان جەخــت لەســەر حەرامبوونی 

ــەی  ــە منوونەک ــەوە، ک ــەکان دەکەن ــتە خۆبەختیی گرێبەس

پێشــوومان دەچێتــە ئــەو چوارچێوەیــەوە. بــەاڵم هەندێک 

لــە فەرمــوودە و ســووننەتەکان بارێکــی تایبەتیــان بــە 

»بەختبــازی« بەخشــیوە؛ بــۆ منوونــە فرۆشــتنی کۆیلــە 

یاخــود ئاژەڵــی هەاڵتــوو، یاخــود فرۆشــتنی بەچکــەی 

ئــاژەڵ لەنــاو ســکی دایکەکەیــدا و ...هتــد. ناکۆکــی و 

ــەوە  ــارەی وردەکارییەکان ــە ب ــە ل ــی زۆر هەی جیاوازییەک

لەســەر  هەموویــان  بــەاڵم  شەرعناســاندا،  لەنێــوان 

پڕەنســیپەکە هاوکۆکــن. لەگــەڵ ئەوەشــدا تێبینیــی ئــەوە 

ــردن و  ــەم حەرامک ــەی ئ ــا قورئانییەک ــە بنەم ــن ک دەکەی

قەدەغەکردنــە بنەمایەکــی الوازە، چونکــە پێیوایــە جۆرێکە 

لــە ســوو یاخــود قومــار، ئەمــەش پاســاوێکی دروســتکراو 

و شــکڵییە و لــە ڕووی کاتــەوە دواکەوتــووە. بنەمــای ئــەم 

حەرامکردنــە لــە فەرموودەکانــی پێغەمبــەردا، گومانێکــی 

زۆر هەڵدەگــرن، چونکــە دواتــر چەندین تیــۆر و پڕاکتیکی 

وەهــا هاتنــە پێشــەوە، کــە ســەرچاوەکەیان جێگــەی 

گومــان بــوو، پەیوەســت کرانــەوە بــەو ئایەتانــەوە و وەک 

پاڵپشــتی و پیرۆزکردنێکیــش، چەندیــن فەرمــوودەی ڕوون 

ــدرا. ــۆ بەکارهێن ــری ب ــان هەڵنەگ و گوم

ــە.  ــەوە، شــتەکە پێچەوانەی ــە »سوو«ـ ــەاڵم پەیوەســت ب ب

هاتــووە،  قورئانــدا  لــە  ســوو  حەرامکردنــی  دەبینیــن 

لــە  تــا  داوە  زۆریــان  هەوڵێکــی  شەرعناســەکانیش 

ــۆ بکــەن و ماناکــەی  ــەوەی ب ڕێگــەی تەفســیرەوە لێکدان

دەستنیشــان بکــەن. لەڕاســتیدا ئــەوان بیریــان چــووە کــە 

ــای چــی دێــت. هەندێــک  ــە مان ــە دیاریکــراوی ب ســوو ب

گێڕانــەوەش بــاس لــەوە دەکــەن ئــەو ئایەتــە قورئانییــەی 

ســووی پــێ حەرامکــراوە، لــە دواییــن ئــەو ئایەتانــە بــووە 

کــە بــۆ محەمــەد دابەزیــوە، پێــش ئــەوەی بــواری ئــەوەی 

هەبێــت تەفســیری بــکات کۆچــی دوایــی کــردووە)44(. 

ــۆ  ــەن ب ــۆر ه ــەوەی جۆراوج ــن لێکدان ــە چەندی هەربۆی

ــە  ــت ک ــا دەردەکەوێ ــش. وەه ــۆ حکومدانی ــەکە و ب وش

ــە ســوو تێگەیشــتوون کــە بریتییــە  ســەرەتا بــەو جــۆرە ل
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و  قەرزپێــدان  ڕێگــەی  لــە  کــە  ســوودێک  هــەر  لــە 

ــر پێناســەی  ــەاڵم دوات ــەوە دەســتدەکەوێت. ب خۆراکپێدان

ــر  ــووە و زیات ــەردا هات ــری بەس ــی زیات ــوو هەمەجۆری س

زنجیرەیــەک  ڕێگــەی  لــە  ئــەوەش  وردکراوەتــەوە، 

بەڵگەســازیی لۆژیکیــی ئاڵــۆز و کارتێکــەری دەرەکییــەوە، 

و  ئاڕاســتە  بێــت  زەحمــەت  کــردووە  وەهــای  کــە 

پاڵنەرەکانــی بنارسێتــەوە. هەرچۆنێــک بێــت پێناچێت ئەو 

ئەنجامانــەی پێــی گەیشــتوون شــتێکیان تێدابێــت کــە بــە 

دەقــی قورئانیــی پاڵپشــت بێــت، هیــچ ڕێگەیەکیــش نییــە 

بــۆ پاســاودانەوەی جگــە لــەو فەرموودانــەی دەگەڕێنــەوە 

ــت  ــک هەبێ ــچ ئامڕازێ ــەوەی هی ــێ ئ ــەد، بەب ــۆ محەم ب

بــۆ دڵنیابوونــەوە لــە دروســتیی ئــەم فەرموودانــەش. بــە 

ــەوە  ــای ســوو دۆزرای ــۆ مان شــێوەیەکی گشــتی قاڵبێــک ب

ــە  ــک، ک ــتکەوت و قازانجێ ــەر دەس ــە ه ــوو ل ــە بریتیب ک

الیەنێکــی گرێبەســتێک یــان مامەڵەیەک دەســتیدەکەوێت 

ــی  ــۆڕی خواردەمەن ــود ئاڵوگ ــن یاخ ــی فرۆش ــە ئەنجام ل

ــە تەنهــا کاتێــک  ــو. ئــەم جــۆرە مامەاڵن ــان ئاڵتــون و زی ی

حــەاڵڵ دەبێــت کــە هاوســەنگی و وەکیەکییەکــی تــەواو 

هەبێــت لەنێــوان ئــەو شــتەی هەریــەک لــە دوو الیەنەکــە 

زیادەڕەوییــان  فیقهـــ  زانایانــی  یەکــر.  بــە  دەیــدەن 

ئــەم  لــە دەستنیشــانکردنی وردەکارییەکانــی  کــردووە 

مەرجــی  لــە  بــاس  جــار  هەندێــک  هاوســەنگییە، 

»یۆتۆپــی« دەکــەن، کــە ئەســتەمە جێبەجــێ بکرێــت، 

بــە هەمــان شــێوە لــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەو فەرموودانــەش 

هاوەاڵنــی  پــاڵ  دەیاندەنــە  کــە  دەکــەن  زیــادەڕەوی 

پێغەمبــەر. لــە الیەکــی دیکــەوە کۆمەڵێکــی دیکــە هــەن 

ــوو  ــەن)45(، و هەم ــیپی کات دەک ــای پڕەنس ــا تەماش تەنه

ــە و ســەودایەک حــەرام دەکــەن کــە ڕاســتەوخۆ و  مامەڵ

بــە کاش پارەکــەی ]بەرامبەرەکــەی[ نەدرێــت. لەڕاســتیدا 

ئــەو فەرموودانــەی لــەم بــوارەدا دەگێڕدرێنــەوە، چەندیــن 

زۆریــان  بوارێکــی  لەخۆدەگــرن، هەربۆیــە  گۆشــەنیگا 

کاتێــک  بەتایبــەت  کردۆتــەوە،  گومانــدا  لەبــەردەم 

ــەوە،  ــە کااڵ خۆراکییەکان ــت ب ــت نەبێ ــە پەیوەس بابەتەک

ــوەوە. ــڕ و زی ــە زێ ــود ب یاخ

کەمــی  ژمارەیەکــی  لــە  تەنهــا  دەتوانێــت  مــرۆڤ 

لەبــەردەم  بدۆزێتــەوە  بەربەســتێک  فەرموودەکانــدا 

داوای  کــە  فەرموودانــەی  ئــەو  مەگــەر  »کێبڕکــێ«دا، 

ڕاســتگۆیی ڕەهــا دەکــەن لــە بازرگانــی و مامەڵــەدا، 

بــە  کااڵ[  ]خــاوەن  نابێــت  کــە  دەکــەن  فەرمانیــش 

ــت  ــرە دەبێ ــکات، بگ ــفی ب ــدات و وەس ــدا هەڵب کااڵکەی

دەربخــات)46(. خراپییەکانیشــی  و  کەموکورتــی 
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پەراوێزەکان:
  1. بــۆ ئاگاداربوونــی زیاتــر لــەو ڕوانگەیــە بگەڕێــرەوە بــۆ بیروبۆچوونی 

ڕیفۆرمخــوازە کۆمەاڵیەتییــە میرییــەکان، لــە منوونــەی )محەمــەد 

ــدە و محەمــەد ڕەشــید ڕەزا(. عەب

   2. ئــەم ئاڕاســتەیە بــە پلــەی یەکــەم زانــای ئایینیــی پاکســتانی 

تــەواوی  هــاوکات  لێــدەکات،  گوزارشــتی  حەمیدەدیــن(  )محەمــەد 

ــەت  ــتەیەدا دەڕوات، بەتایب ــەم ئاڕاس ــلیمین ب ــوان موس ــی ئیخ ئەدەبیات

ــەرەو ڕووناکــی«، هەروەهــا  ــاوی »ب ــە ن ــا( ب پەیامەکــەی )حســەن بەنن

کتێبــی »سۆســیالیزمی ئیســالم«ی دکتــۆر )مســتەفا ئەلســوباعی(.

ــە  ــۆی کەوتۆت ــە خ ــینیۆن(، ک ــس ماس ــە )لوی ــا ئەوروپییان ــەو زان   3. ل

نــاو کۆمەڵێــک هەڵوێســتی لێکــدژەوە، هەروەهــا )ژان پــۆڵ ڕۆ( و )ژان 

ــرک(. ــرۆی( و )ژاک بێ ئۆس

   4. دیارتریــن ئــەو کەســانەی هەڵگــری ئــەم بۆچوونــەن، بریتییــن لــە 

)ئێرنســت ڕینــان( و )ڕینــە شــارڵ(.

   5. بگەڕێــڕەوە بــۆ کۆمەڵــە وتــاری »خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە 

قۆناغــی ڕاگــوزەردا« )لەنــدەن 1958(، کــە وتارێکــی تێدایــە دەربــارەی 

ــووچ(،  ــس ت ــە نووســینی )هان ــان« ل ــی عــەرەب و ناکۆکییەکانی »یەکێتی

لەگــەڵ وتارێکــی دیکــەی )نەبیــە ئەمیــن فــارس( بــە ناونیشــانی 

»کۆمەڵــی ئیســالمی و کۆمۆنیــزم«.

   6. بــۆ منوونــە بگەڕێــڕەوە بــۆ تۆمــاری دیبەیتــە گرنگەکەی »بــۆردۆ« لە 

ســاڵی 1956 دەربــارەی )گەشــانەوە و داڕمــان لــە مێــژووی ئیســالمدا(، 

پاریــس 1957، بەتایبــەت قتارەکــەی )کلــود کاهیــن(: »فاکتــەرە ئابــووری 

و کۆمەاڵیەتییەکانــی چەقینی شارســتانێتیی ئیســالمی«.

 7. Julian Hochfeld

  8. mode of production

   9. ســەرمایەداری پیشەســازی )industrial capitalist( جیــاوازە لــە 

ســەرمایەداریی پیشەســازی )Industrial capitalism(. )و.ک(.

  10. New Economic Policy )NEP(

  11. socio-economic formation

  12. die historisch alteste freie Existenzweise des

  13. pre-capitalist socio-economic formations

  14. antediluvian

  15. Max Weber

  16. Sombart

  17. mode of production

  18. sector

  19. economic system

  20. capitalist socio-economic formation

  21. capitalistic sector

   22. هەڵبــەت نووســەر و وەرگێــڕی ئــەم دێڕانــە بۆچوونــی تایبەتیــان 

ــی ئیســالم و  ــیۆنی ئایینی ــاو ترادس ــەی لەن ــەم چەمکان ــە لەســەر ئ هەی

ــەاڵم  ــودا«، ب ــە »خ ــە منوون ــاون، ب ــەدا ب ــامنییەکان‹ی دیک ــە ›ئاس ئایین

ــە  ــۆ گەیشــن ب ــت ب ــە و دەبێ ــەو باســە نیی ــرە شــوێنی مشــتومڕی ئ ئێ

ئامانجێــک و چارەســەرێکی پرســەکە، بــە ناچــاری ئــەو چەمکانــە 

)و.ک(. بەکاربەریــن. 

   23. گوشــارە کۆمەاڵیەتییــەکان، ئەگــەر هەڕەمەکــی بــن یاخــود 

رێکخــراو، وەهــای کــردووە گەلێــک ئەســتەم بێــت لەنــاو زمانــی 

لێکۆڵینەوەیەکــی  موســوڵامنەکاندا  واڵتــە  لــە  کام  هیــچ  نووســینی 

ڕەخنەیــی جدیــی پەیوەندیــدار بــە ئایینــی ئیســالمەوە باڵوببێتــەوە، جــا 

لێکۆڵینەوەیەکــی زانســتیی بێــت یــان میللیــی و گشــتی. ئــەو لێکۆڵینەوە 

ئایینییانــەش کــە لەالیــەن زانــا ڕۆژهەاڵتناســەکانەوە ئەنجامــدراون، 

ڕووبــەڕووی گومــان و شــوبهە کراونەتــەوە، تەنانــەت لەالیــەن ڕەگــەزە 

هــەرە لیــراڵ و پێشکەوتووخوازەکانیشــەوە، تۆمەتبارکــراون بــە بوونــی 

ئەنگێــزەی کۆڵۆنیالیســتی و ڕەگەزپەرســتی بــۆ شــیواندن و لێــدان لــەم 

ئایینــە نەتەوەییــە. خــۆی لەڕاســتیدا زۆر جــار ئەمــە ڕاســت بــووە. 

بــە شــێوەیەکی بەشــەکی لەبــەر ئــەم هــۆکارە –دەبێــت ئــەوەش 

ــووە  ــاختە ئیســالمیزم کراب ــتکراو و س ــێوەیەکی دروس ــە ش ــە ب ــن ک بڵێی

ــتە  ــەوە- تیۆلۆژیس ــە لێگرتنێک ــۆرە ڕەخن ــوو ج ــەی هەم دەرەوەی بازن

ــی  ــە جێکەوتکردن ــاوە ل ــتیان هێن ــوڵامنەکان شکس )theologians( موس

دۆکرینێــک، کــە وەهامــان لێبــکات تاڕادەیــەک بڵێیــن ئــەم گێڕانەوانــە 

ــی  ــان پارێزگاری ــەوە توانیی ــەاڵم ب ــە. ب ــانەییان هەی ــڵەتێکی ئەفس خەس

لــە بنەمــا و جەوهــەری بیروبــاوەڕی موســوڵامنێتی بکــەن، بــە هەمــان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــێ ل ــان پ ــەکان پارێزگاریی ــە تیۆلۆژیســتە کاتۆلیکیی ــەو شــێوەیەی ک ئ

تیۆرەکانــی خۆیــان دەکــرد لــە بەرامبــەر ژانــرە ئەدەبییــە جیاجیاکانــدا.

   24. »نابێــت ئــاوات بــەو شــتانە بخــوازن کــە خــودا بەوانــە هەندێــک 

لــە ئێــوەی بەرامبــەر هەندێکــی دیکەتــان سەرخســتووە ]َواَل تَتََمنَّــْوا َمــا 

ــَل اللَّــُه ِبــِه بَْعَضُكــْم َعــَى بَْعــٍض[« )النســاء: 32(. فَضَّ

   25. »هەتــا ئێســتا هــەر کەســێکامن لــە پێغەمبەرانــی خۆمــان ناردۆتــە 

هــەر ئاوەدانییــەک، ]تــا[ لــە ئێمەیــان برســێنێت، هــەر ئەوانــەی 

لەوپــەڕی خۆشــیدا ژیــاون گوتویانــە: بــەو شــتانەی ]ئێــوە ڕاســپێردراون[ 

بــاوەڕ ناکەیــن. گوتوشــیانە ئێمــە لەمــەڕ ماڵــی دنیــا و منداڵەکامنانــەوە 

ــلَْنا  ــا أَرَْس ــن. ]َوَم ــازار نابی ــز تووشــی ئ ــە و هەرگی ــوە پرمــان هەی ــە ئێ ل

ــُروَن )34(  ــِه كَاِف ــلْتُْم ِب ــا أُرِْس ــا مِبَ ــاَل ُمْرَفُوَهــا إِنَّ ــْن نَِذيــٍر إاِلَّ قَ ــٍة ِم ِف قَْريَ

ــَن[« )ســبأ: 35-34(. ِب ــُن مِبَُعذَّ ــا نَْح ــَوااًل َوأَْواَلًدا َوَم ــَرُ أَْم ــُن أَكْ ــوا نَْح َوقَالُ

   26. »بشــزانن مــاڵ و منداڵتــان هــۆی فیتنــەن؛ پاداشــتی زۆر الی 

َــا أَْمَوالُُكــْم َوأَْواَلُدكُــْم ِفتَْنــٌة[« )االنفــال: 28(. خودایــە ]َواْعلَُمــوا أمَنَّ

»بڵــێ: ئەگــەر بــاب و کــوڕ و بــرا و ژن و خزمــەکان و ئــەو ماڵــەی 

پەیــدات کــردووە، لەگــەڵ کەلوپەلــی بازرگانــی –کــە دەترســن لــە بــرەو 

بکەوێــت- و خانوبــەرەی ڕنــد و دڵخۆشــکەرەی خۆتــان، ]ئەگــەر هەمــوو 

ئەمانەتــان[ پــێ لــە خــودا و پێغەمبــەر و جیهــاد کــردن لــە ڕێــی خــودادا 

ــْل إِْن كَاَن  ــت ]قُ ــوداوە دێ ــە خ ــان ل ــا فەرم ــن ت ــاوەڕوان ب ــرە، چ گرنگ

آَبَاُؤكُــْم َوأَبَْناُؤكُــْم َوإِْخَوانُُكــْم َوأَْزَواُجُكــْم َوَعِشــرَتُُكْم َوأَْمــَواٌل اقَْرَفْتُُموَهــا 

ــِه  ــَن اللَّ ــْم ِم ــبَّ إِلَيُْك ــا أََح ــاكُِن تَرَْضْونََه ــاَدَها َوَمَس ــْوَن كََس ــارٌَة تَْخَش َوتَِج

ــة:  ــرِە[« )التوب ــُه ِبأَْم ــأِْتَ اللَّ ــى يَ ــوا َحتَّ ــِبيلِِه فََرَبَُّص ــاٍد ِف َس ــولِِه َوِجَه َورَُس

.)24

ــان  ــی قورئ ــە بیانییەکان ــە وەرگێڕان ــن ب ــۆی پشتبەس ــە بەه    27. ڕەنگ

و بەهــۆی لێکچــوون و لێکنزیکیــی هــەردوو دەســتەواژەکەوە، وەهــای 

کردبێــت نووســەر کرێــی )أجــر( مادیــی کرێکارێــک و پاداشــتی )اجــر( 

ــتێکی  ــر و پاداش ــن ئەج ــەی دوایی ــە ئەم ــکات، ک ــەڵ ب ــا تێک ــەو دونی ئ

ــە. )و.ع(. دیکەی

ــە  ــی زۆر ب ــی عەرەب ــۆن زمان ــتیدا ڕۆدنس ــوردی: لەڕاس ــڕی ک ــی وەرگێ تێبینی

باشــی زانیــوە و ئــاگاداری مانــای دەســتەواژە لێکنزیکــەکان بــووە، بــەاڵم بــە 

دیوێکــی دیکەشــدا دەکرێــت ئەمــە جــۆرە خوێندنەوەیەکــی ماتریاڵییــش بێت 

بــۆ ئــەو پڕۆســە خوداپەرســتییەی لــە ئیســالمدا هەیــە، کاتێــک مــرۆڤ وەک 

بیروباوەڕێــک نــا، بەڵکــو لــە بەرامبــەر کــرێ و پاداشــتدا دینــداری دەکات.

ــت-  ــدا دەڕۆیش ــەرمەوە بەڕێ ــە ش ــە ب ــە –ک ــەو دووان ــەک ل    28. »ی

ــەر  ــە بەرامب ــا ل ــت دەکات، ت ــم بانگ ــی باوک ــا[ و گوت ــە الی ]موس هات

ــن  ــی م ــێ. گوت ــت بدات ــۆ ئێمــەت هەڵێنجــاوە، کرێ ــە ب ــاوەی ک ــەو ئ ئ

ــەو  ــۆ، ب ــە ت ــدەم ب ــۆم ب ــەی خ ــەو دوو کیژان ــک ل ــە یەکێ ــم وای خەیاڵ

مەرجــەی تــا هەشــت ســااڵن ڕەنجبــەرم بیــت، ئەگــەر دە ســاڵت بــردە 

ســەر کەیفــی خۆتــە و نامەوێــت زۆرییــت بــۆ بهێنــم ]قَالَــْت إِْحَداُهــاَم 

ــاَل إِنِّ  ــُن )26( قَ ــِويُّ اأْلَِم ــتَأَْجرَْت الَْق ــِن اْس ــْرَ َم ــتَأِْجرُْە إِنَّ َخ ــِت اْس ــا أَبَ يَ

أُِريــُد أَْن أُنِْكَحــَك إِْحــَدى ابَْنتـَـيَّ َهاتـَـْنِ َعــَى أَْن تَأُْجــَرِن َثـَـاِنَ ِحَجــٍج فـَـِإْن 

ــِدَك[« )القصــص: 26-24(. ــْن ِعْن ــْرًا فَِم ــَت َع أمَْتَْم

ــان  ــا گەیشــتنە خەڵکــی شــارێک. زەوادی    29. »دیســان ڕۆیشــن، هەت

ــک  ــە دیوارێ ــان ب ــەوێ چاوت ــرن. ل ــوون ڕایانگ ــردن؛ ڕازی نەب ــێ داواک ل

کــەوت، خەریکبــوو بــەالدا دەهــات؛ ڕاســتی کــردەوە ]چاکــی کــردەوە[. 

گوتــی: ئەگــەر بتویســتبا کرێــی ئــەم کارەت وەردەگــرت ]فَانْطَلََقــا َحتَّــى 

ــئَْت  ــْو ِش ــاَم لَ ــْوا أَْن يَُضيُِّفوُه ــا فَأَبَ ــتَطَْعاَم أَْهلََه ــٍة اْس ــَل قَْريَ ــا أَْه إَِذا أَتَيَ

ــرًا[« )الکهــف: 77(. ــِه أَْج ــْذَت َعلَيْ اَلتََّخ

ــەوان  ــا ئ ــت، ت ــتێکیان لێدەکەی ــرێ و ش ــە داوای ک ــان ئەوەی    30. »ی

ــرًا  ــأَلُُهْم أَْج ــتێت؟ ]أَْم تَْس ــران بوەس ــان زۆر گ ــن و بۆی ــری دەرنەچ لەژێ

ــور: 40(. ــوَن[« )الط ــرٍَم ُمثَْقلُ ــْن َمْغ ــْم ِم فَُه

   31. »ئــەی گەلــی خــاوەن بــاوەڕان! هــەر وەختێــک لــە ڕۆژی هەینــی 

ــادی خــودا  ــەرەو ی ــرا ب ــوە خێ ــت، ئێ ــگ دەدرێ ــی بان ــژی هەین ــۆ نوێ ب

بچــن و کڕیــن و فرۆشــن جێبهێڵــن؛ گــەر بیزانــن، ئەمــە بــۆ ئێــوە 

ــِة  ــْوِم الُْجُمَع ــْن يَ ــاَلِة ِم ــوِدَي لِلصَّ ــوا إَِذا نُ ــَن آََمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــرە ]يَ خاس

ــة: 9(. ــَع[« )الجمع ــِه َوَذُروا الْبَيْ ــِر اللَّ ــَعْوا إَِل ِذكْ فَاْس

ــَن  ــَك ِم ــَس نَِصيبَ ــرََة َواَل تَْن اَر اْلَِخ ــدَّ ــُه ال ــاَك اللَّ َ ــاَم آَت ــغِ ِفي    32. ]َوابْتَ

نْيَــا[ )القصــص: 77(. الدُّ

ــِل  ــْن فَْض ــوا ِم وا ِف اأْلَرِْض َوابْتَُغ ــِرُ ــاَلُة فَانْتَ ــِت الصَّ ــِإَذا قُِضيَ     33. ]فَ

ـِه[ )الجمعــة: 10(. اللَـّ

   34. بەپێــی مەزهەبــی »حەنبەلــی« ئەم کەســە برســییە دەبێــت بەڵێنی 

ئــەوە بــدات هــەر کات توانــای هەبــوو دەبێــت بەهــای ئــەو خۆراکــە 

ــەر  ــەت ئەگ ــردووە. تەنان ــۆ ب ــای ب ــێتیدا پەن ــی برس ــە کات ــە ل ــدات ک ب

خــاوەن موڵکەکــە بەرگریــی لــە خــۆی کــرد بەهێــز و لــە ئەنجامــدا بــە 
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دەســتی کابــرای برســی کــوژرا، ئــەوا کابــرای برســی ئەســتۆی لــە هــەر 

ــاوەن  ــەر خ ــا ئەگ ــە، هەروەه ــی پاک ــایی و جینای ــینەوەیەکی یاس لێپرس

ــەهید  ــە ش ــی ب ــرای برس ــەوا کاب ــت، ئ ــیی کوش ــرای برس ــە کاب موڵکەک

هەژمــار دەکرێــت )کتێبــی »املغنــي«ی ئیــن قودامــە(. هەروەهــا 

ــی برســییەک،  ــەوەی خۆراکپێدان ــە ڕەتکردن ــە ک ــان وای شــیعەکانیش پێی

ــع  ــی »رشائ ــوڵامندا )کتێب ــێکی موس ــتنی کەس ــە کوش ــداریکردنە ل بەش

ــی(. ــەد ئەلحەل ــوڕی محەم ــەری ک ــالم«ی جەعف االس

   35. بەختبــازی ]یــان تاقیکردنــەوەی بەخــت، یاخــود دەرچــوون، یــان 

تەنانــەت گۆتــرەکاری[ لــە کڕینــدا، بریتییــە لــە کڕینــی شــتێک کــە هیــچ 

ــی ماســی  ــە وەک کڕین ــۆ منوون ــۆ بەدەســتهێنانی، ب ــە ب ــەک نیی گرەنتیی

ــار.  ــتی نادی ــی ش ــود کڕین ــەوادا، یاخ ــە ه ــدە ل ــود باڵن ــاودا، یاخ ــە ئ ل

ــی دیکەشــدا )و.ع(. ــە گشــت مامەڵەکان هەروەهــا ل

   36. )ســنن الدارمــي، کتێبــی 18، دەروازەی 8(، هەروەهــا )ئیــن ماجــە 

و ترمــزی( بــەم جــۆرە گێڕاویانەتــەوە: »بازرگانــی سەرڕاســت لــە ڕۆژی 

قیامەتــدا لەگــەڵ ڕاســتگۆیان و شــەهیداندا حــەرش دەکرێــت«. )و.ع(.

  37. )الدلیمــي( لــە زمانــی )ئەنەس(ـــەوە گێڕاویەتییــەوە و لــە )ف 

الفــردوس(دا تۆمــاری کــردووە؛ هەروەهــا خاوەنــی )منتخــب کنــز العامل( 

لــە پەراوێــزی مەســنەدێکی )ئیــن حەنبــەل(دا گێڕاویەتییــەوە: )بەشــی 

ــرة(. )و.ع(. ــي، قاهی ــايب الحلب ــع الب دووەم، ال 209، طب

   38. دوو ســەرچاوەکەی پێشــوو، لەگــەڵ گێڕانەوەکــەی )الدلیمــي( لــە 

زاری )ئین عەباس(ـــەوە. )و.ع(.

 39. ئەمــە دەقــی فەرموودەکــە نییــە، بەڵکــو واتــە وەرگێڕدراوەکەیەتــی 

ــد  ــە مەســنەدی )زی ــووە ل ــی فەڕەنســییەوە، نووســەر وەریگرت ــە زمان ل

بــن عــي(، فەرمــوودەی ژمــارە )539(. )و.ع(.

   40. )غەزالی( لە »احیاء علوم الدین«دا باسی کردووە، ال 763. )و.ع(.

ــە )مســند الفــردوس(دا باســی دەکات،     41. )ابــو منصــور الدلیمــي( ل

ئەویــش لــە گێڕانەوەیەکــی )ايب سعید(ـــەوە، هەمــان ســەرچاوەی 

پێشــوو گواســتویەتییەوە. )و.ع(.

  42. دیارتریــن ئــەو فەرموودانــە دوو فەرمــوودەن: »ئــەی تاقمــی 

بازرگانــان، بــەدی و شــەیتان لــە کاتــی مامەڵــە و شــت کڕینــدا ئامــادەن، 

ــار إن  ــر التج ــا مع ــدەن« ]ي ــام ب ــتی ئەنج ــە سەرڕاس ــان ب مامەڵەکانت

ــم يحــران البيــع فشــوبوا بيعكــم بالصدقــة[ )الرمــذي  الشــيطان واإلث

ک 12 ب 4(. 

ــا  ــە مان ــە ب ــا ئاگــر نیی ــا تەنه ــە ئاگــر تەنه ــەت مەبەســت ل    43. هەڵب

باوەکــەی، بەڵکــو بــە دیــدگای ئەمــڕۆ هەمــوو جــۆرە ســوتەمەنییەکیش 

ــی. )و،ک(. ــرۆڵ و بەرهەمەکان ــەت پ ــەوە، بەتایب دەگرێت

   44. لێــرەدا نووســەر مەبەســتی لــە ئایەتەکانــی )276-282(ی ســورەتی 

بەقەرەیــە، بەتایبــەت ئــەو ئایەتــە بەناوبانگــەی دەڵێــت: »چونکــە 

ئەمانــە دەڵێــن: مامەڵــە و کڕیــن و فرۆشــتنیش هــەروەک ســووە، خــودا 

ــردووە   ــووی حەرامک ــردووە و س ــەاڵل ک ــتنی ح ــو فرۆش ــە و کڕین مامەڵ

ــرََّم  ــَع َوَح ــُه الْبَيْ ــلَّ اللَّ ــا َوأََح بَ ــُل الرِّ ــُع ِمثْ ــا الْبَيْ َ ــوا إمِنَّ ــْم قَالُ ــَك ِبأَنَُّه ]َذلِ

مێژووەکەیــان  ئایەتانــە  ئــەم  کــە  وەهایــە  زۆرینــە  ڕای  بَــا[«.  الرِّ

ــە  ــر ل ــان دوات ــی، پاش ــی ماڵئاوای ــش حەج ــاڵی پێ ــۆ س ــەوە ب دەگەڕێت

وتــاری ماڵئاواییــدا ســوو حــەرام دەکات، بــەاڵم هیــچ ڕوونکردنەوەیەکــی 

ــادات. )و.ع(. ــر ن زیات

   45. مەبەســتی نووســەر لــە »کات« واتــە کاتــی مامەڵەکــە و پێدانــی 

بەرامبەرەکــەی، جــا پــارە بێــت یــان شــمەکێکی دیکــە، هــاوکات 

نەبێــت؛ بــە مانایەکــی دیکــە هــەر مامەڵەیــەک شــمەکەکە لــە کاتێکــدا 

وەربگیرێــت و پارەکــەش لــە کاتێکــی دیکــەدا، بــە گوێــرەی ئــەو 

شــەرعزانانە حــەرام دەبێــت. )و.ک(.

   46. بگەڕێــرەوە بــۆ ڕاڤــەی غەزالــی ســەبارەت بــەم فەرموودانــە لــە 

)احیــاء علــوم الدیــن(دا.

ــاری فرۆشــیار 4 مــەرج  ــۆ دروســتیی ب ــی ب ــی: غەزال ــڕی عەرەب وەرگێ

دادەنێــت، کــە ]بــە کورتــی[ بریتییــن لــە )1:دوورکەوتنــەوە لــە 

پیاهەڵدانــی ســاختە. 2:دوورکەوتنــەوە لــە داپۆشــینی عەیــب و عــاری 

ــی  ــتکردنی ناڕوون ــت و دروس ــە چاوبەس ــەوە ل ــە. 3:دوورکەوتن کااڵک

لــە کێــش و قەبــارەی کااڵکــەدا. 4:دوورکەوتنــەوەی لــە چاوبەســت و 

ــرخ و بەهــادا(. ــە ن ــی ل دروســتکردنی ناڕوون

ــینی  ــە نووس ــاملیة(، ل ــالم والرأس ــی )اإلس ــەرچاوە: کتێب س

ــۆن(. ــیم ڕۆدنس )ماکس


