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پرسی تەکفیر و تیرۆر
گفتوگۆ لەگەڵ د.نەسر حامد ئەبوزێد

بیرۆكــەی تەكفیــر لــە میســردا (بــە شــێوەیەكی

و یەكێــك لەوانــەش گروپــی تەكفیرییــەكان بــوون

تایبــەت) ،لــە چ هەلومەرجێكــدا هاتــە گــۆڕێ؟

كــە بــە گروپــی (تەكفیــر و هیجــرە) و ئــەو دەســتە

كێــن ئەوانــەی لەپشــت ئــەو پرســەوەن و خواســت
و مەبەســتیان چییــە؟

بارودۆخــی هاتنــە ئــارای تەكفیــر لــە میــرداشــتێکی ئاشــكرایە .بــە چەمكــی جاهلیەتــی تــەواوی
كۆمەڵگــەی ئینســانیەكان دەســتیپێكرد ،لەبەرئــەوەی
مــل بــە حاكمیەتــی یــەزدان نــادەن و لەبــری ئــەوە
حاكمیەتــی مرۆڤیــان قبوڵــە.
ســەید قوتــب ئــەم چەمكــە لــە بیرمەنــدی هنــدی
(ئەبــو ئەعــای مــەودودی) دەخوازێــت .وەك
دەزانرێــت ســەرچاوەی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی
مــەودودی ،ئــەو دۆخــە دژوار و ناهەمــوارە سیاســیە
بــووە كــە لــە چارەكــی یەكەمــی ســەدەی بیســتەمدا
لەنێــوان هنــدۆس و موســڵامنانی هندســتاندا
لەئارەدابــووە .لــەو قۆنــاغ و بارودۆخــەدا موســڵامنان
لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوون ،پێداگــری لەســەر شوناســی
ئایینییــان بكەنــەوە و ئــەوەش لەســەر حیســابی
شوناســی نەتەوەییــان بــووە.
هەرچــی ســەرچاوە فیكرییەكانــی مەودودیشــە،
ســەرچاوەی وەهابیزمــن و (ڕەشــید ڕەزاش) ڕۆڵــی
هەبــووە لــە هێنانــی ئــەو ســەرچاوەیە بــۆ نــاو فیكــری
میــری و پشــت ئەســتور بــەوەش ،فیكــری (حەســەن
بەننــا)ی دامەزرێنــەری ڕێكخـراوی ئیخــوان موســلمین
لــە ســاڵی  ،1928دەســت پێــدەكات.
لــە نووســینەكانی (ســەید قوتب)ـــەوە بزاوتــی ئیخــوان
موســلمین ،چەندیــن دەســتە و تاقمــی لێجیابــووەوە

و تاقامنــەی تــر دەســتی پێكــرد كــە بیركردنەوەیــان
لەســەر تەكفیركردنــی كۆمەڵگــە و بانگەشــەكردن بــۆ
جیابوونــەوە و دژایەتیكردنــی دامەزرابــوو.
بــەاڵم ئەوانــەی پشــتیوانین -لــە ئێســتادا پشــتیوانی
هــزری تەكفیــرن -جۆرەهــا دەســتە و تاقمــن و
زۆربەشــیان گروپــی ئایینیــن ،هەندێكیشــیان گروپــی
غەیــرە ئایینییــن كــە تەكفیــری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی
پەیــڕەو دەكــەن.
تەنانــەت دەوڵەتیــش بــە دەزگا سیاســیەكەی و لــە
ڕێــی (ئەنجومەنــی گەل)ـــەوە ،تەكفیــری سیاســی
پەیــڕودەكات و ئــەوەش مەترســیدارترە .هەروەهــا
لەڕێــی دەزگا ئەمنییــە سەركوتكەرەكەشــیەوە ئــەوە
دەكات ،كاتێــك لەســەر بنەمــای ئاییــن جیــاوازی لەنێــوان
هاواڵتیانــدا دەكات ،ئــەوەش جۆرێكــە لــە تەكفیركردنــی
مەترســیدار.
تێكــڕای شــێوازەكانی تەكفیــری ئایینــی و سیاســی و
ئەتنیكــی و كلتــوری ،پشــت بــە كولتوورێــك دەبەســتێت
کــە لــە كۆمەڵگــەی میــری و كۆمەڵگــەی عەرەبیــدا
بــاوە ،ئەویــش كولتــووری تەریككــردن و وەالنانــە.
كولتوورێكــی لــەو جــۆرە دژ بــە بیركردنەوەیــە،
بیركردنــەوە وەك ئاقارێــك بــۆ پەیــردن بــە مەترســیی
تەكفیــر .تەكفیركــردن كۆدێتاكردنە بەســەر بیركردنەوەدا،
هیــچ ســەیرێكیش لــەوەدا نییــە ،چونكــە هــەردوو زاراوە
زمانەوانییەكــە (فیكــر و كوفــر) ،دەچنــەوە ســەر یــەك
كەرەســتەی زمانەوانــی و یــەك بنەچەیــان هەیــە« .ف»
و «ك» و «ر» (فكــر) ،هەڵگەڕاونەتــەوە و «ك»یــش پێش
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«ر» كەتــوووە و بــەو جــۆرە «تەكفیــر» هەڵگەڕاوەتــەوە

ێ بەرپرســیارە لــەوەی ئــەم بانگەشــە
ئــەی كــ 

و بۆتــە «تەكفیــر».

و بانگــەوازەی تەكفیركــردن ،بــەم شــێوەیە

پێشــبینیت چییــە بــۆ ئــەم تەوژمانــەی تەكفیر
كــە بەبــێ هیــچ بیركردنەوەیــەك ،هەرچــی
بێتــە بەردەمییــان ڕایدەماڵــن .بۆنمونــە
لــە ئێســتادا نامــەی ماجســتێرێكمان الیــە
كــە خوێندكارێــك نووســیویەتی ،دەربــارەی
(بنەمــای ئایین)ـــە و گۆڤــاری (روز الیوســف)
تەكفیــردەكات لــە ڕۆژی دەرچونیــەوە و
بەتــەواوی ئــەو كارمەنــد و نووسەرانەشــەوە
كــە كاریــان تێداكــردووە؟

ئــەم جــۆرە لــە بیركردنــەوە ،داهاتــووی نییــە.داهاتــوو مبانەوێــت یــان نــا ،بــۆ كۆمەڵگــەی كراوەیــە.
كۆمەڵگەیــەك كــە خەڵــك تێیــدا باوەڕیــان بــە یــەك
ئاییــن هەیــە ،ئەویــش (هاواڵتی)بوونــە.
لەوێــدا لەســەر بنەمــای ئاییــن یــان ڕەگــەز یاخــود
ڕەنــگ یــان كولتــوور ،جیاوازیــی لەنێــوان كەســەكاندا
ناكرێــت .تاكــە جیاوازییــەك كــە بكرێــت لەســەر

بەردەوامبێــت؟

بەرپرســیاری یەكــەم ،ئــەو دۆخــە ئاڵــۆز و ناهەمــوارەسیاســی و ئەتنیكــی و مەزهەبیەیــە كــە تــەواوی
ناوچەكــەی گرتۆتــەوە ...تەكفیركــردن ئەوپــەڕی هەوڵدانــە
بــۆ بەتەنگهێنــان و گەمارۆدانــی ئــەوی دیكــە ،بگــرە
نزیكرتیــن ڕێگەیــە بــۆ كوشــن لــەو كۆمەڵگایانــەی،
شوناســی هاوواڵتییــان لــە ئایینــدا كورتكردۆتــەوە.
تەنانــەت وای لێهاتــووە دەوڵەتیــش شوناســی خــۆی
لــە (ئاییــن)دا كورتدەكاتــەوە ،هەرچەنــدە دەوڵــەت-
پارادۆكســەكەش ئەوەیــە -نەنوێــژ دەكات و نــە ڕۆژوو
دەگرێــت و نــە فەریــزەی حــەج جێبەجێــدەكات.
ســەروەختێك دەوڵــەت دەبێتــە خاوەنــی (ئاییــن) ،ئــەوا
جیاوازیــی لەنێــوان هاواڵتیانــدا دەكات ،لــەو هەاڵوێــرد
و جیاوازیكردنەشــدا چەمكــی تەریككــردن و وەالوەنــان
خــۆی مەاڵســداوە.

بنەمــای (لێهاتویی)یــە ،لەگــەڵ فەراهەمكردنــی

لەژێــر ســایە و پەنــای ئــەم كــۆت و بەندانــەدا،

دەرفەتــی چونیــەك لەبــەردەم تــەواوی هاواڵتیانــدا،

داهاتــووی میســر چــۆن دەبینیــت؟ ئایــا پێــت وایە

بــۆ فێربــوون و بەدەســتهێنانی زانســت و زانیــاری.
ئــەوەی ئێســتا لــە میــردا ڕوودەدات ،گەندەڵییــە
لــە هەمــوو بــوارەكان و لەســەر هەمــوو ئاســتەكان.
ترسناكرتینیشــیان گەندەڵبوونــی دامەزراوەكانــی
پــەروەردە و خوێندنــە.
ئــەو گەندەڵییــە ڕێــی خۆشــكرد مۆڵــەت بــە نامــەی
(تەكفیریــی) بدرێــت و هــەر ئەوەشــە ناهێڵێــت
توێــژەرە ڕاســتەقینەكان (ئەوانــەی شایســتەی ئــەو
نــاوەن) ،پلەیــان بەرزبێتــەوە و بچنــە پێشــەوە.

ێ جــار لەجێــی خۆیدایەتــی،
تەكفیركــردن هەنــد 
بەتایبــەت كاتێــك هەندێــك ئیســتفزازی فیكــری
ئیمانــداران دەكــەن و جــاری واهەیــە دەگاتــە
ئاســتی نكوڵیكــردن لــە ئاییــن ،ڕێــك و ڕاســت و
ێ هیــچ پێــچ و پەنایــەك؟
بـ 

گــەر دۆخەكــە بــەم شــێوەیەی ئێســتا بــەردەوامبێــت ،داهاتــوو ترســناكە .ئــەو پێشنیارانەشــی بــۆ
دەســتكاریكردنی دەســتوور خراونەتــەڕوو ،مانــای
بەردەوامبوونــی دۆخەكــە وەكــو خــۆی دەگەیەنێــت.

بگــرە دەیەوێــت میــر بــۆ سســتمی پاشــایەتی و

-وەك باســانكرد ئایدیــا ســەیر و ســەمەرەكان ،تەنهــا بــەو

مانــەوەی دەســەاڵت بــە میراتــی لــە باوكــەوە بــۆ

بیــر و بۆچونانــە بەریــان پێدەگیرێـت و ڕاســت دەكرێنــەوە

كــوڕ( .كــە بــە مانــای گەڕانــەوە دێــت بــۆ ســەدەكانی

كــە لەســەر ئیجتهــادی زانســتی ڕۆنرابێــت .بــەاڵم جێــی

ناوەڕاســت) ،بــەرەودواوە بەرێــت.

داخــە لــە كۆمەڵگەكانــی ئێمــەدا لــە پــرس و باســی هــزری

هەرگیــز پێــم وانییــە هیــچ تەكفیركردنێــك كارێكــی ڕەوا

ئایینییــدا ،ڕێگــە بــە ئیجتهــادی زانســتی نادرێــت.

بێــت ،هەمــوو تەكفیركردنێــك تاوانــە .ئیــر بەهانەكانــی

ئێمــە لــە دۆخێكــی چەقبەســتویی مەعریفــی و

هەرچییــەك بــن .ئــەو ئیامنــدارەی گێچەڵــی ئێــرە و ئــەوێ

ک جار پێویســتامن
دۆگامبوونــی فیكریــدا دەژیــن و هەندێ 

بــە مەترســی بۆســەر ئیامندارییەكــەی دەبینێــت و داوا

بــەو بیروبۆچونــە ناجۆرانــە دەبێــت ،تــا لــەو حاڵەتــە

لــە تــەواوی خەڵكــی دەكات ئیامنداربــن ،لەڕاســتیدا

بێینــەدەرێ .پاشــان هەندێــک لــەو شــتانەی ئێســتا بــە

ئیامندارێكــە بڕوایەكــی لــەرزۆك و ئیامنێكــی الوازی

ناجــۆر و نابەجێیــان دەبینیــن ،ڕەنگــە لــە داهاتــوودا ببنــە

هەیــە.

هزرێكــی پەســەند و قبوڵكــراو .كــ ێ چوزانێــت؟

ئێمــە لــە ئــازادی دەترســین -ئەگەرچــی دوا پەناگەمانــە-
و هەوڵدەدەیــن مــەرج و كۆســپی بــۆ دروســت بكەیــن.
هەرچەنــدە ئــازادی توانــای ئــەوەی هەیــە ،خــۆی ڕاســت
بكاتــەوە .ســەیر لەوەدایــە ئێمــە و مانــان ،تــەواوی
دەرەنجامەكانــی خەسخەســە (بەتایبەتیکــردن) و بــازاڕی
ئازادمــان قبوڵــە ،كەچــی نامانەوێــت ئۆباڵــی هەندێــک
دەرەنجامــی ئــازادی -ئــەو ئازادییــەی هەموومــان
دەمانەوێــت -لەئەســتۆبگرین .لەپێشــی هەمووشــیانەوە
ئازادیــی ئایینــی (ئــازادی ئــەوەی باوەڕبهێنیــت یــان نــا،
ئــازادی ئــەوەی ئــەم دیــن هەڵبژێریــت و واز لــەو دیــن
بێنیــت).
خاڵــی جیاكــەرەوەی نێــوان ئیجتیهــادی زانســتی
و حەزكــردن بــە خســتنەڕووی بیــر و بۆچونــی
تایبــەت و نــاوازە لــە كۆتایدایــە ،چــۆن دەكرێــت
ئــەو مەســەالنە ڕێكبخرێــن؟
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ئێمە لە ئازادی دەترسین و
هەوڵدەدەین مەرج و كۆسپی
بۆ دروست بكەین .هەرچەندە
ئازادی توانای ئەوەی هەیە،
خۆی ڕاست بكاتەوە .سەیر
لەوەدایە ئێمە و مانان،
تەواوی دەرەنجامەكانی
(بەتایبەتیکردن) و
بازاڕی ئازادمان قبوڵە،
كەچی نامانەوێت ئۆباڵی
ک دەرەنجامی ئازادی
هەندێ 
لەئەستۆبگرین

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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ئــەو چوارگۆشــەیە كامەیــە كــە پێویســتە

میراتــی و بۆماوەیــی بێــت یاخــود بــە هەڵبژاردنــی

كۆمەڵگــە لــە ســایەی ئــەو بگــرە و بەردەیــەدا،

خــود هۆشــیاریانە بێــت ،ئــەوا پێــی خــۆش بێــت یــان

ئۆقــرەی تێدابگرێــت؟

نــا دەبێــت دەســتبەرداری خەســڵەتی مرۆییانــەی

-ڕەنگــە یەكێــك لــە گرنگرتیــن ئــەو ئاڵناگارییانــەی

خــۆی بێــت وەك تاكــە كەســێك.

ڕووبــەڕووی كۆمەڵگەكانــی ئێمــە ببێتــەوە (لــەو
شــتانەی پەیوەندییــان بــە ئیســامەوە هەیــە) ،ئــەو
بەكارهێنانــە ئایدیۆلــۆژی -پراگامتیــەی ئیســام
بێــت ،بــۆ پاراســتنی بەرژەوەنــدی و گەیشــن بــە
ئامانجگەلێــك كــە خەســڵەتێكی لۆكاڵــی و خێــرا
و بەپەلــە و دیاریكــراوی هەیــە .بەكارهێنانــی
ئیســام بــەو جــۆرە لەالیــەن دەســتە و تاقمێكــی
سیاســی دیاریكــراوەوە بێــت ،یــان لەالیــەن ئــەو
ڕژێمــە سیاســیانەوەبێت كــە هیــچ ڕەوایەتیەكــی
كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و یاســاییان نەمــاوە،
ئاكامەكــەی یــەك شــتە .ئەویــش گۆڕینــی ئیســامە
بــۆ ئامرازێــك لــە ئامــرازەكان و كورتكردنەوەیەتــی،
بــۆ مەبەســت و ئامانجێــك كەخەســڵەتێكی دنیایــی
ئاســت نزمیــان هەیــە.
بــا وەك منوونەیەك دیقەت لە دەســتەواژەی (ئیســام
ئایینێكــی هەمەالیــەن و ســەراپاگیرە) بدەیــن .كــە
گرنگرتیــن ڕۆڵ و ئامانجــی ،ڕێكخســتنی كاروبــاری
ژیانــی مرۆڤەكانــە چ لەســەر ئاســتی كۆمەاڵیەتــی و
چ لەســەر ئاســتی تاکەکەســی و خۆهەڵقورتاندنــە لــە
هەمــوو شــتێكدا .هــەر لــە سیســتەمی سیاســیەوە،
تــا دەگات بــەوەی مــرۆڤ چــۆن لــە ئاپخانــەدا خــۆی
پاقژدەكاتــەوە.
ئــەم دەســتەواژەیە ئەوەمــان پێدەڵێــت كــە مــرۆڤ
كاتێــك دەبێتــە ئیســام ،ئیــر بــە لەدایــك بــوون و بــە

سەرچاوە :گۆڤاری (االدب)ی میسری.

