گۆران هەڵەبجەیی

پێگەی زانست
لە ئیسالمدا

پێناسەی زانست:

و زانیاریــان دەربــارەی دەوروبــەر نەدەبــوو .زانســت

زۆر ســەرچاوە هــەن كــە بــە شــێوەی جیــاواز پێناســەی

ئامڕازێكــی ســەرەكییە بــۆ گەشــەكردن و پێشــكەوتنی

زانســت دەكــەن ،وەك ئــەم منوونانــە:
* زانســت پێدانــی وێنەیەكــە لــە زیهنــدا لــە
بــارەی بۆچوونێكــەوە كــە پاشــان ،لەگــەڵ واقیعــدا
یەكدەگرێتــەوە.
* زانست مەبدەئی مەعریفەیە و پێچەوانەی جەهلە.
* زانســت بــەو كۆمەڵــە هــەوڵ و كارانــە دەوترێــت كــە
لــە ئەنجامــی بیركردنــەوە و كنــە و گــەڕان و لێكۆڵینەوەدا
دەگەنــە پلەیەكــی بــاش لــە گشــتگیری و ســەملاندن.
* زانســت ئــەو لێکۆڵینــەوە میتۆدۆلۆژییەیــە كــە لەســەر
یــەك كۆڵەكــەی ڕوون دەوەســتێت پشــت بــە بابەتیبــوون
دەبەســتێت.
* زانســت ئــەو كارەیــە كــە كەســێك یــان كۆمەڵــە كەســێك
بــە پراكتیــك یــان تیــۆری لــە بوارێكــی دیاریك ـراودا كار
دەكات یــان دەكــەن كــە پێشــر لــە مێشــكدا جێگیــر
بــووە ،بــۆ هێنانەدیــی داهێنانێكــی نــوێ یــان ســەملاندنی
دیاردەیــەك لــە ژیانــی مرۆڤــدا كــە لەوەوبــەر نەبــووە
یــان كــەم و الواز بــووە.
ئــەو كەســانەی بــەم كارانــە هەڵدەســن پێیــان دەگوترێت
زانــا یــان بەهرەمەند.

ژیــان لەســەر گــۆی زەوی.
زۆربــەی زانــاكان ئامانجیــان لــە داهێنانەكانیــان
خزمەتكردنــی مرۆڤایەتییــە ،بــەاڵم هەندێــك جــار ئــەو
داهێنانانــە لــە الیــەن دەســەاڵتداران و سیاســییەكانەوە
بــە خـراپ بــەكار دەهێرنێــن و بــە زیــان بــۆ مرۆڤایەتی
دەگەڕێنــەوە .بــە منوونــە :داینەمیــت ،بــارود ،تــی
ئێــن تــی ،ئەتــۆم ،كیمیــا ،دەرمانــی پزیشــكی .كــە لــە
جەنگەكانــدا بەكارهێــراون ،وەك جەنگــی جیهانــی
یەكــەم و دووەم ،جەنگــی عێراق  -ئێـران و كیمیابارانی
شــاری هەڵەبجــە و هەندێــك جەنگــی دیكــە.
زۆرێــك لــە زاناكانــی ئەڵــان لــە ســەروەختی جەنگــی
جیهانیــی دووەمــدا دژ بــە ئامانجــی ئینســانیانەی
پیشــەكانیان كاریــان كرد و بــە داهێنانە مەترســیدارەكانیان
خزمەتــی هیتلەریــان كــرد .بــە تایبــەت لــە درووســتكردنی
فڕنــی ســوتاندنی مــرۆڤ و تاقیكردنــەوەی جۆرەهــا
دەرمــان لەســەر جولەكــەكان و بەندكراوانــی سیاســی.
ئاشــكرایە شارســتانیەت كانیــاوی زانســت و داهێنانــە،
بــە پێچەوانەشــەوە داهێنــان و زانســت ،شارســتانیەت
دەخوڵقێنێــت و پێشــی دەخــات.

زانســت زۆر بــوار دەگرێتــەوە وەك پزیشــكی ،فەلــەك،
رسوشــت ،زینــدەوەر ،كۆمەاڵیەتــی ،شــوێنەوار ،بیــردۆزی،
بایەلۆجــی ،توخــوم ،زمــان ،مێــژوو ،ئابــووری ،ژینگــە،
میوزیــك و بــواری دیكــەش.
زانســت بنەمایەكــی ســەرەكییە لــە ژیانــی ئینســاندا ،گــەر
زانســت نەبوایــە ژیانــی مرۆڤایەتــی پێــش نەدەكــەوت
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ڕۆڵ و پێگەی زانست لەنێو ئیسالمدا

لێرەدا جێگەی خۆیەتی بەم پرسیارە دەست پێبكەم:
ئایــا لــە ســەردەمی جاهیلیــدا ،لە نیــوە دوورگــەی عەرەبی،
شــتێك هەبــووە بە نــاوی شارســتانیەتی عەرەبی؟
بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە پێویســتە بگەڕێینــەوە
بــۆ ئــەو ســەردەمە و بــەالی كەمــەوە الیەنــە

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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كۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و كولتوورییەكانــی رشۆڤــە

لە سەردەمی پێغەمبەری ئیسالمدا

بكەیــن.

پــاش ئــەوەی محەمــەد پەیامەكــەی خــۆی ڕاگەیانــد

لــەو ســەردەمەدا لــە نیــوە دوورگــەی عەرەبــی ژیــان
زۆر ســەخت و دژوار بــووە ،لــە ڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە
دواكەتوویــی و كەللـــەڕەقی و پەیوەندییــە خێاڵیەتییەكان،
ســیامی هــەرە دیــاری ئــەو ســەردەمە بــوون.
لــە ڕووی ئابووریشــەوە ،هــەژاری باڵی بەســەر دەڤەرەكەدا
كێشــابوو ،بــۆ دابینكردنــی بژێــوی ،خەڵــك پشــتی بــە
الیەنێكــی ســەرەكی بەســتووە ،ئەویــش بازرگانــی بــووە،
كــە ئەمــەش لــەو قافڵــە مەزنانــەدا خــۆی دەبینییــەوە كــە
لــە دەڤەرەكانــی دیكــەوە شــمەكیان هێنــاوە و پاشــان لــە
مەکكــە و مەدینــە و باژێڕەكانــی دیكــە فرۆشــتویانەتەوە
بــە بازرگانــە گچكــەكان ،كــە ئەوانیــش لــە دوكانەكانیانــدا
فرۆشــتویاننەتەوە .منوونــەش بــازاڕی عــەكاز بــووە لــە
مەككــە كــە لــەو ڕۆژەدا وەك ناوەندێكــی بازرگانــی پــڕ
بایــەخ ســەیر ك ـراوە.
لــە پــاڵ بازرگانیــدا بڕێــك لــە خەڵكەكــە ئاژەڵدارییــان
كــردووە وەك بەخێوكردنــی حوشــر و مــەڕ ،جگــە لــەم
دوو كارە هەندێكیــش بــە تااڵنــی و جەردەیــی ژیــاون ،بــە
تایبەتــی تااڵنكردنــی قافڵــە بازرگانییــەكان .ئەمــە پێــان
دەڵێــت لــەو دەمــەدا شــتێك نەبــووە بــە نــاوی شارســتانی
كــە بەرهەمهێنــەری زانســت و مەعریفــە و پیشەســازی
بێــت ،كــە بــە هۆیــەوە ژیانــی خەڵــك گەشــە بــكات.
دەتوانیــن بڵێــن تاكــە پیشەســازی لــەو دەمــەدا
درووســتكردنی شمشــێر بــووە ،ئەویــش پێوســتی ناچــاری
كــردوون كــە ڕوو بكەنــە ئــەو جــۆرە پیشەســازییە ،چونكــە
بــۆ بەرگریكــردن لــە قافڵەكانیــان و هــاوكات بــۆ شــەڕی
نێــوان خێڵــەكان بەكاریــان هێنــاوە.

و هێــدی هێــدی خەڵــكان هاتنــە ســەر ڕێبازەكــەی،
دۆخەكــە هــەر وەك خــۆی مایــەوە ،تەنهــا شــتێك كــە
زیــادی كــرد داگیركردنــی واڵتــان بــوو لــە ژێــر نــاوی
غــەزەوات و فتوحاتــدا ،كــە ئەمــەش گەورەتریــن
دەســتكەوتی ئابــووری بــوو بــۆ بــاوەڕە نوێكــە .چونكــە
ئــەو شــوێنانە لــە ئاســتی بژێویــدا لــە دوورگــەی عەرەبــی
زۆر پێشــكەوتووتر بــوون ،بەمــەش موســوڵامنەکان بوونــە
خاوەنــی ســەرمایەیەكی بــاش ،كــە لــە ڕێگــەی بەتــااڵن
بردنــی ســامانی ئــەو دەڤەرانــەی كــە داگیــر دەكــران
دەســتیان دەكــەوت.
بۆیــە محەمــەد و پاشــانیش خولەفاكانــی ڕاشــدین
بیریــان لــە هیــچ جــۆرە پیشەســازییەك یــان زانســتێك
نەكردۆتــەوە ،چونكــە بــە حــازری و بــێ ماندوبــوون و بــە
خۆڕایــی هاتوەتــە بەردەســتیان.
لــەو دەمــەدا كیشــوەرەكانی دیكــە و شارســتانییەكانی
دیكــە وەك میرسییــەكان ،فارســەكان ،ڕۆمــەكان،
یۆنانییــەكان و چینیــەكان ئەمانــە خــاوەن زانســت و
شارســتانیەتێكی پێشــكەوتوو بــوون .هــەر یەكێــك لــەم
ئیمپراتۆرانــە خاوەنــی چەندیــن زانــا و فەیلەســوف بــوون،
كــە كاریگــەری و جــێ دەســتیان لــە بــوارە جیاجیاكانــدا
دیــار بــووە.
بــۆ ئــەوەی بیســەملێنم كە نــە محەمــەد و نــە خەلیفەكانی
دوای خــۆی ،گرنگییــان بــە زانســت یــان بــە ئیســتاتیكا
نــەداوە چەنــد منوونەیــەك دەهێنمــەوە.
 ڕۆژێــك محەمــەد بــە یاوەریــی (ئەنەســی كــوڕی مالیــك)بــە مەكکــەدا دەگەڕێــت ،لــە پــڕ چــاوی بــە خانویەكــی

جــوان دەكەوێــت كــە بــە گومەزێــك ڕازێرناوەتــەوە .بــە

نــاكات هیچــی دیكــە درووســت بكــەن و ئەوانــە بەســن».

تووڕەییــەوە دەپرســێت ئــەو گومــەزە هــێ كێیــە؟ ئەنــەس

لــە دەمــی داگیركردنــی میــر و واڵتــی فارســدا لەالیــەن

دەڵێــت هــی فــان كەســە .ئەنــەس لــە مەســیجەكە

ســوپای ئیســامەوە .هەریــەك لــە (عەمــرو كــوڕی عــاص)

تێــدەگات و پاشــان بــە خــاوەن خانــوو دەڵێــت و ئەویــش

لــە میــرەوە و (ســعد بــن ئەبــی وەقــاص) لــە واڵتــی

ناچــار دەبێــت بیڕوخێنێــت .دوایی كــە پەیامبــەر دەزانێت

فارســەوە ،لــە كاتــی جیاجیــادا نامــە بــۆ خەلیفــە عومــەر

گومەزەكــە ڕوخــاوە دەڵێــت «هەمــوو گوومەزێــك بەاڵیــە

دەنێــرن .تێیــدا داوا دەكــەن چــی بكــەن لــەو گشــت

بــۆ خاوەنەكــەی».

كتێــب و دەستنووســە گرنگانــە.

هەروەهــا جارێــك عەلــی كــوڕی ئەبــو تاڵیــب بــۆ

ئەویــش لــە وەاڵمــدا دەنووســێت( :گــەر هیدایەتیــان

نانخــواردن پەیامبــەر بانگهێشــت دەكات .کاتێــك پەیامبەر

تێدایــە ،ئــەوە پێوســتامن پێــی نییــە ،چونكــە خــوا

دەیەوێــت بچێتــە ژوورەوە ،بــە دیــواری ژوورەكەیانــەوە

هیدایەتــی داویــن ،لــە قورئانــەوە هەمــوو شــت

پارچــە چەرمێكــی ئــاژەڵ دەبینێــت كــە وێنــەی لەســەرە.

وەردەگریــن ،خــۆ گــەر تێیانــدا نییــە ئــەوە بێكەڵكــن و

دەگەڕێتــەوە دواوە و دەڕوات .عەلــی بــە دوایــدا دەچێــت

بۆیــە پێویســتامن بــەو كتێبانــە نییــە و لەناویــان بــەرن).

و دەپرســێت بــۆ نەهاتیتــە ژوورەوە .لــە وەاڵمــدا دەڵێــت

تــا ڕۆژی ئەمــرۆش كارەســاتی لــە نێوبردنــی كتێبەكانــی

«نامەوێــت بچمــە ماڵێكــەوە كــە زەوقــی تێــدا بێــت».

كتێبخانــەی ئەســكەندەریە لــە میــر لــە مێــژوودا بــە

ئەوانیــش ناچــار دەبــن تابلۆكــە البــدەن.

كارەســاتبارترین ڕووداوی زانســتی هەژمــار دەكرێــت.

چەنــد منوونەیەكــی دیكــە لــەم بــارەوە :لــە ســەردەمی

مێــژوو دەڵێــت «لــەو كارەدا هەزارەهــا كتیبــی بەکەڵــک

خەلیفــە عومــەر كــوڕی خەتتابــدا ســەركردەییەكیان بــە

خرانــە ئــاوەوە».

نــاوی (ئەبــو دەڕدائـــ) ،كــە لــە «حیمــص» دانیشــتووە

هــەر بۆیــەش ئیــن خەلــدون ســەبارەت بــە پەیوەندیــی

خانوویەكــی جــوان بــە حەوشــەیەكی گــەورەوە درووســت

عــەرەب بــە شارســتانیەتەوە دەڵێــت« :عــەرەب لــە

دەكات .ئــەم هەواڵــە دەگاتــەوە دەمــی عومــەر ،ئەویــش

ژینگەیەكــی بەدەویــدا ژیــاوە و ئــەو ســەقافەتەی

بــۆی دەنووســێت و تێیــدا سەرزەنشــتی دەكات و دەڵێــت

وەرگرتــووە ،بۆیــە هــەر واڵتێــك داگیــر بكــەن بــە خێرایی

«ئایــا ئــەوەی لــە ڕۆمەكانــەوە بۆمــان جێــاون بــەس

كاولــكاری ڕووی تێــدەكات ،هۆكارەكــەش ئەوەیــە كــە

نیــن؟» .هــەر لــە دوای ئــەوە وەك سـزایەك دەیگوێزێتەوە

ئەوانــە ئومەیەكــی وەحشــین و دژی ئاوەدانیــن».

بــۆ دیمەشــق.

لــە شــوێنێكی تــردا ئیــن خەلــدون دەڵێــت «ئیســام

هــەر عومــەر نامەیــەك بــۆ ئەبــو موســا دەنووســێت لــە

بەرهەمــی (رسیــان و كلــدان و ئاشــوری و فــارىس

دەڤــەری واڵتــی فــارس و پێــی دەڵێــت «بینــای زۆرتــان

وەرگرتــووە و بــە نــاوی شارســتانیەتی ئیســامەوە

بــۆ بەجــێ مــاوە لــە فــارس و ڕۆمەكانــەوە ،بۆیــە پێوســت

باڵویــان كردوەتــەوە».
هەروەهــا دەڵێــت «بــە هــۆی ئــەوەی خۆیــان زانســت
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و پیشــەیان نەبــووە ،هــەر بۆیــەش نرخیــان بــۆ ئــەم

بــەاڵم ئــەو تەكانــە مەزنــە یــان ئــەو پێشــکەوتنە مەزنــەی

كارانــە دانەنــاوە» .پــاش داگیركردنــی هــەر شــوێنێك

لــەو بــوارەدا ڕوویــدا لــە ژێــر دەســەاڵتی هارونــە ڕەشــید

ئەوجــا بۆیــان دەردەكەوتــووە كــە ئــەوان چەنــد لــە

و كوڕەكانــی ئەمیــن مەمئــون بــوو.

دواوەن.

ســەردەمی هــارون كــە بــە ســەردەمی زێڕیــن هەژمــار

لــە بەرامبــەردا دەبینیــن نەتەوەكانــی چیــن ،هنــد،

دەكرێــت و پاشــان كوڕەكانــی بــە تایبەتــی مەمئــون،

نەرسانییــەكان ،عەجــەم و ئەهلــی ڕۆژهــەاڵت الی

ســەدەها كاری تەرجەمــە ئەنجــام دران لــە زمانەكانــی

ئەمانــە پیشەســازی بــە شــێوەیەكی بەرچــاو گەشــەی

فارســی و یۆنانــی و التینــی بــۆ ســەر زمانــی عەرەبــی.

كــردووە ،چونكــە خاوەنــی شارســتانیەتن.

ئــەو كتێبانــەی كــە وەرگێڕدرانــە ســەر زمانــی عەرەبــی

ســەیر لەوەدایــە ئیــن خەلــدون لــەو كاتــدا ئــەو

زۆربەیــان بەرهەمەكانــی فەیلەســوفە یۆنانییــەکان بــوون،

بۆچوونــەی هەبــووە ،كەچــی تــا ئیســتا حاڵەتەكــە

وەك ئەرســتۆ ،ســوكرات ،بەتڵیمــۆس و ئەفالتــون و ئەوانــی

گۆڕانكارییەكــی ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتــوە.

دیكــە.

* هەروەهــا ســاعد كــوڕی ئەحمــەد ئەندەلوســی لــەو
بارەیــەوە دەڵێــت «ئیســام بــە هیــچ جۆرێــك گرنگیــی بــە
زانســت نــەداوە ،گرنگییــان تەنهــا بــە ئەحكامــی شــەریعە
و زمانەكەیــان داوە».
سەردەمی عەبباسیەکان و تەوژمی وەرگێڕان

ئــەم حاڵەتــە ،واتــە نامۆبــوون بــە شارســتانی و مەعریفــە
بــەردەوام بــوو تــا ســەرەتای دەســەاڵتی خەلیفــە ئەبــو
جەعفــەری مەنســوور (775 - 754ز) كــە بــە دامەزرێنەری
خەالفەتــی عەبباســی هەژمــار دەكرێــت .پــاش ئــەوەی
بەغــدای بینــا كــرد ،ئیــدی لەوێــوە حوكمــی كــرد.
لــەو دەمــەدا بــواری مەعریفــی ســوكە تەكانێكــی بــۆ
پێشــەوە دا .ئەبــو جەعفــەر نامەیــەك دەنێرێــت بــۆ
پادشــای ڕۆم كــە هەندێــك لــە كتێبــە وەرگێڕدراوەكانــی
(ئاوكلیــدۆس)ی بــۆ بنێرێــت .بــە تایبــەت دەربــارەی
رسوشتناســی .ئەویــش هەندێــك كتێبــی بــۆ نــارد كــە
ڕۆمــەكان خۆیــان وەریانگێڕابــووە ســەر زمانــی عەرەبــی.

ئەكادیمیای گوندی شاپور
كلیلی كردنەوەی دەرگای
بواری تەرجەمە و زانست بوو
بۆ دەوڵەتی عەبباسی.
ئەم گرنگیدانەش بە هۆی
كاریگەرییانەوە بوو بە
كولتووری فارسی ،نەك بە
هۆی ئیسالم بوونیانەوە

عەرەبــەكان بــەم جــۆرە زانســتە نوێیەیــان دەگــووت

هارونــە ڕەشــید ناوبانگــی ئــەو ئەكادیمیــەی بیســتبوو،

(زانســتی ئەقــڵ) یــان «حكمــة».

بۆیــە كۆمەڵێــك خەڵكــی نــارد كــە هەندێــك لــەو كتێبانــە

گرنگــە بزانیــن ئــەم كارانــەی وەرگێــڕان چــۆن كــراون

وەربگێــڕن بــۆ ســەر زمانــی عەربــی بــە تایبــەت لــە بــواری

و كــێ كردوونــی؟ لــە ســەردەمی جەنگــی فارســەكان

پزیشــكییدا .ئەوانــەی كــە توانــای وەرگێڕانیــان هەبــوو

(ساســانییەكان) و ڕۆمەكانــدا ( 271 - 241ز) ،ژمارەیــەك

تەنهــا وەرگێــڕە رسیانییــەكان بــوون واتــە كریســتیانەكان.

ئەفســەر و ســەرباز و ســڤیل لــە الیــەن فارســەكانەوە

لــە بەغــداد شــوێنێك هەبــوو بەنیــوی (دار الحكمــة)

بەدیــل دەگیرێــن ،ئەمانــە تێكەڵەیــەك بــوون لــە جۆرەهــا

یــان (بیــت الحكمــة) ئــەم بینایــە تەنهــا وەك مەخــزەن

نەتــەوە ئەتنیــك و ئایــن و كەلتــووری جیــاواز ،بەمــەش

یــان عەمبارێكــی كتێــب بــەكار دەهێ ـرا .هارونــە ڕەشــید

ســوودێكی مەزنیــان گەیانــد بــە ساســانییەكان.

ویســتی شــوێنێك لــە هاوشــێوەی گونــدی شــاپور یــان

ئــەم كەســانە یــان ئــەم یەخســیرانە پادشــا شــاپوری

كتێبخانــەی ئەســكەندەریەی میــر بنیــات بنێــت .بۆیــە

زەردەشــتی شــارێكی پــی درووســتكردن بــە نێــوی (گونــدی

ئــەو شــوێنەی كــردە ئەكادیمیایــەك و كۆمەڵێــك خەڵكــی

شــاپور) یــا گونــد ســابور ،ئــەو یەخســیرانە كۆمەڵێــك

شــارەزا و وەرگێــڕی لــە ئەكادیمیــای گونــدی شــاپورەوە بــۆ

زانــا و كەســانی بەهرەمەندیــان تێــدا بــووە بــە تایبەتــی

هێنــا كــە هەموویــان كریســتیان بــوون .هــەر ئەوانیــش

لــە بــواری پزیشــكی و دەرمانســازی و بیناســازیدا .لــەوێ

پێشــر زۆرێــك لــە كتێبەكانــی ئــەو ئەكادیمیایەیــان

ئەكادیمیایــەك دروســتكرا ،ئەوانــە لــەو ئەكادیمیایــەدا

وەرگێڕابــووە ســەر زمانــی عەرەبــی.

توانییــان گەشــەیەكی مــەزن بــە بــواری مەعریفــە لــە

ئەكادیمیــای گونــدی شــاپور كلیلــی كردنــەوەی دەرگای

زۆر بــواردا بــدەن و كتێبــە بەناوبانگەكانــی فەیلەســوفە

بــواری تەرجەمــە و زانســت بــوو بــۆ دەوڵەتــی عەبباســی.

یۆنانییەكانیــان وەرگێـڕا بــۆ ســەر زمانــی فارســی .ئــەم بنكە

ئــەم گرنگیدانــەش بــە هــۆی كاریگەرییانــەوە بــوو بــە

زانســتییە گەشــەی باشــی كــرد و بەردەوامیــی وەرگــرت و

كولتــووری فارســی ،نــەك بــە هــۆی ئیســام بوونیانــەوە.

بــووە بنكەیەكــی ڕوناكبیــری و زانســتی لــە واڵتەكــەدا.

بــۆ منوونــە هارونــە ڕەشــید لەســەر دەســتی بنەماڵەیەكــی

پردەكــەی ســەر دەریــای قــارون كــە تــا ئێســتاش

فارســی نــاوداردا پــەروەردە كرابــوو بــە نــاوی

ئاســەواری مــاوە ،یەكێكــە لــە كارە جــوان و نایابەكانــی

(بەرمەكییــەكان) .هەروەهــا زانــای بەرمەكــی یەحیــا بــن

ئەندازیارەكانــی ئــەو ســەردەمە.

خالــد بەرمەكــی فێــری خوێندنــی كردبــوو.

ئەكادیمیــای گەنــد ســاپوور لــە زۆر بــواری زانســتیدا جــێ

مەمئونــی كــوڕی ،لــە ســەردەمی خەالفەتــی باوكییــدا

دەســتیان دیــار بــووە ،بــە تایبەتیــش بــواری پزیشــكی،

والــی خۆراســان بــووە و دایكــی فــارس بــووە و زانایەكــی

كــە تــا ڕۆژی ئەمــڕۆش كۆلیــژە پزیشــكییەكەی باشــرین و

بەرمەكــی بــە نــاوى (جەعفــەر بەرمەكــی) پــەروەردەی

بەناوبانگرتیــن كۆلیــژە لەســەر ئاســتی ئێ ـران.

كــردوە.
بــا بگەڕێینــەوە بــۆ ئەكادیمیــای گونــدی شــاپور .لــەو
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ســەروبەندەدا ســەقافەتی یۆنانــی تاڕادەیــەك زاڵ بــوو

كوڕەكانیــان كــرد تــا دەگاتــە متــەوەكل بیلــا.

بەســەر ئەكادیمیــای گونــدی شــاپوردا ،بــە تایبــەت

دەڵێــن هــەر ئــەم كەســە بــوو كــە بــۆ یەكــەم جــار

بەرهەمەكانــی ئەفالتــۆن و ئەرســتۆ و پیتاگــۆرس و بــە

جەســتەی مەیمونــی (تەرشیــح) كــرد .جگــە لەمــە زیاتــر

تایبەتیــر لــە بــواری پزیشــك و فەلســەفە و مەنتیقــدا،

لــە  28كتێبــی نووســیوە ،بــە رسیانــی و عەرەبــی و یۆنانــی

لــە دوایــدا بەشــەكانی بیــركاری ،فەلــەك ،موزیــك ،كیمیــا،

قســەی كــردوە.

زمانەوانــی و بەشــی تــری تێــدا كرایــەوە ،ئــەم گەشــەكردنە

یەكێكــی دیكــە لــەو وەرگێڕانــەی گونــد شــاپور (حنیــن بن

لــە ســەردەمی دەســەاڵتی خــەرسەوی یەكەمــدا ڕوویــدا

ئیســحاق) بــووە 809 – 873 ،كــە بــە شــێخی وەرگێــڕەكان

( 579 - 531ز).

نارساوە.

وەك پێشــر ئامــاژەم پێــدا زۆربــەی وەرگێڕەكان كریســتیان

حونیــن ماوەیــەك بەڕێوەبــەری (دار حكمــة) بــووە لــە

بــوون .لــەم بــارەوە (دەی پــاوڵ)ی ڕۆژهەاڵتناســی

بەغــدا ،ئەمیــش چەندیــن زمانــی زانیــوە وەك رسیانــی،

هۆڵەنــدی دەڵێــت «ئەوانــەی لــە بــواری وەرگێــڕان لــە

فارســی ،یۆنانــی و عەرەبــی .وەك دەڵێــن پــر لــە 100

نێــوان ســەدەكانی ( 10 - 8ز) كاریــان كــردوە دەتوانــم

كتێبــی وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانــی عەرەبــی ،یەكــەم

بڵێــم هــەر هەموویــان رسیــان بــوون».

وەرگێــڕ بــوو كــە لــە بــری وەرگێڕانــی حەرفــی ناوەڕۆكــی

كەواتــە لــەم حاڵەتــەدا تەنهــا شــتێك پەیوەندیــی بــە

وەردەگێــراوە.

ئیســامەوە هەبووبێــت پــارە بــووە ،ئەویــش هــی زەكات

حەنیــن دوو كــوڕی هەبــوو بــە ناوەكانــی ئیســحاق و

و جزیــە و تااڵنیــی واڵتــان بــووە .چونكــە كتێبــەكان

داود ،كــە یەكێكیــان فەیلەســوفێكی فــرە بەهــرە بــووە،

یۆنانــی یــان فارســی بــوون وەرگێــڕەكان كریســتیان بــوون.

ئــەوەی دیكەیــان وێــڕای كاری پزیشــكی شــارەزایی لــە

كریســتیانەكان لــەو دەمــەدا جگــە لــە كاركــردن لــە بــواری

زانســتەكانی دیكەشــدا هەبــووە.

وەرگێڕانــدا خۆشــیان چەندیــن خوێندنگایــان بەڕێوەبردووە

ئیســحاق بەرهەمەكانــی ئەرســتۆ و ســوكرات و چەنــد

وەك خوێندنــگای ڕوهــا ،مــار یەعقــوب ،نەســیبین ،ئەمانــە

فەیلەســوفێكی دیكــەی یۆنانیــی وەرگێـڕاوە .بــە هەمــووی

جۆرەهــا زانســتیان تێــدا دەخوێـرا ( 4 - 2ز).

 25كتێبــی وەرگێ ـڕاوە.

یەكێــك لــە خوێندكارەكانــی ئەكادیمیــای گونــدی شــاپور

ناوی هەندێك لە وەرگێڕەكانی تر:

(یوحەننــا بــن ماســویە) بــوو كــە پاشــان بــووە دكتــۆری

* قەســتا بــن لــوكا ،لــە بەعلەبــەگ لەدایكبــووە .هەروەهــا

تایبەتــی هارونــە ڕەشــید.

لــە بــواری فەلــەك ،بیــركاری و نووســیندا كاری كــردووە.

یوحەننــا مەســیحیی رسیانــی بــوو ،هارونــە ڕەشــید

پــر لــە  60بابەتــی نووســیوە.

ڕایســپارد بــۆ تەرجەمەكردنــی بــواری پزیشــكی ،پاشــان

* ثابــت بــن قــرە  ،801 -كەســێكی ســابیئی بــووە لــە

هارونــە ڕەشــید یوحەننــای كــردە ســەرۆكی وەرگێــڕەكان،

بەغــدا ژیــاوە لــە فەلســەفە و بیــركاری و فەلەكــدا

ئــەم مرۆڤــە خــۆی و كوڕەكانــی خزمەتــی هارونــە و

شــارەزایی هەبــووە.

* یەحیــای نەحــوی كــە زیاتــر كاری وەرگێڕانــی كــردوە.

حنیــن بــن ئیســحاق كــردوە كــە ئەویــش پزیشــك بــووە

غەزالــی دەڵێــت «زۆربــەی زانیارییەكانــم لــە كتێبــە

و لــە هەمــان بنەماڵــەی یەخشــوعییەكان بــووە ،داوای

وەرگێڕاوەكانــی یەحیــاوە وەرگرتــوە».

لێــدەكات كــە ژەهرێكــی بــۆ دروســت بــكات تــا یەكێــك

* ســهل بــن بیــر :845 - 786 ،جولەكــە بــووە كتێبەكانــی

لــە نەیارەكانــی پــێ بكوژێــت ،ئەویــش ڕەتــی دەكاتــەوە،

بەتڵیمۆســی كردوەتــە عەرەبــی .لــە تەبەرســتان لــە ئێـران

بۆیــە ســاڵێك دەیخاتــە بەندیخانــەوە .پاشــان ئــازادی

ژیاوە.

دەكات و دیســان هەمــان داوای لێدەكاتــەوە ،ئەویــش بــۆ

* بنەماڵــەی بەخــت یەشــوع (بختیشــوع) :لــە مــاوەی

جــاری دوەم ڕەتــی دەكاتــەوە .ئەمیــن پێــی دەڵێــت گــەر

 250ســاڵدا خێزانێكــی كریســتیانی رسیانــی بــە نــاوى

فەرمانەكــەم جێبەجــێ نەكەیــت ملــت دەپەڕێنــم .دیســان

(بەخــت یەشــوع) شــەش نــەوەی دكتۆریــان پێگەیانــدووە،

ڕەتــی دەكاتــەوە».

یەكێــك لەوانــە جرجیــس جوبرائیــل بــن یشــوع بــووە

ئەمیــن لێــی دەپرســێت بــۆ ژیانــی خــۆت دەخەیتــە

كــە چارەســەری ئەبــو جەعفــەری مەنســوری كــردوە،

مەترســییەوە؟ لــە وەاڵمــدا حنیــن دەڵێــت «پیشــەكەم

دەمێــك نەخۆشــی گــەدەی بــووە ،ســەردەمانێك جرجیــس

بــۆ ئەوەیــە خزمەتــی خەڵكــی پــێ بكــەم نــەك خەڵكــی

ســەرۆكی بیامرســتانی گونــدی شــاپور بــووە.

پــێ بكــوژم ،دوەم مــن كرســتیانم و ئایينەكــەم ڕێگــەم

* یەكێــك لــە كتێبەكانــی دەربــارەی نەخۆشــیی شــەكرە

پــێ نــادات كاری وا بكــەم ،چونكــە ئایينەكــەم پێــم

بــووە .كــە ئیــن ســینا و ڕازی ســودیان لــەم كتێبــە

دەڵێــت دوژمنەكانــی خۆتــت خــۆش بوێــت» .ئەمینیــش

وەرگرتــوە .1037 – 980

لــە كۆتایــدا قەناعــەت بــە قســەكانی دەكات و ئــازادی

* یخشــوع بــن جرجیــس :دكتــۆری تایبەتــی هارونــە

دەكات.

ڕەشــید بــووە هــاوكات ســەرۆكی دەســتەی پزیشــكەكانی

گــەر ئــەو وەرگێــڕە كریســتیانانە نەبوونایــە ئیســام هیچی

بــووە.

دەربــارەی فەلســەفە و زانســتی یۆنانییــەكان نەدەزانــی.

* جربائیــل بــن یخشــوع پزیشــكی تایبەتــی ئەمینــی كــوڕی

كەچــی ســەیر لەوەدایــە هیــچ ســەرچاوەیەكی ئیســامی

هارونــە رەشــید بــووە ،هــاوكات ســەرۆكی بیامرســتانی

باســی ئــەم وەرگێــڕە كریســتیانانە نــاكات.

بەغــدا بــووە.

ئەفســانەی (ئەلــف لەیلــە و لەیلــە) كــە بــە كــوردی

ئــەوەی ســەیرە دەگێڕنــەوە كــە چــی هارونــە ڕەشــید و

دەكاتــە هەزارویــەك شــەو .ئــەم ئەفســانەیە لــە بنەڕەتــدا

چــی كوڕەكانــی هێنــدە متامنەیــان پێیــان بــووە .بەبــێ

فارســییە و لــە فارســەكانەوە وەریانگێـڕاوە ،بــەاڵم عــەرەب

ئامادەبوونــی یەكێــك لــە پزیشــكەكانی یەخشــوعییەكان

هەرگیــز باســی ســەرچاوەكەی نــاكات.

نانیــان نەدەخــوارد.

ســەملێنەری ئــەم بۆچوونــەش ناوەكانــن .لــە زمانــی

ئیــن خەلــەكان دەیگێڕێتــەوە دەڵێــت« :ئەمیــن داوای لــە

عەرەبییــدا هیــچ ناوێــك نییــە بــە نێــوی شــهرزاد یــا
شــهریار .ئــەم دوو نــاوە كــە پاڵەوانــی ئەفســانەكەن
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هەردووكیــان نــاوی فارســین ،وەرگێــڕی ئــەم ئەفســانەیەش

ئیــن تەیمیيــە :ئیــن تەییمیــە بە یەكێــك لــە تووندڕەوترین

كەســێكە بــە نێــوی (املســعودي) لــه «مــروج الذهــب».

فوقەهاكانــی ئیســام هەژمــار دەكرێــت .زۆر بــە توونــدی

یاخــود (كەلیلــە و دیمنــە) كــە وا نــارساوە ئەفســانەیەكی

دژی هەمــوو جــۆرە زانســتێك بــووە و ئــەو زانایانــەش

عەرەبییــە ،بــەاڵم لــە ڕاســتییدا هندییــە و لــە هندییــەوە

لــەو بــوارەدا كاریــان كردبێــت بــە زەندەقــە و مولحیــد

كراوەتــە رسیانــی ،پاشــان لــە رسیانییــەوە وەرگێــڕدراوە

نــاوی بــردوون .ئەمــەش هەندێــك لــە بۆچوونەكانیەتــی

بــۆ فارســی ،عەبــدواڵ كــوڕی مقفــع لــە فارســییەوە

دەربــارەی زانســت و زاناكانــی ئــەو ســەردەمە:

كردویەتییــە عەرەبــی .كــە فارســێكی زەردەشــتی بــووە،

* تەنهــا شــتێك كــە بتوانیــن نــاوی بنێــن زانســت ئەوەیــە

پاشــان بوەتــە ئیســام.

كــە لــە محەمــەدەوە بۆمــان ماوەتــەوە ،جگــە لــەوە یــان

خزمەتی زانا ناعەرەبەکان بە

زانســت نییــە ،یــان بــێ كەڵكــە.

زانستە ئیسالمییەکان

گــەر چاوێــك بــە نــاوی ئــەو زانایانــەدا بخشــێنین كــە
خزمەتــی ئیســامییان كــردوە لــە زانســتە جیاجیاكانــدا،
دەبینــن زۆربەیــان عــەرەب نەبــوون و ســەر بــە نەتەوەكانــی
دیكــە بــوون:
 بوخاری خەڵكی (بوخارا)ی ئۆزبەكستان بووە. مسلم بن حجاج خەڵكی نیشاپور بووە لە ئێران. ئەسالە ،توركامنستان. تەرمەزی ،ئۆزبەكستان. ئینب ماجە ،ئێران. محمد بن جریر الطربی ،طەبەرستان. سیبەوەیهـ :شیراز ئێران ،نەحوی عەرەبی درووست كرد. ئینب خەلەكان ،خەلەكانی كوردستان. عباس بن فرناس :ئەمازیخی. -ئیسامعیل جەزیری .جەزیرەی باكووری كوردستان.

* ئەوانــەی لــە فەلســەفەدا كاردەكــەن ،كەســانی
سەرلێشــێواون و خەڵكانــی دیكــە بەالڕێــدا دەبــەن،
خۆیــان درۆ هەڵدەبەســن و ئــەو شتانەشــی دەیگوێزنــەوە
نەزانینــە لــە لۆژیكــدا.
هەروەهــا ئیــن تەیمیيــە دەربــارەی ئیــن ســینا پرســیاری
لێدەكــەن كــە پێــت فەیلەســوفە؟ لــە وەاڵمــدا دەڵێــت
«لــە نێــو ئیســامدا فەیلەســوف بوونــی نییــە».
ئیــن تەیمیيــە لــە شــوێنێكی دیكــەدا دەربــارەی زانســتی
كیمیــا دەڵێــت« :هیــچ كەســێك لــە ئەنبیــاكان ئەهلــی
كیمیــا نەبــوون ،نــە زاناكانــی ئایــن نــە مەشــایخە
موســوڵامنەكان نــە ئەســحابەكان و نــە شــوێنكەوتوانی،
ئەهلــی كیمیــا نەبــوون».
دیســان ئیــن تەیمیيــە دەربــارەی فەلســەفەی ئیــن ســینا
( )1037 - 980كــە فــارس بــووە ،دەڵیــت« :ئیــن ســینا شــتێكی
نەهێنــاوە كــە لــە ئیالهیــات و لــە شــەریعەتدا هەبێــت.
هەمــوو بیــر و بۆچوونەكانــی لــە مولحیدەكانــەوە وەرگرتــوە.

ڕاوبۆچوونی زانا ئیسالمییەکان

ئیــن ســینا و شــوێنكەوتوانی الی موســوڵامنەكان بــە مولحیــد

سەبارەت بە زانستە عەقڵییەکان

نــارساون و كتێبەكانــی هەمــووی كوفــرن .بۆیــە لە فەلســەفەدا

بــا بێینــە ســەر ڕاوبۆچوونــی زانــا و فوقەهاكانی موســڵامن
دەربــارەی زانســتی عەقڵی:

كاری كــردوە چونكــە بــە خێ ـزان كافــر بــوون».

هەروەهــا دەربــارەی ڕازی ( )923 - 864دەڵێــت:

پەیامەكــەی محەمــەد .پێویســتە لەســەر ئیامنــداران و

«هەرچــی خراپــی نێــو ئایينــەكان هەیــە ئــەم وەریگرتــوە،

دەســەاڵتدارانی موســوڵامن لــە شــەڕی ئەمانــە مبانپارێــزن

بــە تایبــەت لــە ســابئە و دەهریــە و فەلســەفەكانیان.

و لــە خوێندنــگاكان دوریــان بخەنــەوە.

بۆیــە دەبینیــن كۆمەڵێــك لــە زەندەقەكانــی جیهــان

غەزالــی :غەزالیــش دەربــارەی ئیــن ســینا دەڵێــت:

ســواری مەزهەبەكــەی بــوون».

ئیــن ســینا زانــای ئیســام نەبــووە ،بەڵكــو یەكێــك

دەربــارەی كیمیــاش دەڵێــت« :كیمیــا زۆر لــە ڕیبــا

بــووە لــە شــەیتانەكان ،هەروەهــا دەربــارەی فارابــی

حەرامــرە ،كەســانێك لــە كیمیــادا كار ناكــەن گــەر زمانــی

و ئیــن ســینا دەڵێــت« :گومانــم لــە كافربوونیــان

ڕاســتگۆییان هەبێــت .یــان شــێخێكی خەڵــك شــوێنكەوتوو

نییــە».

بێــت ،یــان پادشــایەكی عــادل بێــت ،یــان وەزیرێكــی پــاك

فارابــی ( )950 - 872كــە زانایەكــی فرەالیــەن بــووە ،لەژێر

بێــت .ئەوانــەی لــەم بــوارەدا كار دەكــەن شــێخانێكی

دەســتی (ابــو بــر متــی بــن یونــس)دا دەرســی خوێنــدوە

سەرلێشــێواون بــە منوونــەی ئیــن ســینا و هاوشــێوەكانی».

كــە ڕۆژانــە ســەدەها خوێنــدكار گوێیــان بــۆ وانەكانــی

شــافیعی( :شــافیعی) لــەو بــارەوە گوتویەتــی هــەر

گرتــوە .فارابــی كــە هاتــە بەغــدا ئــەم فەیلەســوفە

زانســتێك لــە دەرەوەی زانســتی ئیســام بێــت ،تەنهــا

مەســیحیەی دی و الی ئــەو وانــەی خوێنــد كــە لــەو

كات بــە فیڕۆدانــە ،یــان دەڵێــت «جگــە لــە زانســتی

دەمــەدا زیاتــر باســی لــە فەلســەفەكانی ئەرســتۆ دەكــرد.

فقــی ئیســام ئەوانــی دیكــە هەمــووی ڕاڕایــی و كاری

ئیــن قەییــم :بــە ئیــن ســینا دەڵێــت شــێخی مولحیدیــن

شــەیتانە».

یــان ئیاممــی مولحیدیــن ،چونكــە باســی لە فەلســەفەكانی

ئەوزاعــی( :ئەوزاعی)یــش دەڵێــت :هــەر زانســتێك لــە

ئەرســتۆ كــردوە ،یــان بــە ئیــن ســینایان گوتــوە كافرێكــی

پەیامبــەر و ئەســحابەكانەوە نەهاتبێــت ئــەوە زانســت نییــە.

زیــرەك.

(ســیوطی)( :جەاللەدیــن ســیوطی) دەڵێــت :هونــەری

زۆرێكــی تریــش ڕای دژ و خراپیــان بەرامبــەر بــە ئەبــن

لۆژیــک هونەرێكــی پیســە ،چونكــە ڕاماندەكێشــێت بــۆ

ســینا هەبــووە .بــۆ منوونــە غەزالــی لــە كتێبــی (الشــفاء)دا

فەلســەفە و زەندەقــە ،هیــچ ســودێكی ئایينــی و دنیایشــی

ئیــن ســینا و فارابــی تەكفیــر كــردوە.

تێــدا نییــە .بۆیــە پێوســتە حــەرام بكرێــت.

بــە گشــتی نزیكــەی  45زانــای ئیســامی لــە هەمــوو

(ئیــن صــەالح) :وتویەتــی فەلســەفە بۆتــە مایــەی

مەزهەبــەكان ،كاركردنیــان لــە مەنتقــدا حــەرام كــردوە.

سەرلێشــێواندن و زەندەقــە ،هــەر كــەس فەلســەفە

لــە نێویانــدا شــافعی ،ئیــام حرمیــن ،غەزالــی وەك پێشــر

لێبــدات چــاوی كوێــرە لــە ئاســت باشــییەكانی شــەریعەت

ئامــاژەم پێــدا.

كــە بــە بورهــان پشــت ڕاســت كراونەتــەوە .ئەوانــە

بــەم جــۆرە دەبینیــن بەتواناتریــن فەیلەســوفەكانی ئــەو

شــەیتان دەیانبزوێنیــت و دڵیــان تاریكــە بەرامبــەر

دەمــە وەك (فارابــی ،ڕازی ،ئیــن ســینا) لەبــەر دیــدی
زاناكانــی ئیســام كافــر و زەندیــق بــوون.

ژمارە  1کانونی دووەمی 2019

188

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

189

(عەبدولڕەحــان بــەدەوی) لــە كتێبــی (مێــژووی ئیلحــاد

دەمــە فڕۆكەخانــەی شــەنگەهای دەبێــت بێتــە ژێــر

لــە ئیســامدا) ال ،233 .دەڵێــت :الیەنــی بێبــاوەڕی لــە

فڕۆكەكەمانــەوە.

فەلســەفەی ڕازیــدا ڕوون و ئاشــكرایە .بــە تایبەتــی لــە

پێدەچێــت ئــەو بانگخــوازە وابزانێــت فڕۆکــەش وەك

كتێبەكەیــدا بــە نــاوی «العلــم االلهــي» و «مخاریــف

ســەیارە و شــەمەندەفەر و كەشــتی دەتوانێــت بوەســتێت.

االنبیــاء».

هەروەهــا كەســێك هەیــە بــە نــاوی دكتــۆر (عەدنــان

دید و تێڕوانینی زانا ئیسالمییە

ئیرباهیــم) .ئــەم كەســە بانگخوازێكــی مۆدێرنــە و لــە

هاوچەرخەکان بەرامبەر زانست

نەمســا دەژی .جیاوازیــی ئــەم لەگــەڵ ئەوانــی دیكــەدا

پــاش ئــەوەی دیــد و تێڕوانینــی زاناكانــی ئیســامامن

ئەوەیــە ،ئــەم بــڕوای بە زانســت هەیــە و دەڵێت «ئیســام

زاىن لــە ســەردەمی كۆنــدا دەربــارەی زانســت ،بــا بزانیــن
زاناكانــی ئــەم ســەردەمە لــەو بــارەوە چــی دەڵێــن؟
* ئيــن بــاز ،موفتیــی پێشــووی ســعودیە دەڵێــت :هــەر
كــەس گووتــی زەوی بــە دەوری خــۆردا دەســوڕێتەوە،
ئــەوە كافــرە و دەبێــت بكوژرێــت.
* ئــەل  -عوســەیمین :تــا ئێســتا زانســت خوالنــەوەی
زەویــی بــە دەوری خــۆردا نەســەملاندوە.
* ســاڵح فــەوزان :قســەكردن دەربــارەی خوالنــەوەی زەوی
بــە دەوری خــۆردا مەزهەبــی مرۆڤــە عەملانییەكانــە كــە
مەزهەبێكــی كفــر و ڕێگــە ونكــەرە.
* نەجیــب بەنــدەر خبیــری :گــەر زەوی دەســووڕێتەوە،
بۆچــی هەســت بــە گێژبــوون و سەرئێشــە ناكەیــن؟
* محمــد عریفــی :گــەر زەوی دەســوڕێتەوە كەواتــە
دەمێــك ســواری فڕۆكــە دەبیــن دەبێــت لــە واڵتێكــی
دیكــە بنیشــینەوە نــەك لــەو واڵتــەی بــۆی دەفڕیــن.
هــەر لــەو بــارەوە بانگخوازێكــی قەتەریــی گەنــج دەڵێــت،
بــڕوا بــە بیــردۆزەكان مەكــەن هەمــووی درۆیــە ،خــۆ
گــەر وابێــت گــەر ئێمــە لــە فڕۆكەخانــەی شــارقە و لــە
قەتــەر بفڕیــن بــۆ فڕۆكەخانــەی شــەنگەهای لــە چیــن،
لــە ڕێــگا فڕۆكەكــە لــە ئاســان (بوەســتێت) ،ئــەو

لــە ڕابــردوودا گرنگــی زۆری بە زانســت داوە» .لــەو بارەوە
دەڵێــت :ئێمــە لــە ڕابــردوودا زانســتامن هەبــووە ،داهێنەر
بوویــن بــەاڵم ئەوروپــا لێامنــی دزیــوە .لــەو شــوێنەی
ئێمــە وەســتاین ئــەوان دەســتیان پێكــرد .ئــەو ڕۆژە دێــت
كــە دەســتی پێبكەینــەوە و لــە ڕووی زانســتەوە ڕیــادەی
جیهــان بكەیــن.
ئەمانــەی ئامــاژەم پێكــردن تەنهــا منوونەیەكــن لــە
خەروارێــك .زۆری دیكــە هــەن هەمــان بۆچــوون یــان
نەگەتیڤرتیــان هەیــە دەربــارەی زانســت .بانگخوازانــی
كوردیــش هەمــان شــێوەی بانگخوازانــی عــەرەب،
لــەم ڕوەوە ڕۆڵــی خراپیــان هەیــە .بــۆ منوونــە دكتــۆر
عەبدولواحیــد ،خــۆی پزیشــكە بــەاڵم بــاوەڕی بــە زانســت
نییــە و زیاتــر بــاوەڕی بــە خورافیــات یــان بــە پزیشــكی
نەبــەوی و بــە قورئــان خوێنــدن هەیــە بــۆ چارەســەری
نەخــۆش .ڤیدیۆكانــی لــە یوتیــۆب گەواهیی ئــەوە دەدەن.
یاخــود كەســێكی دیكــەی كوردیــش كــە لــە ئەورپــا دەژی
لــە ڤیدیۆیەكــدا دەڵێــت «ئێمــە ڕیــادە و ســیادە و قیادەی
جیهامنــان كــردوە لــە ڕووی زانســتەوە ،بــەاڵم كافــرەكان
لێیــان وەرگرتیــن و خۆمــان بەدەســت بەتــاڵ ماینــەوە».

لە قوتابخانە ئیسالمییەكەی لەندەن چی دەخوێنن؟

ســەردەمە ناشــێت؟ لــە وەاڵمــدا مامۆســتاكە گووتــی :ئــەوە

لــە زۆربــەی واڵتانــی ئەورپــا خوێندنــگای تایبــەت بــە

بــە دەســت مــن نییــە ،بەڵكــو بڕیــاری سەرپەرشــتیارانی

موســوڵامنەكان هــەن .ئــەم خوێندنگایانــە لەژێــر كۆنرتۆڵــی

خوێندنگاكەیــە.

دەوڵــەت یــان وەزارەتــی خوێندنــی ئــەو واڵتانــەدا نیــن،
بەڵكــو لەالیــەن دەســتەیەك پیــاوی ئایينــی ئیســامەوە

سەرەنجامی فەیلەسوفەکان لەژێر

سەرپەرشــتی دەكرێــن ،كــە لــە زۆر حاڵەتــدا كەســانی

سایەی دەسەاڵتی ئیسالمییدا

توونــدڕەو و ســەر بــە ڕەوتــە ســەلەفی و ئیرهابیەكانــن.
ئەوانــەی لــەو خوێندنگایانــەدا دەخوێنــن زۆربەیــان
منــداڵ و مێردمنداڵــن .مەبەســت لــەم خوێندنگایانــە
پــر ئاشــناكردنی ئــەو خوێندكارانەیــە بــە ئیســام و
ئەركانەكانــی ئایينــی ئیســام و قورئــان خوێندنــە .لــە
پاڵیشــیدا هەندێــك وانــەی تــر دەخوێنــن وەك زمــان،
بیــركاری ،مێــژوو تــاد.
ڕۆژنامەنووســێكی ئینگلیــز خــۆی كــرد بــە یەكێــك لــەو
خوێندنگایانــەدا ،هەندێــك پرســیاری لــە خوێنــدكارەكان
كــرد كــە چــی دەخوێنــن .وەاڵمیــان ئەوەبــوو كــە ئێمــە
بــە پێــی سیســتەمی ئیســامی دەخوێنیــن و هەرچــی
لــە قورئــان و حەدیســدا نەبێــت بڕوامــان پێیــی نییــە و
نایخوێنیــن.
پاشــان ئــەو ڕۆژنامەنوســە یەكێــك لــە مامۆســتاكانی دوانــد
كــە ئافرەتێــك بــوو ،ئەویــش هەمــان شــتی گــووت و
جەختــی لەســەر ئــەوە كــرد ،كــە ئــەوان شــتێك ناخوێنن دژ
بــە ئیســام بێــت ،واتــە زانســتی ئــەم ســەردەمە ناخوێنــن.
ڕۆژنامەنووســەكە تووشــی شــۆك بــوو .پرســی چــۆن
دەكرێــت لــە ناوەڕاســتی ئەوروپا لــە واڵتێكــی دیموكراتییدا
و لەســەر نەفەقــەی دەوڵــەت منداڵەكانتــان فێــری جــۆرە
زانســتێك بكــەن كــە زەمــەن تەجــاوزی كــردوە و بــۆ ئــەم
ژمارە  1کانونی دووەمی 2019
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وەك پێشــر ئامــاژەم پێــدا لــە ســەردەمی خەالفەتــی
ئیســامییدا ،بــە تایبــەت لــە ســەردەمی خەالفەتــی
عەبباســییدا بزاڤێكــی ڕووناكبیــر و فەلســەفی و زانســتی
لەئــارادا بــوو.
ئەوانــەی ئــەو بزاڤەیــان دەبــرد بەڕێــوە زۆربــەی هــەرە
زۆریــان لــە نەتەوەكانــی دیكــە بــوون ،جگــە لــەوە ئەوانــە
یــان بێبــاوەڕ بــوون یــان ئیامنیــان بــە ئایــن زۆر الواز
بــووە .هــەر بۆیــەش پاشــان زۆربەیــان بــە دڕندانەتریــن
شــێوە كــوژران یــان ئەشــكەنجە دران ،یــان دەربــەدەر
و نــان بــڕاو كــران منوونــەكان ئەمانــەن( :حــەالج ،ئیــن
ڕوشــد ،ئەبــی بەكــر ڕازی ،فارابــی ،ئیــن هەیســەم ،بشــار
بــن بــرد ،ابــن مقفــع ،ابــن خطیــب ،كنــدی .عبــاس بــن
فرنــاس و چەنــد زانایەكــی دیكــە).
كوشــتنی ابــن ختیــب بــە شــێوەیەکی وەحشــیانە ،بــە
هــۆی دۆزینــەوەی نەخۆشــیی تاعونــەوە بــوو كــە
گووتبــووی لــە كەســێكەوە دەگوێزرێتــەوە بــۆ كەســێكی
تــر .واتــە نەخۆشــییەكی «ساری»ـــە ،ئەمــەش بــە الی
ئەوانــەوە دژ بــە حەدیســی نەبەوییــە .بۆیــە كوشــتیان.
خســتیانە گــۆڕ ،دوایــی دەریــان هێنــا و ســوتاندیان و
جارێكــی تــر خســتیانەوە گــۆڕەوە .بــە مەرجێــك بــێ
گوناهیشــی ســەملێرنابوو .ئەمــە لــە ئەندەلــوس ڕوویــدا.
یاخــود كەنــەدی كــە زانــای فەلــەك ،پزیشــك ،موزیــك،

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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دەروننــاس ،لۆژیــك ،كیمیــا و فیزیــا بــوو.

لــە بــواری كیمیــادا تــا ئێســتا ( )111خــەاڵت بەخ ـراوە.

خەلیفــە موتەوەكکیــل بــەوە نارسابــوو دژی زانایــان

تەنهــا یــەك عــەرەب لــەو بــوارەدا وەریگــرت ئەویــش

بــوو ئیــدی موســوڵامن بوایــە یــا نــا .فەرمانــی كوشــتنی

(ئەحمــەد حســن زەوایــل) ســاڵی  1999وەریگــرت كــە

كنــدی دەركــرد .كنــدی پشــتگیریی لــە خــۆی كــرد ،وتــی

لــە كالیفۆرنیــا وانــەی دەگووتــەوە .بڕوانامەكەشــی لــە

(دوژمنانــی فەلســەفە جاهلــن بــێ مێشــكن غەبیــن،

زانكــۆی بەنســلڤانیا وەرگرتــوە.

بازرگانــی بــە ئایينــەوە دەكــەن).

لەبــواری ئابوریــدا  76كــەس وەری گرتوە .یەك موســوڵامن

پێگەی موسوڵمانان لە خەاڵتی نۆبڵدا

خەاڵتــی نۆبــڵ باشــرین پێگەیــە بــۆ ناســین و
بەرجەســتەكردنی توانــا و بەهــرەی هــەر واڵتێــك یــان
نەتەوەیــەك لــە بــواری زانســتدا.
ئەلفریــد نۆبــڵ  1896 - 1833ئەندازیــاری كیمیــاوی بــوو
لــە ســوید ،لــە ژیانیــدا  350داهێنانــی كــردوە ،گرنگەكەیان
دۆزینــەوەی دینامیــت بــوو بــۆ تەقاندنــەوە ،خــۆی
دامەزرێنــەری خەاڵتــی نۆبــل بــوو ،لەســەر پێشــنیاری
خــۆی ئــەم خەاڵتــە بەخـرا بــەو كەســانەی لــە بوارێكــی
زانســتییدا خزمەتیــان كــردوە.
ســەرەتا تەنهــا لە چەنــد بوارێكــی دیاریكـراودا دەبەخرشا،
بــەاڵم پاشــان بــوارەكان ف ـراوان بــوون ،لــە ئێســتادا لــەم
بوارانــەدا خــەاڵت دەبەخرشێــت :فیزیــا ،كیمیــا ،ئابــووری،
ئــەدەب ،پزیشــكی ،ئاشــتی .زانســتی هەمەجــۆر و بــواری
دیكــەش ،یەكــەم خــەاڵت ســاڵی  1901بەخـرا.
* جولەكــەكان كــە ژمارەیــان لــە جیهانــدا بــە ( )12ملیــۆن
مەزەنــدە دەكرێــت  184خەاڵتــی نۆبڵیــان وەرگرتــوە.
* بــەاڵم بــە ( )59واڵتــی ئیســامی كــە ژمارەیــان ملیاردێــك
و  600ملیۆنــە تەنهــا  9خەاڵتیــان وەرگرتــوە.
جــا ئەگــەر ژمــارەی دانیشــتوان بــۆ وەرگرتنــی خەاڵتــی
نۆبــڵ حســاب بكەیــن دەبــوو نزیكــەی هــەر 25000
موســوڵامن خەاڵتێــك وەربگــرن.

یــان عەرەبــی تێــدا نییە.
لــە بــواری دەرمانســازیدا ( )107خــەاڵت بەخ ـراوە بــە
هەمــان شــێوە موســوڵامنان لێــی بێبەشــن.
یابانییــەكان كــە ژمــارەی دانیشــتوانیان  128ملیۆنــە تــا
ئێســتا ( )9خەاڵتــی نۆبڵیــان لــە بــوارە جیاجیاكانــدا
وەرگرتــوە كــە زۆربەیــان داهێنانــی تەكنەلۆجیــن.
لــە بــواری ئەدەبــدا ( )109خــەاڵت بەخ ـراوە ،لــە نێــو
عــەرەب و موســوڵامناندا تەنهــا نەجیــب محفــوز ســاڵی
 1988وەریگرتــوە ،كــە ئەویــش بــە بیــر و بۆچــوون و
مومارەســەى كەســێكی عەملانــی بــووە.
لــە بــواری ئاشتیشــدا ڕالــف بونچــە  1950لــە فەلەســتین
وەری گرتــوە .ســاڵی  1978ســادات لــە میرس .ســاڵی 1994
یــارس عەرەفــات فەلەســتین .ســاڵی  2003شــیرین عەبــادی
ئێرانــی لــە بــواری داكۆكــی لــە دیموكراتــی و مافــی مرۆڤ
وەریگــرت .ســاڵی  2005محمــد بەرادعــی میــری لــە
بــواری وزەی ناوەكییــدا وەریگــرت 2014 .مەاللــە یوســفزا
پاكســتانی لــە بــواری داكۆكــی لــە خوێندنــی مندااڵنــی
كــچ وەریگــرت.
بەراوردێكی گرنگ

تۆمــاس ئەدیســۆن خــۆی بــە تەنهــا  1093داهێنانــی
پێشــكەش بــە مرۆڤایەتــی كــردوە ،بــە تایبەتــی لــە بــواری

پیشەســازی و تەكنەلۆجیــادا كــە تــا ڕۆژی ئەمــڕۆش
مرۆڤایەتــی قــەرزداری كارەكانییەتــی .گــەر ئەدیســۆن
نەبوایــە دەبــوو تــا ئێســتا بــە تاریكــی دابنیشــتینایە.
بــەاڵم لــەوالوە لــە بــەرەی ئیســام و دژ بــە زانســتدا (ئیــن
تەیمیيە)مــان هەیــە كــە نقــڵ پێــش عەقــڵ دەخــات .واتــە
ئایــن پێــش زانســت و بەرهەمــی ئەقڵــی دەخــات .فیزیــا،
كیمیــا ،مەنتــق و فەلســەفه تەحریــم دەكات و بەمــەش
هەزارەهــا جیلــی توونــدڕەو و تیرۆریســتی بەرهــەم
هێنــاوە كــە كاریگــەر بــوون بــە بۆچوونــە مەترســیدار
و دژە ئینســانییەكانی .هــەر وتەكانــی ئیــن تەیمییەیــە،
ئەمــرۆ ژیــان وێ ـران دەكــەن و دژ بــە هەمــوو زانســتێك
دەوەســتنەوە.
جــا ئایينێــك گــەر ئیــن تەیمیيــە و هاوشــێوەكانی بەرهــەم
هێنابێــت ،بێگومــان ناكرێــت و ناتوانیــن بڵێــن ئــەو ئایينــە
زانســت دۆستە.
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