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 پێشەکی

 

؟  ئایا هیچ کتێبێک دەتوانێ لە ئاسمانەوە و لە الیەن ەینیئایا قورئان نووسراوەیەکی ئاسما

و کتێبە   ی دیکەوە هاتبێ؟ سەرچاوەی ئەو چیرۆکانەی کە لە قورئانێکبوونەوەر

ی دەقی ئایینی کامەیە؟ ئاکامی بە کانی دیکەدا هەیە، لە کوێدایە؟ چییەتی راستەقینەەینیئایی

 ئاسمانی زانینی دەقی قورئان لە دنیای ئەمڕۆدا چییە و چی لێدەکەوێتەوە؟ 

ئەمانە و کۆمەڵە پرسیارێکی دیکە کە سااڵنێکە نووسەریان سەرقاڵ کردووە، هەوێنی 

لە . خوێنەری بەڕێزدایە یسەرەکی نووسینی ئەم کتێبە بوون کە ئێستا لە بەردەستی ئێوە

تاکێکی  وەکبەردەوام , وەموو ئەم سااڵنەدا کە نووسەر بە دوای باسە تیئۆرییەکاندا بوه

و هەروەها کوردستان،  ی ئیسالمی و خەڵکێکی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستکۆمەڵگە

و جۆراوجۆر بەرەوڕوو دەبوو کە  و کارەساتی دڵتەزێن بەردەوام لە گەڵ رووداو

کی ئەو شتەی کە لە کتێبخانەکاندا بە ناوی ئیسالم و زۆربەیان دەبوون بە الیەنی پراکتی

و تەفسیری  شرۆڤە. تەوەکتێبیان پڕ کردۆ باوەڕی ئیسالمی بە سەدان و هەزاران قەفەزەی

ی ئیسالم، ئاخافتنی ئیسالمی و دەیان جۆر وسیرە، وتەی گەورەکانی دین، مێژو قورئان،

ستی بتەو کردنی باوەڕی خەڵک و کتێبی دیکە کە هەموویان سەبارەت بە ئیسالم و بە مەبە

کان تایبەتمەندییەکیان هەیە کە ەینیبەاڵم کتێبە دی. کاننەینیوەاڵم دانەوە بە پرسیارە ئایی

رێگری خوێنەرن بۆ ئەوەی بتوانێ لە ناخی چییەتی بابەتەکە تێبگات، ئەو تایبەتمەندییەش 

ەقی قورئان و رەوایی بێ بوون و دڵنیایی بە نیسبەت ئاسمانی بوونی د  بریتییە لە بێگومان

هەر بەو هۆیەوە هیچکام لەو پرسیارانەی سەرەتا باسم کرد بە . ئەمالوئەوالی ئیسالم

 .داخەوە لە زۆبەی کتێبخانەکانی ئیسالمدا وەاڵم نادرێنەوە
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و کتێب هەن کە ئەگەرچی ژمارەیان زۆر کەمە،  نووسراوە هێندێکلە الیەکی دیکەوە 

ن تا لە روانگەیەکی دیکەوە چاو لە دینی ئیسالم بکەن و ئەو بەاڵم نووسەرەکانیان تێکۆشاو

ە کە باسم کرد، بەالوە نێن و ئازادانە لە گەڵ ئەم بابەتەدا بەرەوڕوو یپێشمەرجە سەرەکی

بەاڵم زۆربەی ئەوانەش لە باسی مێژووی ئیسالم تێناپەڕن و تەنیا باسی ئەو راستییە . بن

ان نەتەوە و حاشایەوە بە ئەنقەست شاردراوئایینی زانایانی لە الیەن مێژووییانە دەکەن کە

لێکدانەوەی مێژووی راستەقینەی ئیسالم ئەگەرچی کارێکی بەنرخە و الیەنی  .لێدەکەن

پرسیاری  هێندێکشاراوەی دین و بەتایبەت ئیسالم دەردەخات، بەاڵم هێشتا وەاڵمدەری 

کی بەربێژ لە گەڵ بنەمایی خوێنەر نیە و ناچێتە سەر باسی لۆژیکی، هەر بۆیە مێش

 .  قوواڵیی دیارەدەیەک بە ناوی دین ئاشنا ناکات

یەک کە بیری چەق بەستووی دینی زاڵە، نووسەرانی لەو چەشنە بە زووترین لە کۆمەڵگە

، بۆ ماوەیەک هەرایەک  کات دەکەونە بەر تانە و هێرش و هەڕەشەی بەڕێوەبەرانی دین

اوکەی ەو نووسەر و لێکۆڵەرانەی کە دڵەڕئبەهۆی کەم ئەژمار بوونی  بەاڵم ساز دەبێت،

راست و ناڕاستی بابەتی دینیان هەیە، ئەو باسە دوای ماوەیەک کەمرەنگ دەبێتەوە و 

ی، دیسانەوە رۆشنبیران یهەموو شتێک دەگەڕێتەوە بۆ سەر رەوتی هەمیشە

کۆڕوکۆبوونەوەی جۆراوجۆر پێکدێنن بۆ باس کردن لە سەر بابەتە رۆشنبیرییەکان، 

نی سیاسی کۆڕوکۆبوونەوە پێکدێنن بۆ لێکدانەوەی هۆکارەکانی لەرزۆک بوونی چاالکا

دیموکراسی و پەرەسەندی توندووتیژی، ئاکادێمیسییەنەکان بە هەمان شێوە بۆ خوێندنەوە و 

لێکدانەوەی چەمکە زانستییەکانی پێوەندیدار بە مۆدێرنە و پۆست مۆدێڕنە و بابەتی لەو 

 . چەشنە

یش کۆمەڵگە سەرقاڵی بابەتەکانی خۆی دەبێت و خەڵکانی ەڵگەتوێژی بیرمەندی کۆم

 .  درێژە بە رەوتی هەمیشەی ژیانیان دەدەن

مەودای نێوان توێژی رۆشنبیرو خەڵکی ئاسایی رۆژ لە دوای رۆژ قووڵتر دەبێتەوە، لە 

 وە دین و  دنیای ئەمڕۆیی، لە کەشگەڵ ئەوشدا دەبینین کە دنیای نەریتیی پشتبەستوو ب

ئەم دوو دنیایە ئەگەرچی هەڵگری تایبەتمەندیگەلێکی . ەکی هاوبەشدا هەناسە دەدەنهەوای

، بە شێوەی هاوتەریب داگەلێک وەک کوردستانەڵگەپێکناکۆک و دژی یەکن، بەاڵم لە کۆم

لە رۆشنبیران بە  هێندێکلەم نێوەدا .  و تارادەیەکی زۆر بێدەنگانە لە تەنیشت یەکدا دەژین

ە بە مانای هەمان پێکەوە ژیان و لێکحاڵی بوون و چارەسەری هەڵە پێیان وایە ئەو

کێشەکانی نێوان دین و دنیای ئەمڕۆیە، لە حاڵێکدا کێشەکان هەر وەک خۆیان ماونەتەوە و 
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ان دین و دنیای مۆدێڕن لە بێدەنگی نێو. هێچ هەوڵێک بۆ چارەسەر کردنیان نەدراوە

دین لەم . ریش ترس خولقێنەێچەوانە زۆو بە پ نیەی نەریتیدا، بێدەنگییەکی باش کۆمەڵگە

واتە بە هۆی . ەییانەدا بەردەوام خاوەنی پۆتانسیەلی روو کردن لە توندووتیژیکۆمەڵگە

ت و دینداری نیەنەبوونی دیالۆگ و ئاخاوتن لە نێوان رۆشنبیری باوەڕمەند بە عیلما

م دو الیەنەدا  پەیڕەوی مزگەوت، مەودایەکی قووڵی نامۆیی و یەکتر نەناسین لە نێوان ئە

 یش لە نیوانیاندا سەرهەڵدپێک دێت و هەرکات هەلێ بڕەخسێ لەوانەیە کێشەی جید

بابەتی پیرۆز و  وەکیەک کە پشتبەستوو بە دینە و دین ۆمەڵگەک: بدات، بەو شێوەیە کە

و عیلمانی هەیە، بە هۆی نەبوونی  الردەکات، بەاڵم حکوومەتێکی سێکو  لێ ئاسمانی چاو

دایە و ئایدیالێکی ئایینی لە مێشکی گشتیی ئیسالمی، بەردەوام ییەتەاڵتدارئەزموونی دەس

سالمی هەیە، ئەو نۆستالۆژیا نۆستالۆژیایەکی بە نیسبەت ئیسالم و حکوومەتی ئی

، لە رێگای (واتە نوێژی هەینی) یەک جارێ لە کۆبوونەوەی گشتی موسڵمانانداحەوتوو

مەوە بتەوتر و بە هێزتر سەرەتاکانی ئیسال یییەتگێڕانەوەی چیرۆکی سەردەمی دەسەاڵتدار

بەو شێوەیە  بوونی دەسەاڵتێکی ئایدیالی ئیسالمی  دەبێت بە بەشێک لە باوەڕی  دەبێت،

خەڵک، ئەو بەکگراوندە لەوانەیە هەرکات هەلێک بڕەخسێ کاریگەری خۆی دابنێت و 

ی دین حکوومەتە سێکوالرەکان هەڵپێچێت و خولیای دەسەاڵتداری بۆ بەڕێوەبەران

بۆیە تا کاتێک کە باسی دین و ئایین بە گشتی و ئیسالم و قورئان . دەستەبەر بکات

و ناسین،  و رەخنە بەتایبەت، بە شێوەی جیددی نەبێت بە باسی رۆژی لێکۆڵینەوە

 .دایە سەقامگیری دیموکراسی و جێبەجێ بوونی مافی مرۆڤ هەمیشە لە مەترسی

ستی بە دیالۆگی بەردەوام هەیە، پێویستی بە ی نەریتی سەبارەت بە دین پێویکۆمەڵگە

پێکهێنانی کەشووهەوای دیالۆگی لەو . ومڕ و گفتووگۆ هەیە و مشت روونکردنەوە

چەشنەش زیاتر لەوەی کە ئەرکی دڵسۆزانی دین بێت، ئەرکی رۆشنبیرانە، کە بە هێنانە 

انستی، زانایانی کردنەوە و لێکدانەوەی ز بەرباسی الیەنە جیاوازەکانی دین و ئیسالم و شی

ئیسالمیش بهێننە ناو بازنەکە تا بۆ چاکسازی دینی و گونجاندنی دین لە گەڵ دنیای 

دوورەپەرێزی رۆشنبیران لە بیاڤی رەخنە و لێکۆڵینەوەی دینی دەبێتە . ئەمڕۆدا هەوڵ بدەن

هۆی ئەوەی کە زانایانی ئایینیش هیچ هەوڵێک بۆ شرۆڤەی مرۆیی و ئەمڕۆیی دین 

ی بیری ئیسالمی بەرهەمی کەمتەرخەمی ک لە ناچەوازی و بەستراویبەشێ. نەدەن

رانبەر بە تایبەتمەندی سەرەکی رۆشنبیر، هەست بە بەرپرسیاریەتی بە. رۆشنبیرانە

و ئاسایی  تی، رۆشنبیر هەوڵ دەدات تا جلی دووپات بوونەوەنیەو بایەخەکا کۆمەڵگە
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و خەڵکی خۆی هان بدات تا سەر  بوون، لە بەر هەموو بابەتەکان و دیاردەکان دابکەنێت

لە نوێ شتەکان ببینن و بیری لێ بکەنەوە، رۆشنبیر نە دڵەراوکەی دەسەاڵتی هەیە و نە 

 نی بەخشیا، تەنیا دڵەراوکەی رۆشنبیر زانیاردڵەراوکەی خۆشەویست بوون لە ناو خەڵکد

بابەتەکان  ئەو ئازادانە هەموو. نیەو زانینە، لە قامووسی رۆشنبیردا هیچ بابەتێک بڤە 

لە خەمۆکی بیر و هزر  بەخشی رەخنە و بەو شێوەیە کۆمەڵگەدەخاتە بەر نەشتەری شەفا

یە کە و وشیاری مێشکی گشتی کۆمەڵگەرۆشنبیر بەشی پرسیارکەر . رزگار دەکات

دەتوانین . پێوەندی راستەوخۆی بە ئەوەوە هەیە ێگەیشتن و بەرەوپێش چوونی کۆمەڵگەت

ی رۆشنبیر چاوەدێری بە سەر ئاستی تێگەییشتوویی بڵێین تایبەتمەندی سەرەک

داببڕێت و وەک  کۆمەڵگەدایە، و هەر بەو هۆیەش ناتوانێ هەرگیز لە کۆمەڵگە

ئەو هاوکات لە .  بکات نەکاندا و  لە باری تیۆرییەوە ئیشئاکادێمیسییەنێک تەنیا لە کتێبخا

ردەوام هەموو شتێک لە گەڵ وەبەرچاو گرتنی رەوتی جیهانیی بابەتە رۆشنبیرییەکان، بە

ی خۆیدا هەڵدەسەنگێنێ و جێگە و پێگە کۆمەڵگەو کوڕییەکانی   گەڵ پێداویستییەکان و کەم

و تایبەتمەندییەکانی وەاڵتی خۆی دەبینێت و لە پێداویستییەکانی ئاگادارە، بۆ نموونە ئەگەر 

شەیەکی زاڵ و هەیە و ئەو کێشەیە بووە بە کێ ی تێدالە واڵتێکدایە کە کێشەی رەنگی پێست

و دەنووسێت و بەئاگا هێنانەوەی  سەرەکی، ئەو بەردەوام لە سەر ئەو بابەتە بیر دەکاتەوە

ئەوە تایبەتمەندی . خەڵک بە نیسبەت ئەو کێشەیە بە ئەرکی سەرەکی خۆی دەزانێ

 .و واڵتە موسڵمانەکانیش دەگرێتەوە رۆشنبیر لە هەموو دنیادایە

و بایەخە  اڤین لە گەڵ دنیای دەرەوە پێوەندی گرتووەنزیک بە سەدەیەکە کە رۆژهەاڵتی ن

و بەردەوام لە هەوڵی سەقامگیر کردنی  مرۆییەکانی تا رادەیەک پەسەند کردووە

. سەرەکیترین بایەخی دنیای ئەمڕۆدا بووە وەکدیموکراسی و چەمکە بەستراوەکانی، 

ەواوی چارەسەر بەاڵم وێڕای ئەو هەموو هەوڵە ئێستاشی لەگەڵ بێت، ئەو کێشەیە بە ت

 .و مەودای نێوان دنیای نەریتی و دنیای مۆرێرن هەر قووڵ و کێشە خولقێنە نەکراوە

ئەگەرچی زۆر هۆکار وەک دەستێوەردانی دەرەکی و ئاژاوەگێڕی الیەنە توندڕەوەکان، 

لەو مەسەلەیەدا کاریگەرییان هەبووە، بەاڵم ئایا رۆشنبیرەکانیش ئەرکی خۆیان لەو 

ی جێبەجێ کردووە؟ رۆشنبیری رۆژهەاڵتی ناڤین تا چەندە بە نیسبەت بارەیەوە بە باش

رووداوەکانی دەورووبەری خۆی بەرپرسیارانە جوواڵوەتەوە و گرینگی پێداون؟ لە 

ی خۆی داوە یان کۆمەڵگەندا، ئایا گرینگی سەرەکی بە دان بە بابەتەکا  لێنبەندی گرینگیپۆ
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ک لە کۆڵەکەکانی بیری خەڵکی ئەم یەکێ وەکرەوتی رۆشنبیری جیهانی؟ رۆڵی دین 

 ناوچەیە تا چەندە بۆ رۆشنبیرەکان هەستیار و گرینگ بووە؟

چاو خشاندنێک بە سەر باسە رۆژەڤەکان لە ناو رۆشنبیرانی ئەم ناوچەیەدا، دەرخەری 

ئەوەیە کە ئەم رۆشنبیرانە لە چاو دەورێک کە دین دەیگێڕێت، زۆر کەم روویان لەو 

ەوام خستوویانەتە پەراوێز و بە دوای ناساندنێکی تازە لەم دیاردەیە و بەرد باسانە کردووە

رۆشنبیر و بیرمەندی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بابەتێک بە ناوی دینی لە کاتێکدا . نەبوونە

رۆشنبیری . ۆژانەی هەیەدا بوونی زیندو و ر بەرەاڵ کردووە کە دین لە ناو خەڵکەکەی

گی نوێژ بووە، کەچی خۆی لەو راستییە کەڕ جار گوێی لە دەنگی بان ئێمە رۆژێ پێنج

کوالرەکان و ێدڵیان بە حکومەتە س.  کە ئەو دەنگە دەڵێ ئێرە واڵتێکی جیاوازە کردووە

ە کە ئەو هەموو منارە وە و لە بیریان کردوورووکەشی جوانی مۆدێرن بوون خۆش کردو

کییەک کە بە هۆی ناکۆ. ر نەکراو دەکەناسی ناکۆکییەکی بنەمایی و چارەسەقیت کراوە، ب

وهەوای دیالۆگ و نەبوونی مەجالێک بۆ رەخنە گرتن و خستنە بەرباسی نەبوونی کەش

بەرەو ناسینێکی سەقەت لە  کۆمەڵگەزانستییانەی هەردوو بابەتی دین و دیموکراسی، 

نێوان بایەخە ئینسانی و  ەهەردووی ئەم بابەتانە دەبەن و دەبنە هۆی سەرگەردانی خەڵک ل

 .نداکانیەئاسما

رۆژئاوا . مێژووی دین لە رۆژئاواو رۆژهەاڵتدا دوو رەوتی بە تەواوی جیاوازی هەبووە

و  ەکانی دەستپێکردسەوە باسی لە سەر دین و چەمکە پێوەندیدارهەر لە سەرەتای رێنێسان

. کانیان دەخستە بەرباسەینیبە دەیان بیرمەندی دینی گەورەی هەبوو کە چەمکە دی

ە مارتین لۆتێر و کالۆنەوە دەستی پێکرد، بە باسە فەلسەفییەکانی ریفۆرمخوازی دینی کە ل

هەموو  وەکهتد درێژەی پیدرا و بیاڤی دین ....کانت و دواتر شالیرماخر و ویلیام جێمزو 

اتی یئیالهی. بیاڤەکانی دیکەی زانستی مرۆیی هەرگیز لە بیرمەندی گەورە چۆڵ نەبوو

ەوە، ئەمە بووە هۆی ئەوەی دین وجیا بو مەسیحی بەرەبەرە لق و پۆپی جۆراوجۆری لێ

و بەشێک لە ژیانی بچێتە ناو زانکۆ و  لە ژێر چاوەدێری و کۆنترۆڵی کلێسا  بێتە دەرەوە

بەو شێوەیە وانەگەلێک وەک  مێژووی دینەکان، فنۆمنۆلۆژی دین و . ببێتە بابەتی زانستی

 .هێرمۆنۆتیک توانییان جێگای خۆیان لە زانکۆکاندا بکەنەوە

ی رۆژئاوایی لە دین لە گەڵ جیهانبینیی بووە هۆی ئەوەی کە ناسینی مرۆڤ ووی ئەمانەهەم

بایەخێکی  وەکی کە  دیموکراسی نیەگشتی ئەودا هاوساز بێت و بەشێک بێت لەو جیهانبی

 .سەرەکی دەناسێنێ
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ناوی چاکسازی  بە رەوتێک کە. ئەو شتە لە رۆژهەاڵتی ناوەراستی موسڵماندا رووی نەدا

، بە کاریگەری وەرگرتن لە کردووەیەوە لە چەند سەدە لەمەوپێشەوە چرۆی ئیسالمی

ی دروشمە سەرەکییەکەی گەڕانەوە بۆ دەقی کتێبی پیرۆز بوو، دروشمپرۆتستانیزم کە 

گەری یەکەم  ی هەڵبژارد و لە واقێعدا سەلەفی(دەقی قورئان) "نص"گەڕانەوە بۆ 

ئەم جۆرە چاکسازییە زیاتر لە . دا بوو بزوتنەوەی چاکسازی لە ئیسالمی دوای رینێسانس

ژوودا بە الرێدا ەوەدایە و مەسەلەکەی ئەوەیە کە ئیسالم لە رەوتی مێنخانەی زیندووکرد

مەبەست لە سەلەفی . )ان بگەرێنەوە بۆ سیرەی سەلەفی ساڵحەکڵمانچووە و دەبێ مۆس

ئیسالمی و  تابعین و ئیمامانی چوار مەزهەبی ساڵح خولەفای راشدین، سەحابەی کیبار،

بزوتنەوەی .( ەهتد جوەینی، غەزاڵی و ابن جەوزی وبەتایبەت ئەحمەدی حەنبەل، 

یەکەم، باڵی نوێی ئیعتزالی کە سەید جەماڵی : کەوتەوە  چاکسازی ئیسالمی دوو باڵی لێ

دووهەم، باڵی نوێی . ی عبدە و ئیقباڵی الهوری نوێنەری بوونمحەممەدئەسەدئابادی و 

عەبدولوەهاب و محەممەد رەشید رەزا نوێنەری بوون و پێڕەوییان  محەممەدئەشعەری کە 

ئەو بزووتنەوە بە هەردوو باڵەکەیەوە، گەڕانەوە .  لە ئەحمەدی حەنبەل و ئەشعەری دەکرد

نی و قەت بە دوای ناسینی دەزا ان، بە ئەرکی خۆیانبۆ ئیسالمێکی رەسەن و ئایدیالی

دی سالم ناسی هەرگیز لە ناو خۆستی ئیواتە رەوتێکی زان. ننەبوو ئیسالمەوە

ئیسالم ئەگەرچی سەری لە زانکۆشەوە دەرهێنا، بەاڵم ئەوە  پێک نەهات وموسڵمانەکاندا 

بە واتای خوێندنەوەی زانستی لە ئیسالم و باسی رەخنەگرانە  لە سەر چەمکە 

سالمی ەکاندا هەمان ئییئیسالم لە زانکۆکانی واڵتە ئیسالمی. جەوهەرییەکانی ئەم دینە نەبوو

واتە باسەکان و وانەکان زیاتر شرۆڤە و ئاخافتنی  . مزگەوت و لە خزمەتی مزگەوتدایە

ئیسالمییە کە خوێندکارەکان بۆ پاراستنی هەرێمی پیرۆزی دین پەروەردە دەکات، نەک 

 . ناسینی دین

مەرجێکی سەرەکی بێ ئەمالو  رۆزیی دین و حەق بوونی دین، وەکلەم زانکۆیانەدا پی

لماو چاوی لێ دەکرێ و ئەمە لە گەڵ چییەتی جەوهەری زانکۆ کە بنەمای لە ئەوالو سە

 .سەر خوێندنەوەی هزری و دژە پیرۆزی دامەزراوە، نایەتەوە

ە، وواڵتانی موسڵمان بەرانبەر بە ئیسالم هەڵی بژاردو روانگەیەک کە زانکۆ لە

پیشەوە قەبووڵ روانگەیەکە کە حەق بوون و راست بوونی دین و پیرۆزی دەقی دینی، لە 

لە زانکۆ دەبێ لە سەر دین بکرێ  کە بەاڵم ئەو کارەی. دایەخزمەتی دینو لە  کردووە

وانگەیەکە کە دین ناسینی دین بە بێ الیەنگرییە، ئەم جۆرە خوێندنەوە پشتبەستوو بە ر
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ق و ناحەق و راست و لێدەکات و دڵەراوکەی سەلماندنی ح بابەتێکی ناسین چاو وەک

 .و رەخنە دا دین بە گشتی دەکەوێتە بەر لێکۆڵینەوەلەم روانگەیە. ەدرۆی دینی نی

( بەتایبەت ئەمڕۆکە) بەاڵم ئەو شتەی کە سەبارەت بە رەخنەی دینی لە دنیای ئیسالمدا

تەنیا دینێک کە  کدار بوونی ئیسالمە، ئیسالم وەککێشە خولقێن و زۆر جار رێگرە، چە

بەرانی ە، هەمیشە ئامادەیە تا کوشتنی دژکراو فەرمانی کوشتن تێیایدا بەتەواوی کاناڵیزە

 زانابەناو . ئەرکێکی ئایینی پێناسەی بکات ەنیا پاساو بداتەوە، بەڵکوو وەکوخۆی نە ت

و   و خوێندنەوە کان کاتێک کە لە گەڵ رەخنە بەرەو روو دەبن، لە جیاتی بیرکردنەوەیەیندی

ئەو چەکەی کە لە نوێژی هەینیدا لە  و دەکەونە بیر وەاڵم دانەوە، پەنا دەبەنە بەر هەڕەشە

ە کە رەوتە وتایبەتمەندییە سەرەکییەکانی دینی ئیسالم وای لەم دینە کردو. دەستیاندایە

دوا مەنزڵیان ببێت بە پێکهێنانی ( ترینیان سەلەفی گەرییە کە سەرەکی)چاکسازییەکانیشی 

ەفی کە هەوڵی بۆ رەوتی چاکسازی سەل. دام و دەزگای کوشتن و خوێن رشتن و تەقینەوە

یەکەم هەنگاوی خۆی جەخت و پێداگری لە سەر  ەوە بۆ ئیسالمی رەسەن دەدا، وەکگەڕان

دەقی قورئان کرد و لە پەراوێزەکانی ئیسالم دووری گرت، بۆ سەلەفییە قورئان 

  و ئیجماع و لە ئاکامدا ئیجتیهاد، کە ەتنگرینگترین بەشی ئیسالمە، دوای ئەوەش سون

واتە ئیجتیهاد لە ئیسالمی شیعەوە خزایە ناو بزووتنەوەی چاکسازی کەیان دواهەمینە

بەرچاوترین . ناوی سەلەفی گەری لە سەر خۆی دانابوو ، ئەو بزوتنەوەیەئیسالمی

گۆڕانێک کە بزووتنەوەی چاکسازی ئیسالمی لە ئاستی فیقهیدا باسی لێکرد و کاریگەری 

هەمان باسی ئیجتهاد بوو کە   تایبەتیشی لە سەر رواڵەت گۆرانی ئیسالمدا هەبوو،

ئاکامی ئەم رەوتە . نی رۆڵی مەالی موسوڵماندا هەبووکاریگەریی راستەوخۆی لە گۆڕا

چاکسازییە بریتی بوو لەوەی کە رۆڵی مەال  گۆڕا بە رۆڵێکی عورفی کە خوازیاری 

 . بوو کۆمەڵگەرێبەریی 

نەبوو،  وەی دین لە مرۆڤە بۆ نزیک کردنەو ئەو رێبەریی بەاڵم بە داخەوە ئەو تێکۆشانە

جیاوازی ریفۆرمی دینی مەسیحی لە . تر دەکردەوە، بەرتەسکبەڵکوو ئیسالمی لەوە کە بوو

کردەوە کە گەڵ چاکسازی ئیسالمی ئەوە بوو کە پرۆتستانیزم ئەو بەشەی دینی زەق دە

ی رەوتی گەرانەوەی ئیسالمی مافی ەاوکدا دەهاتەوە، بەاڵم دڵەڕلەگەڵ مافەکانی مرۆڤ

کەوتەوە کە ئامادە بە دانیشتن   بۆیە ئیسالمێکی رادیکاڵی لێ. دا بوو، نەک مافی مرۆڤخو

کە لە الیەن  و بەردەوام تەکفیر و ئیرتیدادە ەەڵ هیچ الیەنێکدا نیو ئاڵۆگۆری بیرو ڕا  لە گ

 .هەر بیرێکی جیاواز دێتە دەرەوەعالمانی دینەوە بەرانبەر بە 
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دین و هەروەها دوور کەوتنەوەی رۆشنبیران لە ئەو جۆرە هەڵسووکەوتەی زانایانی 

نی مەودایەکی قووڵ و دوور لە نێوان ی خۆیان، بووەتە هۆی پێکهاتکۆمەڵگەواقعییەتی 

دین و دنیای ئەمرۆدا، بە شێوەیەک کە دوو ریزی جیاواز لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا 

. کاننیەەریتە ئاییو ن  ریزێک پارێزەری مافی خودا، چەمکە پیرۆزەکان و داب. پێکهاتوە

ریزبەندییەک کە بووەتە . ریزێکیش پارێزەری مافی مرۆڤ و بایەخەکانی دنیای مۆدێرن

 .هۆی سەرگەردانی خەڵک

بۆ چارەسەری بنەمایی ئەم کێشە پێویستە بیرمەندان و دیندارانی ناوچەکە ئاورێکی تایبەت 

و رەخنە، بۆ  لێکۆڵینەوە  و ئەو شتانەی باسی لێ نەکراوە بخەنە بەر باس و لە دین بدەنەوە

ی دیندار، لە گەڵ بایەخەکانی کۆمەڵگەئەوەی بتوانن پارادۆکسەکانی بەرەورووبونی 

 .دنیای ئەمرۆدا چارەسەر بکەن

رۆژهەاڵتی ناوەراست ناوچەیەکە کە لەو کاتەوە کە لە گەڵ دنیای مۆدێرن رووبەروو  

ەریت کە دین نوێنەریەتی لە ی کێشەی نێوان نبینەربووەتەوە تا کوو ئەمرۆ، بەردەوام 

و بە راستی  دا کاریگەری هەبووە ئەوە لە سیاسەتی ئەم واڵتانەش.  گەڵ مۆدێرنیتە بووە

کێشەکە زیاتر لەوەی ئاکامی تێکهەڵچوونی بۆچوونەکان بێ، دەسکردی شەڕ کردن لە 

بێدەنگی بیرمەندانی واڵتە موسڵمانەکان و بێ توانایی ئەوان لە . سەر دەسەاڵت بووە

و خستنە بەرباسی بەردەوامی پرسی دین و کەمتەرخەمی لەم  ورووژاندن و وەاڵمدانەوە

ی ئیسالمیدا و سەرهەڵدانی ئیسالمی کۆمەڵگەروونی ەبارەوە، بوو بە گرێیەک لە د

توندئاژۆی لێ کەوتەوە، یەکێک لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ئەم رەوتە، پەسیڤ بوونی 

شکست  ئەزموونی.  بەرانبەر رۆژئاوادا بوو ی دواکەوتووی ئیسالمی  لەکۆمەڵگە

حکومەتێکی ئیسالمی، بێ توانایی ئەم حکومەتە لە پێوەندی  هێناوی حکومەتی ئێران وەک

گرتن لە گەڵ دنیای دەرەوە،  هەروەها بێ توانایی لە خزمەتگوزاری خەڵکەکەی خۆی و 

بان یەلەفی و تاڵبەرێوە بردنی سەرکەوتوانەی واڵتەکەی، هەروەها ئەزموونی ئیسالمی س

و ئەلقاعیدە کە سیمایەکی نوێیان لە ئیسالم نواند کە لەودا خوێنڕشتن بە ئەرکی ئایینی و 

کردەوەیەکی پیرۆز دەهاتە ئەژمار، هەموو ئەمانە بووە هۆی پێکهاتنی رەوتێک بە ناوی 

لە   بکاتەوە،بان دووپات یئیسالمی نێوەنجی کە نایهەوێ ئەزموونی ئێران و ئەفغانستانی تاڵ

پەسیڤ و گوێ لە مستی موبارەک و  و کوالریزمی پەیرەوێهەمان کاتیشدا لە س

ئەم رەوتە نوێیە کە ئەزموونی حیزبی داد و گەشەی تورکیەی . هاوبیرەکانی بێزارە

و لە الیەکەوە چییەتی  شتێکی باشە ڵەتاێلی بااڵی خۆی، ئەگەرچی بە روەتە مۆدوکردو
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و لە الیەکی دیکەشەوە خۆی لە ئیسالمی  ەکەی لە بەرچاو گرتووکۆمەڵگەدینیی 

ە، بەاڵم ئەگەر خۆی لە بواری تیۆریکەوە دەوڵەمەند وبانی پاراستویچەقبەستووی تاڵ

ەوە نەتوانێ بەرهەمی یو لە بواری هزری ینینەکاتەوە و نەبێت بە سەرەتای ریفۆرمێکی د

ەڵکۆ بە شێوەی بێت، نە تەنیا کارێکی ئەوتۆی نەکردووە ب کۆمەڵگەزۆر و بەرچاوی بۆ 

 .کردووەتەوە ترناراستەوخۆ ئیسالمی توندئاژۆی قەڵەو

ە لە واڵتانی ن و نەرم و نیانەی ئیسالمی تورکیبە تایبەت ئێستا کە ئەو رواڵەتە نیوە مۆدێڕ

سالمی توندئاژۆ کە دا، بووە بە رێگە خۆشکەری ئی دەراوسێیدا بە تایبەت لە کوردستان

نەتەوەیەک کە خەریکە یەکەم . رد دێتە ئەژماردی بۆ نەتەوەی کومەترسییەکی جید

نەتەوەی سەربەخۆ کە خاوەنی مافی دیاری کردنی چارەنووسی  وەکئەزموونەکانی خۆی 

تا رادەیەک بێدەنگ و هێمن  کوردی سااڵنێک ئەگەرچی دەسەاڵتی. خۆیەتی، تێدەپەڕێنێ

بەهێز دەبێتەوە کە بە سەر دەبا، بەاڵم لە ژێر پێستی ئەم هێمنایەتییەدا رەوتێک خەریکە 

نەتەوە بخاتە  وەکدا دەتوانێت یەکپارچەیی کورد زیاتر لە هەر شتێک و لە پلەی یەکەم

 .  مەترسییەوە

هەواڵی مەرگی الوانی کورد لە ئاکامی تەقینەوەی خۆکوژی لە ئەفغانستان یان لە ناوچە 

ە سەندنی عەرەبییەکانی عێراقدا، جەرەسی مەترسییەکە بۆ کوردستان سەبارەت بە پەر

 ئیسالمی توندئاژۆ کە لە بۆشایی و نەبوونی الیەنێک یان بیرمەندانێک کە روون کردنەوە

و دەرخستنی راستییەکانی ئایینی ئیسالم بە ئەرکی گرینگی خۆیان بزانن، خەریکە رۆژ لە 

دوای رۆژ زیاتر پەرە دەستێنێت، رەوتی ئیسالمی توندئاژۆ لە کوردستاندا بە کەمترین 

ی دروشمبە خۆی ئەو مافە دەدات کە خۆ پیشاندانی دژە مرۆیی و لە ژێر  بیانوویەک

بۆ نموونە . پێویستی کوشتندا پێک بێنێت و ماڵی خەڵک ئاور تێبەردات و تەقینەوە بکات

دواهەمین جووڵەی ئەم رەوتە هێرش بۆ سەر پارلەمانی کوردستان لە ژێر ئااڵی ال الە اال 

 .دا بووەللا

دوای رۆژ بە هێزتر دەبێت و تەنانەت خەریکە رواڵەتی شارەکانی  ئەم رەوتە کە رۆژ لە

کوردستانیش بەرە بەرە دەگۆڕێت، لە ئاکامدا الواز بوونی گوتاری نەتەوەیی و لە پەراوێز 

گەشە کردن و زاڵ بوونی ئەم گۆتارە دژە  لە ئەگەری. کەوتنی ئەو گوتارەی بەدواوەیە

رتووی ئیسالمی تێدەکۆشێ، پێدەچێت ئاوات و نەتەوەییە کە بۆ پێکهێنانی ئۆممەتی یەکگ

و درێژەکانی نەتەوەی کورد راست لەو کاتەدا کە دەتوانێ بە ئاکامێک بگات،  خولیا دوور

دیسان بکەوێتە ناو شااڵوی نەهامەتی و لە هەستیارترین ئان و ساتی مێژووی خۆیدا ببێتە 
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کە بەناوی ئیسالمی توندئاژۆ  ئەم دیاردە نامۆیە. ی شەهوەتی خوێنڕشتنێکی ئایینییقووربان

کە شادی )لە کوردستاندا خەریکە زاڵ دەبێت، ئەگەرچی لە گەڵ گشتییەتی هزری کوردیدا 

نایەتەوە، بەاڵم لە دنیای ئەمڕۆدا کە راگەیاندن و ( یدایەسروشتو دنیایی بوون لە 

جگە لە خێرا کردنی رەوتی ژیان و رووداوەکان، جۆرێک لە ئاڵۆگۆڕی  تەکنۆلۆجیا

ێرای بیروڕایش لە گەڵ خۆی دێنێت، بەردەوام ئەگەری ئەوە هەیە کە بەرەی نوێی خ

ی نەریتیی کوردیدا بۆ پڕ کردنەوەی کۆمەڵگەدوور کەوتوو لە خەباتی نەتەوایەتی، لە 

داوی وەها دام و دەزگاگەلێک بکەوێت و  ە هزری و سیاسی و ئابوورییەکان، وەیبۆشای

ا بۆ نەتەوی کورد هێچ بەرهەمێکی نەبووە، بەڵکوو تەنی بیرێک کە نە یببێتە قوربانی

خەساری هەرە گەورەشی بۆی هەبووە، هەر لەو سەردەمە کۆنانەوە  کە سەردارانی کورد 

فی کوردی دنیای ئیسالم وسوەیلەۆل رێگای فەلەستینیان دەگرتە بەر و گەورەترین فپۆل پ

ئەو کاتەی کە لە اکۆ ت ،کوژرا ردی بە تاوانی بیرکردنەوەواتە شهابەدینی سوهرەوە

و لە ئاکامدا واڵتی  و سوننە بە کورد کرا ری عوسمانیدا شەڕی شیعەسەردەمی ئیمپراتوو

هتد،  کان ونیەکوردان بوو بە قوربانی و خوێن بەسی  شەڕی ئایینی سەفەویەکان و عوسما

ە کە هیچ وو پێکدادانی نەخوازراو کردو ئەو مەسەلەیە بەردەوام کوردی تووشی شەڕ

ئێستاش دیسان ئەو دەعبایە خەریکە بال بەسەر کوردستاندا . ەوتێکیشیان بۆی نەبووەدەسک

ئاگایی ئەوان  و بێ دایە بکێشێت و هۆکارە سەرەکییەکەشی نەبونی زانیاری لە نێوان خەڵک

باوەڕێکی قووڵ، بەاڵم بێ بنەما کە مرۆڤ و . بە نیسبەت ئەو شتەی کە باوەڕیان پێیەتی

ەو قەناعەتە دەگەیەنێت کە خۆکوشتن و هاوکات لە گەڵ ئەوە بەتایبەت توێژی الو ب

و بەختەوەری  کوشتنی دەیان و سەدان مرۆڤی سڤیلی دیکە، کردەوەیەکی باش و ئەخالقییە

 .هەتا هەتایی بەدواوەیە

ئەم کتێبە ئەگەر بتوانێت خوێنەری خۆی بەو قەناعەتە بگەیەنێت کە چەند چرکەیەک بیر 

و بە پێوەرێکی جیاواز لەوەی تاکو ئێستا ناسیویە، دەقی  وەلە باوەڕەکانی خۆی بکاتە

قورئان پێوانە بکات، ئەو سەرکەوتنەی کە نووسەر چاوەڕوانی دەکات دەستەبەر بووە و  

 .ئەرکی خۆی بە باشی بەجێ هێناوە

باسی ئەم کتێبە هەروەک لە ناوەکەیدا دیارە لێکۆڵینەوە لە سەر بنەما ئوستوورەیی و 

ورئانە، نووسەر بە شێوەیەکی زانستی لەم کتێبەدا، باسی ئەوە دەکات کە لە یەکانی قیجادوو

پشتەوەی کردەوەکانی دینی ئیسالمدا چ گێڕانەوەگەلێک یان چ عەقڵییەتێک هەیە؟  

چیرۆکەکانی قورئان لە کوێوە هاتوون؟  ئەو کتێبەی کە ئەوەندە بە توندی حاشا لە 
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و ک لە ژێر کاریگەری ئوستوورەکاندایە؟ ئوستوورەیی بوونی خۆی دەکات، تا چ رادەیە

 کامانەن؟  قورئانداشوێن پێیەکانی جادوو لە 

 ست پەرژاومەتە سەر باسی دین وەکبۆ ئەو مەبەستە لە بەشی یەکەمدا بە پێی پێوی

دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی و بابەتێک بۆ لێکۆڵینەوە، لەم بەشەدا پاش پێناسەی دین و شی 

نی، یەکەم بیچمی دەزگای دینی کە کەرەستەی خاوی کردنەوەی سەرچاوەی بیری دی

، هەر لەم پێوەندییەدا . کانی پاش خۆی داوە، خراوەتە بەر باسەینیزۆری بە دەزگا دی

رۆڵی خودایانی نێر و مێ و هۆکاری دەسەاڵتداری ئەوان یان لەناوچوونیان باسکراوە، 

رت دراوەتەوە لە رەوتی پاشان بە هۆی ئەوەی کە بابەتی کتێبەکە قورئانە، ئاورێکی کو

وهەوای عەرەبستان لە کاتی سەرهەڵدانی و هەروەها کەش قورئانناسی لە رۆژئاوادا

 . ئیسالم و کاریگەری ئایینی حەنیف لە سەر ئەم ئایینە

لە بەشی دووهەم و سێهەمدا کە باسە سەرەکییەکان لەوێدا پێشکەش کراوەن، بنەما 

کراون، ئەو ئوستوورە سەرەکییانە  وردی باسییەکانی قورئان بە ئوستوورەیی و جادوو

و  ، هەروەها سەرچاوەکانی ئەم ئوستوورەگەلەکاندا هاتووننیەە زۆربەی دەقە دیکە ل

و هەروەها ی گواستنەوەی ئەوانە تنیەسرووتە پیوەندیدارەکانیان باسکراون و چۆ

روون  ،یکردەوەی دینی و ئایین و باوەڕ ەی سرووتەکانیان بۆ ناو دین وەکوگواستنەو

بە هۆی ئەوەی کە باس باسی دەقی قورئانە، نووسەر لە هیچ  لەم کتێبەدا.  کراوەتەوە

گێڕانەوەیەکی دیکە و تەنانەت لە تەفسیرەکانیش کەڵکی وەر نەگرتووە، بەڵکو تەنیا خودی 

و نموونەشی تەنیا لە قورئانەوە هێناوەتەوە، دیارە ئەوەش  قورئانی خستووەتە بەر رەخنە

 . ی ئەوەی کە ئەو راستییانەی کە باسی دەکات، حاشا هەڵنەگر بێتدەبێتە هۆ

و تەفسیرەکان، هەمیشە ئەگەری بە هەڵە  گێرانەوەی هاوڕێیانی محەممەد یان شرۆڤە

هێچ  بوونیان یان کەوتنە بەر حاشای باوەڕمەندانیان هەیە، بەاڵم دەقی قورئان بۆ

هەر وەک باسم کرد بانگەشەی . و حاشای لێ ناکرێت ەباوەڕمەندێک جێگای گومان نی

و  و میانەڕەوەوە، گەڕانەوە بۆ دەقی قورئانە زۆربەی الیەنە ئیسالمییەکان بە توندئاژۆ

ئەو پێناسە جۆراوجۆرانە . هەر کام و بۆ خۆیان دەقی قورئان بە شێوەیەک پێناسە دەکەن

کتێبە بن هیچ لە چییەتی دەقی کتێبی دینی ئیسالم ناگۆڕن، واتە ئەو هەهەرشتێک کە 

. هەیە و جادووییان ئوستوورەییو ئایەتی هەیە کە بە ئاشکرا جەوهەری  سوورە  هێندێک

بنەمای لێکۆڵینەوە لە بەرچاو گیراون و پاشان بە کەڵک  و ئایەتانە وەک ئەو سوورە
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شرۆڤە  anthropologyو مرۆڤناسی  mythologyوەرگرتن لە زانستی ئوستوورەناسی 

 .ی ئەوانە دەرخەری ناوەرۆکی رەسەنی قورئانەو شیتەڵ کراونەتەوە، کە کۆ

 دین" نصی"نوسەر لەو باوەڕەدایە لە کاتێکدا کە هەموو الیەنە ئیسالمییەکان گەڕانەوە بۆ 

و خاڵی بەهێزی خۆیان دەزانن، ناسینی  ، بە شانازی هەرە گەورە(واتە دەقی قورئان)

دەقەی کە گەڕانەوە بۆ  ن ئەوخودی ئەو کتێبە گرینگییەکی تایبەتی هەیە، واتە دەبێ بزانی

بە بێ ناسینی ناوەرۆکی رەسەنی .  خاڵێکی پۆزتیڤ دەبیندرێ، لە واقێعدا چییە ئەو، وەک

ئەو کتێبە تەنیا لە بازنەی پیرۆزایەتییەکی ساختەدا دەخولێینەوە کە لە بەرانبەر ئەو 

خودا  :پیرۆزایەتی قورئان لە کوێوە هاتووە؟  وەاڵم دەداتەوە: پرسیارەی کە دەڵێ

واتە !! قورئاندالە : کە پرسیار دەکرێ خودا لە کوێدا ئەوی گووتوە؟ دەڵی! . گوتوویەتی

و دیارە ! ونی قورئان دەگەڕێتەوە بۆ ناو خۆدی قورئانبەڵگەی پیرۆز بوون و ئاسمانی بو

 .ئەمە لە باری لۆژیکییەوە بازنەیەکی پووچەڵە

ی لەم چشنە، لە الیەن قەڵەم بەدەستان یەکێک لە ئاواتەکانی نووسەر درێژە پێدانی باسگەل

باسی و  وهەوایەکی رەخنەگرانەدا، دەقی پڕ قسەیە بۆ ئەوی لە کەشوەو نووسەرانی دیکە

و خوێندنەوەی نووسەرانی کورد، چونکو هێنانە بەرباسی قورئان بکەوێتە بەر ناسین 

ناچەوازی ئەم کان، دەبێتە هۆی ئەوەی کە سەهۆڵی ەینیبەردەوامی بابەتەکان و چەمکە دی

و بتوانێ پەیرەوانی خۆی بۆ ژیانێکی باشتر لەم سەردەمەدا  ئایینەش وردە وردە بتوێتەوە

 . تەیار بکات

دیارە بەشداری الیەنگرانی دین لە وەها دیالۆگێکدا نە تەنیا ئەوان لە تاوانی هێرشی 

ی باش بێت هەمیشەیی و هەڕەشە، تا رادەیەک پاکانە دەداتەوە، بەڵکوو دەتوانێ هەنگاوێک

 .بۆ پێکهێنانی ریفۆرمێکی راستەقینە لە ئایینی ئیسالمدا

وەی هەر بۆیە نووسەری ئەم کتێبە پێشوازی لە هەر چەشنە نووسینێک دەکات کە بە شێ

لە کۆتاییدا هیوادارم الیەنگرانی  .دوانەوەلێ و ە بەر رەخنەزانستی ناوەرۆکی کتێبەکە بخات

کتێبەدا، هزری خۆیان بکەنە پێوەر و بە بێ  دین بتوانن لە کاتی خوێندنەوەی ئەم

 چونکوو ئاخافتن بدەن،  دەمارگرژی و بە شێوەی زانستی هەوڵ بۆ وەاڵمدانەوە

 .ی ئێمە زیاتر لە هەموو شتێک پێویستی بە دیالۆگ و قسە کردن هەیەکۆمەڵگە

  

 گواڵڵە کەمانگەر

 2702بەهاری  -کۆیە
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 دین

گیراوە کە بە مانای ترس یان  religioلە ریشەی التینی   religionوشەی ئینگلیزی 

 ،خۆفێکە کە مرۆڤ لە کاتی بەرەوڕوو بوون لە گەڵ رۆحێک یان یەکێک لە خودایان

 .توشی دەبێت

-دا ناوی ژن لە ئایینی مەزدایی .رەبییەوە هاتووەتە ناو عەلە زمانی ئاڤێستای "دین"وشەی 

 بیست و. خودای پارێزەری زەوی و کچی ئەهوورامەزدایە و هێمنایەتی ژنان دەپارێزێ

خودایەیە و شازدەهەمین یەشتی ئاڤێستاش بە -چوارەمین رۆژی مانگ بە ناوی ئەم ژن

.ناوی ئەو واتە دین یەشتە
0

و فەرمانێکی  ەر جۆرە یاسادواتر بە مانای هئەم وشەیە  

 .کەڵکی لێی وەرگیراوەئاسمانی کە لە الیەن خودایانەوە دێت، 

جار دژ  هێندێکو تەنانەت  کە پێناسەی جۆراوجۆر (رەوان)نەوەستاوە دین دیاردەیەکی 

بەیەکی هەیە تا ئەو رادەیە کە باس کردن لە سەر روانگە جیاوازەکان سەبارەت بە پێناسەی 

روانگە پێوەندی  ،بەاڵم لە پۆلێنبەندییەکی گشتی دا. ێکی تایبەتی دەوێخۆی دەرفەت ،دین

 :دابەش بکەین دادارەکان بە دینەوە دەتوانین بە سەر دوو روانگە

 

 (کەالم)روانین لە ناوەوە   -١

و  ئەوانەی ئەم پێناسەیە دەخنە  لەم روانگەیەدا پێناسەی دین پاڵی داوەتە بەر خودی دینەوە

ئەم . ەڕێوەبەرانی دینن و تێدەکۆشن تا راستی دینەکەی خۆیان بسەلمێنندەست زیاتر بربە

پێداگری لە سەر راستیی و  هەر بۆیە نەوەی دیندارانەیە،خوێند ،جۆرە خوێندنەوە

 کۆمەڵگەهەر وەک لە  یە باوە،ئەم خوێندنەوە ی دینیشداکۆمەڵگەن دەکات، لە پیرۆزایەتی دی
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کان تەنانەت لەم ەینینە دیالمیدا زۆربەی نووسیی ئیسکۆمەڵگەلە . موسڵمانەکاندا وایە

ی ئیسالمیان وەک ایەتشەدا درێژەی کەالمی ئیسالمین و راستی و پیرۆزسەردەمە

 .مەرجێکی سەرەکی قەبووڵ کردووە

دەرکەوتنی راستییە  یالیەن بێت و چاوەڕوانی دیارە ئەم شێوە خوێندنەوە ناتوانێت بێ

 .کی بێ ئاکامەنیەا، چاوەڕوارەسەنەکان لە چوارچێوەی وەها بیرێکد

 

 روانین لە دەرەوە  -٢

 دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی لێکۆڵەر، دین وەک بە پێچەوانەی روانگەی پێشوو، لەم روانینەدا

و بیر و بۆچوونی خۆی و  را بۆیە ،چاو لێدەکات یان بابەتێکی هزری و فەلسەفی

 دینەکەی ماندنی راستییهەستەکانی خۆی بەرانبەر بە دین دەرنابڕێت و دڵەڕاوکەی سەل

لە لێکۆڵینەوەکانی . لەم شێوەدا دین وەک هەر دیاردەیەکی دیکە بابەتێکە بۆ لێکۆڵینەوە. ەنی

ییان تدا، ئەم روانگەیە بایەخی پێدەدرێ و دەسکەوتەکانی بەهای زانس بیاڤی زانستی مرۆیی

و  رەت کراوەتەوەە پێشەوە نە ، هیچ شتێک لباوی زانستیلەم شێوەدا بە پێی نەریتی . هەیە

بەڵکوو رەت کردن یان قەبووڵ کردنی شتەکان بەستراوی ئاکام و  ،بووڵ کراوەنە ق

وەدەستی هێناوە بە بێ دەمارگرژی  لێکۆڵەر ئەوەی.  نی لێکۆڵینەوەکەندەستکەوتەکا

 . خاتە بەر پێوانەی هزری خوێنەر یان بیسەریدە

و لە  ە لە دین دەخەمە بەر دەستناسلێرەدا بە لە بەرچاو گرتنی روانگەی دووهەم چەند پێ

 .دەهێنمەوە ،بابەتی ئەم کتێبەدا بێتەوە رادەیەک گشتگیرتر کە لە گەڵ ئاکامدا پێناسەیەکی تا

 

 پێناسەی دین

ێکەوە بەستراوی پێکهاتوو لە دین بریتییە لە دەزگایەکی پ: دورکیم بۆ پێناسەی دین دەڵێ

و  ەکانەوە، ئەم باوەڕیالهوتییان ئاسمانی و کردەوەی پێوەندیدار بە شتە  باوەڕ

بە  ێ دەکەن، لە کۆمەڵەیەکی مۆراڵی یەکەهەموو ئەو کەسانەی کە پێرەویی ل ،کردەوەگەلە

.ناوی کلێسا یان ئوممەتدا کۆ دەکاتەوە
0
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 :لە شوێنێکی دیکەدا دەڵێ

رادەیەک ناروونە کە پێکهاتووە لە ئوستوورەکان، باوەڕەکان و   ێکی تاسیستمدین 

وە ەینیدین گشتییەتێکە کە تەنیا لە رێگای ناسینی بەشە جیاوازەکا. سم و نەریتەکانرێورە

ی ئەو دیاردە بنەماییانەی کە سروشتهەر بۆیە دەبێ بۆ ناسینی دین سەرەتا . دەناسرێ

 .بناسین ،پێکهێنەری گشتییەتی دینن

تراوی هیچ دیاردەی دینی بوونیان هەیە کە بەس هێندێکگرینگی ئەم شێوە لەوێوە دێت کە 

کە پێکهێنەری فەرهەنگی خۆماڵی و  نبەشێک لەو دیاردەگەلە ئەوانە)ن دینێکی تایبەت نی

بەاڵم ئێستا لە هیچ دینێکدا  ،لە جەوهەری خۆیاندا بەکگراوندی ئایینییان هەیە و فۆلکلۆرن

هێندێک جار . چوونە ناو ئەم دیاردەگەلە پاشماوەی دینگەلێکن کە خۆیان لە ،(نەماونەتەوە

و  ان پێداوەیو رواڵەتێکی دینی ەتەوەوکۆ کردو داۆخاڵوانەیان لە ینەکان ئەو پاژە پرش و بد

 . کردووەسەرلەنوێ بە پێی ئەو دینە نوێیە پێناسەیان 

و زۆر شتی ئەم دینە هەمان دیاردە  کردووەپادا ئەو کارەی ومەسیحییەت لە ئۆرو

ەسیحییان پێدراوەمدینی کانی پێش لە مەسیحییەتن کە رەنگ و بۆنی ەینیدی
0
  

ئێسپنسێر دەڵێ دینەکان بریتین لە باوەڕ هێنان بە بوونی هەمیشە ئامادەی شتێک کە هزری 

.نیە ئەوی ئێمە توانای ناسینی
2
  

و رازی کردنی هێزە مێتافیزیکییەکان کە کۆنترۆڵی  فرەیزر دەڵی دین واتە هێمن کردنەوە

ین پێکهاتووە لە دوو بەشی تیئوری و بە ڕای فرەیزر د. و مرۆڤیان لە دەست دایە سروشت

پراکتیک کە بە ناوی ئیمان و کردەوە دەناسرێ،  بەو تێبینیەوە کە ئیمان هەمیشە لە 

.یەداسەرەوەی کردەوە
3
  

یۆسف فەزایی لە کتێبەکەی خۆیدا بە ناوی بنەما کۆمەاڵیەتییەکانی دینە سەرەتاییەکان 

لە باری تیئورییەوە بریتی بوو لە ە سەرەتاییەکانیدا قۆناخچەمکی دین لە : " دەڵێ

جیهانبینی گشتی مرۆڤی سەرەتایی و لە باری کۆمەاڵیەتی و پراکتیکەوە بریتییە لە کۆی 

، ئوستوورە شارستانییەتهەموو پێوەندییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان، فەرهەنگ و 

بەاڵم . ۆ بوونەیاسا و تاب هێندێککان و رێورەسم و سرووتە تایبەتەکان کە تێکەڵ بە نییەدی

  و مێتافیزیکییەکان  دین بریتییە لە باوەڕ هێنان بە هێزە ئاسمانی ،دا لە سەردەمی تاکخودایی
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یاسای مۆراڵی و بەرێوە بردنی رێورەسمی  هێندێکو پاراستن و جێبەجێ کردنی 

. "و خۆ نزیک کردنەوە لە ئەو پەرەستنی خودا
0
  

دین بە مانای :" ەی ئەلەکساندر کراپە کە دەڵێبەاڵم یەکێک لە تەواوترین پێناسەکان پێناس

و پەیڕەوگەلە کە وێڕای بێ  و یاسا تایبەتی وشەکەی بریتییە لە کۆی ئەو باوەڕ

کەوابوو هەموو . نێوان مرۆڤ و هێزی بااڵ دیاری دەکەن یئەمالوئەوال بوونیان پێوەندی

 :تایبەتمەندی هاوبەشن اروهەڵگری چ دینەکان

 (    هیتلووئ)چەمکی خودایی  -0

 ئوسوڵی باوەڕمەندی یان ئیدئولوژی      -2

 ئوستوورەکان -3

"و سرووتەکان   رێوڕچە -4
2
  

دین یان دیاردە  ،کردووەی باسیان دروستو کراپ و ئەوانی دیکە بە  هەر وەک فرەیزر

لە  نبەش دەکرێن، ئەو دوو بەشە بریتیکان بەشێوەیەکی گشتی بە دوو بەش دانییەدی

 .وتەکانباوەڕەکان و سرو

گشتییە کە  نییەەکان کردەوەگەلێکی تایبەتن و بیروباوەڕەکانش بریتین لە ئەو جیهانبیسرووت

ێنێتەوە،  جیاوازی نێوان ئەم دوو بەشە هەمان جیاوازی ەهزۆرجار بۆ سرووتەکان پاساو د

 .و جوواڵنەوەیە نێوان بیرکردنەوە

یبەتمەندی سرووتەکانیش بۆ ناسینی دین دەبێ تایبەتمەندی سرووتەکان بناسین و تا

 .بەستراوی بیرووباوەڕەکانن

 

 باوەڕی دینی

بیر و باوەڕەکان کۆی ئەو بۆچوونانەن کە تاک لە راست بوونی ئەوان و : دەتوانین بڵێین

.حەق بوونیان دڵنیایە
3
  

گرتوو لە ناسین و  باوەڕ بریتییە لە پێکهاتەیەکی سەقام: کرچفلید سەبارەت بە باوەڕ دەڵێ

.ی تاک بە نیسبەت بیاڤێکی دیاری کراوەوەتێگەییشتن
4
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تایبەتمەندی بگرێتە خۆ، باوەڕ ئەگەر بکەوێتە بەر هەڵسەنگاندن و  هێندێکباوەڕ دەتوانێ 

ەرگ هێنەر بۆ نموونە باوەڕ بە م ،بەهایی دێتە ئاراوە خەماڵندن، باسی بەهامەندی و بێ

بەاڵم  ،هامەند نایەتە ئەژمارباوەڕێکی بە بوونی دووکەڵی جگەرە لە کاتی هەڵسەنگاندندا

تایبەتمەندی باوەڕی یەکەم ئەوەیە . باوەڕ بە حەوت قات بوونی ئاسمان باوڕێکی بەهامەندە

پێداگرییەکی   ئەمالو ئەوالیە  بەاڵم و شتێکی بێ کە ئەگەرچی لە باری زانستییەوە سەلماوە

ڕی بەاڵم باوە نیە،ییەوە دوای لە سەر ناکرێت و گرینگییەکی وای لە باری بەهامەن

کە وایەو رەت )اوی و روونی رەت کرابێتەوە دووهەم تەنانەت ئەگەر بە راشک

دیسان تاکی باوەڕمەند بەدوای رێگایەکدا دەگەرێت تا بە شێوەیەک بۆ ئەو شتە ( کراوەتەوە

 .پاساو بهێنێتەوە

لە خۆیدا یە بەرەو ئەو ئاکامە رێنوێنیمان دەکات کە باوەڕ لێکدانەوەی ئەم دوو نموونە سانا

یە کە ئەوە دابەڵکوو پێوەندی ئەو لە گەڵ باوەڕەکانی دیکە ،نیەبەهامەند یان نابەهامەند 

باوڕی دیکەیە کە دەرکەوتنی  هێندێکباوەڕی بەهامەند بەستراوی . دیاری دەکات

و  ناڕاستی ئەو باوەڕە یان بەگومان کەوتن لە ئەو، گشتییەتەکە دەخاتە بەر گومانەوە

اتە مەترسییەوە، دەتوانین بڵێین باوەڕ هەمیشە جۆرێک لە گرینگیدان و تۆکمەییەکەی دەخ

لە . بابەتێکی لە گەڵدایە( جار پیرۆزایەتی هێندێکو )ی دروستدڵنیایی سەبارەت بە 

و پیرۆز هاتووەتە  چوارچێوەی هەر باوەڕێکدا پاراستنی ئەو بابەتەی کە گرینگی پێدراوە

هەر بۆیە هەر شتێک کە تێکدەری ئەو . لە سەرەوەی هەموو شتێکدایە ،ئەژمار

و  دوژمن پێناسە رینگیی ئەو بخات مەترسییەوە وەکو گ پیرۆزایەتییە بێت یان پێگە

 .چاوی لێدەکرێت

ئەمە لە بارەی هەموو باوەڕێکەوە وایە، بۆ نموونە ئەو کەسەی کە باوەڕی بە خاک و   

ی واڵتەکەی و شتانی وەک خاک یان ئااڵ چەشنێک لە پیرۆزایەتی بە  نیشتمانی خۆی هەیە

ئەمانە دەبەخشێت و پاراستنی ئەمانە بە ئەرکی خۆی دەزانێت و لەبەرانبەر هەر 

بەاڵم  ،و بە ئاشکراش نەبێت رەنگە ئەو راوەستانە توند. هەڕەشەیەکدا رادەوەستێت

کە باسەکە دێتە سەر باوەڕی دینی، بە هۆی . رادەیەک لە الیەنگری و دەمارگرژی تێدایە

گەڵ قودسییەت و ئاسمانی بوون و ترس لە هێزی  ەە باوەڕی دینی پێوەندی لئەوەی ک

چەندە کۆی  .ی باوەڕمەند زۆر زیاتر دەبێتسەرەوە هەیە، هەستیاری شتەکان بۆ تاک

و  پیرۆزایەتیی پێوەندی نێوان ئەوانە ئاڵۆزتر و چڕو پڕتر بێت سیستمکان و نیەباوەڕە دی

 .ەوەدەبێت دان بەو دینە زۆرتررگرژی باوەڕمەنلە هەمان کاتدا دەما
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کان چ سانا بن و چ ئاڵۆز بە هەموویانەوە تایبەتمەندیگەلی دیاریکراوی ەینیدی ەبەاڵم باوەڕ 

راستەقینە یان )ئەم باوەڕگەلە هەمیشە جۆرێک لە پۆلێنبەندی بۆ شتەکان : هاوبەشیان هەیە

ن دەخاتە ناو دوو دەخەنە بەردەست کە مرۆڤ بە پێ ئەو پۆلێنبەندییە شتەکا( خەیاڵی

پێناسەیان  ( الهوتی و ناسوتی)دا  گرووپی دژوازەوە و لە ژێر ناوی ئاسمانی و زەمینی

.دەکات
0
 

 

 باوەرەکانی دیکە و جیاوازی نێوان باوەڕی دینی

ئەوی دابەش کردنی دنیا بە سەر دوو بیاڤدا کە یەکێکیان هەموو شتە ئاسمانی و بااڵکان و 

وەکان دەگرنە خۆ، ئەو هێڵەیە کە باوەڕی دینی لە رودی هەموو شتە زەمینی و خوا

 .  دەکاتەوە باوەڕەکانی دیکە جیا

باوەڕی دینی بریتییە لە ئەو ئوستوورە، ئەفسانە و خولیاگەلەی کە دەرخەری جەوهەری 

ئەو دیاردەیە کە بە الهووتی یان بااڵ دەناسرێ بەڕاستی   نیەمەرج . ەکاننیشتە ئاسمانی

، کانی و هەرشتێکی دیکەش دەتوانن خاوەنی ێت، بەڵکوو بەرد، دارئاسمانی ب و نادیار

.جەوهەرێکی الهوتی بن
2
  

تەنانەت دەڵێن . کردەوەکان و رێورەسمەکانیش دەکرێ جەوهەری بااڵ و الهوتییان هەبێ

وشەگەلێک هەن . کە تا رادەیەک ئاسمانی و بااڵ نەبێ نیەهیچ کردەوەیەکی دینی بوونی 

تەنانەت کردەوەگەلێکیش هەن کە . توانن بیڵێن کە کەسانی الهوتی بنکە تەنیا کەسانێک دە

.بۆیان هەیە بیکەن( واتە دینکاران)بە هەمان شێوە تەنیا کەسانی الهوتی 
3
  

 

 سەرچاوەی بیری دینی

هەیە کە وا لە بیرمەندان دەکات بەدوای  هەموو دینەکان هێندێک تایبەتمەندی هاوشێوەیان

. هەیە یەوە دوو بۆچوونی جیاوازلەو بارە دا بن،ەموو دینەکانسەرچاوەیەکی هاوبەش بۆ ه

و ئەوی دیکە بیردۆزی ناتۆریسم ( گیان پەرەستی)یەکێک لەوانە بیردۆزی ئانیمیسم 

یەکەمین دینی ( گیان پەرەستی)کەس دەڵێن ئانیمیسم  هێندێک" .(پەرەستی سروشت)

کەسی  هێندێکاڵێکدایە کە قێک لەوە، ئەمە لە حپەرەستی تەنیا ل سروشتسەرەتاییە کە 
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پەرەستی پێش لە گیان پەرەستی بوونی  سروشتلەو باوەڕەدان کە  وەدیکە بە پێچەوانە

 بیردۆزگەلێکن کە کەوتوونەتە بەر ئەم دوو بیردۆزە تاکوو ئەمرۆ تەنیا .هەبووە

"روونکردنەوەی هزریی سەرچاوەی دینەکان
0

بیردۆزێکی سێهەمیش هەیە کە کەسانێک  

یەکەم دام و دەزگای دینی پێناسەی دەکەن و سەرچاوەی  وەکرکیم ان و دووەک مەک لێن

ن لە هەر بوونەوەر، گیا یان هەر شتێکە گرتتووتێمیسم بە واتای ریز . ناوی تووتێمیسمە

پارێزەری هۆز دێتە  وەکپێدەبەخشرێت و  زێکدا رادەیەک لە پیرۆزایەتیکە لە هۆ

 .دەپەرژێمە سەر ئەو سێ باسەوێنەر رچاوڕوونی زیاتری خەبۆ بلێرەدا   .ئەژمار

 

 (گیان پەرستی)ئانیمیسم  -١

و  کانی بیردۆزی گیان پەرستی بە دەستی تایلۆر دیاری کراکییەەچواەچێوە سەر

، لە (رۆح)لەم بیردۆزەدا باوەڕ هێنانی مرۆڤ بە بوونی گیان . سپێنسریش درێژەی پێدا

و  دەیەک کە دوو ژیانی جیاوازدیار. دیاردەیەکی ئاسایی ژیانی مرۆڤەوە هەڵگیرساوە

مرۆڤی سەرەتایی بە ئەو شتانەی لە . ە"خەون"هاوتەریب بۆ مرۆڤ دەخولقێنێ و ناوی 

هەر ئەوەندە بایەخ دەدا کە بەو شتانەی لە بەخەبەربووندا دەیبینێت،  ،خەوندا دەیان بینێ

ا بۆ بۆ نموونە ئەگەر لە خەود. ئەو وادەزانێ ئەوانەی لە خەوندا روودەدەن راستە

 روو ناداشوێنێکی دوور بڕوات وادەزانێ بەراستی ئەو سەفەرەی کردووە، ئەوەش 

ی هەبێ، الیەنێک ئەو جەستەیە کە لە شوێنی خۆیدا ەدوو الیەن مەگەر ئەوەی کە بوونێکی

لە باوەڕی ئەودا . ی کە بۆ هەر شوێنێک کە بیهەوێ دەرواتەخەوتووە و الیەنێکیش ئەو

مەندی هەیە کە تایبەت هێندێکبەاڵم  ،ە جەستەی مرۆڤ دەچێئەم الیەنە دووهەمە زۆر ل

چونکوو دەتوانێ زۆر خێراتر  ،تیەینییەکێک لەوانە چاالکتر بوو ،دەبەخشێ جیاوازی پێ

و مەوداکان تێپەڕێنێت، تایبەتمەندی دیکەی چەوازی و نەرمییەتی،  لە لەش بجووڵێتەوە

ستە وەک لوت و زار کەڵک چونکوو بۆ دەرچوون لە جەستە لە کونە چووکەکانی جە

وێنەیەکی هاوچەشنی  وەکئەم دانیشتوەی جەستە هەمان گیان یان رۆحە کە . وەردەگرێ

 .جەستە هاتووەتە ئەژمار

بە ( وەک برین یان ئازار)تەنانەت وایاندەزانی کە هەر کەموو کۆڕییەک لە جەستەدا 

 .هەمان شیوە لە گیانیشدا هەیە
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 ،لە خەڵکی ئوسترالیا دوای کوشتنی دوژمنەکەیان کهێندێخەڵکناسەکان بینیویانە کە 

لەو ئەندامە بێبەش بێت  دەبڕن تاکوو گیان یان رۆحەکەشی قامکە گەورەی دەستی راستی

.و تۆڵە بکاتەوە  و نەتوانێ تیر بهاوێژێ
0
  

ەکان و هەرشێوە کرووداوی پزیشکی وەک جەڵتە و بێهۆشی و سپاسمی ماسوول هێندێک

سەرەتایی بەرەو ئەو ئاکامە رێنوێنی دەکرد کە هێزی ژیان  سڕ بوونی کاتی، مرۆڤی

کە  ئەو هێزی ژیانە هەر ئەو شتەیە. جێ دەهێڵێ جار بە شێوەی کاتی جەستە بە هێندێک

 .یان رۆح دەیناسێ گیان ئەو بە ناوی

و  و دەرچوونی ئەم گیانە لە کاتی خەودا بیری بوونی شتێک بە ناوی گیان لە جەستەدا

کە مەرگیش شتێکی هاوشێوەی  کرد دروسترەی بۆ مرۆڤی سەرەتایی بی ی، ئەوەگەڕانەو

 ، ئەو گیانەو گیانی دەردەچوو کاتێ کەسێک دەمرد. بەاڵم بە بێ گەڕانەوەی گیان ،خەوە

ژماری ئە. و سەرگەردان دەبوو گومان نەیدەتوانی بگەڕێتەوە پاش داڕزانی جەستە ئیتر بێ

د بووندا بوو ، تا ئەو رادەی کە مرۆڤ پێی وابوو ئەم گیانە سەرگەردانگەلە هەمیشە لە زیا

لەم باوەڕەدا ئەم . نەوەێکۆمەڵێک رۆح هەمیشە لە دەوری مرۆڤە زیندووەکاندا دەخول

انیان هەیە و حەز دەکەن تێکەڵی داویستیگەلی هەستیارانەی وەک مرۆڤەکرۆحگەلە پێ

 جاریش بۆ ئازار ندێکهێدانیان و  جار بۆ یارمەتی هێندێک. ژیانی مرۆڤە زیندووەکان بن

ئەم رۆحگەلە دەتوانن تەنانەت بڕۆنە ناو جەستەی . و خەسار گەیاندن بەوان

 .و هەرچەشنە دەستێوەردانێک بکەن زیندووەکانەوە

هەر جۆرە رووداوێکی جیاواز و ناوادە  لە رێگای باوەڕ بە رۆحەوە پاساو  یەشێوە بەم

ئەوە بە بۆنەی  ،ە رادەبەدەری بوودەدرایەوە، ئەگەر کەسێک تووڕەیی و توندووتیژی ل

لە وەها . تێکردبوو  رۆحێکی خراپ بوو یان ئەگەر زۆر باش بوو رۆحێکی باش کاری

دنیایەکدا دەسەاڵتی رۆح ئەوەندە بەرین دەبێ کە لە ئاکامدا مرۆڤ خۆی لە بەندیخانەی 

 .خەیاڵێکدا دەبینێتەوە کە خۆی خولقاندوویەتی و بەرهەمی نەناسینی خۆی بووە

و خراپەی  و لەشساغی و چاکە ئەوەندە دەسەاڵتی هەبێ و نەخۆشینیارە دیاردەیەک کە د

بۆ  ،گەڵیدا هەڵسووکەوت بکرێ دەبێ بە شێوەیەکی باش لە ،ی لە کۆنترۆڵدا بێمرۆڤ

بە پێی بیردۆزی ئانیمیسم هەموو ئەو .  ئەوەی کە تووڕە نەبێت و رەوتی ژیان تێک نەدات

.انەی دینەکان لێرەوە سەرچاوە دەگرننەزر و نیاز و قوربانی کردن
2
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زۆر ئاساییە کە یەکەمین  ،دەخات شتانەی کە بیردۆزی گیان پەرستی دەری بە پێی ئەو

ەکان و لەو رێگایەشەوە یەکەم وئایینی مرۆڤ ئایینێک بێت بۆ پەرستنی گیانی مردو

ووەکانەوە کان دەبێ پێوەندییان بە چۆنیەتی ئەسپەردەکردنی مردنیەرێورەسم و سرووتە دی

 .کانیش هەر بۆ هێمن کردنەوەی رۆحی مردووەکان بێەینیهەبێ و یەکەم قوربا

و سرووتی  ەکان تا رادەیەکی زۆر ئەو شتە پەسەند دەکەن، رێوڕچەیئاسەوارە مێژووی 

واتە  ،ەوە بوونی هەیەێئاندێرتاڵتایبەت بۆ ئەسپەردە کردنی مردوو لە سەردەمی مرۆڤی ن

.ەزار ساڵی هەیەه 61مێژوویەک زیاتر لە 
0
 

مرۆڤ بە تایبەت مرۆڤی سەرەتایی هەموو شتەکان بە پێوانەی بوونی خۆی دەپێوێ، 

هێزی بۆ خۆی سەلماند و باوەڕی پێهێنا، هەمان گیانێکی جیاواز و بەکەوابوو کاتێ بوونی 

هان دەگرێتە بەر، واتە بۆ یشیوە سەبارەت بە هەموو گیانلەبەرەکان و تەنانەت هەموو ج

. رۆحێکی نادیاریش دەخولقێنێ( و دەیبینێ ئەو بەشە کە دیارە)ک جگە لە جەستە هەر شتی

و  ی دوو الیەنی هەیە ئەوەی دەبیندرێ جەستەسروشتلەم پێناسەیەدا هەر دیاردەیەکی 

بۆ نموونە کانی یان رووبار جەستەیە و خودای ئاو رۆحی ئەو  .ئەوەی نابیندرێ گیانیەتی

یانەوەیە سروشتلە رێگای ئەم رۆحە . رۆح، ودای خاکو خ جەستەیە، یان خاک جەستەیە

یان  وەک شین بوونی رووەک سروشتکە هەموو جوواڵنەوەکان و ئاڵووگۆڕەکانی 

 .ی ئەستێرەکان و زیادبوونی گیانلەبەرەکان پاساو دەدرێتەوەجێگۆڕکێ

بیردۆزی ئانیمیسم یان گیان پەرستی بەو شێوە سەرچاوەیەک بۆ بیری دینی دیاری دەکات 

ەندان وەک دورکیم ناتوانن ک لە بیرمهێندێو خەیاڵدایە، ئەگەرچی  کە ریشەی لە خەو

 بە تەمەن بە ناوی دین لە خەیاڵە ناڕوونەکانی و بووڵ بکەن کە دەزگایەکی گەورەئەوە ق

بەاڵم ئەگەر تەمەنی  ،نازانن دروستمرۆڤەوە سەرچاوەی گرتبێت و ئەو باسەی تایلۆر بە 

ی لە بەرچاو بگرین کە زۆر کۆنەبوونی مرۆڤ لە سەر زەو
2

، دەتوانین بڵێین ئەو شتەی 

و بە  گەورەیە بێت کە ئەمرۆ ناوی دینە ێ دەتوانێ تووی سەرەکی ئەم دارەڵیتایلۆر دە

 .دەیان و بەڵکوو سەدان و هەزاران لق و پۆپی لێ جیا بووەتەوە 

 

 

                                                 
0
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 سروشت پەرستی -٢

مەند بە گیان پەرستی کە رمەندانی باوەڕجیاوازییەکی قووڵ هەیە لە نێوان شێوەی کاری بی

مرۆڤناسەکان بوون و سەرچاوەی کاریان مرۆڤی سەرەتایی و هۆزە بە دوور لە زیاتر 

 پەرەستی کە بنەمای  سروشتەکان بوو، لە گەڵ بیرمەندانی باوەڕمەند بە شارستانییەت

بیردۆزی .  ەە گەورەکانی ئۆروپا و ئاسیا داناوشارستانییەتکاری خۆیان لە سەر ناسینی 

 ئوستوورەبیری دینی قەرزداری ناسینی  یسەرچاوە پەرستی وەک  سروشت

کانی ەینیو دەقە دی  vedaو بەتایبەت دۆزینەوەی دەقی وێداکان  یەکانهیندوئورووپی

اسەکان دەرکەوت کە بۆ ئوستوورەن ،دوای خوێندنەوەی ئەو دەقگەلە. هیندییەکان بوو

هێنەر لە نێوان ئوستوورەکان و تەنانەت وشەکانی  ار زۆر و سەرسوڕگجلێکچوونێکی ئێ

بەردی بناغەی بیردۆزێک کە ماکس بە ئەو وێکچوونانە بوو . وپیدا هەیەوهیندیی و ئور

 .موولێر گەورەترین نوێنەری بوو

موولێر بە پێچەوانەی باوەڕمەندان بە ئانیمیسم سەرچاوەی بیری دینی لە خەون و 

ئەزموونێکی  وایە دین لە سەرەتاوە خۆی وەک یخەیاڵەکانی مرۆڤدا نازانێت و پێ

دین دەبی وەک هەر ناسینێکی دیکەی مرۆڤ لە : و دەڵێ دیاریکراوی تایبەت ناساندووە

وشمی کۆنی موولێر بە پاڵپشتی در. اوەی گرتبێئەزموونێکی هەستیارانەوە سەرچ

لە  کە پێش لەوە نیەهیچ شتێک لە هزری ئێمەدا بوونی : فەلسەفەی ئەزموونی دەڵێ

هیچ : ە سەبارەت بە دینیش بەکاردەهێنێت و دەڵیدروشمهەستی ئێمەدا نەبووبێ، ئەو 

 .کە پێش لەوە لە هەستی ئێمەدا نەبووبێ نیەشتێک لە ئیمانی ئێمەدا 

کامەیە؟ ماکس موولێر بۆ وەاڵمی ئەم  ەینیبەاڵم ئەو هەستەی کە پێکهێنەری بیری دی

ونی دەکاتەوە کە ناوی خودایان لە دەقە پرسیارە روو لە دەقی وێداکان دەکات و رو

بۆ نموونە . ی دەکەنسروشتوێداییەکاندا زیاتر ناوگەلیکی گشتین و ئاماژە بە دیاردەگەلی 

ئەو ناوە  ،ناوی یەکێک لە خودایانی هیند، لە سەرەتادا بە واتای خودی ئاگر بووە "ئاگنی"

اندا بە گۆڕانێکی کەمەوە بە سالوی و زۆرینەی زمانە ئورووپییەکیلە زمانەکانی التینی ئ

ماکس موولێر لەم دیاردەیە بەو ئاکامە دەگات کە ئەم وشە . هەمان مانای ئاگر ماوەتەوە

جیاواز و هاوریشەگەلە دەرخەری بوونی خوداوەندییەتێکی هاوبەشن کە نەتەوە 

دیائوسی . هیندووئورووپییەکان پێش لە دابڕانیان لە یەکتر، هەر بەو ناوە ناسیویانە

کە گەورەترین خودایە، دیائوس لە سانسکریتدا بە  نیەنسکریت هەمان زیئوسی یۆناسا
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کە زۆر )پەرەستی بە پاڵپشتی ئەم نموونەگەلە  سروشتواتای ئاسمانە، باوەڕماندان بە 

لە الی ئەو نەتەوەگەلە کە باسیان لێوە  سروشتدەڵێن هێزەکان و دیاردەکانی ( زۆریشن

یەکەم شتانێک بوونە کە هەستی دینییان لە ( ەکانرستانییەتشاواتە نەتەوە خاوەن )دەکرێ 

 .کردووە دروستمرۆڤدا 

بۆ سەرهەڵدانی بیری دینی لە مێشکی  سروشتبینین و چاو کردن لە : موولێر دەڵێ

سەر  سروشتمرۆڤدا بەسە و پێی وایە بۆ مرۆڤی سەرەتایی هیچ شتێک بە قەدەر خودی 

یەکی بۆ مرۆڤ موعجیزە سروشت. ەبووەڕهێنەر و لە هەمان کاتدا خۆفناک نوسو

دین  ، رووی لە دەزگایکردن یان رازی کردنی هێزەکانی بەردەوام بووە کە بۆ دەستەمۆ

 .کردووە

ە ناچار بووە  یبووهە سروشتی ئەو هەستە ئاڵۆزە کە بەرانبەر بە ەوەمرۆڤ بۆ روونکردن

زمان تەنیا . نیەمانای بەاڵم هیچ چەمکێک بە بێ وشە . ئەو چەمکانە بیر بکاتەوە لە سەر

مرۆڤ لە رێگای وشەکانەوە جیاوزی لە . بەڵکوو ئێسکیەتی ،نیەپێستێکی دەرەکی بۆ هزر 

و بیرەکانی پۆلێنبەندی   و دەتوانێ هەستەکانی خۆی  و دیاردەکاندا دادەنێت نێوان شتەکان 

 ندەئەم بیرمە و ی یەکجار گرینگی هەیەهەر بۆیە زمان لە الی موولێر رۆڵێک.  بکات

و لە رێگای  ئوستوورەناسییەکەی خۆی دەبەستێتەوە بە زمانناسییەوە دینناسی و

کانی نەتەوە جیاوازەکان پێناسە و شرۆڤە ەینیدیاردە دی ،وشەکانەوە یوێکچوونی ریشە

و بیری دینی  سروشتلەم روانگەیەدا هەستی دینی بەستراوی دیاردەکانی . دەکات

.بەستراوی زمانە
0
 

 

 تووتێمیسم -3

سەرچاوەی بیری دینی لە الیەن  وەکپەرستی هەرکامیان  سروشتگەرچی ئانیمیسم و ئە

ک لە دینناسان و لێکۆلەرانی بواری دینەوە دەناسرین بەاڵم هیچکام لەوانە پێکهاتە هێندێ

چونکوو یەکێک لە  ،نایەنە ئەژمار( بەو پێناسەیە کە لە دین کرا)یان دامەزراوەیەکی دینی 

دەتوانین بڵێین . نیەتێدا  یانییەکانی دین واتە کۆکردنەوەی مرۆڤەکانتایبەتمەندییە سەرەک

پەرستی یەکەم ئەزموونەکان و یەکەم هەنگاوەکانی مرۆڤ بەرەو  سروشتئانێمیسم و 

بەاڵم تووتێمیسم کە . بە ناوی دین بوون ،پێکهێنانی دامەزراوەیەکی کۆمەاڵیەتی تایبەت

                                                 
0
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ەو تایبەتمەندیگەلەیە کە دینێک دەبێ هەبێتی و ئێستا باسی لە سەر دەکەم هەڵگری هەموو ئ

و ئەو  بە واتایەکی دیکە یەکەم رواڵەتی دین لە شێوەی تووتێمیسمدا دەرکەوتووە

و بەرچاوی لە سەر دینەکان و ئایینەکانی پاش خۆی  دامەزراوەیە کاریگەری زۆر

 . هەبووە

 وشەی تووتێم

تووتێم وشەیەکە کە تاکەکانی هۆزی ئۆجیبوی
0

اسەی ئەو جۆرە لە گیانلەبەر یان گیا بۆ پێن 

.وەردەگرت کەڵکیان لێی دیکە کە هۆز بەناوی ئەوەوە دەناسرێ سروشتیان هەرشتێکی 
2

 

لە دەستەواژەی مرۆڤناسیدا تووتێم بە واتای شتی پیرۆز و جێگای ریزەو تووتێمیسم واتە 

انلەبەر یان گیا کە گی هێندێکو ئیمانی تایبەتی هەموو تاکەکانی هۆز بەرانبەر بە  گرتنرێز

.بە باوەڕی ئەوان پشتیوانی هۆزە
3
  

دەڵێ ئەو شتانەی کە بۆ دیاری کردنی شوناسی بە کۆمەڵی هۆز یان لەو بارەیەوە  دورکیم

.خێل کەڵکی لە وەردەگیرێ پێی دەڵێن تووتێم
4
 

 

 پێناسەی تووتێمیسم

ی سیستمنترین ی مرۆییە، کۆکۆمەڵگەتووتێمیسم بە پێی ئەوەی کە کۆنترین دامەزراوەی 

مەک لێنان لە وتارێک بە ناوی پەرەستنی گیانلەبەران و گیاکان . دینیش دێتە ئەژمار

ێکی سەرەتایی لە دیندایە کە هەموو دینە سەرەتاییەکان قۆناخرایدەگەیەنێ کە تووتێمیسم 

و لە ئاکامدا دەڵێ کە تووتێمیسم هەمان بت پەرەستییە تێیانپەڕاندووە
5

تەنیا دین  ئەو نە 

وە بەڵکوو دەرخەری ئەوەش بوو کە کۆمەڵێک لە باوەڕ و تەونی تووتێمیسمی روونکردەبو

 .   پێشکەوتووەکانەوە نیەخزاوەتە ناو دەزگا دی ەکردەوە لەم دینەو

                                                 
0
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مەک لێنان یەکەم کەس بوو کە بە دڵنیاییەوە تووتێمیسمی وەک پێکهاتەیەکی دینی و 

جار زێدەڕۆیی  هێندێکئەگەرچی  کان پیناسە کرد،ەینیوتە دیوسەرچاوەی هەموو سر

کانی دینە پێشکەوتوەکان ەینیلە سرووتە دی هێندێککردووە بەاڵم نابێ لەبیرمان بچێ کە 

ی قوربانی کردن نموونەی ئەو یپێشینەی تووتێم) گومان بۆنی تووتێمیسمیان لێوە دێت، بێ

زێک هەمان تووتێمەکانی هەر هۆ(. "شتەیە کە لە هەموو دینە گەورەکاندا مێژووی هەیە

"رۆڵیان گێڕاوە کە دواتر گوازراوەتەوە بۆ خوداکان
0
 

و خوداکەی ناچێ،  م هەرگیز لە پێوەندی نێوان دینداربەاڵم پێوەندی نێوان تاک و تووتێ

ئەمە هەڵەیەکی بنەماییە کە کاتێ باس لە " ،بەڵکوو پێوەندییەکی هاوسەنگ و هاوتەریبە

. پیمان وابێ کە لە الیەن هۆزەوە پەرەستوویانە خودا پێناسەی بکەین و وەکتووتێم دەکەین 

لە هەر شوێنێکدا نموونەی پەرەستنی تووتێم هەبێ بێشک ئەوە نیشانەی لە ناو چوونی 

."تووتێمیسمی راستەقینەیە
2
 

ی بەرەوڕوو سروشتواتە هەرکات لە گەڵ پەرەستنی گیانلەبەر، گیا یان هەر دیاردەیەکی  

چونکوو ئەگەرچی تووتێمیسم  ،بووینەتەوە میسم زۆر دووردەبێ بزانین کە لە تووتێ ،دەبین

ی پیرۆز یان سیستمو هەڵگری زۆربەی تایبەتمەندییەکانی  ێکی تا رادەیەک دینی سیستم

 .نیەەدا بوونی سیستمموقەدەسە، بەاڵم هێزی رەهای مێتافیزیکی بەناوی خودا لەم 

و  ەزی تاک دێتە ئەژمارو تەنانەت هاورەگ  دا، تووتێم هاوخوێن لە هۆزێکی تووتێمی

تووتێم باپیری . بێبەاڵم ناتوانێ پێگەی خواوەندی هە ،هەرچەندەش پیرۆز و جیاواز بێت

ک هێندێبەاڵم بوونی . ن لە سەرۆکی هۆزەو ریزگرتن لە ئەو لە شیوەی ریزگرت هۆزە

و ریزگرتن   تابۆی رەها لە گەڵ پیرۆزی هێندێکو هەبوونی   سرووت و رێورەسمی ئایینی

 .ێک پێک دێنن کە دینی دەنوێنێسیستمتووتێم، هەموویان پێکەوە لە 

 (تابۆ ( کانەینییاسا دی

ی "حەرام"تابۆ ناوێکە بۆ هەر چەشنە قەدەغەیەکی دینی و ئایینی، تابۆ بەرانبەری وشەی 

و نەگەتیڤ بەکار  واتە هەم بۆ شتانی پیس و سپڵۆت. بە هەمان تایبەتمەندییەوە ،عەرەبییە

بەراز لە عەرەبییدا کردەوەی حەرام وەک خواردنی گۆشتی . شتانی پیرۆز هەم بۆ ،دەچێت

دەناسرێت و لە هەمان کاتدا مسجدالحرام یان مانگە  "حەرام"بە  یان خوێن و شتانی دیکە
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حەرامەکانیش هەیە، ئەوە دووالیەنە بوونی وشەی حەرام نیشان دەدات کە رێک وەک 

 .وەشەی تابۆ وایە

بەشێکیان پێوەندییان بە . هاتەی دینی بە دوو بەش دابەش دەکرێنەکانی پێکیتابۆ سەرەکی

لە هەموو دینەکاندا . ەوە هەیەیان بە کردەوەی سێکسییخواردنەوە هەیە بەشێکیشیان پێوەندی

لێرەدا هەر کام لەم دوو تابۆ . نیەئەوەی وەک تابۆ دێتە ئەژمار لەم دوو بەشە بەدەر 

 .سەرەکییە دەخەمە بەرباس

 

 دنتابۆی خوار

بگەڕێنەوە بۆ یەکەمین و  ،بۆ ئەوەی کە بزانین تابۆی خواردن لە کوێوە هاتووە دەبێ

کە هەمان تووتێمیسم یان تووتێم  ،ۆڤدارین دامەزراوەی دینی لە مێژووی مرکۆنت

تی نیەتووتێم پەرستی یەکەم یاسا کۆمەاڵیەتییەکانی خۆی لە سەر چۆ. پەرستییە

لەم یاسایەدا کوشتن و . دانا( ر گیانلەبەرێک بووکە زیات)هەڵسووکەوت لە گەڵ تووتێم 

ئەم جۆرە یاساگەلە سەرەڕای الیەنی . خواردنی گیانلەبەری تووتێمی تابۆیەکی نەگۆڕە

 .رۆڵێکی بەرچاویان لە جیاوازی بەخشین لە نێو هۆزەکان و خێڵەکاندا هەبوو ،ئایینی

وورگەلەی کە هۆزێکی ی تووتێمی و ئەو سنکۆمەڵگەبە باوەڕی ئێڤێلین رید پێکهاتەی 

تووتێمی لە دنیای دەورووبەری خۆی جیادەکەنەوە، هەمان یاسا پێوەندیدارەکان بە تابۆی 

خواردنن کە بە مەبەستی سنووردانان لە نێوان ئەو شتانە کە خورادنیان قەدەغەیە لە گەڵ 

 یان خێڵ ئەوانەی کە لە یەک هۆز. شتانی دیکە کە خواردنیان رەوایە، پەسەند دەکرێن

واتە مرۆڤ بوون و کوشتنیان قەدەغە بوو، بەاڵم  ،خزم ،بوون و لە یەک گرووپدا دەژیان

کوشتن و  و ئەوانەی دەرەوەی هۆز بێگانە بوون و هەربۆیە بە مرۆڤ نەدەهاتنە ئەژمار

. خواردنیشیان رەوا بوو
0
 

وندە ی و تدو کوشتن و خواردنی تووتێم تابۆیەکی یەکجار جید بە پێی یاسای تووتێمی راو

واتە )بەاڵم هەمان کردەوە . ەبوو جار سزای کوشتنی بەدواوە  هێندێککە الدان لەو تابۆیە 

و تەنانەت  ئەگەر بە شیوەی ئایینی و بە کۆمەڵ بێ رەوا( کوشتن و خواردنی تووتێم

 .پێویستە
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یاسای قەدەغە بوونی گۆشتی گیانلەبەری تووتێمی لە رەوتی مێژوودا بە شێوەگەلی 

بەاڵم هەرگیز بەتەواوی لە ناو نەچوو و هاتە ناو  ،اڵەتی خۆی گۆڕیجۆراوجۆر رو

 . پێکهاتەی دینەکانی دیکەشەوە

گیانلەبەر هەن کە خواردنیان  هێندێکلە ئایینەکانی یەهوود و ئیسالم و هیندوودا 

و لە الی  لە کن هیندووەکاندا کوشتن و خواردنی کەڵەگا قەدەغەیە. ەییدقەدەغەیەکی جید

ەکاندا خواردنی گۆشتی بەراز هەر بەو شێوە تابۆیەکی جیددی یو یەهوودیموسڵمانان 

 .دێتەئەژمار

قەدەغە بوونی کەڵەگاو هەروەها بەراز پێوەندییان بە ئایینە کۆنەکانی ناوچەی رۆژهەاڵتی  

لە ئایینی پەرەستنی ئیزیس لە میسردا کەڵەگا گیانلەبەری پیرۆز و . ناوەڕاستەوە هەیە

دا (تورکیەی ئەمرۆ و بەشێک لە سوورییە)ی پەرەستنی ئاتیس لە فریگیە تابۆیە و لە ئایین

بەراز وەها رۆڵێکی هەبووە
0

پەیڕەوانی ئایینی ئاتیس لە فریگیەدا گۆشتی بەرازیان . 

 یو دینی لە شاری گەورە. خودی ئاتیس دەبینی نەدەخوارد، چونکوو بەرازیان وەک

ر قوربانی نەدەکراو نەدەخورا و ئەگەبەراز  ،لە کەناری فوراتدا( حەلەب)هیرۆپۆلیس 

کەس دەیانگوت نابێ بخورێت و دەستی لێ  هێندێک. پیس دەبوو کەسێک دەستی لێ بدایا

لە الی . ی دیکە دەیانگوت ناخورێ چونکوو پیرۆزەهێندێکبدرێت چوونکو ناپاک و پیسە، 

اتە بە و. یەهوودیەکانیش هەروایە بەراز ناخورێت و لە هەمانکاتیشدا نابێ بکوژرێت

.ئەو گیاندارە لە الیان پیرۆز بووە یان پیس نیەروونی دیار 
2

بەاڵم دیارە هەموو  

 .پیس یان سپڵۆت دەناسرێن لە سەرەتادا پیرۆز بوونە وەکگیانلەبەرەکان کە ئێستا 

پیس ئەو مانایە کە . بۆ مرۆڤی سەرەتایی جیاوازی نێوان پیرۆز و سپڵۆت زۆر نەبووە

بەڵکوو بەستراوی چەمکی پیرۆزی  ،خاوێنیدا هەیەتی نەیبووە ئێستا لە پێناسەی پاک و

شت یان کەسی پیرۆز لە باوەڕی مرۆڤی کۆندا هێزێکی تایبەتی هەیە کە دەتوانێ . بووە

روانینی راستەوخۆ بۆ پاشا، . ببێتە هۆی مەرگ و لەناو چوونی مرۆڤی ئاسایی

یان دەست سوان بە ئەودا  ،بەکارهێنانی ئەو کەرەستەی خواردنە کە ئەو بەکاری هێناوە

شاردنەوەی پاشا یان شتە پیرۆزەکانیش . دەبێتە هۆی نەخۆشین یان تەنانەت مەرگی مرۆڤ

پاشا لەو دیوی پەردەوە لە . لەوێوە هاتووە و بۆ پاراستنی مرۆڤی ئاسایی لە مەرگ بووە

                                                 
 لە بەشی ئوستوورەدا بە شێوەیکی چڕ و پڕ پەرژاومەتە سەر ئەو ئایینگەلە  -  
2
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گەڵ خەڵکدا دەدوێ بۆ ئەوەی روانین لە روخساری ئەو دەبێتە هۆی مەرگی مرۆڤی 

 .ییئاسا

تێدا خواردن دەخوا  (میکادۆ)دا ئەو قاپەی پاشا(بۆ نموونە لە یابان)لە واڵتەکان هێندێکلە  

دەبێ و دوای هەر ژەم  دەبێ بشکێ و لەناو بچێ و بۆ ژەمی دیکە قاپی  دروستلە گڵێنە 

!بکرێ دروستنوێ 
0

ئەوە ئاکامی ئەو ترسەیە کە لە هێزی لەناوبەرو رووخینەری پاشا  

 ەترس و خۆپاراستنە لە پیرۆزایەتی بەتایبەت سەبارەت بە گیانلەبەر ئەو.  هەبووە

پیرۆزەکان بووەتە هۆی خۆ پاراستن لەو شتانە کە دواتر ئەو خۆ پاراستنە مانای پیس 

 . بوون یان سپڵۆت بوونی گرتووە

نی گیانلەبەرێک وەک بەراز لە لەم روانگەیەدا هەم سپڵۆت بوون و هەم قەدەغە بوو

بەراز بە . ی پاش پەرەستنی ئەو گیانلەبەرەیەقۆناخو  مای پیرۆزایەتی هەیەدا بنەبنەڕەت

 اشای یابانهەر وەک پ ،پیرۆز بووە ەوەهۆی ئەوەی لە الی باوەڕمەندان بە ئایینی ئاتیس

دواتر ئەو پارێز و  تێمییەکان خواردنی قەدەغە بووە،و بە هۆی یاسا توو پارێزی لێکراوە

 .تەوەحەرام بوون مانا کراوەسپڵۆت بوون و  وەکقەدەغەیە 

گیانلەبەر لە بنەمادا دەگەڕێتەوە بۆ هەمان یاساگەلی  هێندێکلە واقێعدا قەدەغەبوونی 

تووتێمی کە بەرە بەرە گوازراوەتەوە بۆ ئایینە کۆنەکان و لەوێشەوە هاتووەتە ناو دینە 

ەو قەدەغەگەلە و پاساودانەوەیەکی جیاوازی بۆ ئ خوێندنەوە ،بەاڵم هەر ئایینێک. تازەکان

بەاڵم ئوستوورە پێوەندیدارەکەی رواڵەتی  ،هەیە، واتە کردەوەکە هەر وەک خۆی ماوەتەوە

و بە شێوەیەکی دیکە هەناسە  دیکەدا  گۆڕاوە و ئەو کردەوەیە لە چوارچێوەی بیرێکی

 .دەدات

 

 تابۆی سێکسی

یوەی ی سەرەتایی کە گوازراوەتەوە بۆ چوارچکۆمەڵگەتابۆی هەرە گرینگی دیکەی 

هەر . دینەکان تابۆی سێکسی و یاسا پیوەندیدارەکان بە جووت بوون و هاوسەر گیرییە

وەک لە بەشی تابۆی خواردندا باس کرا تابۆی سێکسیش یەکەم رەنگدانەوەی لە کۆنترین 

 .کان واتە تووتێمیسدایەەینیپێکهاتە دی

ان هەیە خزمی تووتێمی هاوبەشی دا ئەندامانی هەر خێڵێک کە ی تووتێمیکۆمەڵگەلە 

لە  نیەیک و هاوخوێن و ئەندامی بنەماڵەیەک دێنە ئەژمار و ژنان و پیاوانیان بۆیان نز
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یاسای هاوسەر . گەڵ یەک نە هاوسەر بن و نە بە هیچ شێوەیەک پێوەندی سێکسییان هەبێ

گیری لە دەرەوەی خێڵی هاو تووتێم ئەوەندە گرینگ بووە کە الدان لەو یاسایە زۆر جار 

 . رگی بەدواوە بووەسزای مە

ی سەرەتاییدا هاوسەرگیری و کۆمەڵگەتابۆ سێکسییەکان سەرەتا بەو بۆنەوە پێکهاتن کە لە 

بنەماڵە بەو شیوەیە کە ئەمڕۆ دەناسرێ، بوونی نەبوو و هەموو خێڵ پێکەوە دەژیان و 

و کاری پەروەردەی منداڵیش کارێکی  پێداویستییەکانی ژیانیان پێکەوە دابین دەکرد

پیاوان زۆربەی کات منداڵی . ەش بوو کە ئەرکەکەی لە ئەستۆی هەموان بووهاوب

رۆڵێکی گرینگ لە ژیاندا بوو و  ،خۆشکەکانی خۆیانیان بەخێو دەکرد و رۆڵی برای ژن

 . وە جێبەجێ دەکرانیەلە الیەن براکا ،کارەکانی گەورەی خێڵ واتە ژن ساالریش

وونی هاوجووتی لە گەڵ هاوخێڵەکاندا یەکدا ئەگەر یاسای قەدەغە بکۆمەڵگەلە وەها  

ی کۆمەڵگەنەبوایە ژنان بەردەوام هەڕەشەی دەستدرێژی و ئازاریان لە سەر بوو، بۆیە 

یەکی ژن ساالر بوو، ئەو یاسایەی بۆ پاراستنی ئاسایشی ژنان کۆمەڵگەسەرەتایی کە 

.دیاری کرد
0
  

 ی شەڕ و پێکدادان،و ئەگەری هەمیشەی لە الیەکی دیکەشەوە بە هۆی کێشەی جۆراوجۆر

ئەو . اوسێکان شتێکی گرینگ و هەستیار بووی بۆ خێڵە دربوونی پێوەندی و یەکگرتووی

زۆر بە دەگمەن دەبوون بە دوژمنی  ،یان پێکەوە بوویخێڵگەلەی کە پێوەندی هاوسەرگیر

هەر بۆیە یاسای . یەکتر و لە کاتی تەنگانەدا دۆست و هاوپەیمان دەهاتنە ئەژمار

بتەو و هێزی بەرگری  لە دەرەوەی خێڵ، پەرەی بە پێوەندییەکانی خێڵ دەداهاوسەرگیری 

کە پێکەوە پێوەندی هاوسەرگیرییان هەبوو پێکهێنەری هۆز  کۆی ئەو خێڵگەلە. دەکردەوە

و دیارە بە هێزتریش  بوون و هەرچەندە ژماری ئەو خێڵگەلە زیاتر بوایە هۆز گەورەتر

ە لە ریگای هاوسەرگیری لە نێوان دوو هۆز هۆزەکانیش بەهەمان شێوە، وات. دەبوو

دا بەرەیەک پێک دەهات کە بۆ هەردووالیەن (بەتایبەت لە نێوان سەرکردەکانی دوو هۆز)

ئاسایشی  ،کۆمەاڵیەتی ،ئابووری یقازانجی هەبوو و دەبووە هۆی پەرەسەندنی پێوەندی

وبوون لە گەڵ زیاتر بۆ هەردوو الیەن و بەهێز بوونی هێزی بەرگری لە کاتی بەرەورو

 .دوژمنێکی دەرەکیدا

 ،ی سەرەتایی بووکۆمەڵگەو قەدەغە سێکسییە کە بەستراوی پاراستنی ئاسایشی  ئەو یاسا

جیاوازییەوە هاتە ناو پێکهاتەی دینە تازەکان، ئەو دینگەلەی کە لە کاتی  هێندێکبە 
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یەی ئێستا لە جێی دا شێوەی پێکهێنانی بنەماڵە گۆڕا بوو و ئەم بنەماڵە ناوکی سەرهەڵدانیان

لە دینی یەهووددا پیاو . وەجاغی سەقامگیر ببوو بنەماڵە گشتی و گەورەکانی سەردەمی مێ

و پوور و نەوەی  و خۆشکەزا ژیانی هاوسەری لە گەڵ دایک و خۆشک و برازا نیەبۆی 

و یاسایە و بە پێی دەقی تەورات هاوسەری نێوان خۆشک و دیارە پێش لە .خۆیدا پێک بێنێ

و ئاسایی بووە ێکی باوبرا شت
0

. کراوە بەاڵم دواتر لە دینی یەهووددا ئەوە قەدەغە.  

بەاڵم پێش بە زۆر بوونی  ,دا دانرا بەردەم پیاوانی یەهوودیئەگەرچی ئەو قەدەغەگەلە لە 

و پیاو لە دینی یەهووددا دەتوانێ بەدەر لەوانەی کە گوترا  پێوەندی سێکسی پیاو نەگیرا

 .وسەری هەبێهەرچەندە پێی خۆشە ها

 

 و دیندا کردەوەیەکی پیرۆز لە ئوستوورە رۆڵی سێکس وەک

هێزی  ێکسەوە دەرخەری گرینگی سێکس وەکو تۆڵەکانی دین بە نیسبەت س یاسا توند  

ەکاندا زیاد بون و ژیان، لە پێکهاتەی دین و ئاییندایە، لە زۆربەی هەرەزۆری دین

خوداکاندا -سەردەمی هەبوونی ژن لە. و بەرچاوی هەیە کردەوەی سێکسی رۆڵی گرینگ

ئەو ئەرکە واتە ئەرکی زیادکردن و پیت بەخشین بە ژیان، لە ئەستۆی ژناندا بوو، لە 

سەردەمی پێغەمبەرەکانی ئیسراییل کە بەردی بناغەی تاک پەرەستی و پیاوساالرییان دانا 

ژەی کە لە شوێنی خۆی دا بە وردی ئاما)ئەو ئازادی و بەرەاڵییەی ژنە پیرۆزەکان

هەر لەو رێگاشەوە دەگات ( واتە پێغەمبەرەکان)دەگوازرێتەوە بۆ پیاوە پیرۆزەکان( پێدەدەم

دەقی تەورات لێوانلێوە لە بەرەاڵیی و ئاڵۆش پەرەستی . بە پێغەمبەری ئیسالمیش

 . پێغەمبەرانی یەهوود

ی دەرخەری رۆڵ ،ئەو شتە زیاتر لەوەی کە هەوەسبازی پیاوەکانی ئیسراییل نیشان بدات

دی دین هەرگیز دان بەوەدا دانانێ و بە ئەگەرچی خۆ. لە پێکهاتەی دیندایە سێکس

بەاڵم لە کۆی ئەو دەقگەلەی کە ناوی دەقی دین یان  ،کردەوەیەکی شەیتانی دەیناسێنێ

شرۆڤەی دینیان لە سەرە، بەردەوام باسی هێزی سێکسی پیاوە پیرۆزەکان دەکرێ، بۆ 

بەرچاوەکانی پێغەمبەری ئیسالم کە سیرە نووسەکان نموونە یەکێک لە تایبەتمەندییە 

                                                 
0
نێوان  یسارەی هاوسەری ئیبراهیم خۆشکیەتی و هەروەها لە ناو  ئایینی زەردەشتیش دا هاوسەری  

خۆشک و برا قەدەغە نەکراوەو پاشاکانی ئێران زۆربەیان لە گەڵ خۆشکانی خۆیان هاوسەرییان کردووە 

لە پاشاکانی . تێکەڵ بە خوێنی بێگانە نابێت  پێیان وا بووە کە بەو شێوە خوێنی پاشایەتی خاوێن دەمێنێتەوەو

ئێران کە خۆشک و هاوسەرێکی ناودار و بەتوانای هەبووە داریووشە کە لە گەڵ پرۆشاتی خوشکیدا 

 هاوسەری کردووە 
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. لە باری سێکسیەوەیە محەممەدڕ هێنەری وباسیان لێوە کردووە هێز و توانای سەرسو

 .ئەوە دەرخەری بەکگراوندی پیرۆزیی کردەوەی سێکسی لە ئایینە کۆنەکاندایە

ەی کە چۆنیەتی ئەو ئوستوورەگەل دیکە لەو ئایین و ئوستوورەگەلەیە،دین گێڕانەوەیەکی  

ئینسانی سەرەتایی بۆی دەرکەوتووە کە . و بەڕێوەچوونی باس دەکەن دنیا پێکهاتنی

واتە خولی ژیان و . لە تێکەڵ بوونی دوو شتی دیکە پێک دێت ،دەبێ چێهەرشتێک کە 

و لە ناوچوونی بەردەوامی گیانلەبەرەکان بنیات  کە لە سەر هاتنە دنیا سروشترەوتی 

تێکەڵ بوونی دوو . یادبوونەکەیدا هەمیشە پێویستی بە تێکەڵ بوون هەیەنراوە، لە رەوتی ز

هەر بۆیە بۆ . هێزی نێر و مێ کە بوونەوەرەکانی ئەم زەمینە بەرهەمی ئەو تێکەڵ بوونەن

ی ئەو دووهێزە دەکات و ی دنیا بەردەوام باسی تێکەڵ بوونتی پێکهاتننیەشرۆڤەی چۆ

هەر بۆیە . ی یەکەمی هەموو ئوستوورەکانەجووت بوونی دوو مرۆڤ یان دوو خودا قسە

ەکانیەوە، ییجووت بوون بۆ مرۆڤ وێڕای گرینگ بوونی بە هۆی پاڵنەرە فیزیولۆژیک

 . و ژیانی ئەودا هەیە نزیکی لەگەڵ مانەوە یو پێوەندی گرینگی جەوهەری هەیە

 ،نبکرێ بەتاڵو دین ناتوانن لە داستانی جووت بوونی خوداکان و مرۆڤەکان  ئوستوورە

بەاڵم ئەو شتەی کە لە چوارچێوەی . ی ژیانەیچونکوو ئەوە بنەمای پێکهاتن و بەردەوام

دەدات و دەبێت بە خاڵێکی نگریس و رەش لە سەر روومەتی مێژووی  دین و ئاییندا روو

وەک ) ئەوەیە کە سێکس و جووت بوون دەبێت بە ئامرازی هەوسبازی کەسانیک ،مرۆڤ

کە ئازاری کەسانی ( ەکان و دوای ئەوانیش پیاوانی ئاساییپیاوە پیرۆزەکان و پەیغەمبەر

 .ەو چەوسانەوەی ئەوانی بەدواوەیەدیک

 

 دین و دەسەاڵت

و دین بە هۆی پێکهاتەی  دین لە گەڵ دەسەاڵتدا پێوەندییەکی جەوهەرییە یپیوەندی

و بە هۆی ئەوەی کە یەکەم دامەزراوەیەکە کە دیسیپلین و نەزم بۆ  کۆمەاڵیەتییەوە

و ئەو نەزمەی  کۆمەڵگەناتوانی خۆی لە سەرەکیترین رۆڵی  ،دیاری دەکات ڵگەکۆمە

بەپێچەوانەی ئەو شتەی کە . خۆی پێکیهێناوە واتە بەڕێوەبەری و سەرۆکایەتی بێبەش بێت

دین و دەسەاڵت لە ناخی  ،ک لە سێکوالرەکان یان دیندارە سێکوالرەکان دەڵێنهێندێ

و دین تەنیا کاتێک لە دەسەاڵت جیا  قووڵیان هەیە و پێوەندی خۆیاندا لێک جیا نابنەوە

یان  ،و لە فۆرمی رەسەنی خۆی کەوتبێ دەبێتەوە کە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی توابێتەوە

ی مرۆیی ئەگەرچی لە سەر بنیاتی دینە کۆمەڵگە. مانا بووبێت بوونی بە گشتی بێ
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رییە و ئیمپراتوو دگەشەی کر کۆمەڵگەبەاڵم پاش ئەوەی  ،سەرەتاییەکان دامەزرا

کەمرەنگ  کۆمەڵگەبەردی بناغەی پێکهاتنی  وەکگەورەکان سەریان هەڵدا، رۆڵی دین 

وە کۆمەڵگەبوو و دامەزراوەی حکوومەت جێگای دامەزراوەی دینیی لە باری رێکخستنی 

بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە دینکاران دەماری   ،و دین کەوتە پەراوێزی حکوومەتەوە گرتەوە

حکومەتەکان  ،کانەوە گرتبووە دەستەینیی هەست و ترسە دیەلە رێگ یانکۆمەڵگە

و دامەزراوەی دین هاوتەریب لە  هیچکات بە تەواوی هەوڵی سڕینەوەی ئەوانیان نەدا

زۆر و بەرچاوی لە گەڵ  یو پیوەندی گەڵ دامەزراوەی حکوومەتدا پێگەی خۆی هەبوو

 .حکوومەتدا پێکهێنا بوو

بوو کە دینکار رەوایی بە دەسەاڵتی پاشا دەبەخشی و ئەویش لە  ئەو پێوەندییە بەو شێوەیە 

و سەرکوتی دژبەرانی یان  و بۆ سڕینەوە بەرانبەردا پشتیوانی ئابووری لێدەکرد

 .یارمەتی دەدا ،ەرهەڵبدەنبەربەرەکانی لە گەڵ دینەکانی دیکە کە دەیانویست س

هیچکات لەو هاوکارییە دامەزراوەی دینی و دامەزراوەی سیاسی ئەگەرچی هیچکامیان  

ناچارە بە تەواوی رازی نەبوون و کێشەی زۆریان پێکەوە هەبوو و زۆرجار 

 بەاڵم بەرتەسک کردنی هێزی یەکتر دەکرد، دانی کاری یەکتریان بە مەبەستیردەستێوە

و پاش  لەو سەردەمەدا. ژیانی هاوبەشیان هەتا سەردەمی رێنێسانس درێژەی هەبوو

کە رێگای دین و دەسەاڵت لە یەک جیا  ،انی بیری مرۆڤ بووگۆڕانکارییە بنەماییەک

بووەوە، گەشەی خێرای زانستی مرۆڤ و گۆڕانکاری قووڵ لە بیر و باوەڕی ئەودا و 

جوواڵنەوەی مەزنی ناسینی هەموو دیاردە کۆمەاڵیەتی و مرۆییەکان و لەوانە دین، بووە 

واتە  ،دەستی دیندا بوو هۆی ئەوەی کە ئەو کارتە براوەی کە بە درێژای مێژوو لە

وە، ەینیدەستداگرتن بە سەر هەستی مرۆڤ و کۆنترۆڵی ئەو لە رێگای ترس وەبەرنانی دی

 .لە دەستی دەربچێت و ئەو پێگەی پێشووی نەمێنێ

سەرەڕای هەوەڵەکانی الیەنگران و دڵسۆزانی دین کە هەوڵیان دەدا لە رێگای رێفۆرمی  

دا رۆڵی خۆی و کاریگەری کۆمەڵگەهێشتا لە وە وای بنوێنن کە دین دەتوانێ نیەدی

دا، نوێاندنی دینکاران لە گەڵ دنیای پۆزیتیڤی خۆی هەبێت و سەرەڕای هەموو  خۆگونج

داوێکی حاشا هەڵنەگر روویدا بوو کە بریتی بوو لە  چۆکدادانی دین لە بەرانبەر ورو

 .زانستدا

ۆیان لە دەست دابوو، چیدی رەوایی خ ،دامەزرابوو انئەو ئوستوورەگەلە کە دین لە سەری

بوونی پیاو  دروستکەس بڕوای بە پێکهاتنی دنیا لە شەش رۆژدا نەبوو، کەس باوەڕی بە 
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ییەکان ئەوەیان سروشتبوونی ژن لە جەستەی ئەو نەبوو، زانستە  دروستلە خۆڵ و پاشان 

 بووە دروستدەسەلماند کە ئاسمان بە پێچەوانەی ئەوەی دین دیگوت نە لە ئاسن و شتی وا 

و نە حەوت قاتە و ئەستێرەکان چراگەلێکی هەڵکراو تەنیا بۆ جوانکاری ئاسمان نین، 

لێکۆڵینەوەکانی مرۆڤناسان و دینناسانیش سەرچاوەی کۆنی دینەکان و بەستراو بوونی 

ئەوان بە ئوستوورەکانی کۆنی مرۆڤی دەرخستبوو و پێرۆزایەتی و تەقەدوسی ئەوانی 

 .تێکدابوو

ەرجێکدا بوو کە کۆتایی بە ژیانی هاوبەش و ناچاری دین و دەسەاڵت لە وەها هەلوو م

کە جێگای دینی لە باری دا، بە زانستی مرۆییەوە    ەاڵت لە جیاتی دین پاڵیهات و دەس

زانستی لە باتی دین کرد بە دەسەاڵت، ، هەربۆیە ەوەبیروباوەڕەوە بە باشی گرتبوو

هەرگیز وەک  نێسانس و مۆدێرنیتەانی دین پاش رێژی. سەرچاوەی رەوایی وەرگرتن

از بوو کە گوتاری دینی لە بەرانبەر گوتاری زانستیدا ئەوەندە الو. ژیانی پێش لەوە نەبوو

ی رۆژئاوادا بەناوی کۆمەڵگەدا بەربەرەکانێ بکات، بۆیە ئەوەی لە قەت نەیدەتوانی لەگەڵی

وو دامەزراوەی دابڕانی دین و دەسەاڵت باسی لێدەکرێ نەک بە واتای جیاکردنەوەی د

بەهێز و پاشەکەشەی دڵخوازانەی دین لە بواری سیاسەت و دەسەاڵت، بەڵکوو بەمانای 

تە هۆی لە ەالوازبوونی دامەزراوەی دینی و لە دەستدانی پێگەی کۆمەاڵیەتی ئەوە کە بوو

 .پەراوێز کەوتنی

ە کە ییەهوودی واتە ئەوە خەیاڵێکی خاوە کە پێمان وابێ تایبەتمەندییەکانی دینی مەسیح یان 

بووەتە هۆی ئەو پاشەکەشەیە، ئینجا لەو رێگایەوە وای بۆ بچین کە ئیسالم تایبەتمەندییەکی 

کە بە هۆی ئەوەوە ناکرێ لە دەسەاڵتدا بەشداری ( واتە دینێکی سیاسییە) دیکەی هەیە

 .نەکات

ین لە بەشداری کردن یان نەکردنی دین لە دەسەاڵتدا پێوەندی راستەوخۆی لە گەڵ پێگەی د

دا پێک بێت و تاکەکانی کۆمەڵگەی هەرکات گۆڕانی راستەقینە لە باوەڕ. دا هەیەکۆمەڵگە

بابەتی پیرۆز و موقەدەس نەروانن و  وەککان ەینیدی چیتر بۆ ئوستوورە کۆمەڵگەئەو 

کاریگەریی لە  (کە نەریتی هەمیشەی دینە) ەوەدینکار نەتوانێ لە رێگای ترس وەبەرنان

هەبێ، ئەو کاتەیە کە دین بە هۆی لەناوچوونی هێز و ئوتۆریتەی  سەر هەستی ئەواندا

 .کۆمەاڵیەتییەوە بەناچار لە دەسەاڵت پاشەکشەدەکات و واز لەو خولیایە دێنێ

هەرچشنە باسێک لە جیاوازی نێوان دین و  ،ئەو هێزە بۆ خۆی دەبینێدین بەاڵم مادام  

  .م و بێ بنەمایەدەوڵەت و بێبەش کردنی دینکاران لە دەسەاڵت بێ ئاکا
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ی بۆ مابێ و خەڵک ی رێکخستناواندا هەبێ و تکۆمەڵگەدین تا ئەو کاتەی رەوایی لە ناو 

هەرگیز لە دەسەاڵت پاشەکشەی  ،و خوێندنەوەکانی باوەڕیان هەبێ بە ئوستوورە

نەکردووەو ناکات و بە پێی هەلوومەرج بەشی خۆی لە دەسەاڵت داوادەکات و هەرکاتیش 

ی خۆی واتە حکوومەتی سیاسەتکارەکان لەناو دەبات و ەبەشی لە مێژینبۆی برەخسێ هاو

 .دا دەگرێبەسەر هەموو پێکهاتەی حکومەتداریخۆی دەست 

باسی دین و دەسەاڵت خۆی باسێکی دوور و درێژە کە لەم مەجالەدا ناگونجێ و هەر بۆیە 

ۆمەاڵیەتی لە گەڵ ێکی کسیستم وەککۆتایی بەم باسە دێنم و ئێستا کە پێوەندی بنەمایی دین 

دەسەاڵتمان بە روونی بۆ دەرکەوت دەچمە سەر باسی یەکەم شێوەکانی دەسەاڵتی دینی لە 

 . ی مرۆییداکۆمەڵگە

 

 خوداکان-دینی و دەسەاڵتی ژن پێکهاتەی

 ەاڵتی حکوومەتداری کە باسی لێ کرابە هۆی ئەو پێوەندییە بنەماییەی نێوان دین و دەس   

 ،ی دین بە پێکهاتەی حکوومەتی  دەبەخشێسیستمیەک کە و هەروەها بە هۆی  رەوای

کە دین لە رێگای رۆڵ و  ەدینی و ئەو شێوەی دابەش بوونی هێز یدەتوانین بڵێین جیهانبینی

و   کۆمەڵگەمۆدێلێک و باشقەیەکە بۆ واقێعی  ،و کاریگەری خوداکانەوە وێنای دەکات پێگە

 . بیاڤی حکومەتداریداتی دابەشبوونی دەسەاڵت لە نێوان بکەرانی نیەچۆ

خودایان و هەروەها رۆڵی گرینگی ژن لە -بوونی بەرباڵوی ئاسەواری پەیکەری  ژن

هەموو ئوستوورە کۆنەکانی ژیانی مرۆڤدا سەلمێنەری ئەو راستییەن کە ژن بۆ ماوەیەکی 

 .و درێژ خاوەنی دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی زۆر بووە دوور

یەتی واتە تووتێمیسمیان بنیات اوەی دینی کۆمەاڵیەکەمجار ژنان بوون کە یەکەمین دامەزر

ە لە سەرەوەی هەموو کەس دەسەاڵتی بەڕێوەبەری سیستمدارێژەری ئەو  وەکو خۆیان  ان

و یاسای جۆراوجۆریان بە مەبەستی پاراستنی گیان و  یان گرتە ئەستۆکەمەسیست

ونیان بەرانبەر ژنان بە هۆی دایک بو"  .بەرژەوەندی خۆیان و کۆرپەکانیان، پەسەند کرد

ئەوانی  ،دا بەرپرسیار بوون و وارسکەی دایکی و ژیانی مرۆڤ لە سەر زەوی بە مانەوە

ناچار دەکرد تا لە پێناو پاراستنی گیانی رۆڵەکانیاندا پەلەقاژە بکەن و بێوچان لە تێکۆشاندا 

 ،ەیەبن، پەروەردەکردنی مندااڵن بە شیوەی هاوبەش کە لە دنیای گیانلەبەرانی دیکەشدا ه
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. "بنەچە ی هۆزی دایکسیستمبووە هۆی هەنگاو هەڵگرتنی ژنان بەرەو بنیاتنانی 
0

  

مێژووی وەها تێکۆشانێک دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمێکی زۆر کۆن کە بە سەردەمی مرۆڤی 

دەناسرێ، ئەو جۆرە لە مرۆڤ کە پێش لە مرۆڤی ئەمڕۆیی بۆ ماوەی شەست  ڵئاندێرتاێن

، شارستانییەتو خاوەنی دامەزراوەی کۆمەاڵیەتی،  ژیا هەزار ساڵ لە سەر ئەم زەوییە

مرۆییە کۆمەڵگە ژنانی ئەم جۆرە . جل و بەرگ و تەنانەت بیر و باوەڕی دینی بوو

بەردەوام سەرقاڵی کۆ کردنەوەی خواردەمەنی و پەروەردە کردن و پاراستنی منداڵەکانیان 

. ی ژنانەکۆمەڵگەدەهاتنە ناو  ێزا و زئاندێرتاڵ تەنیا بۆ هاوجووتی و ێبوون و پیاوانی ن

ئاندێرتاڵەکان راوچییانی ێەرەکان پێداگری لە سەر ئەوە دەکەن کە پیاوە نهێندێک لە توێژ

بێ ماڵ و بێ شوێن بوون کە دوور لە ژنان و منداڵەکانیان دەژیان و پێداویستییەکانی 

ی ئەم دروسترتاڵ ئاندێێتی ماسولکەکانی جەستەی ژنانی ننیەچۆ. بنەماڵەیان دابین نەدەکرد

ن لەباری جەستەییەوە ئاندێرتاڵ رێک بە قەدەر پیاوەکاێژنانی ن. روانگەیە دەسەلمینێ

ئەوە نیشان دەدات کە ئەوان بۆ دابین کردنی خۆراک و بەرگری لە  بەهێز بوونە،

. کۆرپەکانیان بەردەوام لە چاالکیدا بوونە
2
  

ە کۆمەاڵیەتی و مرۆییەکان لە یستمسبۆیە باس کردن لەوەی کە ژنان یەکەم داریژەرانی  

بەڵکوو  ،نیەعایەکی بێ بنەما یدنە تەنیا ئید ،ژێر ناوی بنەماڵە، هۆز یان خێڵ بوونە

ئاشکراترین و هزرمەندانەترین پایەیەکە کە لە رێگای ئەوەوە دەتوانین رەوتی مێژوو و 

. ڤەیان بکەینو  شرۆ بخەینە رووتی مرۆیی لە سەرەتاییترین سەردەمەکانەوە ەینیشارستا

گەلی دامەزراو لە سەر سیستمئەو بیرمەندانەی کە رۆڵی کاریگەری ژن و هەبوونی 

ساالری رەت دەکەنەوە یان گومانیان لەوەدا هەیە، لە کاتی شرۆڤە کردن و  بنەمای دایک

و  ۆن و ئوستوورەکان و بەتایبەت دینپاساو هێنانەوە بۆ زۆر شتی پێوەندیدار بە دنیای ک

 رێکس وارنێر ئوستوورەناسی .تاییەکانی مرۆڤەوە تووشی سەرلێشێوان دەبنئایینە سەرە

دا دا بە شێوەی ژنە و ئەمە لە راستیکۆنترین رەنگدانەوەی بەناوبانگی خو" ئینگلیزی دەڵێ 

."نیەپرسێکە کە وەاڵمێکی روونی بۆ 
3

وارنێر سەرەڕای ئەوەی کە بە تەواوی گومانی   

سەرەتاییەکان،  کۆمەڵگەساالر بوونی  بەستوو بە دایکی بیردۆزی پشتدروستهەیە لە سەر 
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 دا بەاڵم دان بە بوونی ئوستوورەگەلێک سەبارەت بە دەسەاڵت و زاڵ بوونی ژناندا

.دەنێت
0

   

و دژە ژن  خوداکان هەرگیز ناتوانن بەرهەمی روانگەی پیاوساالرانە-ئاشکرایە کە ژن

ەرچاوەی هەموو خراپەکان دوو و س بوونەوەرێکی پلە وەکبن، روانگەیەک کە ژن 

 .پێناسە دەکات

ەکانی دنیادا چ سەرەتایی بن و چ شارستانییەتخودا لە مێژووی هەموو -پەرەستنی دایک

دا تا هەزارەی یەکەمی پێش لە زایین  کانی چینکۆمەڵگەلە کۆنترین . پێشکەوتوو، هەیە

انی ئەم سەردەمە کان باوەڕیان بە پەرەستنی رۆحی دایکەکان بوو و ژنە رێسەمانەکەینیچی

کان پێیان وا بوو کە تەنیا ەینیلەو سەردەمەدا چی. گرینگی کۆمەاڵیەتی زۆریان هەبوو

پاش ئەم سەردەمە بوو کە پەرەستنی خودای نێری . رۆحی دایکەکانە کە شایانی پەرەستنە

و لە باری  خودای زەوی بەهای پێشینی خۆی لە دەست دا-و ژن ئاسمان پەرەی سەند

.وە پیاوە ئاسنگەرەکان بە سەر ژنە رێسەمانەکاندا زاڵ بوونکۆمەاڵیەتیشە
2

   

جار بە ئوستوورەگەلی  هێندێکلە ئوستوورەکانی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیشدا کە 

و بەرچاو وەک ئینانا لە سوومەردا، ئیشتار لە  خوداگەلی گەورە-سامی ناویان دەبەن، ژن

زەوی و -ان هەیە کە هەمیشە نوێنەری دایکو هەروەها ئانات لە کەنعاندا بوونی بابێلدا

 :خودای سامی بریتییە لە-ی ژندوو تایبەتمەندی بەرچاو. و رووەکن خودای سەرەکی گیا

خودایە هەمیشە لە گەڵ پیاوێکدا پێوەندی هەیە کە کوڕ، برا یان -یەکەم ئەوەی کە ئەم ژن"

دومووزی )اوە تەمووز بەناوبانگترینی سیمای ئەو پی. ئەژمار و خۆشەویستی دیتە هاوسەر

خودایە پاش رۆشتنی بە دوای هاوسەر یان -دووهەم ئەوەی کە ئەم ژن. یە(سوومەری

ەوەدا هەموو ە دنیای مردووەکانە، لە کاتی گەڕانکوڕی خۆی لە دنیای ژێر زەویدا، ک

."بوونەوەرە ئەهریمەنی و شەڕئەنگێزەکان لە گەڵ خۆیدا دێنێتە سەر زەوی
3
  

 

 خودا بۆ خودایەکی نێر-لە ژن گواستنەوەی دەسەاڵت

 یو پێوەندی خوداکاندایە-دا لە گەڵ ژنیەکانسوومەری ئەو سیما پیاوانەی کە لە ئوستوورە

ساالریدایە کە  ی دایکسیستمبەوانەوە هەیە لە واقێعدا دەرخەری تایبەتمەندییەکی کۆن لە 
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ساالردا  ی دایکسیستملە . بنەچەدا لە بنەماڵەی دایک( خاڵۆ) بریتییە لە رۆڵی برای ژن

هەر وەک باسم کرد ئەرکی هەر پیاوێک دابین کردنی خۆراک و خزمەت کردن بە 

زۆربەی ئایینەکان و سرووتەکانی ناو هۆزیش بە یارمەتی ئەم . بنەماڵەی خوشکی خۆیەتی

 . براگەلە بەرێوەدەچێ

 زی زۆری لێێبەتەمەنترین ژنی خێڵە کە ربنەچەدا سەرۆکی خێڵ  لە گرووپگەلی دایک"

کان و بەڕێوەبردنی ەینیدی ەمەکدەگیرێ، بەالم ئەو کەسەی کە بەرپرسی پاراستنی شتوو

".کانە گەورەترین برای ئەم ژنەیەەینیسرووتە دی
0

و بەستراوەیی خوێنی لە  بنەماڵە  

بەاڵم لە کردەوەدا سەرۆکایەتی  ،بنەچەدا لە پشتی ژنانەوە دیاری دەکرێ گرووپێکی دایک

نابێ لە بیری بکەین کە رۆڵی برا لە خێڵی . )ڕەکانی ئەو ژنەدایەگرووپەکان لە دەستی کو

ساالری لە بیچمی سەرەتایی خۆی کە  ساالردا پێوەندی بەو دەورانەوە هەیە کە دایک دایک

پیاوان پاش .( لەودا خێڵ لە ژنان و مندالەکانیان پێکدەهات، زۆر دوور کەوتبووەوە

کان رۆژ لە دوای رۆژ رۆڵی زیاتریان ساالرە پێوەست بوونیان بە خێڵ و هۆزە دایک

ساالردا، بەشگەلێک لەو بەرپرسایەتییەی کە  دەگرتە ئەستۆ و لە ژێر چاوەدێری دایک

 .بوو، قەبووڵ دەکرد داپێشتر لە ئەستۆی  ژنان

لە الیەکی دیکەوە بونی پیاوان کە لە رووی جەستە و توانایی جەستەییەوە بە هێزتر لە 

ی کۆمەڵگەەمهێنانەوە بووە هۆی گەشەکردنی خێراتری ژنان بوون، لە بواری بەره

 بە هاتنی پیاوان بۆ ناو پیشەی وەرزێری کە ئیشی سەرەکی ژنان دەهاتە. سەرەتایی

کاری وەرزێری بە "نە و ئەژمار، وەرزێری رووماڵی ژنان گۆڕا بە ورزیری قووڵکە

 یپێویستی و لەوانە کێاڵنی زەوی کەوتە ئەستۆی پیاوان، کێاڵنی زەوی شێوەی نوێ

هاوکات لە گەڵ . کەم کردەوە (کە ئیشی هەمیشی ژنان بوو) ی بژارکردنی بەردەوام

سەرهەڵدانی وەرزیری قووڵکەنەدا ژنان بۆ یەکەمجار لە بازنەی بەرهەمهێناندا کەوتنە 

."پەراوێزەوە
2

االر س دوای زیادبوونی رۆڵی پیاوان لە بەرهەمهێناندا، رۆڵی ژن و دایک 

 .  ڵەتیە رۆڵێکی روابوو ب بەرە بەرە
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و بەرەو پێش چوونی  لە الیەکی دیکەوە شێوەگەلی تازەی وەرزێری و گەشە

ت، بووە هۆی زیادبوونی ژماری حەشیمەت و ئەوەش خۆی یەکێک لە هۆکارە ەینیشارستا

گەلی سیستم. "ساالری ساالر بەرەو باوک ی دایکسیستمناچارەکان بوو بۆ تێپەڕاندنی 

دا بە دی دەکرێن کە زەختی حەشیمەت بۆ  گەلێککۆمەڵگەچە لە بنە ساالر و دایک دایک

."سەر سەرچاوە سەرەکییەکانی ژیان لە کەمترین ئاستدا بێت
0

هاوکات لە گەڵ زیادبوونی   

ان ناچار بوون روو لە حەشیمەت و کەم بوونی سەرچاوە خۆراکییەکان، خێڵەکان و هۆزەک

و تەنانەت شەڕ لە گەڵ یەکتر بکەن بەربەرەکانێ
2

 ،ئەو شتە پێویستی بە هێزی شەڕکەر. 

 .واتە پیاوانی زیاتر دەکرد

کە بتوانێت خۆراکی  داو شەڕکەر هەربۆیە لە درێژەی بیچم بەخشی بە هێزێکی تۆکمە

ساالری و  لە گەڵ خێڵەکانی دیکەدا دابین بکات، باوک نیوان شەڕ و بەربەرەکانێخێڵ لە 

 . تەوەساالری گر بنەچەیی بەرەبەرە جێگای دایک باوک

ی پێشوو کە مێژوویەکی سیستمناچارە، بێگومان لە گەڵ خۆڕاگری لە الیەن بەئەو گۆڕانە 

دووروو درێژو نەریت و ئایینی تایبەت بە خۆی هەبوو بەرەوڕوو بوو، بەاڵم پاش 

و هەموو  ساالر بەتەواوی رووخا ی دایکسیستمکی درێژماوە لە ئاکامدا یەێنبەربەرەکا

 .ساالردا سەرلەنوێ پێناسە کران ی باوکنویی سیستمبایەخەکان لە  هێماکان و ئایینەکان و

 

 و ئاییندا سەرچاوەی خراپە لە ئوستوورە وەکرۆڵی ژن 

ی سیستمی پیاوساالردا زۆربەی ماکە پیرۆزەکانی کۆمەڵگەەکانی لە پێناسە نوێی

گۆڕا بە  وەساالر جێی خۆیان دا بە شتە دژوازەکانیان و ژن خۆی لە خودا دایک

لە ئوستوورەکانی سوومەردا . ەینینەوەرێک کە سەرچاوەی خراپە و کردەوەی شەیتابوو

لە . کان لە دنیای ژێرەوە دێنێتە سەرەوەەینیخودا شتە شەیتا-هەروەک بینیمان ژن

یۆناندا هێفائێستووس ئاسنگەری خودایان بە پێی  ئوستوورەکانیچرۆکێکی هاوشێوە لە 

یتانی لە ئاو و خاک چی دەکات، ئاتێنا فێری فەرمانی زێئووس مێینەیەکی جوان و شە
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 62٨کتاک، هەمان سەرچاوە، ص - 
2

لە هەموو ئەو ئوستوورەگەلەی کە باسی تووفانی گەورە دەکرێ، هەمیشە زیادبوونی حەشیمەت و  - 

خواستی خودایان بۆ کەم کردنەوەی حەشیمەت و راگرتنی ژمارێکی کەم لە مرۆڤی چاکەکار و لەناو بردنی 

بوونی حەشیمەت و کەم بوونی سەرچاوەکان کە مرۆڤ زیاد. بەشێکی گەورە لەوان هۆکاری تووفانەکەیە

 .ناچار بە بەربەرە کانی دەکات لە چوارچیێوەی وەها ئوستوورەگەلێکدا رەنگی داوەتەوە
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ئەم بوونەوەرە ناوی . شەرم و فێلکاری پێدەبەخشێ دوورینی دەکات و هێرمس بیرێکی بێ

.پاندۆرایە و بە هێنانی سندووقی پڕ لە دێو و درنج، خەراپە لە دنیادا باڵو دەکاتەوە
0
  

خودای زەوی -دا ناوی ژنبنەماە و لە "بەخشێنەری هەموو شتێک"ناوی پاندۆرا بە واتای 

.بووە
2

 داساالر ی هێمن و دوور لە شەڕ و تێکهەڵچوونی دایکسیستمئەو شتانەی کە لە  

و پێکدادانی  لە کەشوهەوای پڕ لە شەڕ ،و ریزیان لێ دەگیرا پیرۆزییان پێدەبەخشرا

زەوی   .هەر ئەو شتانە بوون کە خۆیان سەرچاوەی شەڕەکە بوون ،ساالردا ی باوکسیستم

و دڵسۆز بوو کە خۆراکی بە رۆڵەکانی  ساالریدا، دایکێکی بەخشێنەر ەردەمی دایکلە س

دەدا، بەاڵم لە کاتی کەم بوونەوەی سەرچاوە ( واتە بوونەوەرانی سەر زەوی)خۆی 

خۆراکییەکاندا هەر ئەو زەوییە خۆی هۆکاری شەڕ بوو، هۆزەکان بۆپاراستنی هەرێمی 

دەست هێنانی سەرچاوەی و وە وی هۆزەکانی دیکەخۆیان و یان بۆ دەستداگرتن بە سەر زە

بە شەڕ بێن، ناچار بوون لە گەڵ یەکتر خۆراکی زیاتر
3

ئەم شەڕە درێژماوە کە سەدان و . 

گومان سیمای زەوی و هێما پێوەندی دارەکان بە  بێ بەڵکوو هەزاران ساڵی خایاندووە

یدا و ماندوو لەو لە تەنیایی خۆ ئوستوورەییمرۆڤی  .زەوی لە بیری مرۆڤدا دەگۆڕێ

خودای زەوی دەخاتە بەر لۆمەو ئەو بە -هەموو شەڕە کە بۆ مانەوەی خۆی دەیکا، ژن

                                                      . بەرپرسیاری ژیانی سەختی خۆی دەزانێ

ز و سیمای پارادۆکسیکاڵی زەوی و ژن لە ئوستوورەدا بەرهەمی رەوتێکی پڕ لە هەورا

و  تی مرۆییە کە تەنانەت تا ئەمڕۆش ماوەتەوەەینیو پێکدادانی شارستا و و پڕ لە شەڕشێن

شوبهاندنی دنیا بە ژنێکی . دەنوێنێ لە راونگەی پێشینیانی ئێمە بە نیسبەت دنیادا خۆ

فریوکار کە هەم بەخشەندەیە و هەم جوان و لە هەمانکاتدا بێ وەفایە، لە بنەمای خۆیدا 

                                .ی مرۆڤ لە نەبوونی ئاسایش و هێمنایەتییەدەرخەری نارەزایەت

خودا دەرخەری پێویستی -بە وتەی رێکس وارنێر پەرستن و ریزگرتن لە سیمای دایک  

.قووڵی مرۆڤ بە هێمنایەتی لە دنیادایە
4

خوداکان وەبیر هێنەری سەردەمانی -و دایک 

 .دووری هێمنی و ئاسایشن
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انەوەکان و شرۆڤەکانی تەوراتدا هاتووە کە شەڕی هابیل و براکەی لە سەر ک لە گێڕهێندێلە  - 

ئەوە وەبیر هێنەری یەکەم تێکهەڵچوونەکانی . بوو روویدا( واتە هەرێم)خۆشکەکەیان کە ناوی ئیقلیما 

 مرۆڤ لە سەر زەوییە کە بە هۆی پێوەندی لە گەڵ هێماسازی ژنانەوە لە سیمای ژنێکدا رەنگی داوەتەوە
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ئەگەرچی مێژوویان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانی  ،خودایان-هەبوونی ژن دایکساالری و

وەرزێری کە لە سەردەمی  ت وەینیزۆر کۆنی ژیانی مرۆیی و کاتی بیچم گرتنی شارستا

ی زاڵی سیستمو دواتر لە رەوتی شەڕە درێژ خایەنەکان و لە ژێر کاریگەری  دانوێبەردی

ە سیستمژوو سڕایەوە، بەاڵم کاریگەری ئەو اوساالردا کەوتە پەراوێز و لە دەفتەری مێیپ

لە  "ئیشتار"لە ئێراندا،  "ئەرەدویسوورە ئەناهیتا"خودایانی بە هێز وەک -لە سیمای ژن

 "سەرەسواتی"لە فریگییەدا،  "سیبەل"و  "ئافرۆدیت"لە یۆناندا،  "ئاتێنا"و  "هێرا"بابێلدا، 

ناو چوارچیوەی دینە بەتەواوی  و تەنانەت خزایە هتد مایەوە و لە هیند دا "پریتیڤی"و 

پیاوساالرەکانیش
0
  

دی دین و سەرچاوەکانی بیری دینی و  رەوتی ۆئەم باسە گشتییانە سەبارەت بە خ پاش

و بە  هتد کە هەمووشیان بۆ چوونەناوی باسی دەقی دین پێویستە کان ونیەگۆڕانی هێما دی

کی تایبەت جۆرێک لە بێ زانیارییەکی گشتی سەبارەت بە گشتییەتی دین، باسی دینێ

هەڵواسراوەیی دێنێتە گۆڕێ، ئێستا پێویستە ئاورێک لە دینی ئیسالم بدەمەوە و ئەو 

و دەقە پیرۆزەکەی  ەوە جیاوازی بەم دینەیتایبەتمەندیگەلەی کە لە باری ئوستوورەناسی

دەبەخشێ بە کورتی بخەمە بەر باس، بۆ ئەوەی کە خوێنەر بتوانێت بە ( واتە قورئان)

 .ڕوونیەوە بڕواتە سەر باسە سەرەکییەکان کە باسی ئوستوورە و جادوویەبەرچاو

 ئیسالم و قورئان

و ئایین دەکەین جگە لە باسی هاتنەناوی مووتیڤە  کاتێ باسی پێوەندی نێوان ئوستوورە

باسێکی دیکەش دێتە گۆڕێ کە  ،ئوستوورەییەکان بۆ ناو دەقی دین کە لە هەموویاندا هەیە

راست بوونی هەر دینێک و کەسایەتی و رووداوەکانی ئەو دینە، لە بریتییە لە رادەی 

و  و بەڵگە بەشی ئوستوورەدا بە شێوەیەکی چڕوپڕ پەرژاومەتە سەر ئەو بابەتە

نووسراوەی دینناسانم خستووەتە بەردەست کە باس لە ناروون بوونی سەرچاوەی دینەکان 

بوونەشە کە مۆڵەتی خولقاندنی  هەر ئەو ئاڵۆز. و ئاڵۆز بوونی کەسایەتی ئەنبیا دەکەن

بە باوەڕمەندان دەدات، لە ئوستوورەناسی ئایینی  ەچیرۆکی مۆعجیزەی سەیر و سەمەر

گەلەی کە باس دەکرێ لە یو بەو تایبەتمەند مەسیحدا دەردەکەوێت کە تاکێک بە ناوی عیسا

                                                 
0

لەو پێوەندییەدا دەتوانم ئاماژە بە رۆڵی دایکی پیرۆز لە ئایینی مەسیح و هەروەها رۆڵی فاتمە لە ئیسالمدا  - 

خودای ئاوە، ئەویش پێوەندی چەند الیەنەی لە گەڵ ئاودا هەیەو -بکەم کە لە ژێر کاریگەری ئاناهیتا کە ژن

 مارەیی فاتمە ئاوە تەنانەت لە گێرانەوەی شیعەدا 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

53 

 

و  ەس نەبووەبنەمادا بوونی نەبووە و النیکەم بە دڵنیاییەکی زۆرەوە دەتوانین بڵێین یەک ک

لە بارەی مووساشەوە . و چیرۆکی جیاواز چیرۆکی عیسا تێکەڵێکە لە چەندین ئوستوورە

رێبەری نەتەوەی ئیسرائیل گۆڕانی زۆری بە  وەکو کەسایەتی مووسا  هەمان شت هەیە

 .پێغەمبەرێک بناسرێ وەکسەردا هاتووە تا 

ەواوی جیاوازە، ئیسالم تەنیا لەم نێوانەدا چیرۆکی ئیسالم و پێغەمبەرەکەی چیرۆکێکی بە ت

دینێکە کە بە پێچەوانەی دینەکانی دیکە لە بیاڤی مێژوودا هەناسە دەدات و  کەسایەتییەکانی 

و رووداوەکانیشی رووداوی دیاری مێژوویی و  کەسایەتی مێژوویی و راستەقینە

پێغەمبەری ئەم دینە هیچ  وەک محەممەدهۆکاری ئەو مەسەلەیەش کە . تۆمارکراون

دەرفەتی ئەو چیرۆک ساز  محەممەدجیزەی نەبووە هەر ئەویە، واتە مێژوویی بوونی موع

 محەممەدکردنانەی بە دینباوەڕان نەداوە، دەقی قورئان ئەگەرچی حەفتا ساڵ پاش 

سراوەکان و ودەستێوەردانی لەو کتێبەدا کردووە و نو هێندێکتۆمارکرا و عوسمان 

کردنەوەی قورئان لە کاتی وە، بەاڵم رەوتی کۆ نوسخەکانی دیکەی ئەو کتێبەی لەناو بردو

یش ئاگایان لە محەممەدەوە دەستی پێکردبوو و دژبەرانی محەممەددی ژیانی خۆ

رووداوەکان بوو و هەر بۆیە نووسەران نەیاندەتوانی بە ئاسانی شتێک وەک روودانی 

زەی بە خاوەنی موعجی محەممەدموعجیزە لە دەقی ئەو کتێبە زیاد کەن یان بە درۆ 

 .جۆراوجۆر پێناسە بکەن

موعجیزە، هەرگیز نەبووە خاوەنی و چاوەڕوانی زۆری بۆ وێڕای   محەممەد بەم پێیە 

ناودەبەن و بەو  محەممەددەقی قورئان بە موعجیزەی  ،هەموو موسڵمانەکان هەر بۆیە

ی دەبەخشن و دینەکەی واتە ئیسالم بە دینێکی ئاسمان محەممەدعای یدشێوەیە رەوایی بە ئید

 .دەناسێنن

ئیسالم بە پێچەوانەی دینەکانی دیکە لە واڵتێکدا سەری هەڵداوە کە شاعێری و شێعر 

 خوێندنەوە لەودا زۆر باو بووە، واتە ژمارەی خەڵکانی خوێندەواری ئەو واڵتە کەم نەبووە

( کۆیلە نەبوونەو و خزمەتکار  واتە ئەوانەی نۆکەر)مرۆڤە ئازادەکان ێک لە و زۆر

وونە، گرینگترین چاالکی هونەری و فەرهەنگی لە الی عەرەبی ئەو کاتەدا خوێندەوار ب

و کاریگەری ئەو فەرهەنگە لە سەر قورئانیش بە روونی دیارە، ئەو بەشەی  شێعر بووە

بۆ مەدینە نووسراوە لە باری  محەممەدو پێش لە رۆیشتنی  دامەککەقورئان کە لە 

رکەبەرایەتی لە گەڵ زۆربەی شاعێرەکانی و دیارە توانیویە لە  ئەدەبییەوە زۆر جوانە

تا رادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بێت، ستایلی جیاوازی نووسین لەم  ،سەردەمی خۆیدا
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وە دەقی قورئانی لە شێعرەکانی ئەو ەینیلە باری زما محەممەدو نۆرم شکێنی  بەشەدا

هێنانی لە الیەکی دیکەوە بەکار  ،سەردەمە کە زۆربەیان قەسیدە بوون جیا کردووەتەوە

ەکان لە جیاتی گێڕانەوەی یمانای جیاواز و روو کردنی لە چەمکە ئابسترەکت و میتافیزیکی

و  چیرۆکی حەماسەت و خۆشەویستی، هۆکاری دیکەی سەرنج راکێش بوونی نووسراوە

 .لەو سەردەمەدا بوو محەممەدوتەکانی 

و رواڵەتی  هات محەممەدبەاڵم بەداخەوە لە مەدینەدا کۆتایی بە تەمەنی هونەری  

و هونەری ئەو شاعێرە بوو بە قوربانی سیاسەت و  نووسینەکان بە گشتی گۆڕا

ئەو بەشەی قورئان کە لە مەدینەدا نووسراوە بە تەواوی لە دەقی تەورات . دەسەاڵتداری

لەم . و سڕ کە زۆر جار تووڕەیی و بێزارییەکی زۆریشی تێدایە دەچێت، نووسینێکی سارد

و چەند رستەیەکی  جوواڵوە محەممەدجار هەستی هونەری  کهێندێبەشەدا ئەگەرچی 

دا مەککەجوانیشی نووسیوە بەاڵم بە گشتی لە بەراوەرد لە گەڵ ئەو بەشەی کە لە 

و خوێنەر چیدی ناتوانێ لە  نووسراوە، ئاستی هونەری کتێبەکە بە تەواوی دابەزیوە

 .خوێندنەوەی چێژ وەرگرێت

لە ماوەی ژیانی لە مەدەینەدا بە روونی لە  ەممەدمحگۆڕینی هەست و بیر و دەروونیاتی 

و دارشتنی سەرلەنوێی  ئەگەرچی عوسمان لە کاتی کۆ کردنەوە .دیارە قورئاندادەقی 

ی ئەو کتێبەی کە دەرخەری رەوتی سروشتقورئان، بە جێگۆڕکەی سوورەکان رەوتی 

تی نیەچۆ ە، تێکداوە بەاڵم سەرەڕای ئەوە بە چاوخشاندنێک بە سەرمحەممەدگۆڕانی 

 ەکان ئەو گۆڕانکارییە قووڵە دەردەکەوێت، لەوانەیەینیییەکان و سوورە مەدەکسوورە مەک

لێکۆڵینەوەیەکی دەروونناسانە و زانستی لە سەر دەقی قورئان زۆر شتی شاراوە سەبارەت 

و نە  لێرەدا نە دەرفەتی ئەو کارە هەیە. بخاتە بەر دەست محەممەدبە ژیان و کەسایەتی 

بە  محەممەدەم کتێبە ئەوەیە، بەاڵم هەر ئەوەندە دەبێ بزانین کە ئەو قورئانەی کە بابەتی ئ

دا لە باری مەککەئەگەرچی لە کاتی ژیانی لە  ،تاکە موعجیزەی خۆی ناوی دەبات

ئەوە دەتوانێت تەنیا الیەنی جیاوازی ئەم کتێبە بێت، و ) هونەرییەوە زۆر سەرکەوتوو بوو 

بێ کێشی یبە مرۆڤ لە شتە ئاساییەکان دادەبڕێت و لە کە وەک هەر شێعرێکی راستەق

ڕ وبەاڵم لە مەدینەدا ئەوەشی نەماو تاکە الیەنی سەرسو (دنیای خەیاڵدا ونی دەکات

 یهێنەری قورئان کە کاریگەری دانانی وشەکانی لە سەر هەستی مرۆڤەکان بوو، قوربانی

و   و چۆنیەتی قامچی لێدان جیهاد و تااڵن و چۆنیەتی دابەشکردنی دەسکەوتەکانی تااڵن

 .رەجم و جۆرەکانی دیکەی سزادان کرا
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هەر لە کاتی خۆیشیدا هەبوو و ئەوانەی کە  محەممەدباسی ئاسایی بوونی نووسراوەکەی 

لە  محەممەدشێعر ناودێریان دەکرد و  وەکباوەڕیان بە ئاسمانی بوونی ئەو کتێبە نەبوو 

انی بە گومڕا ناو دەبرد و بەو شێوەیە خۆی لە بەرانبەر ئەو بۆ چوونانەدا بوو کە شاعێرەک

ریزی ئەوان دەردەهێنا، یان داوای دەکرد لەوانەی کە حاشایان لە ئاسمانی بوونی قورئان 

دیارە کەسانێک . دەکرد، سوورەیەک یان ئایەتێکی هاوسەنگ و هاوتەریبی قورئان بهێنن

یان کردووە، تەنانەت دەڵێن و چ پاش ئەوە، ئەو کارە دامحەممەدچ لە کاتی بانگهێشتەکەی 

بەو مەبەستە نووسراوە و مەبەستەکەشی  "ابوالعالی معری"ی " الفصول والغایت"کتێبی 

کردووە  دروستبۆ موسڵمانەکان ئەو باوەڕەی  ،بەاڵم ئەو بانگهێشت کردنە. باش پێکاوە

 لە حاڵێکدا. کە بەڕاستی هیچ تاکێک لە مرۆڤ هیچ کات ناتوانێت وەها شتێک بنووسێت

 ،هەموو شاعێرە گەورەکانی دنیا بە عەرەب و غەیری عەرەبەوە خاوەنی هەمان موعجیزە

هەر شێعرێکی راستەقینەش . واتە شاعێر بوونن و هەموویان پێغەمبەرانی دنیای ئەدەبن

بەاڵم ئەمە بە  ،ئەگەرچی تەنیا یەکجار دەخولقێت و کەس هەمان شێعر دووبارە ناکاتەوە

عای یدو هیچ شاعێرێک ناتوانێ بەو هۆیەوە ئید نیەشێعرێک  واتای ئاسمانی بوونی هیچ

 .پێغەمبەر بوون لە دنیای راستەقینەدا بکات

موسڵمانان کاتێک کە باسی موعجیزە بوونی قورئان دەکەن زۆر جار پێداگری لە سەر 

دەکەن و دەڵێن کابرایەکی نەخوێندەوار چۆن دەتوانێت وەها  محەممەدنەخوێندەوار بوونی 

مێژووە تۆمارکراوە  لە  ،محەممەدبەاڵم باسی نەخوێندەوار بوونی . ووسێتشتێک بن

جگە لە  محەممەددەرخەری ئەوەن کە  سەرچاوە مێژووییەکان. کراوەتەوە کۆنەکاندا رەت

باسی رێککەوتنی  کاتێ "طبریتاریخ "کتێبی . ی هەبووەخوێندن توانای نووسینیش

و عەلی نووسیویە،  وتوویە محەممەدکە  دا،ەلەو رێککەوتن نامەی :دەڵێ ،حودەیبییە دەکات

گوتیان کە ئێمە تۆ بە  مەککەپێغەمبەری خودا پێناسە کراوە، خەڵکی  وەک محەممەد

بە عەلی گوتی کە وشەی  محەممەد. کوڕی عەبدوڵالی محەممەدپێغەمبەر نازانین، تۆ 

ناسڕمەوە،  بسڕێتەوە، بەاڵم عەلی گوتی من ناوی تۆ کەمەپێغەمبەری خودا لە رێکەوتننا

ی لە عەلی وەر گرت و خۆی وشەی پێغەمبەری ەمەکخۆی ریکەوتننا محەممەدهەر بۆیە 

.ی نووسیمحەممەدو وشەی  خودای سڕیەوە
0
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دا بە نیسبەت دەقی قورئان محەممەدیەکێک لە رەخنەکانی دیکە کە لە سەردەمی خودی 

وورە و چیرۆکی ئوست وەک، کە زۆر جار ەباسی سەرچاوەکانی ئەم کتێبە بوو ە،هەبوو

جار ئەو شتە باس کراوە ٨ قورئاندالە . پێشینیان باسی لێ کراوە
0

و هەموو جارێکێش لە 

بە  محەممەدبە هۆی هەڵویستی روون و راشکاوانەی . ەوە رەت کراوەتەوەمحەممەدالیەن 

نیسبەت باسی ئوستوورەیی بوونی قورئان، ئەو باسە لە نێو موسڵمانەکاندا بەو شێوەیە 

تەنیا تا ( نحلی شهرستانیالملل و الوەک )کۆنەکاندا  ەو لە دەقە مێژوویی وەنەورووژا

 .ەک ئاماژە بە سەرچاوەی تەوراتی و یەهوودی قورئان کراوەیرادە

رەوتی لێکۆڵینەوە لە سەر قورئان و سەرچاوەکانی بە شێوەی جیددی لە الیەن لێکۆڵەرانی 

 .بوارەدا هەوڵێکی کەمیان داوەم ەرۆژئاواییەوە دەستی پێکرد و خودی موسڵمانان ل

 

 قورئانناسی لە رۆژئاوادا

دەگەڕێتەوە بۆ دوو  ،مێژوو قورئانناسی بە شیوەی ئاکادمیک لە نێو رۆژهەاڵت ناسەکاندا

و ئاکادمیک  سەدەی رابردوو، بە درێژای ئەم دوو سەدەیە لێکۆڵینەوەی جۆراوجۆر

هەوڵەکان بۆ ناساندنی قورئان بە  بەاڵم یەکەم. و سەرچاوەکانی کراوە سەبارەت بە قورئان

ەکی فیرقەی کلۆنی بە یرۆحانی .لە سەردەمی شەڕی سەلیبییەوە دەستی پێکرد ،رۆژئاوا

و  بۆ سەر زمانی التینی ەقورئانی وەرگێڕایەو peter the renerebleناوی پیتری بەڕێز 

ەبارەت بە کۆی هەوڵەکانی ئەو بۆ ناساندنی قورئان بوو بە بەردی بناغەی لێکۆڵینەوە س

ئیسالم لە رۆژئاوادا
2
  

دا سەری هەڵدا و لە درێژەی لێکۆڵینەوە 0٨باسی ناسینی سەرچاەکانی قورئان لە سەدەی 

ەکانی ئەو سەردەمە سەبارەت بە دینەکان و ئایینەکاندا بوو، ناسینی خێڵەکان و انزانستیی

کهاتنی زانستێک بە و پێ و ئوسترالیا دەسپێکی لێکۆڵینەوەی مرۆڤناسانە هۆزەکانی ئەفریقا

ناوی مرۆڤناسی بوو کە لە چوارچێوەی ئەودا، فەرهەنگ و باوەڕ و ئایینەکانی خەڵکی 

بوون، ببوو بە  شارستانییەتئەم واڵتانە کە خاوەنی ژیانێکی سەرەتایی و بە دوور لە 

و دیتنی لێکچوونی ئەوانە لە  و باوەڕی ئەو خەڵکە ناسینی دین و ئایین. بابەتی لێکۆڵینەوە

                                                 
0

-نەمل)،(5-فورقان)،(٨3-مۆئمێنوون)،(24-نەحل)،(30-ئەنفال)،(25-ئەنعام)لە سوورەکانی  - 

 (05-قەلەم)،(07-ئەحقاف)،(6٨
2

 0377، بهمن و اسفند 54سی، مارتین، پیشینەی مطالعات اسالمی در غرب، آیینەی پژوهش، شمارە  - 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

57 

 

بووە هۆی خوێندنەوەی بەراوەردکارانەی هەموو  ،و ئاسیادا گەڵ دینەکانی باو لە ئۆرووپا

 .یاندینەکان بۆ دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکان

لەم چەشنە و یەکەم کاری  دەقێکی دینی کەوتە ناو ئەم بازنەیە وەکلەم نێوانەدا قورئانیش 

کتێبەکەی گایگر کە . اڵو کرایەوەلە هینددا ب 0٨٨6گرەوە لە ساڵی لە الیەن ئابراهام گای

ی لە سەر بوو باسی کەڵک وەرگرتنەکانی قورئان لە ئایینی "و ئیسالم یەهوود"ناوی 

.یەهوود دەکات
0
 

سەرچاوەی "تیئودۆر نۆلدکە زمانناسی بەناوبانگی ئاڵمانیاییش لە سەر ئەو باوەڕەیە کە 

ووە بێشک نووسراوە سەرەکی ئەو شتەی کە بە ناوی وەحی بۆ پێغەمبەری ئیسالم هات

یەکێک لەو نموونەگەلەی کە نۆلدکە بۆ سەلماندنی وتەی خۆی ." یەهوودییەکانە

 (0٨/22، 32)یە کە لە کتێبی سمۆئیلی دووهەم وەرگیراوە "ال الە اال ەللا"هێنێتەوە رستە دەی

رۆژهەاڵت ناسی ئوتریشی بە ناوی ئالویس ئیشپرینگر یەکێکی دیکە لە ئیسالمناسەکانی 

و  باڵو کردەوە 0٨52ی لە ساڵی "وشە بێگانەکانی قورئان"نۆزدەیە کە وتاری  سەدەی

لەودا ئاماژەی بە ریشەی وشەکانی قورئان کرد، بۆ سەلماندنی کەڵک وەرگرتنی قورئان 

.لە دەقەکانی دیکە
2

   

" کاریگەری زمانی سوریانی لە سەر قورئان"ئالفۆنس مینگانایش لە وتارێک بە ناوی 

دەتوانین  قورئاندالە کۆی وشە بێگانەکانی :" و دەڵێ کەی ئیشپرینگر دەداتدرێژە بە باسە

رومی، پێنج -ی عیبری، دە لە سەدی یۆنانیلە سەدی ئەوانە حەبەشی، دە لەسەد بڵێین پێنج

"  ئارامییە -لە سەدی فارسی و نزیکەی سەدا حەفتای سوریانی
3
  

و لە سەرەتای سەدەی  ی بووهەوڵەکان بۆ ناسینی سەرچاوەکانی قورئان هەروا درێژە

ی نووسی، "سەرچاوە رەسەنەکانی قورئان" مدا ویلیام کلر تیزدال کتێبی بەناوبانگیەبیست

لەم کتێبەدا تیزدال بە چڕو پڕی باسی کاریگەری ئایینەکانی یەهوود، مەسیحییەت، 

 .و فەرهەنگی عەرەبستان لە سەر قورئان دەکات زەردەشت و هەروەها رەوتی حونەفا

مەولەوی . ەکەی تیزدال وەاڵمگەلێکی لە الیەن موسڵمانەکانەوەی بە دواوە بووکتێب

ی لە جوابی "سەرچاوەی خودایی قورئانی کەریم"لی لە پاکستانەوە کتێبی ەع محەممەد

                                                 
 0-Abraham .i. katash, judism and islam biblical and talmudis backgrownds of the 

Quran, new york univ, press, 0٨45, p07 

2-A.springer, foreign words occurring in the Quran,jornal of the Asiatic society of 

Bengal 20, 0٨52,pp 01٨-000 

3-A. mingana,syriac influence on the style of the Koran, in ibn warraq, ed. What 

the Koran really say. Amherst: Prometheus books, 2112, pp 074-075 
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بیان الحق و الصدق "کتێبەکەی تیزدالدا نووسی و هەروەها ئیمان فەخرولئیسالم کتێبی 

ئاخافتنێک لە " یو کردەوە بەاڵم تیزدال بە نووسینی کتێبی هەر لەو پێوەندییەدا باڵ"المطلق

وەاڵمی رەخنەکانی ئەوانی " گەڵ بیرمەندان و بەرگرییەک لە سەرچاوەکانی ئیسالم

 .دایەوە

دا یەکێک لە دواهەمین بیردۆزەکان سەبارەت بە قورئان ناسی 20لە یەکەم ساڵی سەدەی 

وی کریستۆف لۆکسێنبێرگ، خرایە لە الیەن لێکۆلەرێکی ئاڵمانیایی بە ناوی خوازرا

خوێندنەوەی "ئەم نووسەرە باسەکەی خۆی لە کتێبی . بەردەستی خوێنەرانی ئەم بیاڤە

دا پێشکەش کرد و باسی ئەوەی کرد کە 2111لە ساڵی " ئارامی قورئان-سوریانی

ستەکان یان وشە ناروونەکانی قورئان نابێ بە پێی مانایان لە زمانی عەرەبیدا شرۆڤە ەر

ئارامیدا -بەڵکوو دەبێ ئەو وشەگەلە بە پێی رۆڵیان لە زمانی سوریانی ،ێنبکر

 .لێکبدرێنەوە

باسەکەی لۆکسێنبێرگ لە الیەن خاتوو نۆیۆرت کە لە گەڵ هاوکارەکانیدا پرۆژەیەکی 

و  دا کەوتە بەر رەخنە2117لە ساڵی  ،قورئان ناسییان لە زانکۆی برلین بەرێوەدەبرد

ی کتێبەکەی لۆکسێنبێرگی قەرزداری رووداوی یازدەی خاتوو نۆیۆرت سەرکەوتووی

.سێپتامبر زانی
0
 

دواهەمین کتێب لەم چوارچێوەیەدا زنجیرە وتارێکە کە گابرییەل رەینۆلدز لە ژێر 

کۆ کردووەتەوە کە بریتییە لە دوازدە وتار سەبارەت بە " بەستێنی مێژووی قورئان"ناوی

 .  قورئان

دی ەبارەت بە قورئان دراوە لە ناو خۆس داە رۆژئاوادیارە ئەو هەوڵە ئاکادمیکە کە ل

لێکۆلەرە موسڵمانەکان لە کاتی . موسڵمانەکاندا یان نەبووە یان زۆر کەمرەنگ بووە

زیاتر هەوڵی خۆیان تەرخانی زمان و بەالغەتی قورئان  ،لێکۆڵینەوە لە سەر قورئان

یان گەڕاونەتەوە بۆ  و ک لە چیرۆکەکانی قورئانیان شرۆڤە کردووەهێندێیان  ،کردووە

و موعتەزیلەدا بووە، وەک  هەمان باسەکانی سەدەی سێ و چوار کە لە نێوان ئەشاعیرە

واتە باسەکان زیاتر کەالمی . هتد نی قورئان و ناسخ و مەنسوخ وحادیس یان قەدیم بوو

نووسەرە ئاکادمیسیەنەکانیش زیاتر پەرژاونەتە سەر هێرمێنۆتیکی . بوونە تا ئاکادمیک

بەاڵم بە شێوەی ئاکادمیک  ،و بابەتی لەو چەشنە قورئانداان و زمانناسی نوێ لە قورئ

نەکردووە و هەر هەوڵێکیان لەو  ،نباسێکی ئەوتۆیان سەبارەت بە  سەرچاوەکانی قورئا

                                                 
0

 34، شمارە 03٨6هفت آسمان، تابستان آنجلیکا نۆیۆرت، قران پژوهی در غرب، مجلە  - 
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بیاڤەدا دابێ بۆ سەلماندنی ئاسمانی بوونی ئەو کتێبە بووە، دیارە لێکۆڵینەوەیەکیش کە لەودا 

مانی خۆی تێکەڵ بە کارەکەی بکات لە دنیای زانستدا شەرعییەتێکی و ئی لێکۆڵەر باوەر

 .نیەئەوتۆی 

بوونی ئەو بۆشاییە لە نێو موسڵمانەکاندا ترس لە تەکفیر بوو  دروستلەوانەیە هۆکاری 

ک بیرێمرازێک بە دژی هەرچەشنە جیائا وەکبێت کە بەڕێوەبەرانی دین بەردەوام 

بوونی قوورئان ئەگەرچی لە سەدە سەرەتاییەکانی ئاسمانی بوون یان نە. بەکاری دەهێنن

رقەی ئەشعەری کە یبەاڵم پاش زاڵ بوونی ف ،ئیسالمدا بە راشکاوی باسی لە سەر دەکرا

ی غەزاڵی گەورەترین و بەناوبانگترین نوێنەری ئەو رەوتە بوو، ئەو باسە محەممەدئیمام 

ی کە زانایانی دیەکی جیدبە تەواوی هەڵپێچراو باسی مرۆیی بوونی قورئان بوو بە تابۆ

 .هێڵی سوور چاوی لێدەکەن وەکئیسالمی 

ئەم کتێبە ئەگەرچی تەرخان نەکراوە بە دۆزینەوەی سەرچاوەکانی قورئان بەاڵم بە هۆی 

و لەو  بدۆزێتەوە قورئاندائەوەی کە هەوڵدەدات شوێنە پێی ئوستوورەکان و جادووەکان لە 

لە ن و کردەوەکانی ئیسالم شرۆڤە بکات، ک لە سەرەکیترین سرووتەکاهێندێرێگایەوە 

 . دەکەوێتە ناو باسی سەرچاوەکانی قورئانیشەوە خۆوە

ک لە رۆژهەاڵت ناسەکان دەڵێن قورئان لە ژێر کاریگەری هێندێهەر وەک باسم کرد 

ک باسی هێندێباسی حونەفا دەکەن و  هێندێکتەورات و تەلموود و ئینجیلدا بووە، 

هتد دەکەن، لەم کتێبەدا نووسەر ئەو سەردەمە و سابئین و  عەرەبیکاریگەری فەرهەنگی 

کان و دەقی ئوستوورەکانی ناوچەکە ەینیو لێکدانەوەی هاوتەریبی دەقە دی دوای لێکۆڵینەوە

هەوڵی داوە تا پێوەندی نێوان ئوستوورە و دەقی دین بۆ خوێنەر روون بکاتەوە، 

دا  ە دەقی تەورات و ئینجیلیشڵکوو لنە تەنیا لە دەقی قورئان، بەکاریگەری ئوستوورەکان 

 .و دیارە زۆربەیان لەوێوە گواستراونەتەوە بۆ دەقی قوورئان بەرچاوە

کە قورئان نووسراوەی  نیەواتە کاریگەری وەرگرتنی قورئان لە تەورات بەو مانایە  

ە کە بە السایی لە کتێبێکی ئاسمانی بە ناوی تەورات نوسراوە، بەڵکوو بەو محەممەد

 هێندێکیە کە هەم تەورات و هەم ئینجیل و هەم قوورئان هەموویان بەستراوی مانایە

ئایینی بەرباڵو لە ناوچەکەدان کە ئوستوورەی جۆراوجۆری پێوەندیداریان بۆ پێکهاتووە و 

ە بەر ئەو ئوستوورە ی وجلی تازە ،مرۆڤی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە درێژای مێژووی

و  ە بەر بەشێک لەم ئوستوورەواهەمین جلە کە وئایینی ئیسالم د کۆنانەدا کردووە و

و الیەنی ئوستوورەیی بە  هەر بۆیە لە مرۆڤی ئەمڕۆ نزیکترە .سرووتگەلەدا کراوە
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وازی لە گەڵ زۆربەی انیسبەت دینەکانی دیکە شاراوەترە و تەنانەت خوداکەشی جی

   .خوداکاندا هەیە

و رواڵەتی خودا  سترەکتی زۆرترەخودای قورئان بە پێچەوانە دینەکانی دیکە الیەنی ئاب

لە ئیسالمدا خودا  .ودا لە دینە تاک خوداکانی دیکەداخ یلەم دینەدا جیاوازە لە گەڵ رواڵەت

ئەگەرچی لە باری هەڵسوکەوت و خوو و خدەوە هەمان خودای تەوراتە کە زۆر تووڕە 

و  نیەەیی بەاڵم ئەم خودایە بوونی جەست ،دەبێت و تۆڵە ئەستێن و ستەمکار و جەببارە

دا بەرەوڕوو نابێت، ئەو  وەک خودای تەورات راستەوخۆ لە گەڵ پێغەمبەرەکەی

واتە ئەو ئایینەی کە پێش لە ئیسالم لە ناو  ،تایبەتمەندییەش دیارە لە ئایینی حەنیفەوە هاتووە

لێرەدا ئەگەرچی . و ئایینێکی تاک خودا هاتووەتە ئەژمار بەشێک لە عەرەبەکاندا باو بووە

بەاڵم بۆ ئەوەی پێوەندییەکانی ئەم ئایینە  ،نیەباسی چڕ و پڕ لە سەر ئایینی حەنیف  مەجالی

باشتر دەرکەوێت، ئاماژەیەکی  محەممەدلە گەڵ  ئیسالم و کاریگەری حەنیفییەکان لە سەر 

 .ف دەکەمکورت بە ئایینی حەنی

 

 ئایینی حەنیف

، مانای هەڵگەڕان لە دینی حەنیف لە زمانی عەرەبیدا بە واتای رووکردن لە شتێک هاتووە

لە عیبری و سوریانیدا بە واتای شەل بووە و دواتر بە  ،خۆو چوونە ناو دینی تازەشی هەیە

شێوەی ناراستەوخۆ بەو کەسانە گوتراوە کە دەستیان لە ئایینی خۆیان واتە ئایینی بت 

یسالم لە سەرەتای سەدەی حەوتەمی زاینی و بەر لە سەرهەڵدانی ئ. پەرەستی هەڵگرتبوو

"  زەید بن عەمر" "وەرەقە"بەشیک لە عەرەب بەتایبەت چەند کەسی بەرچاو بە ناوەکانی 

ان کە پەرەستنی بوتەکان بوو کە لە ئایینی باپیرانی خۆی" عوسمان"و "عوبەیدولال"

ی پێکەوە پەیمانیان بەست کە دینێک دابمەزرێنن کە اوبە شێوەیەکی رەمز ،ڕابوونوەرگە

تنی تەنیا یەک خودا بێتبنیاتی لە سەر پەرەس
0

ئەگەرچی زانیارییەکی ئەوتۆ سەبارەت بە . 

بەاڵم دیارە لە ژێر کاریگەری ئایینی زەردەشت و مانی دا  نیەحەنیفەکان لە بەردەستدا 

 .بوونە

گێڕانەوەی  هێندێکبێ گومان عەرەبی پێش لە ئیسالم ئایینی زەردەشتیان ناسیوە،  

. تییەکان و مانەوییەکان لە عەرەبستاندا دەکەنیە کە باسی بوونی زەردەشەئیسالمی ه

مەجووسییەت : دەڵێ "ابن قتیبە". و یەمەن و حیجازدا بوونە ئەوانە بەتایبەت لە حیرە

                                                 
0

 67ص  0٨٨1غفاری، اصالن، پذیرش اسالم در ایران، داالس، تگزاس،  - 
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لە قورەیشدا بوو کە لە ( ئایینی مانی) لە بەنی تەمیمدا بوو و زەندەقە( ئایینی زەردەشت)

حیرە گرتبوویان
0

و کردنی  رەیش هەمان پەیڕەلەوە دەچێت کە مەبەست لە زەندەقەی قو 

یەکان نزیک یئایینی حەنیف بێت چونکوو حەنیفەکان لە باری باوەڕەوە زۆر لە مانەو

یان ئەحمەد لە رێگای  محەممەدبوون، تەنانەت باوەڕ بە هاتنی رزگاریدەرێک بە ناوی 

ا ەکانەوە هاتبووە ناو عەرەبستان، ناوی دواهەمین رزگاریدەر لە ئایینی مانەویدیمانەوی

یان  محەممەدواتە پاک و پەسن گوتراوە کە لە عەرەبیدا هەمان  "ئەستوت ئەرتە"

نە لە ئایینی  محەممەدئەحمەدە، لە واقێعدا چیرۆکی پێشبێنی هاتنی کەسێک بە ناوی 

 .بەڵکوو لە ئایینی حەنیفدا باسکراوە ،مەسیح

 ەکاندا ئاشنا بووەیعای پێغەمبەری بکات لە گەڵ بیری حەنیفیدیپێش لەوەی کە ئید محەممەد

و تێکەاڵوی لەگەڵیاندا بووە، دوورەپەرێزی لە خەڵک و چوونەناو ئەشکەوت کە خۆی 

لە گەڵ  محەممەدهۆکاری ئاشنایی  ،رەنگی زەردەشتی و میترایی بە ئاشکرایی پێوە دیارە

لەم دانیشتنانەی خۆی لە حەرادا   محەممەدمێژوونووسان دەڵین کە . ئەو کەسانەدا بووە

و هاورێکانی کە بە ناوی ئایینی  و الی ئایینەکەی ئەو و بەرە عەمری ناسیوە زەیدبن

عای یدئید محەممەدعەمر پێنج ساڵ پێش لەوەی  ەنیف ناسراوە ، کێشراوە، زەید بنح

 .بوو پێغەمبەری بکات مرد

، یەکێکی دیکە لە محەممەدوەرەقە بن نۆفەل ئامۆزای خەدیجە و هاوڕێی نزیکی 

وەرەقە لە نێوەرۆکی کتێبەکانی یەهوود و مەسیحییەت . ینی حەنیف بووباوەڕمەدان بە ئای

.ە سەر زمانی عەرەبیوهەروەها بەشێک لە ئینجیلی وەرگێڕا بو ،ئاگادار بوو
2

لە   

بە گومان  ،یەکەمجار کە هەستی بە شتێکی نائاسایی کرد محەممەدسیرەکاندا هاتووە کە 

ەڵ خەدیجەی خیزانی بۆ الی وەرەقە بوو لەو شتەی کە رووی دابوو، هەر بۆیە لە گ

رۆیشت و ئەو دوای ئەوەی کە چەند پرسیاری لێکرد، دڵنیای کردەوە کە نابێ بترسێت و 

واتە حەنیفییەکان و لە سەرەوەی . دەبێ بزانێت کە بۆ کاری پێغەمبەری هەڵبژێردراوە

. ر بێتکرد کە دەتوانێت پێغەمبە دروستدا  محەممەدئەوان وەرەقە ئەو باوەڕەیان لە 

خۆی بە هەمان  محەممەدبیری دواهەمین پێغەمبەر بوونیشی هەر لەو رێگایەوە هاتبو، 

 . دەزانی کە ناوی ئەحمەد بوو،( مانی)حەنیف رزگاریدەری ئایینی 

                                                 
0

، 0374آذرتاش آذرنوش، راههای نفوذ فرهنگ فارسی در فرهنگ و زبان جاهلی، انتشارات توس،  - 

 070ص 
 ٨4٨و  ٨4٨صص  3ج. طبري، سەرچاوەی پیشوو  -  
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و لە سەر ئایینی حەنیف بوون هەموویان باوەڕیان بە  بەاڵم ئەوانەی کە لە گەڵ وەرەقە

کە خەڵکی تائیف و لە هۆزی بەنی  "بن ابوصلتیە ام. "ێغەمبەر نەبووپ وەک محەممەد

و بەناوبانگەکانی حونەفا  بوو و یەکێک لە پیاوە گەورە محەممەدسەقیف بوو، پوورزای 

دەهاتە ئەژمار و بەردەوام خەڵکی بۆ تاک پەرەستی بانگهیشت دەکرد، ئەو بەردەوام لە 

. ووگۆی دەکردسەفەردا بوو و لە گەڵ زانایانی ئایینی یەهوود و مەسیحییەت گفت

بەاڵم باوەڕی پێنەهێنا و کاتێک کە  ،دا دیداری کرد یشمحەممەدلە گەڵ  "ابوصلت"

و باس و  لە قسە محەممەدمن زیاتر لە : گەڕایەوە بۆ تائیف بە هاوڕێکانی خۆی گوتی

کتێبەکانی نەتەوەکان ئاگادارم و زمانی عیبری و ئارامیش بە باشی دەزانم، کە وا بوو 

.ەمبەری بێت من لەو کارامەتر و باشترمئەگەر باسی پێغ
0
  

ا محەممەدیەکێکی دیکە لە باوەڕمەندانی حەنیف کە هەر لەکاتی دەسەاڵتداری خودی 

 ،دابەش بکات دادەسەاڵتی خۆی لەگەڵی محەممەدعای پێغەمبەری کرد و بەتەما بوو یدئید

نارد، بەاڵم کەسێک بە ناوی رحالی بۆ الی موسیلەمە  محەممەد. موسەیلەمە ناوێک بوو

ڕاو لە ئیسالم وەرگە کەتەی موسەیلەمەئەو کەسە بوو بە دوا
2

موسەیلەمە پاش مەرگی . 

 .و لە الیەن ئەبووبەکرەوە سەرکوت کرا محەممەد

و تەنانەت سەرهەڵدانی  و دینەکەی زۆرە محەممەدکاریگەری ئایینی حەنیف لە سەر 

باوەڕێک کە بە السایی . اوەڕەیەدینێک بە ناوی ئیسالم تا رادەیەکی زۆر بەرهەمی ئەو ب

لە ئایینی زەردەشتی و مانەوی چاوەڕوانی رزگاریدەرێک بوو کە وەرگێڕانی ناوەکەی 

لە گەڵ  محەممەدو هەروەها هاوڕێەتی  دیارە بوونی ئەو شتە. بوو محەممەدهەمان ناوی 

کەسانێک وەک وەرەقە و سەردانی بەردەوامی ئەشکەوتی حەرا و دوورەپەرێزی و 

 . دا هەبووە محەممەددەت لەوێدا هەموویان رۆڵی گرینگیان لە باوەڕی عیبا

 

 

                                                 

بنگاه ترجمە و نشر كتاب ، : و معادن الجوهر، ترجمە ابوالقاسم پاینده، تهرانمسعودي، مروج الذهب   -2

 26ص  0356

2
 اسالمیە ، کتابفروشى رسولى ، هاشم سید ترجمە ( هشام ابن النبویة سیرة ترجمە) اسالم پیامبر زندگانى - 

 0127 -0126صص  2ج 0364: تهران



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

63 

 

 

 

 

 

 ادوو و کردەوەی جادوویی لە قورئانداج
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 جادوو

 

و زۆربەی هەرە زۆری ئایینە مرۆییەکان لە سەر  دەتوانین بڵین جادوو دایکی ئایینە

بەاڵم لە چۆنیەتی ئەو  ئایینێک بنەمایەکی جادوویی هەیە، هەربنەمای جادوو دامەزراون، 

یان خۆی پێی )و میکانیزمی کاریگەریی جادوو، تەنیا جادووگەرە کە ئاگادارە  بنەمایە

و  ئەو جادووە کە لە الی جادووگەرەوە کردەوەیەکی مانادار(. وایە ئاگادارە

ی جێبەجێ ەمەکری لە میکانیزو بە بێ ئاگادا دانەرە، کاتێ لە الی خەڵکەوەکاریگەری

واتە مرۆڤی ئاسایی کاتێ کارێکی ئایینی دەکات بە . دەکرێ، ناوی ئایینی لە سەر دادەنرێ

و زۆرجار هەرگیز بیر لەوە  کە ئەو کارە بە چ مەبەستێک دەکات نیەدوای ئەوەدا 

. کاتئەرکێک جێبەجێی دە وەککە ئایینەکە وایە،  ناکاتەوە، بەڵکوو تەنیا بە هۆی ئەوەی

و سەبارەت بە هەموو نەریت  نموونەی ئەو جۆرە کردەوانە رۆژانە لە هەموو شوێنێکدا

خەڵکانێکی زۆر کە هەرگیز بیریان . دینی دەبینینغەیری و  یان کردەوەیەکی باوی دینی

لەوە نەکردۆتەوە کە بۆچی بۆ نموونە دەبێ لە رۆژێکدا پێنج جار نوێژ بکەن؟
0
بۆچی ئەوە  

بۆچی دەبێ حەج بکەن یان  بۆچی دەبێ جلی تایبەت بۆ ئەو ! جار نیە؟جار یان شەش  دوو

کارە لەبەر بکەن؟
2

سەبارەت بە زۆر شتی غەیری ئایینیش ئەو پرسیارگەلە هەیە، بۆچی  

                                                 
ئایینی زەردەشت و لە زەردەشتیشدا ریشەکە لە میترائیسم فەلسەفەی پێج جار بوونی نوێژ دەگەرێتەوە بۆ  -  

وێژ هەموویان پێوەندییان بە شوێنەکانی خۆرەوە هەیە، واتە کاتی کاتەکانی ن. ەستنی خۆرەوە هاتووەو پەر

ئەم پێنج جارە کە . هەاڵتنی، ئەو کاتەی لە لووتکەدایە، هاتنە خوارەوەی، ئاوا بوونی و بە تەواوی رۆشتنی

، (نیوەرۆ)، رپیسوینگا(بەری بەیان)هاوەنگا: پەسن لە ئایینی زەردەشتدایە بریتین لەپێنج جاری 

ئەم پێنج کاتەی پەسن گوتنە تایبەتە بە (. شەو)و ئۆشهینگا( خۆرئاوا)، ئویسروسریمگا(ئێوارە)ئەزیرینگا

 02ستە، پەسنی مانگ ەر 07ستەیە، پەسنی مێهر ەر 0٨پەسنی خۆر . خۆر، مێهر، مانگ، ئاو و ئاگر

بۆ زیناری زاتر بڕوانن بۆ ئاڤێستای بچووک )ستەیە ەر 21ستە و پەسنی ئاگر ەر 00ستە، پەسنی ئاو ەر

 ((  پێنج کات)بەشی پێنج پەسن و پێنج گاه 
2
 دا بە وردی پەرژاومەتە سەر ئەم باسە لە بەشی حەج - 
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و خودی گرینگی ئااڵ چیە؟ لە بەرانبەر ئااڵی واڵتەکەیان دەبێ رابوەستن
0

نموونەی ئەو  

و  کە بە دەگمەن بە مێشکی مرۆڤەکان دەگاتپرسیارگەلە یەکجار زۆرە، پرسیارگەلێک 

دا، بە سەر سووڕمان لە تەواو کاتی بەرەوروو بوون لە گەڵ وەها پرسیارگەلێکیش

 !!ئەبێ وا بێ! ئەی چۆن؟: ئاوەزی پرسیارکەر و بە دڵنیاییەکی تەواوەوە دەڵێن نەبوونی

و ژیانی  ەنتی مانەوەدڵنیایی ئەو حەشیمەتە کە زۆرینەی خەڵکانی ئەم دنیایە پێکدێنن، گەر

سەرەکی ئەو دڵنیاییە   یسەرچاوە. و نەریتەکانی مرۆڤە ئایینەکان، دینەکان و رێورەسم

مرۆڤ هەموو ئەو شتانەی کە . تایبەتمەندییەکی گرینگی مرۆڤ، واتە السایی کردنەوەیە

و  نو نەریتەوە پێی گەیشتوون، بە بێ ئەوەی بزانێت لە کوێوە هاتوو لە رێگای دین، ئایین

 جاریش بە دەمار گرژییەکی سەیرەوە السایی دەکاتەوە هێندێکو  مانایان چییە، بە وردی

 و تەنانەت یەکجاریش بە خۆی ناڵێ بۆچی؟ 

لە بنەمادا مرۆڤ بۆ ئەوەی خۆی لە بیرکردنەوە دەرباز بکات، ئیزن دەدات کە کەسانی 

یاتی ئەو سەردانی خوداکان دیکە لە جیاتی ئەو بیر بکەنەوە، لە جیاتی ئەو فێر بن، لە ج

با قورسیش بێت بەاڵم پێویستی بە )بکەن و لە ئاکامدا تەنیا پێڕستێک لە ئەرکی کردەوەیی 

بۆ ئەو دیاری بکەن، دیارە دەبێ ئەویش ئەو ئەرکە دیاری کراوانە بە !( بیر کردنەوە نەبێ

 !  ەری بیرمەندو ئەوال جێبەجێ بکات و لە هەمان کاتدا ناوی خۆی بنێتە بوونەو بێ ئەمال

و جادووم دەکرد؛ جادوو ئەو بنەمایەیە کە دوای ئەوەی کە لە  باسی جیاوازی وردی ئایین

و بە  دا بوو بە شتێکی باو، بەرەبەرە رواڵەتە جادووییەکەی لە بیر دەچیتکۆمەڵگە

واتە . و بە درێژای مێژوو دووپات دەبێتەوە تێپەڕینی کات، کردەوەکە دەبێت بە ئایین

 .بنەمای هۆیی ئایینە و هەر ئایینێک بە جۆرێک پاڵی بە جادووە داوەتەوە جادوو

بنەمای . و باسیان لە سەر دەکەم دوای ناسینی جۆرەکانی جادوو ئەو بنەماگەلە دەردەخەم 

وە ئوستوورەجادوویی ئایینەکان ئەوەمان بۆ دەردەخەن کە جادوو بەر لە ئایین پێوەندی بە 

دەیانناسین،  ئوستوورەگەلەی کە ئەمڕۆکە تەنیا وەک ورەئوستوگرتووە، زۆربەی ئەو 

و  واتە ئەو شتەی کە بە زمانی وێنا کردن. کاتی خۆی بەشی جادوویشیان لە گەڵ بووە

و کاردانەوەی  دەبەخشرا ، لە رێگای جادووەوە هەقیقەتی پێدەگوترا( ئوستوورە)مێتافۆر 

بە هۆی دژایەتی دامەزراوەگەلێک ) و جادووەکان رێورەسمەکان. لە دنیای واقێعدا هەبوو

. بە بوونی خۆی درێژە دەدات ئوستوورەلەناو دەچن یان بیچم دەگۆڕن، بەاڵم ( وەک دین

                                                 
و بۆ خۆی پێویستی بە نیەباسی ئااڵش باسێکی زۆر دوورو درێژە کە پێوەندی بە بابەتی ئەم کتێبەوە  -  

 . مەجالی تایبەت هەیە، هەر بۆیە لێرەدا لەوە دەگەڕێم
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و پاشان بنەما  یەکئوستوورەهەربۆیە  لێکۆڵەر دەبێ رێورەسمەکانی پێوەندیدار بە هەر 

و باسی جادوو  بۆ چوونە ناو. و بیانخاتە یەک جادووییەکانی ئەو رێورەسمانە بدۆزێتەوە

 :کە  ادوو لەم پرسیارەوە دەست پێدەکەمرۆڵی ج

 

 مرۆڤ بۆچی رووی لە جادوو کردووە ؟

بێ زانست دەدەن کە نەتەنیا هۆکارەکانیان بۆ مرۆڤی  دا رووسروشترووداو لە  هێندێک

. و تێکدەری رەوتی ئاسایی ژیانی ئەون نەخوازراو ،تا رادەیەکی زۆر بەڵکوو دیار نیە،

و هتد، خەساری  الفاو، بوومەلەرزە، بارانی ناوادە، لەناو چوونی بەروبوومتۆفان، 

بۆیە مرۆڤ هەوڵ دەدات بە شێوەیەک لە شێوەکان . جیددی بە ژیانی مرۆڤ دەگەیەنن

. و پێش بە خەسارەکانی بگرێ و لە گەڵ خۆیدا بیگونجێنێ سروشت دەستەمۆ بکات

رەکانی بۆ مرۆڤی ئێستا دەستەبەر و کۆنترۆڵ کردنی خەسا دەستەمۆ کردنی سروشت

لۆجیاوە پێش بە خەسارەکانی زۆربەی مرۆڤی سەردەمی نوێ لە رێگای تەکنۆ. بووە

 .دا زاڵەسروشتو دەتوانین بڵین بە سەر  ییەکان دەگرێتسروشترووداوە 

بەاڵم بۆ مرۆڤی کۆن ئەو شتە بە شێوەیەکی دیکە دەبوو دابین بکرێت، مرۆڤی کۆن کە  

ۆی کۆنترۆڵی سروشتی نەبوو، رووی لە هێزی نادیاری جادوو کرد، ئەو هێزی راستەوخ

یەوە هیچ نازانێت، بەاڵم پێی وایە ەمەکهێزەی کە ئەگەرچی مرۆڤ لە بارەی مێکانیز

جادوو بەرهەمی نارازی بوونی مرۆڤ . دەتوانێت هەموو رووداوێک لە دنیادا بگۆڕێت

توانایی  لە ژیانی تاکە کەسیدا بێ. شتەکان بۆ گۆڕینی ،و هەوڵی ئەوە لەو دۆخەیە کە تێیدایە

و لە ناو بردنیدا، مرۆڤی نائاگا بەرەو  لە بەرەورووبوونی راستەوخۆ لە گەڵ دوژمن

ی نتواناییە کە دەبێتە هۆی پەرەسەند بۆیە لە بواری گشتیشەوە هەمان بێ. جادوو هان دەدات

بوون لە گەڵ  روو یی لە بەرەوتوانا بێ ،بەاڵم ئەم جارەیان زیاتر. جادوو لە ناو خەڵکدا

ئەگەرچی بە نیسبەت دوژمنی گەلیشەوە زۆر جار لە جادوو کەڵک )دایە سروشت

توانایی  و بێ سروشتێزی دەستەمۆ نەکراوی وەرگیراوە، بەاڵم بە گشتی سەرچاوەکە ه

 (.مرۆڤە

مرۆڤ پێش لەوەی :" ی پێش لە دینەو تەمەنێکی زۆر زۆرتریشی هەیەقۆناخجادوو 

و قوربانی  و نیاز و هەوڵ بدات بە نەزرت و هەوەسبازەکان بێ اوێنی خودا تووڕەدەستەو د

و جادوو سروشت لە گەڵ داخوازییەکانی  دڵیان نەرم بکا، تێدەکۆشا تەنیا بە هێزی تەلیسم
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."خۆیدا هاودەنگ بکات
0

لەو رێگایەوە هەوڵی دەدا پێش بە بارانی ناوادە بگرێت یان بە  

هەوڵی دەدا هێزی زەوی بۆ بەرهەم . ێوە دەیهەویست بیبارێنێپێچەوانەوە بە هەمان ش

و هتد  و الفاو پێش بە بوومەلەرزە. هێنانی بەرهەمی وەرزێری باشتر، زۆرتر بکات

بەاڵم کاتێ بینی کە خۆی ناتوانێ سروشت کۆنترۆڵ بکات، لە هێزی خۆی . بگرێت

زیکی کۆنترۆڵی بوونەوەری متافی هێندێکو بەو ئاکامە گەییشت کە  ناهومێد بوو

سروشتیان لە دەستدایە
2

لەو کاتەوە بوو کە پەرەستنی خودا خەیاڵییەکان دەستی پێکرد، . 

هەر دیاردەیەکی سروشتی لە باوەڕی ئەودا خودایەکی نادیاری هەبوو کە کۆنترۆڵی ئەو 

، الفاو، هەڵتۆقینی بۆ نموونە ئاو خودایەکی بوو کە کۆنترۆڵی باران. بەشەی لە دەستدا بوو

و رازی کردنی ئەو دەبووە هۆی  پەسنی ئەو خودایە. و دەریای لە دەستدا بوو رووبار

لە . و نەهامەتی و هێمن، بەپێچەوانەوە تووڕە کردنیشی دەبووە هۆی خەسار ساڵێکی باش

باوەڕی مرۆڤ لەو بارەیەوە لە . رەوتی مێژوودا ئەو شتە بەرەبەرە گۆڕانی بە سەردا هات

خودا نادیارەکانیش لە . گۆڕدرا بە پەرەستنی خودای نادیارپەرستنی خودای سروشتی 

ک هێندێبە کە )و هزری جۆراوجۆر  و بە هۆکارگەلی کۆمەاڵیەتی رەوتی مێژووی دیندا

دا بە خودایەکی تاکی نێر کە جێی خۆیان( گەلە لە بەشی دیندا ئاماژەم کردلەو هۆکار

لە گەڵ بێت بەشێکی بەرچاو لە  ئێستاشی. سەاڵتی هەموو شتەکانی دنیای لە دەستدایەەد

خەڵکانی دنیا بە هۆی ئەوەی کە هێشتا دەست هەڵگری جادووەکان نەبوونە،  دەست 

ەرهەمی سەردەمی نەزانییانن، و ب هەڵگری ئەو خوداگەلەش کە چێکراوی دەستی خۆیان

 .نابن و رازی کردن ئەوان بە گرینگترین ئەرکی خۆیان دەزانن

بە هەزاران  ،بنەمایە ناهێنێن، بەڵکوو لە سەر ئەو وەهمە خولیا بێئێستاش نەتەنیا واز لەو  

و  باسی حەق. و ئەو رەوتە هەر بەردەوامە هەزار مرۆڤ لە رەوتی مێژوودا کوژراون

بە  و بڕە و شەڕ، مۆڵەتی ئەو کوشت و دابەش کردنی دنیا بە سەر دوو بەرەی خێر ناحەق

هەر کەس باوەڕی بە خودای . ە بە روونی دیارەبۆ وێنە لە ئیسالمدا ئەو شت. دین دەدات

و گیانی الیەنگرانی  بە پێی ئایەتەکانی قورئان ژن، ماڵ. ئیسالم هەبێ، لە بەرەی خێرە

بۆ الیەنگرانی بەرەی خێر واتە مۆسڵمانەکان حەاڵڵ ( بە واتای قورئان)بەرەی شەڕ 

کۆشتنی کافرەکان بۆ رازی بۆیە مۆسڵمانی راستەقینە دەبێ باوەڕی بە جیهاد، واتە . کراوە

 .کردنی خودای ئیسالم هەبێ

                                                 
 024فریزر، سەرچاوەی پێشوو ، ص -  
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فقاتل في سبیل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض المؤمنین عسى هللا أن یكف بأس الذین "

  'كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكیال

و هانەی  دنە تۆ لەسەرتە لە ڕای خودا شەڕ بکەی تۆ هەر ئەرکی خۆت لەسەرە

. خودا لە بەدفەڕی و زەبروزەنگی خوانەناسان بووپاریزێشایەت ! باوەڕدارەکانیش بدە

-نسا) .بەسەرهێنانیش لەوان بە دەست وبردترە خودا لەوان بەگوڕترو ئازاترەو لە بەاڵ

٨4) 

 

الذین آمنوا یقاتلون في سبیل هللا  والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا "

  "أولیاء الشیطان  إن كید الشیطان كان ضعیفا

ئەوانەش کە خوانەناسن لە رێگەی . ئەوانەی خاوەن باوەڕن شەڕ لە رای خودا دەکەن

فێڵی شەیتان . دەسا ئێووە بچنە شەڕی ئەوانەی دۆستی شەیتانن. تاغووت شەڕ دەکەن

 (76-نسا) .زەبوون و بێ هێزوپێزە

 

 " إن هللا یحب الذین یقاتلون فی سبیلە صفا کأنهم بنیان مرصوص"

ش دەوێ کە لە رێگای ئەودا شەڕ دەکەن و رێز دەبەستن، ئێژی دیواری خودا ئەوانەی خۆ

 (4-سەف).قوڕقوشمەن

 

دووپات دەبێتەوە، کە هەر جار لە هەمان  "قاتلو فی سبیل هللا"دەیان جار  قورئاندالە 

و  و خۆشی ئایەت یان ئایەتەکانی پاشی دەڵێ ئەو کوشت و کوشتارە دەبێتە هۆی خیڕ

 . و رازی بوونی خودا ت بۆ جیهادگەران دەستەبەر کردنی بەهەش

تەنانەت ئەگەر ئەو رەزامەندییە لە گرەوی )گرینگی وەدەست هێنانی رەزای خوداکان 

لەوەدایە کە مرۆڤ ئەوان بە هێزی دەسەاڵتداری دنیا ( کوشتنی مرۆڤەکانی دیکەدا بێت

وشی و دەتوانن هەر چەشنە ئازارێک تو دەزانێ کە هەموو شتێکیان لە دەست دایە

 .بوونەوەرەکان بکەن

( یان باشتر ئەوەیە بڵین بە هۆی نەناسینی تواناکانی خۆی)توانایی خۆی  مرۆڤ بە هۆی بێ

و بە ئافراندنی  و خودا وەهمییەکان کردووە رووی لە جادووی هێزە نادیارەکان

، هەر سروشتبوونەوەرێکی نادیار کە هەمووشتی دنیا لە دەستی ئەودایە، رووداوەکانی 
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ئەو . پاساودەداتەوە و کوشتنی مرۆڤەکانی دیکە یو سرووتەکانی خۆ ها نەریتوە

و خۆی دەبێ بە کۆیلەی وەهمی  بوونەوەرە وەهمییە دەکات بە دەسەاڵتدارێکی سەرەڕۆ

 !خۆی

و هەروەها تایبەتمەندی مێشکی  کۆی  بێتوانایی مرۆڤ لە کۆنترۆڵی دەورووبەری خۆی

خەیاڵ پەروەری زۆر زۆرە، بووە هۆی رووکردنی ئەو لە و  ئەو کە توانایی بیر کردنەوە

بۆ سەلماندنی ئەوەی کە دین لە سەر . و دین جادوو و پاش ئەوەش روو کردن لە ئایین

و  بنەمای جادوو دامەزراوە، سەرەتا پێویستە جادوو بە باشی بناسین و مێکانیزم

 .ین، دەردەکەونپاشان ئەو پێوەندییانە کە باسی دەکە. جۆرەکانی شی بکەینەوە

 

 جۆرەکانی جادوو 

بدەینەوە، بۆمان دەردەکەوێ کە جادوو بە دوو بەش   ئەگەر بنەما هزرییەکانی جادوو لێک

 :دابەش دەکرێ

یەکەم ئەوەی کە دەڵێ هەرشتێک دەتوانێ وەک خۆی چێ بکات، یان ئەوەی کە هەر  

 .بەرهۆیەک لە هۆکاری خۆی دەچێت

دوای  ،سواون پێوەندییان پێکەوە هەبووە یان لێک دووهەم ئەوەی کە ئەو شتانەی کە 

بنەمای یەکەم . پچڕانی پێوەندییەکەش لە دوورەوە کاریگەرییان لە سەر یەکتر هەیە

یاسای لێکسوان وەکیاسای لێکچوون ناو ببەین و بنەمای دووهەم  وەکدەتوانین 
0
 

 

ت کە دەتوانێ هەر جادووگەر لە بنەواشەی یەکەم، واتە یاسای لێکچوون بەو ئاکامە دەگا

لە بنەواشەی دووهەمیش بەو . بەرهۆیەک  لە رێگای السایی کردنەوەوە بەرهەم بهێنێت

ئاکامە دەگات کە هەر ئیشێک لە گەل هەر کەرەستەیەکدا بکات، کاریگەرییەکی هاوشێوە 

تەلیسمی . دادەنێت هەبووە لە سەر ئەو کەسەی کە سەردەمانێک، پێوەندی بەو کەرەستەوە

ە سەر بنەمای یاسای لێکچوون ناوی جادووی هۆمیۆپاتیک یان السایی چێکراو ل

تەلیسمی چێکراو لە سەر یاسای لێکسوان بە جادووی پەتا   لە سەر دانراوە وکەرانەوەی 

ناودێر کراوە
2
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 جادووی سەمپاتیک

 وەکو جادووی پەتا دەتوانین هەردوو جۆرەکانی جادوو، واتە جادووی هۆمیۆپاتیک

چونکە هەردووی ئەمانە دەڵێن شتەکان لە رێگای .  اتیک ناو ببەینجادووی سەمپ

سەمپاتییەکی رازاوی، لە دوورەوە کاریگەری لە سەر یەکتر دادەنێن و پاڵنەرەکانی 

ێتەوەرهەرکامیان بۆ ئەوی دیکە دەگواز
0
  

 

 جادووی هۆمیۆپاتیک

زۆری لە  السایی کردنەوە ریشەیەکی زۆر قووڵی لە ناخی مرۆڤدا هەیەو کاریگەریی

ئەو سەماو دمامک لە روخسار . و هەروەها هونەر هەبووەو بێچم گرتنی دینسەر گۆڕان

و شانۆ نیە، بەڵکوو السایی کردن لە  تەنیا یاری شارستانییەتنانەی خەڵکانی دوور لە 

و بەختەوەری بە ژیانی  کە بە باوەڕی ئەوان پیت دەوەی بوونەوەرانی بااڵیەروخسارو کر

و  و بنەمای تراژێدی واتە مەبەستی سەرەکی لەم شانۆگەرییە کە بنیات. شنمرۆڤ دەبەخ

ەدەست هێنانی هێزێکی متافیزیکییە بۆ بەختەوەری ی ئەمرۆدان، وشارستانییەتمیدی لە کۆ

گشتی
2
ناسراوترین شێوەی بەکارهێنانی جادووی السایی کەرانە یان هۆمیۆپاتیک کە  

رشتێک دەتوانێ وەک خۆی چێ بکات، شێوە بنەمای لە سەر ئەوە دامەزراوە کە هە

لەم . بۆ لەناو بردنی دوژمنە!( تەنانەت ئیمڕۆییش)هەوڵدانی سەیری مرۆڤی سەرەتایی 

و ئازار گەیاندن بە دۆژمن، لە وێنەی دوژمن کەڵک  شێوەیەدا بۆ لەناو بردن یان خەسار

دی ئەو کەسەش چونکە پێیان وایە لە رێگای ئازار گەیاندن بە وێنە، خو. وەردەگیردرێ

ئێش و ئازاری پێدەگات
3
 . 

زۆرمان بیستوە کە نووشتەنووس لەو کەسەی کە بۆ لەناو بردنی دوژمنەکەی سەردانی 

بە پێی ئەو بیرو باوەڕە، . و جل و نینۆکی دوژمنەکەی دەکات دەکات، داوای وێنە یان موو

گەری هاوچەشن هەرکام لەوانە کەرەستەیەکە کە لە رێگای جادووی هۆمیوپاتیکەوە کاری

نموونەی  ئەم شێوە جادووە لە نێوان خەڵکی ئەمریکای . لە سەر کەسی پێوەندیدار دادەنێت

ئەوان پێیان وایە کە ئەگەر وێنەی کەسێک لە سەر خاک بکێشرێ یان . باکووردا هەیە

                                                 
 ٨٨فریزر، سەرچاوەی پێشوو، ص -  
2
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ژ ن ئەو شتە بە کەرەستەیەکی نووک تیو پاشاشتێک لە جیاتی جەستەی ئەو کەسە دابنرێ

بە هەمان شێوە خەڵکی . ئەو کەسەی کە مەبەستە، خەساری هاوچەشن دەبینێکون بکرێ، 

هۆزی ئوجیب وەی، کاتێک کە دەیانهەوێت خەسار بە کەسێک بگەیەنن، پەیکەرێکی 

چێوی چووکە لەو کەسە چێ دەکەن و دواتر دەرزییەک بە سەر یان دڵی پەیکەرەکەدا 

دا  ەو کاتەدا لەو شوێنەی جەستەیدەچەقێنێنن، خەڵکەکە پێیان وایە دوژمنەکەیان هەر ئ

بەاڵم ئەگەر بیانهەوێ دوژمنەکەیان بکوژن، دەبێ پەیکەرەکە . تووشی ئازاری توند دەبێ

و یان لە ژێر خاک بینێژنیان بسووتێنن
0

  . 

 هێندێکبەو شێوە ئازاری لە ناکاوی سەر یان دڵ یان هەر شوێنێک لە لەشی مرۆڤ کە 

ئەمە بەو مانایەیە . ئەو، لەو رێگایەوە پاساو دەدرێتەوەو مردنی  جاریش دەبنە هۆی جەڵتە

تووشی جەڵتە بووە، پەیکەری ئەوی  ە یەکێک لە دوژمنانی ئەو کەسەی کەکە پێیان وای

ئەو کەسەی کە لەو شێوە جادووە . و لە رێگای جادووەوە ئەوی کوشتووە لەناو بردووە

 هێندێکاندنی پەیکەرەکەدا کەڵک وەردەگرێ، دەبێ هاوکات لە گەڵ کون کردن یان سووت

بۆ نموونە . وشەی جادووییش بە کار بهێنێت تا بە بڕوای ئەو، جادووەکە کاریگەر بێ

"  و هەناوی فاڵن کەسە کە دەیسووتێنم و جەرگکە دەیسووتێنم، بەڵکوو دڵ نیەچێو : "بڵێت

ووگەر بڕوای بەو شێوەیە جاد" من نیم کە دەینێژم، بەڵکوو ئیزرائیلە کە دەینێژێ" یان بڵێ 

و ئەو کەسە دەمرێ، بە بێ ئەوەی تاوانی کۆشتنی  وایە کە جادووەکە کاریگەر دەبێ

واتە رۆحی )و بەو هۆیەوە لە الیەن هێزە نادیارەکان بکەوێتە ئەستۆی جادووگەر

لە باوەڕی جادوگەردا، رۆحی ئەو کەسەی کە کوژراوە . ەوە سزا بدرێت(مردووکان

خۆی بکاتەوە، هەر بۆیە کاتێک دەڵێ ئیزرائیلە کە دەینێژێ، و تۆڵەی  دەتوانێ بگەڕێتەوە

رۆحی مردوو هیچی پێناکرێت و کوشەندەکەی لێ تێکدەچێت و بەو شێوەیە جادووگەر 

 .تووشی ئازار نابێ

و خەسار گەیاندن کەڵکی لێ وەر  و کۆشتن جادووی هۆمیۆپاتیک تەنیا بۆ مەبەستی خراپ

بەت بە دەگمەن بە مەبەستی کارئاسانی بۆ کارێکی ک جارو ئەڵهێندێناگیردرێت، بەڵکو 

بۆ نموونە بۆ منداڵ بوونی ژنان یان دەرمانی ژنانی . دژواریش کەڵکی لێ وەردەگیردرێ

لە ئۆسترالیادا جادووگەر بۆ ئاسان کردنی منداڵ بوونی ژنێک کە تووشی . " نەزۆک

و  ەوە دەبەستێئازاری توند بووە، لە ژوورێکی دیکەدا بەردێکی قورس بە سکی خۆی

                                                 
 ٨٨شوو، ص فریزر، سەرچاوەی پێ -  
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و لە  پاشان بۆ ئەوەی کە منداڵەکە لە سکی دایکیدا بسووڕێ. السایی ژنی زاوەر دەکات

بێ، جادووگەرەکە بەردەکە بە دەستی خۆی بو دایکەکەش رزگاری  دایک ببێ

."دەسووڕێنێت
0
 

بە کار هێنانی جادووی هۆمیۆپاتیک بۆ دەرمانی ژنانی نەزۆک لە کوردستانیشدا هەیە، لە 

و لە نزیکی پاوەدا گۆڕێک هەیە کە خەڵک پێیان وایە گۆڕیی ئیمام ێنێک لە هەورامانشو

و بە کۆسەی هەجیج بەناوبانگە، لەوێدا دارێک لە تەنیشت گۆڕەکەدا هەیە کە  زادەیەکە

و  و دوو چڵی چووکە دەکەن بە شتێک وەک النکی کۆرپەژنانی نەزۆک پەڕۆیەک

پێیان وایە ئەگەر لەو ماوەیەدا کە لەوێن، شتێک دەیبەستن بە چڵی دارەکەوە، ژنەکان 

بەاڵم دەبێ ئەو شتە کە کەوتۆتە ناو النکەکە . بکەوێتە ناو النکەکە، ئەوە منداڵیان دەبێت

. ئەو شتە چڵ، گەاڵ، مێشوولە، سیسرک یان هەرشتێکی دیکە بێ نیەبیخۆن، ئیتر گرینگ 

ردەواریشدا ئەوەندە زۆرە کە و لە کو نموونەی ئەم جۆرە جادووگەلە لە هەموو دنیادا

نموونەیەکی دیکە لەم جادووە ئەوەیە کە لە . هێنانەوەی هەموویان کتێبێکی تایبەتی دەوێ

پێشیش هەر هەبووە، بەو شێوەیە کە لە کاتی نەورۆزدا ژنانی  ساڵ لەمەو 31کرماشاندا تا 

چووکەی دەکردو لە هەویری بژییەکە دوو پەیکەری  دروستیان (سەموون)بنەماڵە، بژی

و ئینجا لە  و مێردیان چێ دەکرد، پاشان تۆزقاڵێک لە ناو رۆندا سووریان دەکردەوە ژن

و  و پێیان وا بوو بەو شێوە نەخۆشین و مریشک بیخۆن دەرەوە دایان دەنا تا قااڵو

 .کارەسات  تا ساڵی دیکە لە بنەماڵە دوور دەکەوێتەوە

ک جاریش لە رێگای هێندێو  یتەوەجار لە رێگای نەر هێندێکئەو جۆرە جادووگەلە 

بەاڵم جیاوازییەک هەیە لە نێوان . و درێژە بە ژیانیان دەدەن و دینەوە دەمێننەوەئایین

. جادووی نەریتی وەک ئەوانەی لە سەرەوە باسم کرد لە گەڵ جادووی پشتبەستوو بە دین

رێ، بەڵکوو جیاوازییەکەش ئەوەیە کە جادووی نەریتی بە الی خەڵکەوە پیرۆزی پێنابەخش

بەاڵم جادووی دینی نە تەنیا پیرۆزە، . تەنانەت وەک خورافە زۆر جار پارێزی لێ دەکرێ

نی باوەڕمەند بە دین، بەڵکوو تەنانەت دەرخستنی سەرچاوەی  جادووییشی بۆ کەسا

هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئەوان پێیان وایە ئەوە فەرمانێکە . زی لێ دەکەوێتەوەو ئالۆگرژی

داوە هاتووەو خودا زۆر بیری لێ کردۆتەوەو حیکمەتی سەیرو سەمەرەی کە لە الی خو

                                                 
 ٨0ص ،فریزر، سەرچاوەی پێشوو -  
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و ئەوە تەنیا پاشماوەی  زۆری تێدایە، هەر بۆیە کاتێ بۆیان دەردەکەوێ کە وا نەبووە

 .و تووڕە دەبن جادوویەکی کۆنە، ناهومێد

 و دین دەخەمە بەر دەستی خوێنەر لێرەدا سەرەتا کورتەیەک سەبارەت بە پێوەندی جادوو

و پیرۆزییان پێ  و پاشان دەپەرژێمە سەر ئەو جادووگەلە کە لە رێگای دینەوە ماونەتەوە

 .بەخشراوە

 

 پێوەندیی نێوان دین و جادوو

سەرەتاییترین شێوەی  و هەروەها ی پێش دینقۆناخهەروەک لە پێشدا باسم کرد جادوو 

بەو شێوەیە کە . دینەو دەتوانین بڵێین باپیری  پێوەندی گرتن بە هێزە مێتافیزیکییەکانە

. ش گۆڕاون بە دینئوستوورەجادوو لە رەوتی مێژوودا گۆڕاوە بە ئایین و کۆی ئایین و 

و لە سەرەوەی هەموویان  لە بیرمەندان هێندێکو دین ئەوەندە زۆرە کە  لێکچوویی جادوو

ئەو بە هێنانەوەی . جادوو هەمان دینەکە  بەو ئاکامە گەییشتوون" ێمز فرەیزرسێر ج"

موونەی زۆر لە ئایینە جۆراوجۆرەکانی دنیا بنەمای جادوویی هەموو ئەوانە کە زیاتر ن

و تەنانەت باس لە بنەمای جادوویی دینی  پاڵیان داوە بە جادووی هۆمیۆپاتیکەوە دەسەلمێنێ

 و دەیخاتە ناو پەردەی گۆمان ئەگەرچی ئەو شتە راستەوخۆ باس ناکات)مەسیحیش دەکات 

لە تاووتوێ کردنی (. ئەگەرێک باسی دەکات وەکلە لۆمەی دینباوەڕان  و بۆ دەرباز بوون

کۆی ئەو بەڵگە مرۆڤناسانەگەلەی کە فرەیزر دەیخاتە بەردەست، بۆمان دەردەکەوێ 

جادوویش هەمان . جادوویش هەر وەک دین پێکهاتووە لە کۆی باوەڕەکان و رێورەسمەکان

می قوربانی، پاک بوونەوە، نەوا، و هێڵە سوورانەی هەیە، بۆ خۆی رێورەس ئوستوورە

ئەو هێزگەلەی کە جادووگەر بۆ جێبەجێ کردنی . و سەمای تایبەت بە خۆی هەیە سرووت

و پێغەمبەر لە  کارەکەی هانایان بۆ دەبا، نە تەنیا لە گەڵ هێزەکانی یاریدەری کاهین

ادووگەر و ج کاهین. ک  جار هەر بە تەواوی یەکێکنهێندێجەوهەردا هاوبەشن، بەڵکوو 

و جادوو وەک دوو الیەنی رەش و  و دین هەردووکیان لە الی خەڵکدا پیرۆزییان هەیە

و هەم  ی سەرەتاییدا، پاشا هەم جادووگەرەکۆمەڵگەلە . "سپی یەک بابەت پێناسە دەکرێن

و هەروەها هونەری ( جادوو)لە واقێعدا ئەو بە هۆی شارەزایی لە هونەری رەش . کاهین
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."تی پێدەبەخشرێدەسەاڵ( دین)سپی 
0

ۆیان و کاهین لە یەک هێز بۆ کاری خ جادووگەر 

 .یارمەتی دەخوازن

و کاهین یاری  رۆحی مردووەکان لە هەمان کاتدا کە پیرۆز دێنە ئەژماربۆ نموونە  

 . دەدەن، لە جادوویشدا رۆڵێکی گرینگ دەگێڕن

و موسڵمان ، حیلە الی زۆربەی نەتەوەکاندا لە ئۆسترالیا تا مالنێزی، یۆنانی، مەسی

و هەر شتێک کە لەوانەوە بەجێمابێ، بۆ  و مووەکانیان و ئێسک رۆحی مردووان

.پردی پێوەندی کەڵکیان لێ وەردەگرێ وەکو ئەو  جادووگەر بەکەڵکن
2
 

و جادوو ئەوەی کە زۆر زەقە، دژایەتی هەمییشەیی  سەرەڕای هەموو لێکچوونەکانی دین 

ن هەمیشە بێزاری خۆی بە نیسبەت جادوو دەربڕیوەو نێوان ئەم دوو دیاردەیەیە، دی

جادوو سوورە لە سەر ئەوەی کە . جاددوویش دوژمنیی خۆی لە گەڵ دیندا نەشاردۆتەوە

بیسەلمێنێت شتە الهووتیەکان هیچ پیرۆزایەتییەکیان نیە، هەرشتێک هەیە بەستراوەی ئەم 

 .و جادووەئەم بابەتە یەکێک لە جیاوازییەکانی دین . دنیا و سروشتەیە

کە بە خواستی ئەو  توا لێ بکادنیا و دەیهەوێ  جادووگەر پاڵ بە هێزی خۆیەوە دەدات 

یان کاهین ئەو رادە لە لەخۆبایی بوونی نیە، کاهین ملکەچی هێزە  "نەبی"بەاڵم . بجووڵێت

 .و لەوان دەپارێتەوە مێتافیزیکییەکانە

و لەو باوەڕەدایە  بەرهۆیی دەزانێ و جادووگەر بنیاتی کاری خۆی لە سەر بنەمای هۆیی  

کە هەر کردەوەیەک ئاکامێکی دیاری کراوی هەیە کە ئەگەر بە چاکی جێبەجێ بکرێت، 

 بۆیە نە تەنیا خۆی بە ملکەچی هێزە ناسروشتییەکان نازانێت. ئەو ئاکامە ناچارە رووبدات

. ێبەجێ بکەنکردەوەوە ناچار دەکات تا خواستەکانی ج هێندێکبەڵکوو ئەوان لە رێگای 

و جادوودا بەو ئاکامە رێنوێنیمان دەکات کە  ئەم جیاوازییە جەوهەرییە لە نێوان دین

و  ئەگەرچی جادوو پێوەندیی قووڵی لە گەڵ دیندا هەیە، بەاڵم باوەڕێک کە بە یاسای هۆیی

 .تستی دەکاەو بە زانستەوە پێو بەرهۆیی هەیەتی، رێگای لە دین جیا دەکاتەوە

و زانستدا هەنگاوی  کە لە نێوان جادوو "کیمیاگەری"نین پیشەی هەروەک دەزا 

و یازدەی زایەنیشدا باو بووو و لە ناو بیرمەندە ئیسالمییەکانی سەدەی دە هەڵدەگرت
3

ئەو ، 

                                                 
 ٨5فریزر، سەرچاوەی پێشوو، ص  -  
2
 57و 56دورکیم، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 

3
لە فەیلەسووفە گەورە ئیسالمییەکان کە رووی لە کیمیاگەریش کردبوو یەکێکیان فارابی بوو، بەاڵم  - 

ریان لەسەر دەکرد، ئەبووعەلی سینا نەبێ کە و یان کا ئەوانی دیکەش زۆرجار لە سەر کیمیاگەری دەدوان

 کاری کیمیاگەر گۆڕینی جۆری فلێزەکان و چێ کردنی ئالیاژی. بە هێچ شیوە باوەڕی بە کیمیاگەری نەبوو
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بۆیە دەتوانین بڵێین جادوو، . بوو بە باوکی زانستی کیمیا ئیشە واتە کیمیاگەری دواتر

و  و بەرهۆیی بە هۆی رەت کردنەوەی یاسای هۆییبەاڵم دین . زانستی بوونێکی تێدایە

 .بەشەو مەیلی خودا لەوە بێ گەراندنەوەی هەموو شتێک بە خواست

و جادوو ئەوەیە کە دین هەمیشە بریتییە لە کۆی  جیاوازییەکی گرینگی دیکەی نێوان دین 

ڕێوەبردنی و بە باوەڕەکانی کۆمەڵێکی دیاریکراو کە شانازی بە قبووڵ کردنی دینەکەیان

تاکەکانی پێکهێنەری گرووپێکی دینی تەنیا بە هۆی . ئەرکە دیاریکراوەکانی دەکەن

و ناوێکی تایبەت لە سەر خۆیان دادەنێن  باوەڕی هاوبەش، هەست بە یەکگرتوویی دەکەن

سەبارەت بە جادوو ئەو (. ناوێک وەک ئومەتی ئیسالمی کە موسڵمانەکان لە خۆیان ناوە) 

گۆڕێت، باوەڕ بە جادوو ئەگەرچی بە شێوەیەکی بەرباڵو لە ناو شتە بەتەواوی دە

کۆمەاڵنی خەڵکدا بوونی هەیە، بەاڵم رۆڵی ئەو باوەڕە کۆ کردنەوەی خەڵک بۆ 

کەسانێک هەن کە بەدوای . نیە ئوممەت وەکو پێکهێنانی شتێک  یەکگرتوویی ئەوان

و هیچ  ە یەکتر ناناسنی ئەو نین، ئەو کەسانئوممەتجادووگەر دەکەون، بەاڵم ئەوانە 

و جادووگەر هاوشێوەی  پێوەندی نێوان تاک. پێوەندییەکیان لە رێگای جادووەوە پێکەوە نیە

.و بەرباڵوتر نیە و لەوە درێژخایەنتر و پزیشکە پێوەندی نێوان نەخۆش
0

دەتوانین بڵین  

 . جادووگەر هەمان پزیشکی سەردەمی کۆنە

 

 کەرەستەکانی جادووگەر

ی جادوو بە زانست و هەروەها بە هۆی ئەو باوەڕە کە جادووگەر بە یاسا بە هۆی نزیک

. ییەکان هەیەتی، هەرگیز حاشا لە رۆڵی ئەو شتانە کە دەبێ بە کاریان بهێنێ ناکاتسروشت

جادووگەرێک کە کاری کیمیاگەری دەکات هەرگیز بە تەمای ئەوە نیە کە بە بێ بەکار 

ڕ بەرهەم بێنێت، بەڵکوو ئەو لە زۆر شت بە زێ ،کەرەستەیەکی سەرەتایی هێنانی هیچ

شێوەی تایبەت کەڵک وەردەگرێت بۆ ئەوەی بە مەبەستی خۆی بگات، ئەو شتانە 

ادووگەر زۆر بە دەست دەکەون، بەاڵم ج یشبە دەگمەن و زۆر جار سەیرنئەگەرچی 

جادووگەر تا هەموو کەرەستەکانی لە . دوای ئەوانە دەکەوێتجیددی و بە وردی وە

 .ەستدا نەبێت دەست بۆ کاری جادوو ناباتبەرد

                                                                                                                 
جۆراوجۆر بوو، بەاڵم ئاواتی گەورەی هەموو کیمیاگەرەکان یەک شت بوو، ئەویش گۆڕینی مس بە زێر 

 . بوو
0
 61-5٨ص دورکیم، سەرچاوەی پێشوو،  - 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

77 

 

. و بە چاکی جیبەجێ بکرێ تا بە ئاکامی خوازراو بگاتکاری جادوو دەبێ زۆر بە وردی 

دەبێ  ،لە جادوویەکی ماالکایی سەبارەت بە کوشتنی دوژمن لە دوورەوە" بۆ نموونە 

ەجێی و تاڵی قژو برۆی دوژمن لە گەڵ مۆمی کەندوویەک کە هەنگ بوردەی نینۆک

هێشتبێ، تێکەڵ بکرێ، ئینجا هەموویان بلکێنن بە ئەو پەیکەرە چێوینەوە کە نوێنەرایەتی 

دوژمن دەکات، پاشان بۆ ماوەی حەوت شەو پەیکەرەکە لە سەر ئاگر وردە وردە 

."بسووتێنن
0

ئەگەرچی ئەو کەرەستەگەلە کە جادووگەر بە پێویستی دەزانێ، لە بەرچاو  

ر بێ مانان، بەاڵم بۆ خودی جادووگەر ئەوانە رۆڵی مرۆڤی بەئاگای ئەمڕۆوە زۆ

کە بۆ گەییشتن بە  ،دەگێڕنەرەتایی زانستی کیمیا یان هەر زانستێکی دیکە کەرەستەی س

نەک لە باری )ی جەوهەرییەوەتا ئێرە کاری جادوو لە بار. مەبەست دەبێ بوونیان هەبێ

ن لە سەر بنەمای باوەڕ بە لە کاری زانست دەچێ، واتە هەردووکیا( وەنیەو عەقاڵهزری 

دامەزراون، بەاڵم جیاوازییەکی  (بە تایبەت یاسای هۆیی و بەرهۆیی)ییەکانسروشتیاسا 

جیددی لێرەدا هەیە، ئەویش ئەوەیە کە کاری جادووگەر تەنیا بە جێبەجێ کردنی 

نایەت، بەڵکوو لە ئەنجامدا بەستراوی ئەو وشەگەلەیە کە بەکاری  کار کۆتایی پێ بەرنامەی

 . دەهێنێت

وشەی تایبەت بەکار دێنێ کە زۆربەشیان  هێندێکجادووگەر لە کاتی جادووکردندا 

 ئاگا لە جادوو ون و نادیارە،  مانایەکی روونیان نیە، یان النیکەم ماناکەیان بۆ مرۆڤی بێ

و  کە ئەو وشەگەلە لە فەرهەنگۆکی جادوودا مانای خۆیان هەیە جادووگەر وا دەنوێنێ

و شاراوە لە ناو خودی جادووگەرەکاندان، کە نابێ ماناکەیان  رەمزیوشەی زمانێکی 

 هێندێکوشەی جادوویی . دەست دەدەن بدرکێ، چون ئەگەر بدرکێ کاریگەری خۆیان لە

و هەرشتێکی بەستراوی دیکە و درگا بەستراوەکانو گرێکانجار وەک کلیل کار دەکات

 . دەکاتەوە

و هەڵوەشاندنەوە رۆڵی گرنگیان  و هەروەها کردنەوە و گرێدان لە کاری جادوودا بەستن

. و شتی لەو چەشنەن ، گورێس، قفڵهەیە، بۆیە لە کەرەستە سەرەکییەکانی جادووگەر پەت

و هاوکات وشە تایبەتەکانی جادوو  پەتێک گرێ دەدات داجادووگەر لە کاتی تەلیسم کردن

کە و هەروەها ترسێک  ەلەیەئەو مەس قورئانداو فووی تێدەکات، لە  بەکار دەهێنێت

                                                 
 ٨5فریزر، سەرچاوەی پێشوو، ص -  
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پەنا دەبەمە بەر  (٤فەلەق " )و من شر النفاثات فی العقد": دەڵێ .هەیانبووە باس کراوە

  . "لە تووشی جادووگەرانێک کە پف دەکەنە چەند گرێیەک" خودا

و کاریگەری کاری جادوو  ئەو فوو کردنەش هەمان رۆڵی وشە تایبەتەکان دەگێڕێ

 دیکە ادووگەر هەرکات بیهەوێ تەلیسمی جادووگەرێکیلەوەدایە، لەو الشەوە ج

و لەو کاتەشدا دیسان وشە جادووییەکان بۆ  هەڵبوەشێنێتەوە، پەتی گرێدراو دەکاتەوە

 .دەڵێتەوە ەمەککردنەوەی تەلیس

 

 وشەی جادوویی

لە کاریگەر بوونی  گرینگی وشە لە جادوودا لەوێوە دێت کە سەرەڕای گرینگ بوونی

و بەو شیوە کەسانی ناشارەزا  دووگەریی تایبەت دەکات بەجادووگەر، کاری جاجادوودا

جادووگەر  وەکخۆیان  ،ناکەونە بیر ئەوەی کە بە السایی کردنەوەی کارەکانی جادووگەر

بناسێنن، واتە ئەو وشەگەلە کاری جادوو لە دەستی توێژی دیاریکراوی جادووگەردا، 

 .دەهێڵێتەوەو پێش بە زۆر بوونی جادووگەر دەگرێ

و بەشێکی زۆر لە خەڵکی دنیاو بە  ئەمڕۆکەش دەبیندرێ ،کاریگەری جادووی وشە

و نەفرین  نزائەو شتەی کە بەناو . تیتایبەت خەڵکی ناوچەی خۆمان باوەڕیان پێیە

لە دەقە . لە راستیدا هەمان کەڵک وەرگرتن لە تایبەتمەندییە جادوویەکانی وشەیە ،دەیناسین

 واتە. کردن دەکەن نزاو  روو لە نەفرین ینین کە پێغەمبەرەکان، زۆر جار دەبکانیشدانیەدی

( جادووگرەکان)بۆ لە ناو بردنی دوژمنەکانیان لە کەرەستە و فێرکاری سەلەفی خۆیان

 . کەڵک وەردەگرن

رەنگە ئەو . و خاوەنی هێزی تایبەتە شتێکی رەمزاوی وشە لە بەرچاوی مرۆڤی کۆندا

وشە بۆ . ڕ هێنەری زمانەوە دروست بووبێوسەرسو و باوەڕە بە هۆی پێکهاتەی ئاڵۆز

هەر بۆیە . مرۆڤی کۆن شتێکی ئاسایی و مرۆیی نیە، بەڵکوو لە الیەن خوداوە هاتووە

" سەرەتا وشە بوو"دا هاتوە کە لە کتێبی دینی مەسیح. هێزێکی لە سەرەوەی مرۆڤی تێدایە

ە قورئانیشدا سەبارەت بە ل. واتە وشە بەر لە هەموو شتێک لە الی خودادا بوونی هەبوو

وشە  هێندێکێکی گرینگ دەکرێت کە لەودا نەبی فێری قۆناخو ئیبراهیم باس لە  ئادەم

 .و بەو هۆیەوە سەروەری پێدەبەخشرێ دەبێت
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و علم آدم األسماء کلها ثم عرضهم على المالئکة فقال أنبئونی بأسماء هؤالء إن کنتم "

 " صادقین

دەم کرد، ئەوسا هەموو شتەکانی لە بەر فریشتەکان راناو خودا هەموو ناوێکی فێری ئا

 (30 -بەقەرە). ئەگەر راستی بۆچوون ناوی ئەوانەم بۆ هەڵدەن: گوتی

 

و إذ ابتلى إبراهیم ربە بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک للناس إماما قال و من ذریتی قال 

 الینال عهدی الظالمین 

گوتی دەتکەم بە . هیمی کرد، پێکی هێنانئەوسا خودا بە چەند وشە ئەزموونی ئیبرا

 (024 -بەقەرە). رێبەری خەڵکی دنیا

 

و بە هۆی ئەوانەوەیە کە ئەنبیای ئیسرائیل مافی  دیارە ئەو وشەگەلە زۆر گرینگن

دەسەاڵتداری هۆزیان بە خۆیان داوە، ئەو وشەگەلە هەمان وشە تایبەتەکانی جادووگەرن 

خودا بۆ . و هێزی تایبەتی جادووگەر دێتە ئەژمار کە مرۆڤی ئاسایی لەوانە بێ ئاگایە

دەکات  دروستتەنیا بە بەکار هێنانی وشەیەک هەرشتێک بیهەوێ  قورئانداخۆشی لە 

کاری خودا لێرەدا راست (. ٨2-یاسین." )إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لە کن فیکون"

ێکهێنەری مەودای قووڵی هەمان کاری جادوگەرە بە یەک جیاوازییەوە، ئەو جیاوازییەش پ

 .   و دینەو هەروەها زانست و دین نێوان جادوو

و تەلیسمەکانی پێویستی بە دوو شت  گوتمان کە جادووگەر بۆ جێبەجێ کردنی جادوو

. دووهەم وشەی جادوویی( واتە کەرەستەی سەرەتایی)و  هەیە؛ یەکەم کەرەستەی جادوو

جادوو لە الیەکەوە بە  ،ئەو دوو شتە. نابێ بە بێ هێچکام لەمانە کاری جادووگەر جێبەجێ

 .زانست و لە الیەکی دیکەوە بە دینەوە گرێ دەدەن

بنیاتی ئەم بەشە لە سەر باوەڕمەندی بە . بەشی یەکەم بەکار هێنانی کەرەستە پێویستەکانە 

. و بەرهۆییەکانە کە جادوو بە زانست پێوەست دەکا و پێوەندییە هۆیی سروشتیاساکانی 

ووهەم واتە گرینگی دان بە رۆڵی وشە جادووییەکانە کە جادوو پێوەندی دەدات بە بەشی د

نادیار،  ا تەرخان دەکات بۆ خودایانیدین بە پێچەوانەی جادوو هەموو هێزی دنی. دینەوە

دیارە هەر بەو هۆیەشە . ئەو خودایانەی کە لە سەرەوەی یاساکانی سروشت دەجووڵێنەوە

و تەنیا بە وشە هەموو کارێک  ەیەکی خاوی سەرەتایی نیەکە پێویستیان بە هیچ کەرەست
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هەموو " کن فیکون"جێبەجێ دەکەن، بۆ نموونە خودای ئیسالم بە وتنی وشەی 

 .بونەوەرانی دنیا پێکدێنێ

. و زانست هەردووکیان بەشی خۆیان لە دایکی یەکەمیان واتە جادوو وەرگرتووە دین 

و داهێنانی جۆراوجۆری مرۆڤی  مرۆڤ ئەوەی کە بوو بە بەشی زانست، پێشکەوتنی

و گوێ  بەدواوە بوو، ئەوەش کە بوو بە بەشی دین، بوو بە هۆی سەرەڕۆیی خودایان

 .و کۆیلەیی مرۆڤ لەمستی

و  و لە سەرەوەی هەموویان یاسای هۆیی ییەکانسروشتمانا نواندنی یاسا  دین لە رێگای بێ

ایەکی ئاڵۆز کە لەودا هیچ دڵنیاییەک بە دی بەرهۆیی، دنیای لە چاوی مرۆڤدا، کرد بە دنی

هەرکات . و هەوەسی خودایانەوە لە دنیای دیندا هەموو شت بەستراوەتەوە بە مەیل. ناکرێ

و هەرکاتیش بیانهەوێ لێی  و پاشایەتی دەدەن بە مرۆڤ بیانهەوێ سەروەری

و  نی یەهوودسەرەڕۆیی خودایان لە هەموو دینەکاندا هەیە، بەاڵم لە دی. وەردەگرنەوە

و ەلل " : ئەمە رستەیەکی زۆر ئاشنایە کە دەڵێ. بەتایبەت لە ئیسالمدا گەیشتووەتە لووتکە

ە "من یشاء" ئەو  "یهدی من یشاء و یضل من یشاء"  یان دەڵێ"  فضل یوئتیە من یشاء

و رەنگە زۆر کەس هەرگیز بیریان لە قوواڵیی  دووپات بووەتەوە قورئاندازۆر جار لە 

رەڕۆییەکی تەواوە کە بە خودا سە" من یشاء"اڵم روونترین مانای بە. نەکردبێتەوەماناکەی 

باسی ئەو کۆیالیەتیەی کە . دەسەاڵت و بێ و مرۆڤی کردووە بە بوونەوەرێکی کۆیلە دراوە

لێرەدا هەر . و دەرفەتی جیاوازو تایبەتی دەوێ دین بۆ مرۆڤی بە دیاری هێناوە زۆرە

 . بەتی ئەم کتێبەوە هەیە دەیخەمە بەردەستی خوێنەرئەوەندەی کە پێوەندی بە با

بە گشتی دەتوانم بڵێم لە کاری جادووگەردا هەمیشە پێویست بە بەکارهێنانی هاوتەریبی 

و لەناو بردنی الیەنی  و وشە بوو، بە پێچەوانە لە دیندا بە خستنە پەراوێز کەرەستە

ئەو . کرا سروشتیاساکانی  و بێ بایەخ بوونی کەرەستەیی، پێداگری لە سەر رۆڵی وشە

و بەرهۆیی، خولقێنەری  بەها کردنی هەرچشنە یاسایەکی هۆیی پێداگرییە لە سەر بێ

دنیایەک بوو کە لەودا هەموو شتەکان دەگەڕایەوە بۆ مەیل و خواستی خودایان،  دیارە لە 

ی و پێشکەش کردن وەها دنیایەکدا باشترین کار سەردانەواندنی بەردەوام بۆ خودایان

 .نیاز بۆ رازی کردنی ئەوانە و نەزر و قوربانی
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 و جادوو موعجیزە

هەروەک پێشتر ئاماژەم پێدا، جادووگەر . و جادوو موعجیزەیەخاڵی هاوبەشی دیکەی دین

زۆرجار زانیاریی پزیشکی )لە دنیای کۆندا رۆڵێکی هاوشێوەی رۆڵی پزیشکی بوو 

و ئەگەرچی ئەو شیوە دەرمانەی ئەو  اسیو دەرمانە جۆراوجۆرەکانی دەن باشیشی هەبوو

و جیاواز بووە بەاڵم زۆر جار کاریگەری هەبووە دەینواند تایبەت
0

مرۆڤ بۆ هەرچەشنە ( 

جار لە رێگای  هێندێکو جار لە رێگای دەرمان هێندێکو ئەو  گرفتێک رووی تێدەکرد

رد، بۆ مرۆڤی ئەو کارەی کە جادووگەر دەیک. تەلیسمە جۆراوجۆرەکانەوە یارمەتی دەدا

و  ئاسایی جێبەجێ نەدەکرا، جادووگەریش زۆرجار لە فێڵی تایبەت بۆ دەرخستنی هێز

ئەو شتانەی کە دواتر لە پێکهاتەی دیندا ناوی . توانا جیاوازەکانی خۆی کەڵکی وەردەگرت

. لە واقێعدا هەمان کاری جادووگەرەکان یان درێژەی ئەوە بوو ،موعجیزەیان لە سەر دانرا

دەگوترێ، پێش لە عیسایش لە  قورئانداو  وونە ئەو شتانەی لە بارەی عیسا لە ئینجیلبۆ نم

 .الیەن جادووگەرانی دیکەوە جێبەجێ کراوە

مامۆستا، کەسێکمان بینی کە بە ناوی تۆ دێوو : دا یوحەنا بە عیسا دەڵێ لە ئینجیلی مرقس

.پێشمان پێگرت هەر بۆیە ئێمەش. درنجی راودەنا، بەاڵم وەدوای ئێمە نەدەکەوت
2
 

(3٨:٨) 

و راونانی دێو لە کارەکانی جادووگەر بووە کە دواتر  واتە ساغ کردنەوەی نەخۆش

لە باوەڕی مرۆڤی کۆندا بە هۆی دەست وەشاندنی دێوەوە بوو کە ) گەیشتووە بە عیسا

مرۆڤ تووشی نەخۆشین دەبوو، هەر بۆیە راونانی دێو شیوەیەکی دەرمانی دەهاتە 

ئەژمار
3

ی عیساش بە پێی ئینجیل و تەورات یەشوعە کە ناوێکی گشتگیر بۆ ناو(. 

( ی عیسادا بە وردی پەرژاومەتە سەر ئەو باسەئوستوورەلە بەشی )جادووگەرەکان بووە

لێرەدا هەر دەبێ ئەوەندە بزانین کە کردەوەکانی عیسا هەر ئەو کردەوەگەلەیە کە لەو 

 : ەبارەت بە عیسا هاتووە س قورئاندالە . کاتەدا جادووگەرەکان کردوویانە

                                                 
0
و ناسینی هۆکارە کانی نەخۆشین وەک شێوەی دەرمانی پزیشکانی پێش لە گەشەی زانستی پزیشکی  -  

زۆر جار لە شیوەی کاری هەمان جادووگەرانی کۆن دەچێ، کتێبە پزیشکییە ...  و وایرۆس ومیکرۆب

مانی سەیر و سەمەرەیان تێدا دەبینین کە راست لە کاری شێوەی دەر هێندێککۆنەکان کە چاو لێ دەکەی، 

 .جادوویی دەچن
2
 3٨:٨ئینجیلی مرقس، - 

3
کان بە دێو و جندۆکەو نیەشوێندا هۆکاری سەرەکی نەخۆشینە دەروو هێندێکئیستاشی لە گەڵ بێ لە  - 

 .ەشتی وا دەزانن و پێیان وایە دەبێ ئەو دێوە لە جەستەی نەخۆش دەربکری تا چاک ببێتەو
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إذ قال هللا یا عیسى ابن مریم اذکر نعمتی علیک و على والدتک إذ أیدتک بروح القدس "

تکلم الناس فی المهد و کهال و إذ علمتک الکتاب و الحکمة و التوراة و اإلنجیل و إذ 

و  تخلق من الطین کهیئة الطیر بإذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی و تبرئ األکمە

األبرص بإذنی و إذ تخرج الموتى بإذنی و إذ کففت بنی إسرائیل عنک إذ جئتهم بالبینات 

 " فقال الذین کفروا منهم إن هذا إال سحر مبین

و بە ئیزنی من بوو بە  بە ئیزنی من شێوەی مەلێکت چێ کرد و فووت تێکرد... 

و نەخۆشی بەڵەکیت دیسان هەر بە ئیزنی من تۆ کوێرەکانی زگماک. و دەفڕیباڵدارێک

ئەو کەسانەی بڕوایان پێت ... و بە ئیزنی من مردووشت زیندوو کردەوە خۆش دەکردەوە

 (001 -مائیدە. )نەهێنا دەیانگوت ئەو نیشانانە هەموو جادووی ئاشکران و هیچی تر نین

و ساحێرەکانی  ئەو کارانە کە خراوەتە پاڵ عیسا هەر ئەوانەن کە هەموو جادووگەرەکان

 .و هەمووشیان لە ژێر ناوی یەشووع دا بوو کە ئەو شتانەیان دەکرد اوچەیە دەیانکردئەو ن

بەاڵم لە تەوراتدا ئەو موعجیزەگەلە تێکەڵی  ،موعجیزەکانی مووساش هەر لەم چەشنەن

بە . میرات گەیشتووەتە قورئانیش وەکو پاشان  و گەورە کراوەتەوە ئوستوورەکان بووە

ە کەرەستەیەکی تایبەتی جادووگەران بووەکار هێنانی گۆچان کە هەمیش
0

و پاشان  

 .و جادووگەرمان بۆ دەردەخات کەوتووەتە دەستی ئەنبیای ئیسرائیل پێوەندییەکانی نەبی

 

 و جادووگەر نەبی

 و جادوو، هەروەها یەک بوونی موعجیزە ئەوەی تا ئێستا سەبارەت بە پێوەندی نێوان دین

ەکی ناچار لە یپێوەندی: گەیشتنمان بەو ئاکامەن کەو جادوو باسم کرد، رێگا خۆشکەری 

و جادووگەریشدا هەیە، هەر چۆن جادووە گشتییەکان لە رەوتی مێژوودا بە  نێوان نەبی

و  کاندا، بوون بە ئایینئوستوورەو هاورێ بوون لە گەڵ  هۆی دووپات بوونەوەی زۆر

وە پێناسە کران، رۆڵی گۆڕانە هێندێکپاشان لە ناو پێکهاتەی دینیدا سەر لەنوێ بە 

 .جادووگەریش بە هەمان شێوە بەرەبەرە گۆڕا

                                                 
0
ئەو وێنە ناسراوی کە لە جادووگەر ماوەتەوە، پێرەژنێکە کە گزگێکی دەستە درێژی هەیە کە کارەکانی  -   

بەوەوە جێبەجێ دەکات، ئەو گزگە هاوسەنگی ژنانەی گۆچانی جادووگەرە پیاوەکانە کە دواتر لە دەستی 

لە واقێعدا هەر چەشنە . دا دەبیندرێهەموو ئەنبیای ئیسرائیل و هەموو پیاوە رەمزاوییەکانی سەرانسەری دنیا

لە دەستی جادووگەری چاک . کارێکی نائاسایی و سێحراوی بە شتێکی هاو چەشنی گۆچان جێبەجێ دەبێ 

کە هێمای )یشدا شتێکی لە هەمان چەشن و بە هەمان ئەرکەوە هەیە کە ئەستێرەیەکی (واتە فریشتەکان)

 . لە سەرەو ناسکتر و جوانترە( ئیشتارە
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و ناوی  بەشێک لە جادووگەران بەرەی خۆیانیان لە هاوکارە کۆنەکانیان جیا کردەوە 

ئەو کاهینانە کە . و بوون بە دوژمنی هاوکارانی پێشوویان کاهینیان لە سەر خۆیان دانا

وونی ئایینەکان بوون لە پەرەستنگاکاندا و بەرپرسی بەرێوەچ کانئوستوورەپارێزەری 

و ژنانی کاهین بوو،  خودایان-دەژیان، پەرەستنگا کۆنەکان ئەگەرچی شوێنی پیرۆزی ژن

. جار پیاوە کاهینەکانیش دەچوون بۆ خزمەت کردن بە پەرەستنگا هێندێکبەاڵم 

گەڵ خەڵک و پردی پێوەندی ئەوان لە  کە نوێنەری خوداکان( و چ پیاو چ ژن)کاهینەکان

دەهاتنە ئەژمار، زۆربەی کات رێورەسمگەلێکی تایبەتیان بە رێوە دەبرد کە لەوانەدا 

ک جار ماددە هێندێو تەنانەت  و لە ژێر کاریگەری مۆسیقا بەدوای سەمایەکی شێتانەدا

و  ئەوان دەچوونە حاڵی بێخەبەری لە خۆ. سڕکەرەکاندا، تووشی حاڵێکی تایبەت دەبوون

و شەکانەوەیەکی ترسناکی جەستەیان  ور بوونی روخساریانهاوکات لە گەڵ سو

شتگەلێکیان دەگوت کە خەڵک پێیان وابوو قسەی خودای پەرەستنگایە کە لە زاری ئەو 

بۆ نموونە لە ئەفریقادا لە پەرستنگاکاندا جگە لە ژنانی پیرۆز، . کاهینگەلەوە دەدوێ

. ی ژنە پیرۆزەکان بوونپیاوانی پیرۆز جووت. پیاوانی پیرۆزیش بوونیان هەبووە

جار  هێندێک تایبەتمەندی پیاوە پیرۆزەکان لە ئەفریقادا ئەوە بووە کە خەڵک پێیان وا بوو 

ئەو . و رۆحی خودا لە زاری ئەوانەوە قسە دەکات خودا دەچێتە ناو لەشی ئەو پیاوانە

اتە بوونی و. و بەتایبەت لە ناو ئەنبیای عیبرانیشدا هەبووە بیرۆکەیە لە رۆژئاوای ئاسیا

 یەکەم جووت بوون لە گەڵ ژنە پیرۆزەکاندا ،پیاوگەلێک کە دوو ئەرکی سەرەکییان هەیە

هێشت  ئەم کەسانە بۆ بانگ. و قسەکردن لەجیاتی ئەو و دووهەم گرتنەخۆی رۆحی خودا

شێت بێنە بەر  وەککردەوەی سەیریان هەبوو کە وای دەکرد  هێندێککردنی رۆحی خودا 

سووریادا بەو پیاوانەیان دەگوت مەجنوون، واتە ئەو کەسەی جن یان و هەر بۆیە لە  چاو

ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەو کەسانە هەر . و چووەتە ناو جەستەیەوە رۆح دەستی لێوەشاندووە

و بەرگن،  و بێ جل سۆفی پێناسە دەکرێن، ئەو کەسانە زۆربەی جار شپرزە وەکماون و 

پێوەندی بە رۆحی خوداوە سەرچاوەی هێز و بە هۆی  زۆر جار پێشبینی داهاتوو دەکەن

.روویان تێدەکەنو دەرمانی نەزۆکی  زا و زێو ژنان بۆ  دێنە ئەژمار
0
  

هەمان دوو تایبەتمەندی بەرچاوی  ،ئەو دوو تایبەتمەندییە کە پیاوە پیرۆزەکان هەیانبووە

. وداشو لەباتی خ و قسەکردن لە گەڵ خودا ئەنبیای تەوراتە، واتە سێکسی لەرادەبەدەر

                                                 
 244زر، سەرچاوەی پێشوو،ص فری -  
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محەممەد کردەوەی پیاوە . دا دەبینینهەر ئەو دوو شتە لە محەممەد، پێغەمبەری ئیسالمیش

خۆی، ئەو پیاوە پیرۆزانەی کە خۆیان سەرچاوە  ەکانی ئیسرائیلی کردبووە باشقەیپیرۆز

سێکسی بۆ پیت بەخشی بە  و کردەوەی گرتوو لە نەریتی پەرەستنگاکانی ئیشتار بوون

 .ەکی ئەوان دەهاتە ئەژمارژیان ئەرکێکی سەر

کە بۆچی لە  نیەکاتێک چاو لە بەکگراوندی ئەو نەریتە کۆنە دەکەین، پێمان سەیر 

دا پێی گوتراوە مەجنون، مەجنون لەو سەردەمەدا بە پێچەوانەی سەردەمی هاتنی محەممەد

خەیاڵی ئەمڕۆی ئێمە جنێو نەبووە، بەڵکوو ئاماژە بە گرووپێک بووە کە بەو ناوەوە 

و بە هۆی ئەوە کە  گرووپێک کە بەهۆی ئیددیعای پێوەندی لە گەڵ خوداوە. سراوننا

 . و دیارە ئەو کەسانەش کەم نەبوونە وتوویانە رۆحی خودا دەبینن، بەو ناوە ناودێر کراون

ئەو حاڵەتگەلەی کە لە پیاوەکانی پەرەستنگا کۆنەکاندا بوو، رێک لە محەممەد پێغەمبەری 

و ئەوانەی لە دەوروبەریدا بوون هەر وەک خەڵکانی باوەڕمەند  ئەوئیسالمیشدا هەبووە، 

و لە  بە ئایینە کۆنەکان، پێیان وابوو لەو کاتانەدا خودا لە گەڵ محەممەد پێوەندی گرتوە

بوخاری لە سەفوان بن بەعلییەوە هەمدیس وێژی دەکات کە بەعلی زۆر . "گەڵی دەدوێ

و گرتنی وەحییەوە ببینێت،  ەندی بە سرووشئاواتەخواز بووە کە پێغەمبەر لە حاڵی پێو

و لە نەبی پرسیار دەکات کە ئایا بۆی هەیە  رۆژێ پیاوێک بە عەبایەکی بۆن لێدراو دێت

رووی لە پێغەمبەر ( وەحی)و حەج بکات؟ لەو دەمەدا ئەو حاڵە تایبەتە  هەر بەو عەبایەوە

لە خەودا هەناسەی  و بەعلی چاوی پێوە بوو کە پێغەمبەر هەر وەک ئەو کەسەی کرد

و دوای ماوەیەک کە  و رەنگی روومەتی موبارەکی سوور هەڵگەڕا دەبڕێ کەوتە پەلەقاژە

."و ئینجا حەج بکە گووتی عەباکەت سێ جار بشۆ ،لەو حاڵەتە هاتەدەرەوە
0
  

دیارە ئەو شتە کە لە کاتی پێوەندی گرتن لە گەڵ سرووشدا بە سەر محەممەد هاتووە، 

و تایبەتمەندییەوە بە سەر پیاوە پیرۆزەکانی دیکەشدا هاتووە، واتە رێک بە هەمان شێوە

هەموویان لە ژێر ( لەوانە محەممەد پێغەمبەری ئیسالم)و پێغەمبەران و پیاوە پیرۆزەکان

و پێیان وا بووە کە هێزێکی نادیار وایان  کاریگەری کردەوەکانی جادووگەراندا بوونە

 . لێدەکات

 

 

 

                                                 
0
  ٨6ص .  0375روشنگر، ەللا اکبر، سانفرانسیسکو، انتشارات پارس،  - 
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 ورئانداقو جادوو لە ئیسالم 

ئەگەرچی محەممەد خۆی هیچ . ئیسالمیش وەک دینەکانی دیکە زۆر شتی جادوویی تێدایە

و سرووتەکانی باو  ، بەاڵم لە پێکهاتەی رێورەسمەکانارەزایەکی لە سەر جادوو نەبووەش

. لە ئیسالمدا کە لە قورئانیشدا رەنگی داوەتەوە، شوێنە پێی جادوو بە روونی دیارە

کە داهێنانی خودی محەممەد  نیەو رێوڕچەیەک لە ئیسالمدا  یچ سرووتێکدەتوانین بڵێین ه

و محەممەد زۆر کەم  بێت، بەڵکوو هەموویان پێش لە ئیسالمیش لە ناو عەرەبدا باو بووە

و ڕێوڕچەگەلەی کە لە ناو  هەموو ئەو سرووت. دەستێوەردانی لەو شتانەدا کردووە

و  و ئایینەکانی دیکە بەستراوی جادوو سرووت لە بنەماوە وەک هەموو ،عەرەبدا باو بووە

و سرووتیان پەسەند  و قورئانیش کە هەمان رێورچە هەر بۆیە ئیسالم. نئوستوورە

 .کردووە، خاوەنی ریشەی جادوویی زۆرن

 

 حەج

زیاترین رەنگدانەوەی جادوو لە ئیسالمدا لە رێورەسمی حەجدایە کە تەنیا رێورەسمی 

دەدەن پیش لە هاتنی  هەموو ئەو شتانەی لە حەج دا روو. کانەگەورەی ئیسالم و موسڵمانە

و نەریتێکی کۆنی  و هەمووشیان وەک هەر ئایین ئیسالم لە ناو عەرەبدا بوونیان هەبووە

سااڵنەیەی عەرەب، لێوانلێوە لە جادووی  کارنەڤاڵەئەم . دیکە بنەمای جادووییان هەیە

 .اڵی بەرچاو ئاماژە دەکەمو کۆنی عەرەب کە لێرەدا بە چەن خ جۆراوجۆر

 

 رەجمی شەیتان

ە رەجمی ل. هەروەک دەزانین یەکێک لە سرووتە سەرەکییەکانی حەج رەجمی شەیتانە

نوێنەرایەتی شەیتان دەکات،  کە لە باوەڕی ئەودا یەو هێماشەیتاندا، دیندار بەرد بۆ ئە

و پێی وایە  تو لەو رێگایەوە دەیهەوێ ئازار لە جەستەی خودی شەیتان بدادەهاوێژێ 

ئەم . و زیان بە شەیتان دەگەیەنێت هەر بەردێک کە بۆ ئەو هێمایەی دەهاوێژێ ئازار

کردەوەیە راست لەو کردەوە جادووییانە دەچیت کە لە بەشی جادووی هۆمیۆپاتیک باسم 

و  هێمای شەیتان رۆڵی هەمان وێنە یان پەیکەرە چێوینەی دوژمن دەگێڕێت. کرد

زییەکە دەکەن کە جادووگەری ئوسترالیایی بۆ ئازار گەیاندن بە بەردەکانێش کاری دەر
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 بۆیە رێورەسمی رەجمی شەیتان بە تەواوی. دوژمن، بە جەستەی پەیکەرەکەدا دەیچەقاند

ئەم کردەوە جادووییە بە بێ هیچ . و بە دڵنیاییەوە کردەوەیەکی جادوویی دێتە ئەژمار

و ئایینی  و ناوی کردەوەی دینی ێوەدەچێتدا بەڕگۆڕانێک دەقاودەق لە رێورەسمێکی دینی

و دەبێتە یەکێک لە کۆڵەکەکانی حەج کە خۆی ئەرکێکی گەورەیە لە  لە سەر دا دەنرێت

 .و یەکێک لە گەورەترین عیبادەتەکان دێتە ئەژمار ئیسالمدا

 

 سەرتاشین

 : هاتووە کە  قورئاندالە . نەریتی دیکە لە رێورەسمی حەج دا سەرتاشینە

ا الحج و العمرة ەلل فإن أحصرتم فما استیسر من الهدی و ال تحلقوا رؤسکم حتى و أتمو"

 ..."یبلغ الهدی محلە

چەندی بۆتان دەلوێ ئاژەڵ بکەنە قوربانی، هەتا ئاژەڵی قوربانی نەگاتێ جێی دیاریکراو ...

 ( 0٨6 -بەقەرە! )سەرمەتاشن

نەریتێکی  وەکرتاشین لەم ئایەتەدا دوو شتمان بۆ دەردەکەوێ، یەکەم ئەوەی کە سە

رەسەنی حەج گرینگی پێدراوە، دووهەمیش ئەوەی کە ئەم کردەوە واتە سەر تاشین 

و  و سەرتاشین بۆ دەرخستنی پێوەندی نێوان قوربانی. پێوەندی بە قوربانی کردنەوە هەیە

 .رۆڵی جادوویی قژ دەبێ بگەرێینەوە بۆ ئایینە کۆنەکانی ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەراست

و بەرباڵوەکانی ئەم ناوچەیە کە لە میسرەوە تا کوو بابیل، حیجاز،  لە ئایینە کۆن یەکیک

بەڕێوە دەچوو، ئایینی بەهاریی ... و(ئاناتۆلی)، فریگییە (حەلەب)ئێران، هیرۆپۆلیس 

) خوداکاندا بەڕێوەدەچوو-شینگێڕان بۆ خودایەکی کوژراو بوو کە لە پەرەستنگای ژن

و ناسراوتر بوونیەوە بۆ هەموو تار بە بۆنەی بە هێزتر بوونلێرەدا ناوی پەرستنگای ئیش

لەم رێورەسمەدا کە بە مەبەستی پیت بەخشین بە ژیانی (. ئەو پەرستنگاگەلە بەکار دەبەم

و کە بۆ پیت بەخشین)خودا -و سروشت بەڕێوەدەچوو، ژنان بە السایی لە ژن مرۆڤ

دەبێ روو لە لەشرۆشی  (دەداگرینگی زۆر بە کردەوەی سێکسی  زا و زێ بەرەکت بە 

و پارەیەک کە لەو کارە  دەبێ خۆیان بخەنە بەردەستی پیاوە رێبوارەکان واتە ،پیرۆز بکەن

مەرجی شوو  پێش وەکوەردەگرن بدەن بە پەرەستنگا، زۆرجار ئەو لەش فرۆشییە پیرۆزە 

تا  خودا بکەن-کردنی کچان دەهاتە ئەژمار، ئەوان دەبا کچێنی خۆیان پێشکەش بە ژن

دا بنەماڵە هەڵکەوتووەکان کچەکانی لە ئەرمەنستان. ببەخشێ  ئەویش منداڵی زۆریان پێ

لە پەرستنگای ئەودا کچەکان پێش لەوەی شوو . خودا ئەناهید-خۆیان دەناردە خزمەت ژن
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.بکەن ماوەیەک لەشفرۆشیان دەکرد
0

ئەو شێوە لەش فرۆشییە ئەگەرچی رەنگێکی ئایینی  

تر ئەرکی دینی بووە تا چێژی ئاڵۆش، بەاڵم ژنانی زۆریش بوون و بۆ ژنان زیا هەبووە

سڕایەوەو  کۆمەڵگەخۆش نەبوو، هەر  بۆیە ئەم نەریتە وردە وردە لە  کە ئەو کارەیان پێ

دا لە کەمەپێشکەشیی پەرەستنگا لە لەشەوە گۆڕا بە قژ، بۆیە ژنان سااڵنە لە رێووڕەس

 وەکئەوە . ان بە تەواوی دەتاشیرۆژێکی تایبەتدا قژی خۆیان دەبڕی، یان سەری

 . پێشکەشێک  بۆ خودا دەهاتە ئەژمار

 

 بۆچی قژبڕین جۆرێک لە قوربانی دێتە ئەژمار؟

هۆکاری ئەو . یەزا و زێموو لە باوەڕی مرۆڤی کۆندا شوێنی کۆبوونەوەی هێزو توانای 

و  بووندا هێزی سێکسی سەرهەڵ دەدات ەیە کە لە کاتی پێگەییشتن و باڵغبیرەش ئەو

. یەزا و زێو رەنگدانەوەی دەرەکی هێزی  لەو کاتەدا موو نیشانە. دووقات دەبێتەوە

نێرو مێ، لە گەڵ پێگەیشتن و  زا و زێرووانی موو، بە تایبەت لەسەر ئەندامی  یهاوکاتی

واتە هێزی )دا ئەو باوەڕەی بۆ مرۆڤی سەردەمی کۆن دروست کرد کە ئەو هێزە بوون باڵغ

لە گەڵ بڕینی قژدا کە لە  ی لەشفرۆشیجێگۆڕکێ .  موودایە لە( زا و زێسێکسی و 

 . و هەڵدەگرێ و قبووڵ کراوە، بەم شێوە پاسا روویداوە داپەرەستنگای ئیشتار

ئەو پێشکەشەش . خودا پێشکەش دەکرد-ی خۆیان بە ژنزا و زێژنەکان لە واقێعدا هێزی 

یان قژ بوو یان لەش
2

و لە جێگای  ی بووبێتدیارە ئەوەی کە قژ بڕین پاش لەشفرۆش. 

ئەوکردەوەیە بووبێتە باو، خۆی جێگەی گومانە، لەوانەیە ئەم دوو شێوە لە پێشکەش 

و دواتر لەشفرۆشی پیرۆز کەم هێنانەوە، هەردووکیان هاوکات بوونیان هەبووبێ

 .و تەنیا قژ بڕین مابێتەوە بووبێتەوە

پەرەستنگای ئیشتار لە ناوچەی  بەرچاو گرتنی بەرباڵویی ئایینەکانیو بە وە بەم پێشەکییە

دا رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دۆزینەوەی بنەمای جادوویی بۆ سەرتاشین لە رێورەسمی حەج

دا پاشماوەی هەمان ئایینی پەرەستنگای ئیشتارە، قژ سەرتاشین لە حەج. نیەکارێکی دژوار 

و  ەخشینو بە مەبەستی پیت ب یەزا و زێپێشکەشێکە کە نوێنەری پێشکەش کردنی هێزی 

، تەوەخودای کۆنی گرتووە-دان بە ژیان، رادەستی ئەڵال کە جێگەی ئیشتار، ژن بەرەکەت

                                                 
0
 36٨فریزر، سەچاوەی پێشوو، ص  - 

2
 7٨هەمان سەرچاوە، ص  - 
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هاوکات بوونیی لە گەڵ قوربانییشدا، خۆی سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەم دوو شتە، . دەکرێت

 .و هەردووکیان پێشکەشگەلێکن بۆ خودای کابە و سەرتاشین لە یەک جۆرواتە قوربانی

ڕەسمی حەج لە گەڵ ئایینەکانی پەرەستنگای ئیشتار لە شوێنگەلی دیکەشدا پێوەندیی رێوو 

 .دیارو بەرچاون، لەوانە راکردن لە نێوان سەفاو مەروەدایە

 

 سەفا و مەروە

إن الصفا و المروة من شعائر هللا فمن حج البیت أو اعتمر فال جناح علیە أن یطوف "

      "بهما و من تطوع خیرا فإن هللا شاکر علیم

سەفاو مەروە دوو نیشانەی خودان، هەر کەسێک دەچێتە زیارەتی ماڵی خودا یان عومرە 

بەجێ دەهێنێ، گەر تەوافی ئەودوانەش بکا گوناهێکی لە سەر نیە، هەرکەسیش هەر بە 

 (05٨-بەقەرە) .و ئاگادارە ، خوا پێزانە(واتە ئەو کارە نەکات)ویستی دڵی خۆی خێر بکا 

 

. و نەریتی پەرستنی کابە بووە روەیش لە پێش ئیسالمدا هەبووەدیارە زیارەتی سەفاو مە

واتە گوناح نەبووە، بەاڵم پێویستیش ! بەاڵم ئیسالم لە سەرەتاوە زۆر لەگەڵی نەبووە

ریز گرتن لە سەفاو مەروەیش لە بنەمای خۆیدا دیسان بەستراوی نەریتی . نەبووە

باوەڕی کۆنی عەرەبدا چیرۆکی  لە. کانەنیەو کردەوە سێکسییە دی خودا-پەرەستنگای ژن

و ئەساف لە ماڵی کابەداو لە  سەفاو مەروە بریتییە لەوەی کە ژن و پیاوێک بە ناوی نائلە

دا جووت دەبن، هەر بۆیە خودا رقی لێیان (بەردی پیرۆزی کابە" )حجراالسود"سەر 

سەرەتا  خەڵک ئەو دوو پەیکەرەیان. و هەردووکیان دەکا بە پەیکەری بەردینە هەڵدەستێت

و لە  و پاشان گواستیاننەوە بۆ سەر بەرزاییەکانی سەفاو مەروە و کابە دانا لە زەمزەم

کاتێ محەممەد باسی ئیسالمی وەک . دا هەموو ساڵێک دەیانپەرسترێووڕەسمی حەج

و سرووتی پەرەستنی  خودا کرد، موسڵمانەکان سەبارەت بەو دوو پەیکەرە دینێکی تاک

و مەروە لە گەڵ  و پرسیاریان لێ کرد کە ئایا پەسنی سەفا نئەوان تووشی گومان بوو

؟ بەاڵم محەممەد گوتی کە دەکرێ نیەناوەرۆکی دینی تاک خودای ئیسالمدا دژوازی 

و هیچ کێشەی نیەدرێژە بەو نەریتە بدرێت
0

محەممەد باش دەیزانی کە بە سڕینەوەی . 

ەوە، هەر بۆیە زۆربەی هەموو نەریتە کۆنەکانی حەج هیچ لەو رێووڕەسمە نامێنێت

                                                 
0
 70 ص.  0٨٨1غفاری، اصالن، پذیرش اسالم در ایران، داالس، تگزاس  - 
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شتەکانی لە شوێنی خۆیدا هێشتەوە، یان زۆر بە کەمی گۆڕانی بە سەردا هێنان، یەکێک 

 .و بەرگی حاجییان بوو لەو گۆڕانکارییانە کە داهێنانی خودی محەممەد بوو شێوەی جل

 

 جلی حەج

ەرگ بە و ب و بە بێ جل و پیاوان رێووڕەسمی حەجیان بە رووتی پێش لە ئیسالم ژنان

لەو ساڵەدا . تا ساڵی نۆهەمی هیجریش ئەو نەریتە هەر وەک خۆی مابووەوە. جێ دەهێنا

.و جلی تایبەتی نەدوورواوی بۆ دیاری کرد بوو کە محەممەد ئەوەی قەدەغە کرد
0

بەاڵم  

و گرێ لە جادوودا لەوانەیە ئەو جلە نەدوورواوە پێش  بە  وەبەرچاو گرتنی گرینگی پەت

دا، بەستن  ژەم پێیدا ئامار چووبێت، هەر وەک لە پێشەر بۆ حەج بە کالە محەممەدیش ه

و دەزوو لە کەرەستەکانی  و پەت مانای بەرباڵویان لە جادوودا هەیە ،و کردنەوە

و بەستن هەموویان هەڵگری مانای  و دوورین جادووگەر دێنە ئەژمار، گرێ لێدان

و  و نەدوورین وانەش، کردنەوەسەرنەکەوتن لە جێبەجێ کردنی کارێکدان، بە پێچە

 .هەڵتەکاندنەوە بە مانای هەڵوەشاندنەوەی گرفتی کار، سەرکەوتن، کراوەیی و فەرەجە

جلی حەج نادوورن . مانای جادوویی نەدوورینی جلی حەج بەم بەکگراوندەوە دەردەکەوێ 

ەکانی چوونکە هەر جۆرە تەقەڵ و گرێیەک لەوانەیە بە مەبەست گەییشتن و پێکانی ئامانج

هەر بۆیە . تووشی گرفت بکەن و هەموو هەوڵەکان پووچەڵ بکەنەوە ەمەکرێورەس

نەدوورینی جلی حەجیش بە شێوەیەکی ناراستەوخۆ پاڵی داوەتە بەر باوترین جادووی 

و بەستنی هەر  کە بە پێی ئەو جادووە، دوورین ەوەمرۆڤ واتە جادووی هۆمیۆپاتیک

و دەبێتە هۆی گرفت لە کاردا، هەر بۆیە دەبێ  شتێک دەگوازرێتەوە بۆ هەموو شتەکان

.پارێزی لی بکرێت
2
 

دیارە رێورەسمی حەج نەریتێکی کۆنە کە لە رەوتی ئەودا عەرەب بە دوای ئاکامێکی 

دیاری کراودا بووە و هەموو وردەکارییەکانیشی بەستراوەی هەمان نەریتی کۆنن کە 

بەشگەلە کە باسی دەکەین بۆمان  چییەتی ئەو نەریتە بە وە بەرچاو گرتنی هەموو ئەم

 .  دەردەکەوێت

                                                 
0
 73وو، ص شێغفاری، سەرچاوەی پ - 

2
اوچەشنی ئەم جادووە لە کاتی مارە بڕینی کچدا لە کوردستاندا هەیە، مارە بڕین پەسەند جادووی ه  - 

کەوا بوو لەوێدا بەستن مانای خوازراوەو بڕین و هەڵوەشانەوە شتێکی دژی   ،کردنی گرێ بەستێکە

اری مەبەستی مرۆڤە، هەر بۆیە لە کاتی مارەبڕیندا نابێ مەقەست بە دەستی هیچ کەسەوە ببێت، چوونکە ک

 .و مێرد کار بکاتو لەوانەیە بە دژی گرێبەستی  ژن مەقەست بڕینە
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 تێکەڵ بوونی ژن و پیاو

لە ئیسالمدا پێداگرییەکی جیددی لە سەر قەدەغە بوونی هەرچەشنە لێکسوانی ژن و پیاو 

و چاوی  و ژن دەبێ بە هەموو شێوەکان لە بەر دەست هەیە، سنوورەکان زۆر توند و تۆڵن

 دەستنوێژیان لە یەکتر دەشکێت( تەنانەت هاوسەرەکان) و پیاوپیاوان دوور بخرێتەوە، ژن

و ئاساییترین لێک کەوتنی لەشیان تووشی گوناه دەبن، بەاڵم هەموو ئەو  و بە کەمترین

و پیاوە نامەحرەمگەلەی کە  دا تێکدەچێت، هەموو ئەو ژنگەلە لە ماوەی حەجقەدەغە

یوەی تێکەڵ خەریکی بەرێوە بردنی و بە ش پێشتر دەبا لە یەکتر دوور بان، لە یەک شوێندا

یەکێک لە  وەکو حەج ئەگەرچی  حەج دەبن، لەوێدا هەموو یاساکان دەگۆڕدرێت

ی موسڵمانەکان دێتە ئەژمار، بەاڵم یاسای گشتی پەسن لە ەکانو عیبادەت گەورەترین پەسن

 تێکەڵ دەبن و پیاو بە تەواوی و ژن ئیسالمدا کە پاراستنی دەستنوێژە، لەوێدا مانای نامێنی

 .و هیچ لە بیری پاراستنی سنوورەکاندا نین

و هەر وەک خۆی  ئەم تێکەڵ بوونە کە ئیسالمیش دەستێوەردانی تێیایدا نەکردووە 

و پیاو بەشێک لە  ماوەتەوە، پاشماوەی هەمان نەریتی کۆنە کە لەودا تێکەڵ بوونی ژن

 .و مەبەستێکیشی لە پشتدایە یەکەمەرێوەس

و  دا، هەروەها سەر تاشینو پیاو، رووت بوونی ئەوان لە رەوتی حەج تێکەڵ بوونی ژن

و نائلە هەموویان نیشانەگەلێکن  و چیرۆکی ئەساف و مەروە و  پەرەستنی سەفا قوربانی

کە بەرەو نەریتێکی ناسراو کە پێشتر باسمان کردووە رێنوێنیمان دەکەن، کە هەمان 

و بەهێزن  ەگەلە کە لە بەردەستدایە ئەوەندە زۆرئەو نموون. نەریتی پەرەستنگای ئیشتارە

و سرووتەکانی ئیشتار  کە دەتوانین بە دڵنیاییەوە بڵێین حەج جگە لە پاشماوەی رێوڕچەکان

و کابە یەکێک لەو پەرەستنگاگەلەیە کە نموونەی لەو سەردەمەدا لە  هیچی دیکە نیە

 . زۆربەی شوێنەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بە دی دەکرا

لە بەشی  0٨3لە الپەڕەی ) هەموو ساڵێک عەرەب بۆ ریز گرتن لە خودایانی مێینەی 

و  روویان لە کابە دەکردستنگایە ئەم پەرە (خودا مێینەکان بە وەردی باس دەکرێ

مەبەستی کۆتایی لە حەج وەک هەموو نموونەکانی . دەبرد رێورەسمی حەجیان بەڕێوە

رە ئێستاش درێژەی هەیە، بە رواڵەتێکی دینیەوە و ئەو کا دیکە پیت بەخشین بە ژیان بووە

و بە بێ ئەوەی  سااڵنە بەشێکی زۆر لە موسڵمانانی دنیا روو لەو پەرەستنگایە دەکەن

و ئەو  بزانن کە خەریکی جێبەجێ کردنی چ سرووتێکن، هەموو ئەو کردەوە جادووییانە
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-رۆڵی گرینگی ژنو  شتانەی کە لە بنەمادا بە تەواوی  بەستراوەی کردەوەی سێکسی

و بە دەمارگرژییەکی سەیرەوە دەیبەستن بە  ئاگا و بە بێ ن، بەڕێوەدەبەنزا و زێخودای 

 . و ناوی دەنێنە گەورەترین عیبادەتی خودای نادیاربوونەوەرێکی مێتافیزیکییەوە  داوێنی

 و کۆبوونەوەی موسڵمانانی جیهانە، لە بنەمای رێووڕەسمی حەج کە گەورەترین کارنەڤاڵ

زا و خودای -خۆیدا رێوڕچەیەکی کۆنی ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەراستە کە بۆ پەسنی ژن

بەاڵم . و بە مەبەستی پیت بەخشین بە ژیان، بە درێژای مێژوو بەڕێوە چووە زێ

محەممەد، پێغەمبەری ئیسالم بە مەبەستی پەرەپێدانی دینەکەی، ئەو رێو ڕەسمە 

ئەو رێووڕەسمە کە ئەمڕۆ خەڵک بە  دەنا. مێژووییەی گواستەوە بۆ ناو ئیسالم

تامەزرۆییەوە سەیری دەکەن، لە راستیدا تایبەت بە ئیسالم نەبووە، بەڵکوو محەممەد لەو 

و  و بەرگێکی دینی دینەی کە خۆی ناوی بۆت پەرەستی لە سەر داناوە، وەری گرتووە

ارەوە بەرەو مێتافیزیکی بە بەردا کردووە، بە شێوەیەک کە لە نەریتێکی پەرستنگای ئیشت

حەج لەوە بە دوا بوو بە . یەکێک لە گەورەترین رێورەسمەکانی دینی ئیسالم گۆڕدرا

لە راستیدا ! و سرووتەکانی ئیشتارەوە بەاڵم بە رێوڕچە ،و ئاسمانی رێورەسمێکی پیرۆز

و عۆزا  و مەنات تەنیا خوداکان جێگۆڕکێیان پێ کراوە، واتە الت دالەو نەریتە کۆنە

و کابە لە پەرستنگەیەکی ئیشتارەوە گۆڕاوە بە  محەممەد ودا نادیارەکەیگۆڕاون بۆ خ

 .  ماڵی خودای نادیارو وەهمی

ئاسەواری باوەڕ بە جادوو جگە لە حەج لە شوێنگەلی دیکەی ئایینی ئیسالمیشدا هەیە، لە 

و ئەوانەی دەورووبەریدا، زۆر جار ئەو باوەڕانە  و وتەکانی پێغەمبەری ئیسالم سۆننەت

بۆ . ەبینین، بەاڵم لێرەدا ئەوەی کە وەک سەرچاوە لە بەرچاو گیراوە تەنیا دەقی قورئانەد

ئەوەی کە زۆر جار دین باوەڕان بۆ پاساو هێنانەوە بۆ خورافاتی ناو سۆننەت دەڵێن ئەوە 

بەاڵم لە بارەی قورئانەوە بە خۆشییەوە ئەو . و شتی وا بوونی نەبووە درۆیە و هەڵبەستراوە

هەیە کە ئەم دەقە هەمان دەقی سەردەمی محەممەدە کۆدەنگییە
0
جگە لە  قورئاندالە دەقی .   

لە چەند شوێنی . شی کردنەوەی حەج کە هەروەک باسکرا پڕە لە کردەوەی جادووگەرانە

 .دیکەشدا ئاسەواری باوەڕ بە جادوو دەبینین

                                                 
0
ئەگەرچی ئەو نوسخەیە کە لە یەمەن دۆزراوەتەوە سەلمێنەری دەستێوەردانی دەقی قورئان لە سەردەمی  - 

و لە بەراوەردی ئەو نوسخە لە گەڵ قورئانی باو تێکەڵ کردنەکانی عوسمان و سەرلەنوێ  دایەعوسمان

ساڵ پاش مەرگی  71قورئانی ئێستا کە بە نوسخەی عوسمانی بەناوبانگە . ئەو کتێبە دەردەکەوێت نووسینی

محەممەد دارێژراو پاشان بە فەرمانی عوسمان هەموو نوسخەکانی دیکەی قورئان کۆ کرانەوەو 

 .الپەڕەکانیان شۆردرایەوەو لە ناو چوون
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 و نەفرین نزا

ینگی جادووی وشەم کرد کە و هەروەها باسی گر لە سەرەوە باسی رۆڵی وشە لە جادوودا

 نزاو  نەفرین.  لە باوەڕێکدا کە جادوو ناوەندایەتی دەکات، زۆرترین رۆڵ دەبینێت

شێوەیەک لە جادوون کە لەواندا لە ناوی دوژمن، بۆ ئازار گەیاندن پێی کەڵک 

ا لە جیاتی ستراوەی جادووی هۆمیۆپاتیکە، تەنیئەم جادووەش هەر بە. وەردەگیردرێ

و چەند وشەی دیکە کەڵک وەردەگیردرێ،  وەندیدار بە دوژمن لە ناوەکەیکەرەستەی پێ

نەفرین کردن، یارمەتی خواستن لە هێزی . بەو ئامانجە کە ئازاری خوازراوی پێ بگات

 محەممەد زۆر باوەڕی بە نەفرین کردن هەبووە. ناوبردنی دوژمن بۆ لە ،نادیاری جادووە

 :هاتووە قورئاندالە . نی خۆی نەفرین دەکاو زۆر جاریش هەڕەشەی کردووە کە دژبەرا

 

خالدین فیها ال ( 78)أولئک جزاؤهم أن علیهم لعنة هللا و المالئکة و الناس أجمعین "

 ("  77)م العذاب و ال هم ینظرون یخفف عنه

تا . و لە هەموو خەڵکی دنیاوە و لە فریشتەکانی خوداوە جەزای ئەمانە نەفرینە لە خوداوە

بە ) نیەو ماوە پێدانیشیان  و ئازاریان لە سەر سووک نابێ رینە دەمێننەوەهەتایە لەم نەف

 (٨٨و٨7-بەقەرە( )نیسبەت ئەوانەی لە دین دەردەچن دەڵێ

سزای ئەوانەی لە دین دەردەچن نەفرینە، واتە نەفرین شێوەیەکە لە سزادان کە لە رێگای 

 .گاتئەوەوە ئازار و خەسار بەو کەسە کە بەر نەفرین کەتووە ، دە

دیارە ئەوە باوەڕی محەممەد بە تەنیا نەبوو، بەڵکوو باوەڕی عەرەب بە گشتی بووە، کە 

و ترسی زۆریان لە نەفرین هەبووە، ئەوە لە  گرینگی زۆریان بە جادووی وشەکان داوە

کاتێ محەممەد بە دژبەرانی خۆی دەڵێ وەرن با . دا دەردەکەوێتداستانی موباهیلەش

بەرانیشی و بە دژ بزانین کێ راستگۆترە، بنەماڵەی خۆی دەهێنیت نەفرین لە یەکتر بکەین

و  ن بنەماڵەی کام ال لەناو دەچێتیشەڕە نەفرین بکەین، بزان دەڵێ بە بنەماڵەوە وەرن با

 .و جادووی کێ بەهێزترە نەفرین

 

فمن حاجک فیە من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم و نساءنا و "

  "ساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت هللا على الکاذبینن
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هەر کەسێکی پاش ئەو زانستەی بۆ تۆ هات، ویستی کێشەت دەگەڵ بکا، بێژە وەرن با 

و نەفرینی  و نزا و ئەوسا دەس کەینە الڵە و یەکترین بانگ کەین و ژنانمان کوڕانمان

 (60ل عیمران ئا). خودا بنێرین بۆ ئەوانەی وا درۆزنن

 

دژبەرانی محەممەد کە هەموویان وەک خۆی باوەڕی قووڵیان بە کاریگەری جادووی  

ەو جۆرە شەڕە لە گەڵ پێغەمبەری ئیسالم و خۆ ل رسیان لێ دەکەوێتوشەکان بووە، ت

 .نادەن

 

 ناوی خودا بۆ سەرژێ کردنی ئاژەڵ

ناوی خودا لە کاتی نموونەی دیکەی باوەڕی عەرەب بە جادووی وشەکان بەکارهێنانی 

 :سەرژێ کردنی ئاژەڵدایە

 

  "فکلوا مما ذکر اسم هللا علیە إن کنتم بآیاتە مؤمنین"

لە گۆشتی . و نیشانەکانی خوداتان لە ال راستە دەسا ئێوە ئەگەر بڕواتان بە خوا هەیە

 (00٨ -ئەنعام. )ئاژەڵێ بخۆن کە لە دەمی سەرژێ کردنی، ناوی خودای لەسەر هاتووە

 

 :نی دیکەدا دەڵێلە شوێ

 

و ما لکم أال تأکلوا مما ذکر اسم هللا علیە و قد فصل لکم ما حرم علیکم إال ما اضطررتم "

  "إلیە و إن کثیرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم إن ربک هو أعلم بالمعتدین

لەسەر دێ؟ کە ( ئەلال)بۆچی ئێوە خۆتان لە گۆشتی ئەوانە دەپارێزن کە ناوی خودایان 

بە تەواوی باسی ئەمانەی بۆ کردوون کە خواردنیان نارەوایە مەگەر لە  هەر خوداش

و لە نەزانی مەردم لە  زۆر لەوانە هەر لە رووی ئارەزووی خۆیان. رووی ناچارییەوە

 -ئەنعام. )خودا خۆی ئاگادارترە لەو کەسانەی کە لە ئەندازە دەرکەوتوون. رێگە الدەدەن

00٨) 

 

م هللا علیە و إنە لفسق و إن الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم و ال تأکلوا مما لم یذکر اس"

 (020 -ئەنعام) "لیجادلوکم و إن أطعتموهم إنکم لمشرکون
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ی لە سەر نەهاتبێ لە گۆشتەکەی (ئەلال)هەر ئاژەڵێ لە کاتی سەرژێ کردنی ناوی خودا 

 (020 -ئەنعام....)مەخۆن، ئەمە لە رێگەالدانە

 

ی کە نەریتی قوربانی پێش لە ئیسالم بەو شێوە بووە کە دوو ئەگەر هەیە، یەکەم ئەوە

و هەر  ئاژەڵ بۆ هەر خودایەک کە قوربانی کراوە، ناوی ئەو خودایەی لە سەر هاتووە

بەو پێیە ئەو ئاژەڵە کە ناوی . و خەڵک بۆیان نەبووە بیخۆن بۆیە تایبەت بەو خودا بووە

واتە ئاژەڵی قوربانیی بەشی . نو خەڵک نابێ بیخۆ ئەلالی لە سەر دێ تایبەت بە ئەوە

 . یەقەدەغەو بۆ خەڵک خواردنی  و هی خەڵک نیە خودایە

دووهەم ئەوەی کە لەوانەیە عەرەب کاتی سەرژێ کردنی ئاژەڵ ناوی خودایەکی دیکەی 

هێنابێ کە رەنگە خودای ئاژەلەکان بوو بێ، بەاڵم ئیسالم سوورە لە سەر ئەوەی کە ئەو 

 . لالناوە بگۆردرێت بە ناوی ئە

 

إنما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر هللا بە فمن اضطر غیر باغ "

 (005-نەحل) "و ال عاد فإن هللا غفور رحیم

و هەرچێ ناوی خودا تەنیا هەر پارێزی بۆ داناون لە مردارو گۆشت بەرازو خوێن

و  ئیتر دەستدرێژی  بکاکێش ناچار بوو هەر ئەوەندەی تێری . غەیرەز خودای لێ دێنن

 (005-نەحل.)و دلۆڤانەنەکا، ئەوسا خودا گونا بەخش

 

لێرەدا کاتێ دەڵی هەر شتێک ناوی غەیرەز خودای لێ دێنن، دەرخەری ئەوەیە کە  

ی قەدەغەناوێکی دیکە جگە لە ناوی ئەلال بۆ سەرژێکردن بە کار چووە کە محەممەد 

اتی کوشتنی ئاژەڵدا، یان بە مانای پێشکەش هێنانی ناوی خودای جۆراوجۆر لە ک. کردووە

 ،ەتەکردنی ئاژەڵ بە خودایەکی دیاری کراوە، یان بە مانای ئەوە کە ئەو ئاژەڵە تایب

 . خودایەکی تایبەت بە خۆی هەیە کە دەبێ بۆ کوشتنی ئاژەڵەکە ئیزنی لێ وەر بگیردرێت

ەک ئیزن وەرگرتن لە هێنانی ناوی خودای ئاژەڵەکان لە کاتی کوشتنی ئاژەڵدا بە شێوەی

دا، کاتی کوشتنی لە فەرهەنگی تووتمی. ئەوە بۆ کوشتنی ئاژەڵ و پاشماوەی توتمیسمە



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

٨5 

 

هەر بوونەوەرێک لە رۆحی ئەو بوونەوەرە یان لە خودای تایبەتی ئەو ئیزن دەخوازرێت 

و داوای لێبووردن دەکرێت
0
  

ال کرابێ، بەاڵم ئەگەری واتە لەوانەیە سەرژێکردن بە ناوی خودایەکی دیکە جگە لە ئەل 

بۆچی ئێوە خۆتان لە : ستەکەدا کاتێ دەڵێەیەکەم نزیکترە بە راست، چوونکە لە دەقی ر

لەسەر دێ؟ دەردەکەوێ کە خۆپاراستن ( ئەلال)گۆشتی ئەوانە دەپارێزن کە ناوی خوایان

ئەو و لە ژێر ناوی خودادا، دیارە کە  بووە بە نیسبەت خواردنی گۆشتی ئاژەڵی قوربانیکرا

کراوە، بەاڵم گۆشتەکەی حەرام بووە، ئەو ئاژەڵە ( سەرژێ کردن بە ناوی ئەلال ) کارە

تا ماوەیەک لەمەو . بووە قەدەغەو  و خواردنی بۆ خەڵک حەرام پێشکەش بە ئەڵاڵ کراوە

دا پێشکە کراون نەخوراون بەڵکوو لە پێشیش الشەی زۆربەی ئەو قوربانیگەلە کە لە حەج

 . ەژێر خاکیان کردوو

 

 نزاگرینگی 

 نزاو جادووی وشە تا ئەو رادەیە بووە کە بە درێژای مێژوو جادووگەر بۆ  نزاگرینگی 

جادووگەر . و ئێستاشی لە گەڵ بێت ئەوە درێژەی هەیە کردن پارەی لە خەڵک وەرگرتووە

محەممەدیش زۆرجار . و فرۆشتنی وشەی جادووییەوە دەژی لە رێگای فرۆشتنی تەلیسم

یەک )سەدەقە و هەروەها خومس. بەاڵم ناوی سەدەقەی لە سەر ناوە. ردووەئەو کارەی ک

کە تایبەت بە خودی محەممەد بووە هەمان پارەیە کە بە شێوەی سەلەفی ( لە پێنجی دارایی

 .و کاهینان لە خەڵکی وەرگرتووە خۆی واتە جادووگەران

 

سکن لهم و هللا  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم إن صالتک"

 (013-تەوبە) "سمیع علیم

نزای . تا بەوە پاک و خاوێنیان بکەیتەوە! لە داراییەکی هەیانە سەدەقەیان لێ وەرگرە

 (013-تەوبە. )خودا بیسەر و زانایە. نزای تۆ ئۆقرەیە بۆ وان! باشیان دەرحەق بکە

 

                                                 
0
  52ص . 03٨7نشر مرکز : هرانکزازی و میر جالل الدین، اسطوره حماسە رؤیا ، ت  - 

زۆربەی ئاژەڵە گرینگەکان بە یەکێک لە خودا سەرەکییەکانەوە پێوەندییان هەبووە بۆ نموونە شێر لە گەڵ 

بۆ )هتد ... خودای خۆردا پێوەندی هەیەو مانگا لە گەڵ خودای مانگ دا و کەڵ لە گەڵ خودای ئاودا و

 (هند و ایرانی، امن ەللا قرشیآب و کوه در اساطیر : زانیاری زیاتربڕوانن بۆ
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ئەو نزایە بە . نەو جادووگەرا پارە وەرگرتن بۆ نزا کردن ئیشی لە مێژینەی کاهینان

و جادوویەکی لە گەڵدایە کە بۆ وەدەست هێنانی دەبێ  باوەڕی دین باوەڕان شتێکی تێدایە

ئەو شتەی کە محەممەد بە ناوی . هەرشتێک داوا بکات، پێی بدرێ( یان نەبی)کاهین 

لە خەڵکی  نزاسەدەقە لە خەڵکی وەری گرتووە هەمان پارەیە کە جادووگەر بۆ تەلیسم و 

و نووشتە و کەڵک وەرگرتن لەو هێزە جادووییە کە باوەڕمەندان  نوسین نزارێ، وەر دەگ

و  لە جادووەوە هاتووەتە ناو پێکهاتەی دین ،دا هەیەوشەی تایبەت هێندێکپێیان وایە لە 

ەت گەیشتووەتە شێخ و نسون وەکو  نەبی هەمان رۆڵی جادووگەری گرتووەتە ئەستۆ

 نزاو و نووشتە لە شێخەکان  نزاکڕینی ! ی خودامەالو ئەوانەی پێیان دەڵێن پیاو

و هەموومان نموونەی ئەو جۆرە شتانەمان  نووسەکان بۆ خەڵکی کوردستان زۆر ناسراوە

 هێندێکو  پێکەڵ کە ناوی ئەڵالو  لە دەورووبەری خۆماندا بینیوە، نووسراوەیەکی تێکەڵ

 نزا. بەرگێکی سەوزدا پێچراوەو لە  هێڵی بێمانای تێدایە وێنە و هێندێکو  وشەی عەرەبی

کەڵکی لێ  ەو سەمەر و بە شێوەی سەیر و نووشتە بۆ چارەسەری کێشەی جۆراوجۆر

و ئاوەکە دەخۆنەوە یان خۆیانی پێ  لە نێو سەرینی دادەنێن، لە ئاوی دەدەن! وەردەگیرێ

نە و زۆر کاری سەیری دیکەی لەو چەش و النکی منداڵدا هەڵیدەواسن دەشۆنەوە، بە بێشکە

ئەو کەسەی باوەڕی . و چاوەڕوانیی چارەسەری کێشەکانیان لەو رێگایەوە دەکەن دەکەن

و ئۆقرە دەکات، پێی وایە  بەو شتە هەیە، بە هۆی ئەو نووشتەیەوە هەست بە ئارامی

محەممەد ئەگەرچی زۆر جار ئیددیعای کردووە . هێزێکی نادیاری بە توانا پاڵپشتی دەکات

ویەکە، بەاڵم دیارە ئەو کارگەلەی کە بە ناڕەوا لە قەڵەم دراوە کە دژی هەر چەشنە جادو

و رەوا بووە، ئەو لە درێژەی دیاری کردنی سەرچاوەی داهاتی  بۆ خۆی بێ کێشە

جۆراوجۆر بۆ خۆی، وەک دەست داگرتن بە سەر یەک لە پێنجی داهاتی خەڵک بە ناوی 

و  ەرگرتن لە باتی نزا، پارە و(کە بە بەشی خوداو رەسووڵ ناودێری کردووە)خومس 

بۆ خۆی تەرخان ( کە پێشتر سەرچاوەی سەرەکی داهاتی جادووگەرەکان بووە)شی نزا

 .کردووە

جادوو بە کردەوەیەکی شەیتانی دراوەتە قەڵەم، بەاڵم لە هەمان کاتدا دەڵێ  قورئاندالە 

سەرچاوەی سەرەکی جادوو جووتێک فریشتە بە ناوی هارووت و مارووتن، کە خەڵکیان 

ێری جادوو کردووە، واتە جادوو لە ئاسمانەوە هاتووە بەاڵم جادووگەران دواتر لەو رێگە ف

 .و فێری جیاکردنەوەی ژن شوو بوونە الیان داوە
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الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملکین ببابل هاروت و "... 

ر فیتعلمون منهما ما یفرقون ماروت و ما یعلمان من أحد حتى یقوال إنما نحن فتنة فالتکف

 (012-بەقەرە) ...."بە بین المرء و زوجە 

شەیاتینی خوانەناس بوون خەڵکیان فێرە جادوو دەکرد، ئەو زانستەش کە هاتبووە "... 

و مارووتی جووتە فریشتە لە بابیلدا، هەر کەسێکیان فێری جادوو بکردایە  سەر هارووت

نەکەی خودات لە بیر بچێ، ( تاقی کردنەوە)جڕباندنین پێشەکی تێیان دەگەیاند ئێمە هەر بۆ 

 (012 -بەقەرە..." )هەر هێندە شتیان لێ فێر دەبوون ژن و شوو لە یەک جیاوەکەن

 

و ئێستاشی لە گەڵ بێت بەرچاوترین کاری جادووگەر تێکدانی نێوان  دیارە لەو سەردەمەدا

هەر بۆیە قورئان بە  .کردن لە نێوان ئەواندایە دروستمرۆڤەکان یان خۆشەویستی 

روونی نازانێت کە ئایا جادوو بە کردەوەیەکی شەیتانی بناسێنێت یان بە کردەوەیەکی 

لەم ئایەتەدا ئەو دژوازیە زۆر زەق و . خودایی کە لە الیەن دوو فریشتەوە هاتووە

 .بەرچاوە

وێڕای بێزاری دەبڕینی قورئان لە جادوو، ئەم کتێبە بە بێ ئاگای نووسەرەکەی زۆر 

هەموو ئەو کارانەی کە بە ناوی موعجیزە بە . مووتیڤی جادووگەرانەی لە خۆیدا گرتووە

ئەنبیاوە بەستراوە لە واقێعدا رەنگدانەوەی کردەوەی جادووگەرەکانە کە گەورەتر 

بە ) قورئانداکراوەتەوەو پەرەی پێدراوە، نموونەی گەورەو بەرچاوی جادووگەری لە 

کارەکانی ئەوە کە هەموویان بە گۆچانە جادووییەکەی ، مووساو (السایی لە تەوراتەوە

جێبەجێ دەکات، ئەو گۆچانەی کە یەکەم ئەزموونەکانی جادووگەری لە رێگای ئەوەوە فێر 

 :دەبێ

 

قال هی عصای أتوکؤا علیها و أهش بها على غنمی و ( 07) وما تلک بیمینک یا موسى

فألقاها فإذا هی حیة   (0٨)قال ألقها یا موسى ( 0٨) نبڤخجزخ لی فیها مآرب أخرى

  (21) تسعى

 

ئەی مووسا ئەمە چییە لە دەستی راستت دایە؟ گوتی ئەمە گۆچانەکەمە وەبەر پشتی خۆی 

گوتی مووسا . چەند ئیشی دیشی پێ دەکەم. دەدەم و گەاڵی پێ دادەوەرێنم بۆ رانەکەم

 (21تا  07 -تاها(. )دەخزێ)کە هاویشتی لە پڕ دیتی کە مارێکەو دەشێڵەژێ! بیهاوێژە
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، هەر بەوەش ئاوی داهەر بەو گۆچانەوە دەچیتە ملمالنێ لەگەڵ جادووگەرەکانی فێرعەون 

و کاتی بردنە دەرەوەی هۆزەکەی خۆی، هەر بەوە رێگایەک  رووباری نیل سوور دەکات

پێشتر باسی رۆڵی تایبەتی گۆچانمان لە .  دا دەکاتەوە(یان هەمان رووباری نیل)لە دەریا 

و گۆچان بۆچی بۆ جادووگەران وەها  کرد، بەاڵم ئەم رۆڵە تایبەتە لە کوێوە دێتجادوودا 

 گرینگە؟

لە چیرۆکییی موسییادا گۆچییان یییان عەسییا پێوەنییدی لە گەڵ مییارەوە هەیە، واتە دەگییۆردرێ بە لە چیرۆکییی موسییادا گۆچییان یییان عەسییا پێوەنییدی لە گەڵ مییارەوە هەیە، واتە دەگییۆردرێ بە 

کانی یۆنانیشیییدا دەبینیییین کیییاتێ چیییاو لە دەسیییتی خیییودای کانی یۆنانیشیییدا دەبینیییین کیییاتێ چیییاو لە دەسیییتی خیییودای ئوسیییتوورەئوسیییتوورەمیییار، ئەو پێوەنیییدییە لە میییار، ئەو پێوەنیییدییە لە 

دا گۆچیان ییان عاسیایەک دەبینیین کە دا گۆچیان ییان عاسیایەک دەبینیین کە   ە ئێسیکوالپ دەکەیین لە دەسیتیە ئێسیکوالپ دەکەیین لە دەسیتیتەندروستی یۆنیانی واتتەندروستی یۆنیانی وات

..مارێک بە دەوری دایەمارێک بە دەوری دایە
0

 

ئێستاش هێمای زانستی پزیشکی لە هەموو دنیادا مارێکە کە خۆی پێچاوە بە دەوری  

و  ئەم نموونەگەلە دەرخەری پیوەندیەکی دوورودرێژ لە نێوان مار. گۆچان یان کاپێکدا

و گۆچان بە هێمای  و مار ەوەی تایبەت بە خۆی، لەو شتە هەیەفرۆید خوێندن.  گۆچاندان

هێزی نێر دەزانێت
2

و پێی وایە  و گرینگی ئەوان دەگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمێ مێوەجاخی

ی مێینە کە دەسەاڵتی بە دەستەوە بووە، یان النیکەم خولقێنەری مانا هونەری و کۆمەڵگە

و هەروەها )و بەو بۆنەوە مار  نێر داوە فەرهەنگییەکان بووە، گرینگی تایبەتی بە هێمای

بەاڵم ئوستوورەناسی هاوکات لە گەڵ لە . کاندا دەبیننئوستوورەرۆڵی تایبەت لە ( گۆچان

ی بۆچوونی فرۆید، خوێندنەوەی خۆی بۆ رۆڵی مارو دروستبەرچاو گرتنی ئەگەری 

دا هەیە، ئوستوورەناسی یەکێک لە گرینگترین ئوستوورەهەروەها گۆچان لە 

مار بوونەوەرێکە کە بە هۆی کاژ . بە رەمزاوی بوونی دەزانێ ،یبەتمەندییەکانی مارتا

و هێمای  خستنی سااڵنەی خۆی لە بەرچاوی مرۆڤی کۆن بوونەوەرێکی بێمەرگ

و هەرمان لە گێلگامێش دەدزێت هەرمانە، لە چیرۆکی گێلگامێشدا مارێک گیای الوی
3

  ،

رۆڵی مار ئەوەیە کە هێمای سەرەکی هەرمان دێتە یەکێک لەو شتانە کە گرینگی دەدات بە 

 .ئەژمار

                                                 
. 03٨7 مرکز نشر: تهران ستاری، جالل :ترجمە جان، زندە رمزهای مونیک، ،دوبوکور -  

 6٨ ص
 56 ص 03٨5 مرکز نشر :تهران پور، اسماعیل ابولقاسم: ترجمە ، ک ک روتون، -  

 55   ص سەرچاوە، هەمان ،دوبوکور -  
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، لەوانەیە بە هۆی هاوشێوازی لە نیەبەاڵم سەرچاوەی گرینگیی گۆچان بە روونی دیار  

کەسیش بە لە بەرچاو گرتنی پیشەی سەرەکی  هێندێکگەڵ مار وەها رۆڵێکی گرتبێتە خۆ، 

گرێدراوی شێوەی ژیانی زۆرینەی ئەنبیای ئیسرائیل کە شوانی بووە، گۆچان بە 

و دەڵێن گرنگی گۆچان ئەوەیە کە کەرەستەی سەرەکی ژیانی ئاژەڵدارییە ئاژەڵداری دەزانن

و ئەنبیای ئیسرائیل پارێزەری ئەو شێوە ژیانەن لە بەرانبەر ژیانی وەرزێریدا
0

، تەنانەت 

ن نەک و سەراژۆ بوونی ئەوا گۆڕانی قووڵی هێماکان: هەنگاوێ وەپێشتر دەنێن و دەڵێن

بەرهەمی گواستنەوەی دەسەاڵت لە ژنساالری بۆ پیاوساالری، بەڵکوو ئاکامی 

کە ژیانی  یەبەو واتا. و ئاژەڵداری بووە رکەبەرایەتی لە نێوان شێوەی ژیانی وەرزێری

و ئاو بوو، هەموو هێماکانیشی هێمای  وەرزێری بە هۆی چییەتی خۆی بەستراوەی زەوی

و باری بەردەوامی  بە پێچەوانە ژیانێکی ئازاد بوو کە کۆچ بەاڵم ئاژەڵداری. خاکی بوون

ئەم شێوە ژیانە، دەبوو بە هۆی نەبەستراوەیی و پەرەسەندنی هەستی مێتافیزیکی و 

ئاسمانی، هەر بۆیە هێما خولقێنی ئاسمانی بەستراوی ئەو شێوە ژیانەیە کە ئەنبیای 

و کاهینانی  و جادووگەران ەکانئیسرائیل نموونەی ئەو شتەن، ئەنبیای ئیسرائیل سەرکرد

ژیانی ئاژەڵدارین کە بە گۆچانەکەی دەستیانەوە بەردەوام بانگەشە بۆ روو کردن لە خودای 

زا خوداکانی زەوی و -و ژن و بێزاری خۆیان لە زەوی کان دەکەننیەو هێما ئاسما ئاسمان

 . و بە گشتی هەموو هێماکانی زەوی دەردەبڕن و زێ

 

 (سخمە)گۆران  تەشک

تەشک گۆڕان . گۆڕانە کە بە مەسخ دەناسرێ تەشک قورئاندانموونەی دیکەی جادوو لە 

 . و دەرچوونی لە مرۆڤ بوون بریتییە لە گۆڕانی جەستەی مرۆڤ بۆ بوونەوەرێکی دیکە

. یەکانی جادووگەر گۆڕینی شتەکانەهەروەک پێشتر باسم کرد یەکێک لە کارە سەرەکی

توانای خۆی نیشان دەدات و خەڵک بەو قەناعەتە دەگەیەنێ جادووگەر لەو رێگایەوە هێزو 

مۆعجیزە بە  وەکزۆربەی ئەو کارگەلەی کە . و مێتافیزیکییە کە خاوەنی هێزی نادیار

ئەنبیاوە بەستراوە شموولی ئەو شتە دەکەن، مووسا گۆچان دەگۆڕێ بە مار، عیسا قوڕ 

ە هەر وەک باسکرا لە درێژەی ئەوکار. دەگۆڕێ بە باڵندە و کاری زۆری لەو چشنە

 . واتە جادووگەر هەوڵ دەدات کە شتەکان بگۆڕێت. کیمیاگەریدا زۆر بەرچاوە

                                                 
0
ئیسرائیل شوان بوونە و تەنانەت لە شەڕی هابیل و قابیلیشدا ئەوەی بە پێی دەقی تەورات هەموو ئەنبیای  - 

 . خودا پەسەندی دەکات پیشەی هابیل واتە ئاژەڵدارییە نەک وەرزێرییەکەی قابیل
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لە . یەکێک لە جۆرەکانی گۆڕین، بوونی هەیە وەکلەو نێوانەدا گۆڕینی مرۆڤیش 

چیرۆکی جادوگەرانی ئۆرووپادا زۆر دەبینین کە جادووگەران کەسانێک دەگۆڕن بە بۆق 

کردەوەیەکی جادوویی  وەکواتە تەشک گۆڕان یان مەسخ . شنەیان بوونەوەری لەو چە

تەنیا ( گۆڕینی مس بە زێڕ)و هەر وەک کیمیا  ئەگەرچی لە واقێعدا هەرگیز رووی نەداوە

 .کراوە ئاواتێکی پێنەگەییشتووی جادووگەرانە بەاڵم هەمیشە باسی لێ

اردەی دەگمەنی دی هێندێکگۆڕان بوونی  یەکێک لە هۆکارەکانی باوەڕ هێنان بە تەشک

. ییە کە مێشکی وەهماوی مرۆڤ بە شێووەی روخسار و قەاڵفەتی مرۆیی دەبینێسروشت

مرۆڤ کاتێ چاوی بە بەرد و داری هاوچەشنی مرۆڤ دەکەوێ، چیرۆکێکی لە مێشکی 

ئەوە . خۆیدا بۆ دەخولقێنێ، دەڵێ ئەمە مرۆڤێک بووە کە گۆڕاوە بە بەرد یان دار

گیانلەبەری دیکە وەک مەیموون کە هاو چەشنی  هێندێکو  گشتێندراوە بە ئاژەڵەکانیش

بە وەتەیەکی دیکە مەسخ . گۆڕاو دێنە ئەژمار بە هەمان شێوە، بە مرۆڤی تەشک مرۆڤن

ئەو چێرۆکگەلەی کە چۆنیەتی . هۆکارناسانەکانەوە ئوستوورەبوون دەکەوێتە بازنەی 

جار مرۆڤەکان بە  هێندێکانەدا لەم چیرۆک. و بوونەوەرەکان دەگێڕنەوە پێکهێنانی شتەکان

مەسخ . و دەگۆڕدرێن بە ئاژەڵ هۆی گوناح و تاوانەوە دەکەونە بەر غەزەبی خودایان

دا لەم لە دنیای کۆن. و پایەی مرۆیی و دابەزینی پلە بوون واتە بێبەش بوون لە مرۆڤایەتی

ئەگەر بە  و هەڕەشەی لێدەکرا کە چیرۆکانە بۆ ترس وەبەرنانی مرۆڤ کەڵک وەردەگیرا

 . قسەی خودایان نەکات پلەی مرۆڤیی لە دەست دەدات

 

سزایەک بۆ ئەوانەی لە فەرمانی خودا دەردەچن باسی لێ  وەکگۆڕان  تەشک قورئاندالە  

 لێکراوە؛ 

  

قل هل أنبئکم بشر من ذالک مثوبة عند هللا من لعنە هللا و غضب علیە و جعل منهم 

-مائێدە) ولئک شر مکانا و أضل عن سواء السبیلالقردة و الخنازیر و عبد الطاغوت أ

61) 

بێژە ئاخۆ دەتانەوێ لەوانەو ئاگادار بکەم کە سزایان الی خواوە لە سزای وان خراپترە؟ 

یانی کردە هێندێکو خودا غەزەبی لێ گرتن و  کەسانێکن بەر نەحلەتی خوا کەوتن

شوێنی ئەوان لە گشت . ن کردکە ئەوانە عەبدایەتی بتیا. یانی کردە بەرازهێندێکمەیموون، 

 .جێیان خراپترە لە هەموو لە رێ الدەرێک گومڕاتر بوون
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 (066-ئەعراف ) فلما عتوا عن ما نهوا عنە قلنا لهم کونوا قردة خاسئین

. گوتمان ببنە مەیموونی تڕۆکراو. کاتێ هەر ئەو کارەیان کرد کە پێیان گوترا بوو مەیکەن

 (066 -ئەعراف)

 

-بەقەرە( )65) ن اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئینو لقد علمتم الذی

65 ) 

لە حاڵی ئەو کەسانەشتان خەبەردار بوون کە لە رۆژی شەممە دا لە رادەی خۆیان 

 (65 -بەقەرە. )مەیموونی  تڕۆکراو بن: پێمان گوتن . دەکەوتن

 

بەاڵم . ی بتەکان ناوبراوەگۆڕان، عەبدایەت ی مائیدەدا هۆکاری تەشکسوورە  61لە ئایەتی 

 .لە ئایەتەکانی دیکەدا هۆکاری ئەو شتە بە پێی دەقی تەورات هاتووە

 :لە تەوراتدا دوای باسی پیرۆزایەتی رۆژی شەمە دەڵێ

گوێڕایەڵی فەرمانەکانی خودا بن، تەنیا شەش رۆژ : مووسا هۆزەکەی کۆ کردەوەو گوتی

و پەسنی خودا بکەن،  ە بحەسێنەوەو رۆژی حەوتم کە رۆژی پیرۆزی خودای کار بکەن

ئەو رۆژە تەنانەت نابێ لە . دا کار بکات دەبێ بکوژرێهەر کەس لە رۆژی حەوتم

(35/3چوونە دەرەوە، . )ماڵەکانتاندا ئاگر بکەنەوە  

 

پیرۆزایەتی ئەو رۆژە لە بەر ئەوەیە کە خودا لە شەش رۆژدا دنیای چێ کردووەو لە 

بە وتەی قورئان ئەو . بۆیە خەڵکیش دەبێ وا بکەندا حەساوەتەوە هەر رۆژی حەوتم

!( واتە ئیش نەکردن لە رۆژی حەسانەوەی خودادا)مرۆڤانەی کە لە بڕیاری رۆژی شەمە 

قورئان بە پێچەوانەی بیردۆزی داروین . ، گۆڕاون بە مەیموونو کار ئیشسەر دەچوونە 

ک هێندێئەوان  و بە هۆی نافەرمانی دەڵێ سەرەتا مرۆڤ بوو، پاشان لەو مرۆڤانە

 !و بەراز پێکهاتن بوونەوەر وەک مەیموون
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 بنەما ئوستوورەییەکانی قورئان
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 ئوستوورە

 

بە واتای بەدوای شتێکدا گەڕان،   historiaعەرەبێندراوی  وشەی یۆنانی  ئوستوورە"

و لە  mytheدا  لە فەرەنسی  myth ی بەرانبەری لە ئینگلیزیدیە، وشەو زانای چیرۆک

بە واتای شرۆڤە کردن، هەواڵ یان   mythosکە لە وشەی یۆنانی    myth-eدا  ئاڵمانیش

."چیرۆک هاتووە
0
 

و  میس هەردووکیان لە وشەیەکی  ئوستوورەنگەیەکی دیکە هەیە کە دەڵێ وشەی ارو

اییەکانە یەکێک لە کۆنترین وشە ئاڤێست (Mith) وشەی میس " کۆنی ئاریایی وەرگیراون 

 (Mithuxt)خت ودا هاتووە بە شێوەی میس(uxnt)خت کە زیاتر لە گەڵ وشەی ئو

بەکارچووە،
2

کە پێکەوە بە واتای " گوتن"میس بە واتای رەمز و هێما و ئۆخت بە واتای  

" هەیە،  ش ریشەیەکی کۆنی هیندوئورووپیئوستوورەهەروەها وشەی . قسەی رەمزاوییە

"بە واتای چیرۆکە  sutraسووترە  ،لە زمانی سانسکریتدا
3
ی یۆنانی  historiaکە وشەی  

 .کراوە دروستئینگلیزی لێ  storyو هەروەها 

و سەمەرە  و سەیر و قسەی بێ بنەما لە زمانی عەرەبیدا ئوستوورە بە مانای ئەفسانە

یش لە گەڵ وشەی  االولین هەیەو زیاتر قورئانداجار لە  ٨وشەی ئەساتیر . "هاتووە

 ."هاتووە
4

جنێوێک بە قورئان چاوی لێکراوە وەکو بەردەوام 
5

عەرەب خۆیان پێیان وا . "

                                                 
0
 22ص .  0375آگە : بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر یران، تهران- 

2
انتشارات : ، تهران(ی بە عصر اساطیرنگاه)محمودی بختیاری، علیقلی، زمینە فرهنگ و تمدن ایران  - 

 ٨٨ -٨٨پاژنگ، ص 
3
 ٨٨هەمان، - 

4
 706انتشارات کاوه، ص : ، تهران(میتولوژی اساطیر و افسانە ها)رضی،هاشم، تاریخ ادیان، ج دوم- 

5
دەکات و وادەزانن ئەوە  جار دیندارەکان توورە هێندێکهەر بۆیە باسی ئوستوورەیی بوونی قورئان -  

 جنێودانە
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."، واتە نووسینەوە هاتووە"سطر" لە وشەی  ئوستوورەبووە کە 
0

بە پێی ئەو خوێندنەوەی  

تی هەیەتی ئەمڕۆ لە زمانی کوردیدا زۆر جار ئەفسانە لە جیا ئوستوورەکە عەرەب بۆ 

، کردووەی دیاری ئوستوورەبەکار دەهێندرێت، واتە ئەو مانایە کە عەرەب بۆ  ئوستوورە

و وەرگێڕدراوەتە سەر کوردی، بەاڵم جیاوەزی بنەرەتی لە نێوان  قەبووڵ کراوە

 . دا هەیە ”legend“ئەفسانە  و  ”myth”ئوستوورە

 

 و ئەفسانە ئوستوورەجیاوازی نیوان 

 و باسی جندۆکە انەی کە لە فۆلکلۆری هەر نەتەوەیەکدا زۆرەئەفسانە بریتییە لەو چیرۆک

ئەفسانە ئەو شوێنەیە کە . و بێ مانا دەکات و رووداوی سەیروسەمەر و مێردەزمە و پەری

کانی لەوێدا ەینیو هەروەها گرێ دەروو و خولیاکانی خۆی و خۆزگە مرۆڤ ئاوات

سێکی ئاساییە کە زۆرجار لە ئەکتەری یەکەمی ئەفسانە کە. و دەریدەخات دەدۆزیتەوە

و خودایی  و مەزنایەتی تیەینیو هیچ بەهرەیەکی لە پاڵەوا یەکۆمەڵگەتوێژی هەژاری 

و  و لە جیاتی شێر و هێزی پاڵەوانە گەورەکانی نیە ، ئەم ئەکتەرە زۆرنیەبوونی تێدا 

 سژیانی مرۆڤ وەک گورێ یو بێ بایەخەکان کەرەستە ئاسایی ،و گۆپاڵ و گورز شمشێر

. بۆیە زیاتر لە رێگای فێڵ کردنەوەیە کە سەردەکەوێت. و بەرد بەکار دەهێنێت و دەرزی

جار لە  هێندێکو رابواردنە کە دەخوێندرێتەوە، ئەگەرچی  ئەفسانە بۆ ماندوویی دەرکردن

ییەکانیش کەڵک وەردەگردرێت، بەاڵم بۆ خۆی هەرگیز ناتوانێت ئوستوورەرواڵەتە 

 .بێت ئوستوورە و هاوسەنگی هاوتەریب

و  دەکات خوداکانو نیوە خوداکانبە پێچەوانەی ئەفسانە، باسی بەسەرهاتی  ئوستوورە

 ئوستوورە. و شرۆڤە کردنی دنیایە مەبەستی لە پشتەوەیە کە ئەو مەبەستەش تەفسیر

ئایینیش الیەنی . و ئیدئولوژیکی ئایینە و لە بنەمادا بەشی هزری بەستراوی ئایینە

و یان مرۆڤێکی  ەخوداییان  ئوستوورەپاڵەوانی . یەئوستوورەپراکتیکی و  کردەوەیی

پاڵەوانی . و یارمەتی لەوان وەردەگرێ اندا پێوەندی هەیەخوداینیوەخودا کە لە گەڵ 

و تەنانەت جوانییشەوە تەواوە، واتە  لە بواری جەستەیی، هزری، رۆحی ئوستوورە

. ۆڵی رزگاریدەر یان پاسەوانی گەلی هەیەو کۆڕییە کە ر و بێ کەم ئینسانێکی ئایدیال

 ئوستوورەو بەو پێیە دەتوانین بڵێین  هەمیشە لە خزمەتی گەلدایە ئوستوورەپاڵەوانی 

                                                 
0
 2ص. 0372نشر مرکز : کەزازی،میرجالل الدین، رویا حماسە اسطوە، تهران- 
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و نەتەوەکان لە رێگای  و هەستی نەتەوەیی بوونە بەستراوی ژیانی کۆمەاڵیەتی

نیسبەت  ی بەیو بەهێز و باوەربەخۆ بوون ئۆستورەکانییانەوەیە کە هەست بە شانازی

 .و مێژووەکەیانەوە دەکەن خۆیان

 

 ئوستوورەپێناسە جۆراوجۆرەکانی 

و مێتافیزیکی کۆمەڵگەیە، لەو روانگەیەوە لە گەڵ زمانی  مێژووی سەرەتایی ئوستوورە"

هەردووکیان ئاکسیۆنی  ئوستوورەو  زمان. ئەو کۆمەڵگەیەدا هاوسەنگی دەکات

و راستییەکانی  بە دەقە ئەدەبییەکانەوە هەیە هاوشیوەیان هەیە، هەردووکیان پێوەندییان

."رابردوویەکی دوورمان بۆ باس دەکەن
0

بەستراوی  ئوستوورەبە پێی ئەم بۆچوونە  

ر سەرەتا لە الیەن ماکس موولێرەوە خرایە بە ئوستوورەو  زمانە، بیردۆزی پێوەندی زمان

 .(لە بەشی دیندا ئاماژەم بە پێداگری مولێر لە سەر زمان کرد)باس 

یان میس رۆڵی پاساودەری بۆ بوونی هەموو شتەکانی  ئوستوورەلە روانگەیەکی دیکەوە 

میس باسی چۆنیەتی روودانی رووداوێک بە دستی بوونەوەرانی "دنیا هەیە، 

جار باسی رووداوێکی گشتیگیر وەک چۆنیەتی خولقانی  هێندێک. ەوە دەکاتیمێتافیزیکی

ک لە دنیا دەخاتە بەرباس، وەک خولقانی جۆرێک جاریش تەنیا بەشی هێندێکدنیا دەکات، 

لە رووەک یان گیاندار یان چۆنیەتی باو بوونی کردەوەیەکی مرۆیی یان پێکهاتنی 

بەو شێوەیە دەبینین کە میس هەمیشە باس لە خولقان دەکات، واتە . دامەزراوەیەک

." پاساودەری چۆنیەتی خولقانی شتەکانە
2

: ییەدا دەڵێداریوشی شایگان هەر لەو پێوەند 

و سەرچاوەی سەرمەدی  میس مێژوویەکی پیرۆزە کە باس لە رەمزی خولقان دەکات"

دا  و بیرەوەرییەکانی سەردەمی کۆن، ئەوانەی لە سەرەتای خولقان ئایینەکان، کردەوەکان

و دوای ئەوە بوونەتە باشقەی مرۆڤ بۆ بەڕێوە بردنی رێورەسمە  هاتونەتە ئاراوە

."و رەواییان پێدەبەخشێ ەکاتەوەد کان، روونەینیئایی
3

ئەویش لەو باوەڕەدایە کە هەموو  

کان باسی سەرەتای پێکهاتنی دنیا دەکەن، هەر بۆیە لە هەر میسێکدا ئوستوورە

.رەنگدانەوەی بابەتی پیرۆز بەدی دەکرێ
4

   

                                                 
0
 0373ابوالقاسم اسماعیل پور، فصلنامە هستی، تابستان :، ترجمە (مقالە)گریمال، پیر، انسان و اسطوره - 

2
 34، ص 03٨0سروش، : واحد دوست، مهوش؛ رویکردهای علمی بە اسطوره شناسی؛ تهران - 

3
 013ص.  0370انتشارات امیرکبیر: وش، بتهای ذهنی و خاطره ازلی،تهرانشایگان، داری - 

 017 پێشووشایگان،  -  
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تی ئافراندندا دەکات، لە بنەمادا نیەلە گەڵ چۆ ئوستوورەئەم بۆچوونە کە باسی پێوەندی 

. و ئوستوورەناسی بە ناوبانگ واتە میرچا ئیلیادەوە داوە ناسی بە لێکۆڵینەوەکانی دینپاڵ

و گێڕانەوەی بەسەرهاتێکی پیرۆز  ئوستوورە: "دەڵێ ئوستوورەئیلیادە بۆ پێناسەی 

هەر دەم  ئوستوورەهەر بۆیە ... ، باسی رووداوێک لە سەرەتای زەماندا دەکاتەینیئاسما

تی ئافراندنی لە گەڵ دایە، واتە باسی ئەوە دەکات کە چۆن شتێک نیەگێڕانەوەیەک لە چۆ

."یان بوونەوەرێک پێکهاتووە
0

و  ناتوانێت چیرۆکێکی سانا ئوستوورەهەر بەم هۆیە   

و  و گرینگی یەتو پیرۆزایە دا گرێدراوی مێتافیزیکالوەکی بێت، بەڵکوو لە خۆی

خاوەنی  بەاڵم بە پێچەوانەی دین نی هەیە،و قورسایی دی هاوچەشنی گرینگی قورساییەک

 رۆکێکی پیرۆزیچ ئوستوورە. "نیەو تاکێکی پیرۆز بە ناوی نەبی  دەزگایەکی دیاریکراو

و  ەینیو گێڕانەوەیەکە کە بێژەرەکەی نادیارو ونە، ئەم چیرۆکە هەڵگری مانایەکی جیها

باسی کردەوەکانی  ئوستوورە. و رێورەسمی تایبەتی لە گەڵە زۆرکات سرووت

و  و شەوە و رۆح ان، پاڵەوانانخودایان، نیوەخودایوونەوەرانی لە سەرەوەی مرۆڤ واتە ب

و زەمەن لە  و  رووداوەکانی لە دەرەوەی زەمەنی مێژوویی روویان داوە شتی وا دەکات

.نی سەرمەدییەدا زەمەئوستوورە
2
  

 وستوورەئهاوچەشنی خەونە، زمانی خەونیش وەک زمانی  ئوستوورەەوە لە الیەکی دیک

و هەردووی ئەمانە پێوەندییان بە نائاگای مرۆڤەوە هەیە و سەمبولیکە رەمزاوی
3

دەتوانین  

و ئوستوورەش خەونێکی بەکۆمەڵە یەکی تاکە کەسیئوستوورەن خەون، یبڵێ
4
  

و باسی  لە بنەمای خۆیدا بە جۆرێک گێڕانەوەی مێژووی پێش لە مێژووە ئوستوورە

بە بۆنەی پێکهاتەی گێڕانەوەیی . مێژووی نووسراو دەکات تی رووداوەکانی بەر لەنیەچۆ

و بە جۆرێک دەتوانین بڵێین دایکی چیرۆک دێتە  خۆیەوە لە چیرۆک نزیک دەبێتەوە

بوونی  چێپێش لە )کان ئەگەرچی تا ماوەیەکی زۆر ئوستوورەئەژمار، گێڕانەوەی 

نەوە، بەاڵم بە شیوەی زارەکی لە نەوەیەک بۆ نەوەی داهاتوی دەگوێزرا( نووسین

یەکەم بیچمی  ئوستوورە: "یباشقەیەک بوون بۆ ئافراندنی ئەدەب، هەر بۆیە بیرلین دەڵ

."ئەدەبی زارەکییە ئەدەب و بەتایبەت
5
  

                                                 
0
 04انتشارات توس، ص : الیاده، میرچا، چشم اندازهای اسطوره، ترجمە جالل ستاری، تهران - 

2
 6، ص 03٨4انتشارات علمی و فرهنگی : کوپ، الرنس، ترجمە  محمد دهقانی، تهران - 

3
 023سەرچاوەی پێشوو، صکزازی، - 

4
 5٨کزازی، هەمان، ص- 

5
 ٨، ص 03٨6مرکز، : ف؛ اسطوره های موازی، ترجمە عباس مخبر، تهران.بیرلین،ج - 
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گێڕانەوەیەکی پیرۆزە کە باسی  ئوستوورەدیارە زۆربەی بیرمەندان لە گەڵ ئەوە کۆکن کە 

ییەکان بە شێوەیەکی رەمزاوی وشتسرو رووداوە  و پێکهاتەی دنیا رازی ئافراندن دەکات

و  ئەوەیە کە کردەوە مۆرالی ئوستوورەبەاڵم کاری گرینگی دیکەی . شرۆڤە دەکات

کان پاساو دەداتەوە، واتە جگە لە شرۆڤەی چۆنیەتی پێکهاتنی دنیا کە باسێکی نیەئایی

یە کە بەو مانا. رۆڵی پراکتیکی بەرچاوی لە ژیانی مرۆڤیشدا هەیە ئوستوورەئابسترەکتە، 

بە هێنانەوەی  ،یان ناڕەوا بوونی کردەوەی دژە مۆرالی ،پێویستیی کردەوەی مۆراڵی

و بەو شێوەیە لە چیرۆکێکی ئاسایی  چیرۆک بۆ مرۆڤی سەرەتایی روون دەکاتەوە

بە واتای گێڕانەوەیەکی بنیاتنەر بە  ئوستوورە.  " دەگۆڕدرێت بۆ گێڕانەوەیەکی کاریگەر

 هێندێکو هەروەها سەرچاوەی  انخودایکانی باوەڕی خەڵک بە زمانێکی وێنەییە کە بنەما

"و پێوەندی مرۆڤ لە گەڵ بابەتی پیرۆز، دەخاتە بەر باس  و ژیان رووداو وەک مردن
0
  

 

 ئوستوورەکاری 

و   و شرۆڤەی بابەتەکان پاساو هێنانەوە ئوستوورەهەر وەک باسمان کرد کاری 

و دژە مۆرال،  و نارەوا، مۆرال رەوا ئوستوورە. و رەوایی بەخشین بەوانە  رووداوەکان

و مل  بووڵ کردنی یاساو مێشکی مرۆڤ بۆ ق و دژە بایەخ لە خۆیدا باس دەکات بایەخ

کانی ئافراندندا مرۆڤ بە ئوستوورەبۆ نموونە لە هەموو . داکێشان بۆ یاسا ئامادە دەکات

کاندا بە ەینیئێرا وستوورەئلە . )و ئاسوودەیی بێبەش دەکرێ هۆی گوناحێکەوە لە خۆشی

ی سامیدا بە هۆی کردەوەی سێکسی کە دواتر رواڵەتی ئوستوورەو لە  هۆی درۆ کردن

کانی تۆفانیشدا بە هەمان شێوە، ئوستوورەیان لە ( گۆڕایە خواردنی میوەیەکی قەدەغە کراو

ئەم . و لە ناوچوون دەبن مرۆڤەکان بە هۆی کردەوەی خراپ تووشی غەزەبی خودایان

واتە ئەو کردەوەی کە بە پێچەوانەی )ێڕانەوەگەلە بە مرۆڤ دەڵێن کە کردەوەی خراپ گ

 ئوستوورەبەم شیوەیە . و نابێ بکرێت سزای هەیە( بێت کۆمەڵگەو یاساکانی  بایەخەکان

و بەرهەمی پێداویستییەکانی ژیانی بە کۆمەڵی مرۆڤە، ئەو  پاساودەری یاسا دێتە ئەژمار

و تۆکمەیی خۆی لە  و ناڕەوا تێکدەچیت و دیاری کردنی رەوا ژیانەی کە بە بێ یاسا

 .دەست دەدات
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ئۆستورە گێڕانەوەیەکە کە ژیانی تاک گرێ دەدات بە ژیانی : "هەر بۆیە دەتوانین بڵێین 

.و بەو شیوە مانا بە ژیانی مرۆڤ دەبەخشێ وەنیەو جیها کۆمەاڵیەتی
0
  

 :بەم شیوەیە بناسێنین ئوستوورەبە پێی ئەو شتانەی کە باسکرا دەتوانین تایبەتمەندییەکانی 

گیڕانەوەیەکی نائاسایی و مێتافیزیکییە کە باسی بوونەوەرانی ئاسمانی  ئوستوورە -0

 دەکات

 دا چۆنیەتی ئافراندنەئوستوورەزیاترین مووتیڤ لە  -2

ی کۆمەڵگەو کۆی بایەخەکانی  ەی سەرەتاییکۆمەڵگەفەرهەنگی  ئوستوورە -3

 سەرەتاییمان بۆ دەردەخات

و  ئوستوورەو الیەنی زارەکی ئایینە، هەر بۆیە ژیانی  بەستراوی ئایین ئوستوورە -4

 ئایین گرێدراوی یەکترە

و بەشەکانی دیکەی سروشتدا  دا سنوورێک لە نێوان مرۆڤ لە دنیای مرۆڤی سەرەتایی

و بۆ  وو بوونەوەرەکانی دیکەدا هاوسەنگ دەبینێتنیە، واتە مرۆڤ خۆی لە گەڵ هەم

لە مێشکی ئەودا هیچ سەروەرییەک بۆ . ئەوانیش رۆڵێک هاوتەریبی رۆڵی خۆی دەبینێت

و تەنانەت زۆر جار هەست بە کەم بوون بە نیسبەت بوونەوەرانی  مرۆڤ دیاری نەکراوە

سروشت ئەوەندە لە روانگەی مرۆڤی بێدەسەاڵتی ئەو سەردەمەدا هێزی . دیکە دەکات

هەموو شتەکان گیانیان . ان هەیەخوداییزۆرە کە ماکە سروشتییەکان هەموویان پێگەی 

و کاریگەرییان  و هتد هەموو قسە دەکەن و ئاو و بەرد و با و خاوەنی هزرن، هەور هەیە

ئاژەڵەکانێش بە هەمان . هەر بۆیە پیرۆزییان پێ دەبەخشێ ،لە سەر ژیانی مرۆڤ هەیە

و لە رەوتی  و لە گەڵ ئەودا ک لە ئاژەڵەکان هاوکاریی مرۆڤ دەکەنهێندێشێوە، 

ێکهێنەری ژیانی و گا پێکەوە پ بۆ نموونە مرۆڤ. پێوەندییەکی هزرمەنددا شتەکان پێکدێنن

و  چوونەدا ئەو گیانلەبەرەی کە هاوکاری مرۆڤە، رۆڵی تایبەتوەرزێرین، لەم بۆ

و پاراستنی مەڕومااڵتدا هەر لەم  ریبەرچاوی هەیە، رۆڵی سەگ لە ژیانی ئاژەڵدا

ئەو گیانلەبەرانە بە هۆی رۆڵێکەوە کە لە ژیانی مرۆڤدا دەیگێڕن نەتەنیا . چەشنەیە

و  جار پیرۆزییشیان پێ دەبەخشرێ هێندێکهاوتەریبی مرۆڤ دێنە ئەژمار، بەڵکوو 

ەوەکانی باسی رۆڵی خودایان و کرد ئوستوورەین واتە کاتێک دەڵێ. ان هەیەخوداییپێگەی 

و بابەتی پیرۆز بۆ مرۆڤی  دای ئەوە بین کە پێناسەی خوئەوان دەکات، دەبێ ئاگادار

بۆ مرۆڤی ئەو سەردەمە . سەرەتایی زۆر جیاوازە لەوەی کە مرۆڤی ئەمڕۆ باسی دەکات
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و خودایانی مێتافیزیکییەوە  و لە بوونەوەرانی نادیار پانتایی بابەتی پیرۆز زۆر بەرباڵوە

هەر بۆیە نابێ پێمان سەیر . ک لە ئاژەڵەکانیش دەگریتەوەهێندێو  شتییەکانهەتا ماکە سرو

بێت کاتێک دەبینین کە ئاژەڵێک بە پیرۆزایەتییەکی بەرچاوەوە لە دەقی دیندا خۆی 

و کوتووپڕ  وە، بە شێوەی لە ناکاونیەئاژەڵە بە پێچەوانەی گێڕانەوەی دەقی دی ودەنوێنێ، ئە

بەڵکوو لە دەقی دینیدا  ،نیەوونی لە دەقی دینیدا بە هەڵکەوت بنەهاتووەتە ناو دەقی دین، 

و رۆڵی خۆی دەدات، ئەو رۆڵەی کە پێشتر لە چوارچێوەی ئوستوورەدا  درێژە بە ژیان

ییەکانیش وایە، زۆربەی ئەوانە لە دەقی سروشتئەوە سەبارەت بە شتە . بۆی دیاری کراوە

 .دینیشدا دریژە بە ژیانی پیرۆزی خۆیان دەدەن

و  و بوونەوەرانی پیرۆز بوونیان هەیە انخوداییەکدا گرووپێک لە ئوستوورەهەر لە گەڵ 

انە بە پێی مەبەستێک کە ئوستوورە دەیهەوێ بیپێکێت دیاری خودایئەو . رۆڵ دەبینن

بۆ مرۆڤی سەرەتایی چەند مەبەستی دیاری کراو هەبووە کە ئەو مەبەستانەی لە . دەکرێن

بۆ . دا دەرخستووەو سەرەکی و دیاریکراو ی جیهانگیرگەلێکئوستوورەچوارچێوەی 

و دەقی دین،  و دەرخستنی کاریگەری ئەوان لە سەر پێکهاتە کانئوستوورەناسینی 

 .سەرەکییەکان بە تەواوی پێویستە ئوستوورەخوێندنەوەیەکی ورد لە 

 

 و نموونەکانیانسەرەکییەکان ئوستوورە

یا دەکەین، دەبینین کە خاڵی هاوبەشیان ئەوەندە کانی دنئوستوورەکاتێک بە وردی چاو لە 

زۆرە کە مرۆڤ پێی وایە، ئەمانە هەموویان گێڕانەوەی جۆراوجۆری رووداوێکی کۆنی 

و  مەزنن، یان ئەوەی کە چەند رووداون کە بە شێوەی جۆراوجۆر پێکەوە بەستراون

و  نی سەرەکیترینبەرچاو گرتهەموو ئەو تێکەڵ بوونانەوە، بە وە بەاڵم بە. تێکەڵ کراون

کان بخەینە بەر ئوستوورەکان، دەتوانین پۆلێنبەندییەک بۆ ئوستوورەی ڤزەقترین مووتی

و پاساودانەوەی ئەو چێ  بۆ شرۆڤە ئوستوورەلەو پۆلێنبەندییەدا ئەو شتەی کە . دەست

 .کراوە، وەک بەردی بناغەی دابەشکردنی ئوستوورەکان لە بەر چاو دەگیردرێ

و  دەکەونەتدا دەری چەند بیری تایبەوکان لە چوارچێئوستوورەسەرجەم ێین دەتوانین بڵ 

سەرەکییانە هەرکامیان  ئوستوورەئەم . سەرەکییەکانی ژیانی مرۆڤ پێکدێنن ئوستوورە

و نموونەیەکی دیاری کراویان هەیە کە پێکهێنەری خاڵە هاوبەشەکانی هەموو  باشقەیەک

 : بریتین لەسەرەکییانە  ئوستوورەئەم . گێرانەوەکانن

 ی ئافراندنئوستوورە -0
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 زا و زێی ئوستوورە -2

 ی لە ناو چوونئوستوورە -3

 ی پاڵەوانئوستوورە -4

 ی سەفەرئوستوورە-5

 

تی کاریگەرییان لە سەر نیەو چۆ گەلە لە گەڵ نموونەکانیانئوستوورەلێرەدا هەر کام لەم 

 .  ، بە تایبەت قورئان دەخەمە بەرباسکاننیەدەقە دی

 

 ی ئافراندن توورەئوس

ی لە ەمەکچۆنیەتی ئافراندن لە هەموو فەرهەنگەکانی دنیادا پرسیارێکە کە وەاڵ

ی ئەو فەرهەنگەدا  رەنگی داوەتەوە، لە هەر فەرهەنگێکدا جۆرێک لە ئوستوورە

نی کائوستوورەبە شێوەی گشتی . و مرۆڤ هەیە خوێندنەوە بۆ بابەتی ئافراندنی دنیا

بە نیسبەت مرۆڤەوە بە چەند بەش دابەش دەکرێن، بەشێکیان  ەیانئافراندن لە باری روانگ

و مەبەستی کۆتایی دێتە  ناوەندی ئافراندن وەکئەو ئۆستووورەگەلەن کە لەواندا مرۆڤ 

و هەموو شتەکان بە هۆی ئەوەوە چێ دەبن، ئەم روانگەیە هەمان روانگەیە کە لە  ئەژمار

لە . ی ئافراندنەئوستوورەو ناسراوترین  هەیەبوونی  قورئانداو  و تەلموود دەقی تەورات

 کە لەواندا بە پێچەوانەی ئەوەیبەرانبەر ئەم روانگەدا، ئوستوورەگەلێک بوونیان هەیە 

 ، بەڵکوو تەنیا هۆکاری ئافراندنینیەو ناوەندی ئافراندن  باس کرا مرۆڤ ئامانج

ڕانەوەگەلەدا کە لە لەم گێ. و جێبەجێ کردنی ئیشەکانی ئەوانە خوداکانخزمەتگوزاری 

ان پاش ئەوەی کە لە کارەکانی دنیا خودایو سوومەردا دەبیندرێ،  کانی بابێلئوستوورە

 .ماندوو دەبن، بوونەوەرێک چێ دەکەن بۆ ئەوەی لە خزمەتیاندا بێ و خۆیان بحەسێنەوە

ی ئافراندن ئەوەیە کە زیاتر لەوەی کە باسی رۆڵی مرۆڤ ئوستوورەجۆری سێهەمی 

ەدوای پێناسەی چۆنیەتی سەروەری یان کۆیلەیی مرۆڤەوە بێت، باسی دژبەری و ب بکات

و بێ ئەوەی ئاورێکی ئەوتۆ لە مرۆڤ بداتەوە  و خراب دەکات انی چاکخودایلە نیوان 

و زەردەشتی  یکانی ئافراندنی ئێرانئوستوورە. ان دەکاتخودایجەخت لە سەر رۆڵی 

 .ننموونەی ئەم چەشنە

 ؛ەو ئوستوورەگەلە بە کورتی دەخەمە بەرباسلێرەدا  هەرکام ل 

 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

003 

 

 

 ی ئافراندنی زەردەشتیئوستوورە -١ 

، سەرچاوەی (واتە سەروەری زانا) ی ئافراندنی زەردەشتیدا ئەهوورەمەزدائوستوورەلە 

و لە بەرانبەر ئەودا، ئەهریمەن  و هەموو چاکەکانی دنیایە هەتا هەتایی هەموو ژیان

سەرەتا ئەهوورەمەزدا تیشکی رووناکیی خۆی .  مەرگەو  و گوناح سەرچاوەی ئازار

ئەهریمەن هەر لەو کاتەوە . و بەوشێوەیە ئافراندن دەست پێدەکات دەخاتە سەر دنیا

ئەهوورا خەریکی خوێندنی وشە پیرۆزەکان . خەریکی  دژایەتی لە گەڵ ئەهوورا دەبێ

پشتدا دەکەوێتە ناو ئەهریمەن وەها دەحەپەسێنێ کە بە  ،و تەنیا یەک وشەی ئەو دەبێت

ئەهریمەن بۆ ماوەی سێ هەزارساڵ لەوێدا (. یان تووشی گێژ بوون دەبێ) دۆزەخەوە

.و ئەهوورا دەتوانێ بە خەیاڵێکی ئاسوودە درێژە بە کاری خۆلقاندنی دنیا بدات دەمێنێتەوە
0
 

و هەرمان واتە ئەمشاسپەندان دروست دەکات  ئەهوورەمەزدا سەرەتا بوونەوەرانی نەمر

یان هەمان )وەهوومەنە : ئەمشاسپەندان بریتیین لە. و بەرێوەبەری دنیان ماکی چاکەکە 

، (فرمانبەری)، سرووشە(راستی)، ئەشە (بەهمەن بە واتای بیری چاک

(هەرمان)و ئەمرتات ( تۆکمەیی)، دوانەی هەئورتات(وەفاداری)ئەمەئیتی
2

کۆی ئەمانە . 

 .دێنە ئەژمار خودامنداڵەکانی 

. یەزەتەکان یان هەمان فریشتەکانی خولقاند کە بوونەوەرگەلێکی جوانن پاشان ئەهوورا 

و بەرگری لە هەموو چاکەکان دەکەن، یەزەتەکان لە  ئەوان وەکو سوپای ئەهوورا وان

ئەهریمەنیش دواتر کە لە دۆزەخ . کاتی تەنگانەدا ئامادەن بۆ یارمەتی گەیاندن بە مرۆڤ

هریمەنی دەخولقێنێت کە بە پێچەوانەی رزگاری  دەبێ، گرووپێک لە یەزەتەی ئە

 . یەزەتەکانی دەسکردی ئەهوورا، کاریان ئازار گەیاندن بە مرۆڤە

و مانگاکەی  دواهەمین چێکراوەکانی ئەهوورەمەزدا بریتین لە گەئومەرتە کە یەکەم مرۆڤە

 و مانگاکەی ئەهریمەن لە دۆزەخ رزگاری دەبێت پاش سی ساڵ لە ژیانی گەئومەرتە. ئەو

. و هەموو شتە خراپەکان دەبێت ەریکی ئافراندنی دەعباکان، دێو، درنج، نەخۆشینو خ

یەکێک لە عیفریتە مێینەکانی ئەهریمەن بە ناوی جەهی خوازیاری لە ناو بردنی 

و سەرچاوەی کانە مێینە جەهی ماکی هەموو شەیتانە. دەبێت و مانگاکەی گەئومەرتە
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2
ناوی هەئورتات و ئەمرتات وەبیر هێنەری ناوی دوو فریشتەی هارووت و مارووتە کە لە قورئاندا  - 

دیارە ناوی هارووت و مارووت لە ناوی ئەم دوو ئەمشاسپەندە . ناویان هاتووەو جادوو فێری مرۆڤ دەکەن

 .گیراوە
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جەهی مانگاکە .  کردەوە خراپە ژنانەکانە و هەموو سەڵیتەیی، خۆبەزلزانی، بۆڵەبۆڵ

و تێدەکۆشی مەیلی گەئومەرتە بۆ الی خۆی رابکێشێ، بەاڵم گەئومەرتە  نەخۆش دەخات

و فریوی ناخوات، هەر بۆیە جەهی تووڕەتر دەبێت گوێی لێ نادات
0

و ئەویش نەخۆش  

 . و دەیکوژێ دەخات

و لە نوتفەی ئەو گیایەکی  ێتو زیوی دنیا پێکد لە جەستەی رووناکی گەئومەرتە زێڕ

شین دەبێت( رێواس)ناسک 
2

کە دوو چڵی نێر و مێی هەیە، ئەو دوو چڵە نێرو مێیە دەبن  

و بابی  کە دایک( مەشی پیاوەو مەشیانە ژن)و مەشیانە  و پیاوێک بە ناوی مەشی بە ژن

 .هەموو مرۆڤەکانی دنیان

دا دەڵێن کە ئەهریمەن ئێمەی چێ و مەشیانە لە ژێر کاریگەری فریوی ئەهریمەن مەشی

ئەهوورەمەزدا  وەهۆی ئەوە، ئەو درۆیە دەبێت بە یەکەم گوناهی مرۆڤ، هەر بە کردووە

و پەسنی بڵێن، دەنا لە بەرانبەر  کە دەبێ لەوە بەدوا قوربانی بۆ ئەو بنێرن پییان دەڵێ

ەها فێری ئەو هەرو. و ئەهریمەن لەناویان دەبات ئەهریمەندا بەرگرییان لێ ناکات

.چۆنیەتی جووت بوونیان دەکات تا جۆری مرۆڤ لە ناو نەچێت
3

ئەهوورە مرۆڤی   

ئەو بۆ لەناوبردنی ئەهریمەن پێویستی بە . و خوازیاری مانەوەی ئەوە خۆشدەوێت

یارمەتی مرۆڤ هەیە، بە هەمان شێوە مرۆڤیش بۆ دەرباز بوون لە ئەهریمەن پیویستی بە 

.ەناوی دەبات، لە ئاکامیشدا چاکی هەر سەر دەکەوێتئەهوورایە، دەنا ئەهریمەن ل
4
  

 

 

 

                                                 
0
ڵی جەهی بۆ فریودانی گەئومەرتەو مل نەدانی ئەو لێکچوونێکی تەواوی هەیە لە گەڵ ئەم بەشە واتە هەو - 

لێرەدا هەرئەوەندە  ،ئوستوورەی ئیشتار و تەمووزدا کە لە شوێنی خۆیدا بە چڕو پڕی باسی لەسەر دەکەم

 دەبێ بزانین کە ئوستوورە هەمیشە تێکەڵکراوی چەندین گێڕانەوەو ئوستوورەی جیاوازەو هاوتوخمی و

لێکچوون لە نێوان هەموو ئوستوورەکاندا هەیەو لە رەوتی دانووستانی ئوستوورەییدا چەمکەکان حاڵەتێکی 

ک لەو چەمکگەلە هێندێنەوەستاویان هەیەو هەر بەشێکیان لە شوێنێکدا بە شێوازێک دەبیندرێ، بەاڵم 

 .بەرباڵوترن و زۆرتر و زیاتر دەبیندرێن، چیرۆکی ئیشتار و تەمووز لەوانەیە
2
موتێڤێکی گشتگیرە کە لە زۆربەی ( دێو یان مرۆڤ)پێکهاتنی دنیا لە جەستەی بوونەوەرێک  - 

ئوستوورەکاندا هەیە، لەوانەیە هۆکاری ئەوەش پێکهاتەی بەراوەردکاری مێشکی مرۆڤ بێت کە بە هۆی 

یاردە هەست بە لێکچوون لە نێوان جەستەی خۆی و دیارەدەکانی سروشتدا ئەو پاساوەی بۆ پێکهاتنی د

سروشتییەکان پێ باش بووە، بۆ نموونە هاوچەشنی گیاو قژ، مرۆڤی سەرەتایی بەو ئاکامە رێنوێنی دەکات 

... کە هەموو گیاکان لە قژی بوونەوەرێکی مەزنی سەرەتایی دروست بوونەو شاخەکان لە ئێسکەکانی ئەوو

 هتد 
3
 ٨2فرنبغ دادگی، - 

4
 5٨بیرلین، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 
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 ی ئافراندنی بابێلیئوستوورە -٢

ی ئافراندنی بابێلی کە بەناوی ئەنۆما ئێلیشئوستوورە
0

بەناوبانەگە دەڵێ سەرەتا ئەپسوو  

 خودای-ژن)بوو لە گەڵ تییەمەت ( و هەموو ئاوە یاریدەرەکانی ژێر زەوی باران خودای)

ی دیکە لە جووت بوونی ئەم دوو خوداکان(. و هەموو ئاوە روخێنەرەکان ریاو دە الفاو

و  و ئێئا و کیشار، پاشان ئانو و لەهاموو، پاشان ئەنشار سەرەتا لەهم) خودایە پێکهاتوون

یە، (زەوی خودای) و ئێئا(ئاسمان خودای) کە گەورەترینەکانیان ئانوو...(  و نوودیموود

و بۆ شەڕ کردن  انخودایدا دەبێ بە پاڵەوانی خوداکانلە نێو  ئانوو مەردووک چێ دەکا کە

مەردووک ئەو ئەرکە بەو . هەڵدەبژێردرێ کردووەلە گەڵ تییەمەت کە هەڕەشەی هێرشی 

ئەوە  خوداکان. خوداکانو گەورەی هەموو  مەرجە دەگرێتە ئەستۆ کە ببێت بە سەرکردە

و تاجی سەروەری، دەچێ بۆ  اڵتو مەردووک پاش بەدەستەوە گرتنی دەسە قبووڵ دەکەن

و دەیکوژێت،  لە پەیکەری ئەو بوونەوەرانی دنیا چێدەکات، لەتێک لە  شەڕی تییەمەت

و مانگ  پاشان ساڵ. پەیکەری دەکات بە ئاسمان، لەتێکی دیکەش دەکات بە زەوی

و ئەستێرەکان لە ئاسماندا جێگیر دەکات، لە کۆتاییشدا بە مەبەستی  دروست دەکات

.ان مرۆڤ چێ دەکاتخودایتگوزاری بۆ خزمە
2

   

 

 راتیی ئافراندنی تەوئوستوورە -٣

و بێ بێچم بوو، رۆحی   و زەوی چێ کرد، زەوی چۆڵ  ئاسمانەکان خوداسەرەتا ئەوکاتەی 

. و رووناکی ببوو  گوتی روناکی ببێ خودا. لە سەر کۆی تاریکی هەڵم دەچوو خودا

 (0/2ئافراندن، )

                                                 
0
ۆمە ئلیش دوو وشەی سەرەتای سروودێکی کۆنی بابلییە کە لە حەوت بەشدا ئوستوورەکانی بابیل ئەن  - 

لە بەشی یەکەمی . باس دەکات، بە هۆی ئەو دوو وشە سەرەتاییەوە بە کۆی ئەو سروودە  دەڵێن ئەنۆما ئلیش

 :ئەم سروودەدا هاتووە

 ئەوکاتەی کە لە سەرەوە ئاسمان ناوی نەبوو

 وی نەبوولە بنەوە زەوی نا

 جگە لە ئەپسووی سەرەتایی و پێکهێنەر نەبێ، هیچ نەبوو 

 جگە لە تییەمەتی دایکی هەموان هیچ نەبوو 

 ئەو کاتەی کە هیچ خودایەک نەبوو ... 

 لەهموو و لەهاموو پێکهاتن

. باجالن فرخی: گری،جان، اساطیر خاور نزدیک، ترجمە...)پاشان ئەنشار و کیشار پێکهاتن

 ( 46،  ص 037٨اساطیر  انتشارات:تهران
2
 50-45گری، هەمان سەرچاوە، ص  - 
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و رووناکی لێک  تاریکی خودائافراندن لە تەوراتدایە، پاشان ئەمە سەرەتای چیرۆکی 

رۆژی . و ناوی شەوو رۆژیان لە سەر دادەنێ، ئەمە دەبێ بە رۆژی یەکەم جیادەکاتەوە

و رووەک  و دەریا و ئەستێرەکان چێ دەکات، رۆژی سێهەم زەوی دووهەم ئاسمان

بەخشین بە ئاسمان چێ و مانگ بۆ رووناکی  خۆر خودادەکات، رۆژی چوارەم  دروست

و ئەو  ، ماسی، باڵندەکانی ئاسماندەکات، رۆژی پێنجەم هەموو بوونەوەرانی سەر زەوی

لە رۆژی شەشەم دا خودا ئادەم . دەبەخشێی و بەرەکەتیان پێ شتانەی لە دەریادان چێ دەکا

 و هاوشێوەی خۆی بۆ ئەوەی بە سەر هەموو بوونەوەرانی زەویدا دەخۆلقێنێ، هاوچەشن

 پاشان دوای هەمووی ئەمانە لە رۆژی حەوتەمدا دەحەسێتەوە. و پاشایەتی بکات زاڵ بێت

 . رۆژی پیرۆز دیاری دەکات وەکو ئەو رۆژە 

بەوی گوت لە بەری . و بیپارێزێ  ئادەمی لە باخی عەدن دانا تا کاری تێدا بکات خودا

ونکە ئەگەر لە بەری و خراپ، چ  هەموو دارەکان بخوە، جگە لە بەری داری ناسینی چاک

 (2/05،06،07ئافراندن، . )ئەو دارە بخوەی دڵنیا بە دەمری

لە بەری ( کە ئەویش فریوی ماری خوارد بوو) ئادەم لە ژێر کاریگەری قسەی ژنەکەی

و تێدەکۆشن بە گەاڵی  پاشان بە ئەندامی شەرمی خۆیان بەئاگا دێن. دارە دەخوات ئەو

و دەزانێ کە لە بەری دارە قەدەغە  دەکەوێتچاوی پێیان خودا. هەنجیر دایپۆشن

 دن دەردەکرێنو لە باخی عە خوداکراوەکەیان خواردوە، هەربۆیە دەکەونە بەر تووڕەیی 

 و دەکەونە سەر زەوی

 

 ی ئافراندنی تەلموودیئوستوورە -٤

و لێکدانەوەی دەقی تەوراتە کە لە الیەن دینکارانی یەهوودییەوە  تەلموود تەفسیر

هەربۆیە لە گێڕانەوەی چیرۆکی ئافراندندا جیاوازییەکی ئەوتۆی لە گەڵ  نووسراوە،

بۆ نموونە کاتی . شوێندا  شرۆڤەی زیاتری کردووە هێندێکتەوراتدا نیە، تەنیا لە 

لە گەل فریشتەکاندا لەو بارەوە دەدوێ، فریشتەکان حەز بەو کارە  خودائافراندنی مرۆڤ، 

کە ( بە واتای ژەهری خودا)یشتەکان بە ناوی سمائیلو پێیان ناخۆشە، یەکێک لە فر ناکەن

خۆت ( و گەورەیی نوور) تۆ ئێمەت لە شەخینا: دەڵێ خوداشەیتانیشیان پی دەگوت، بە 

تۆ رۆح دەخەیتە ! و بێ بەهادا جێگیرمان بکەی؟ ئافراند، ئێستا دەتهەوێ لە شتێکی پەست
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!ناو خۆڵ؟
0

و  ، لە بەهەشت دەری دەکاخودا لە بۆڵە بۆڵەکانی سمائیل ماندوو دەبێت 

 دروستو هاوجووتێ مێینەشی هەر لە خۆڵ بۆ  پاشان ئادەم چێ دەکا. دەیخاتە دۆزەخەوە

و بە ئادەم دەڵێ تۆ بۆ دەبێ  و نەترسە لیلیت ژنێکی سەرەڕۆ. دەکات کە ناوی لیلیتە

سەروەری من بی؟ مەگەر هەردووکمان لە خاک نەخۆلقاوین؟ ئەو بە بێ ترس ناوی 

و هاورێکانی، پاشان  و چوو بۆ الی شەیتان و نوقم بوو برد خودایی قەدەغەو  مەزن

و سمائیل بەردەوام  بەاڵم لیلیت. و فەرمانبەری بۆ ئادەم دروست کرد ژنێکی چاک خودا

.و حەوا بوون خەریکی پیالن داڕشتن بۆ لەناوبردنی ئادەم
2
  

 

 ی ئافراندنی میسریئوستوورە -٥

لە . و ممفیسئایینی لە نزیکی میسردا بوون بە ناوی  هێلیۆپۆلیسدوو ناوەندی گرینگی 

سەرەتاییە کە خۆی لە ئاوی سەرەتایی  خودای ئاتوومکانی هێلیۆپۆلیسدا ئوستوورە

و  چێ دەکات کە خودای هەوایە، پاشان دەڕشێتەوە شووپێکهاتووە، ئاتووم لە تفی خۆی 

 خودای-و زەوی وو جووت دەبنو ش تفنووت. پێکدێت تفنووتشێدار واتە  خودای-ژن

ە، خودایلە جووت بوونی ئەو دوو . دەخولقێنن نووتئاسمان واتە  خودای-و ژن گەب

لە ممفیسدا داستان بە . و هتد پێکدێنسێتو ئیزیریسو ئۆزیسانی دیکە واتە خودای

یەکەم نیە، بەڵکوو لە  خودایکانی ممفیسدا ئاتووم ئوستوورەلە . شێوەیەکی دیکە بوو

 خودایواتە خودایانی ممفیس پێش لە )بووە  دروستنائوت و  پتات بوونی جوو

لە (. و ئافراندن کاری ئەوان بووە نەک خودایانی هێلیۆپۆلیس هێلیۆپۆلیس بوونیان بووە

 :سەردەمی کاهینانی ئامووندا، کاهینان رایانگەیاند کە داستانی ئافراندن بەو شێوە بووە کە

و جیهان لە ئاموونەوە  انی ئافراندووەخودایهەموو  ئاموون لە شوێنێکی شاراوەدا

کە بیچمێک لە ئاموونە قوڕی لە سەر  خەنووم خودایپاشان . سەرچاوەی گرتووە

.و مرۆڤی لێ چێکرد گەردوونەی گڵینەسازی دانا
3
 

                                                 
0
زل زانی شەیتان هاتووە لەم بەشەی تەلموود وەرگیراوە، کە  ئەوەی لە قورئاندا سەبارەت بە خۆ بە - 

ئەویش وەرگیراو لە ئایینی زەردەشتە، چوونکە لە تەوراتدا باسێک لە نارازی بوونی شەیتان لە ئافراندنی 

کەسایەتی شەیتان . ەنانەت هیچ باسی شەیتانیش ناکرێ، لەوێدا تەنیا باسی مار هەیە نەک شەیتانو ت نیەئادەم 

کاریگەری ئایینی زەردەشت . دواتر لە رێگای ئایینی زەردەشتەوە هاتووەتە ناو  دینی یەهوودو مەسیحییەت

وستوورەی زەردەشتیدایەو و ئوستوورە زەردەشتییەکان لە رۆڵی لیلیتیشدا دیارە، لیلیت هاوسەنگی جەهی لە ئ

 .  .هاوکاری شەیتان بۆ لەناوبردنی مرۆڤە
2
 013-012،صص 03٨6تهران نشر مرکز . عباس مخبر:ترجمە. ف.بیرلین، ج - 

3
المعارف مصور اساطیر و ادیان مشهور جهان،  دایره:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی کاوندیش، - 

 223ص 03٨7ل،ی رقیە بهزادی، تهران، نشر علم،چاپ او ترجمە
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و لە هەموو فەرهەنگەکانی دنیادا  ی ئافراندن لە هەموو بەشەکانئوستوورەئەگەرچی 

لە زۆربەی ئەوانەدا هەیە، بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە بابەتی ئەم کتێبە و خاڵی هاوبەش  هەیە

ناسی دەقی قورئانە تەنیا باسی ئەو ئوستوورەگەلە دەکەم کە لە باری جۆغرافیاوە ئوستوورە

، قورئان لە بیابانی و ئەگەری کاریگەری دانانیان لە سەر یەکتر زۆرترە لێک نزیکن

و  کانی یەهوودئوستوورەیگەری راستەوخۆی و لە ژێر کار نووسراوە عەرەبستاندا

ئێران، میسر، فریگییە، بابێل، سوومەر،  ئوستوورەکانیکاریگەری ناراستەوخۆی 

کانی قورئان پێویستە ناسینێکی ئوستوورەهەر بۆیە بۆ ناسینی . و هتد بووە ئۆگاریت

و  وەندیئەو بیاڤە فەرهەنگییانەی کە پێکەوە پێ ئوستوورەکانیرێژەییەمان بە نیسبەت 

کانی ئوستوورەلێرەدا پاش ئەم کورتەیە سەبارەت بە . بووە هەبێتهەدانووستانیان 

و  قورئاندائافراندن لە فەرهەنگەکانی دیکەدا، دەپەرژێمە سەر ئوستوورەکانی ئافراندن لە 

.لێکدانەوەی سەرچاوەکانی
0
 

 

 قورئاندای ئافراندن لە ئوستوورە -٦

بە شێوەی تۆکمە لە یەک شوێندا نەهاتووە بەڵکوو لە  قورئاندای ئافراندن لە ئوستوورە

 هێندێکئەوە تایبەتمەندی قورئانە کە )هەموو بەشەکانی ئەم کتێبەدا باڵو بووەتەوە 

چیرۆک لە شوێنگەلی جیاوازدا دووپات دەکاتەوە، لەوانە چیرۆکی پێغەمبەرانی پێشینە کە 

وەندی دارەکاندا دەردەکەوێت، ە پێتبەاڵم ئەوەی کە لە کۆی ئایە( چەندین جار هاتووە

سەبارەت بە چۆنیەتی پێکهاتنی دنیا، . و تەلموودییە ی ئافراندنی تەوراتیئوستوورەهەمان 

و دابەزینی ئەو لە بەهەشت بۆ سەر زەوی وتەی  ، ئافراندنی مرۆڤدیاردەکانی سروشت

کەی خوداو  قورئان هەمان وتەی تەوراتە، بەو جیاوازییەوە کە نووسەری قورئان

 ! هەردووکیان لە ژماردنی رۆژەکاندا تووشی هەڵە بوونە

 :هاتووە دنیای پێکهێناوە خوداسەبارەت بە ژمارەی ئەو رۆژانەی کە  قورئاندالە  

 

                                                 
0
ئوستوورەکانی ئافراندنی ئیسالمی لە دەقە تەفسییرییەکاندا تا رادەیەکی زۆر جیاوازی لە گەڵ دەقی  - 

وە دووپات نیەلە دەقە تەفسیرییەکاندا ئوستوورەی ئافراندنی تەوراتی بە هەموو وردەکارییەکا. قورئاندا هەیە

ماژەیەکی کورتیان پێکراوە، لەوانەیە محەممەد لە کۆی بووەتەوە بەاڵم لە قورئاندا زۆربەی شتەکان تەنیا ئا

ئەو شتانەی کە بیستوویە تەنیا ئەو بەشگەلەی کە پێی باش بووە هێنابێتی یان رەنگە شتگەلەکی گشتی 

لێرەدا تەنیا باسی نەسی راستەوخۆی قورئان دەکەم و لە . بیستبێت و بە دوای وردەکارییەکاندا نەرۆیشتبێ

دەگەڕێم چونکوو ئەوانە  دەرفەتی تایبەت بە خۆیان دەوێت و لێرەشدا باس باسی دەقە تەفسییرییەکان 

 ئوستوورەکانی دەقی قورئانە
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 ..." و هو الذی خلق السماوات و األرض فی ستة أیام "

 (7-هوود)ئەو کەسێکە کە ئاسمانەکان و زەویی لە شەش رۆژدا چێ کرد  

  

 :ر کە باس چۆنیەتی ئافراندنی شتەکان دەکات،  دەڵێبەاڵم دوات

 ." قل ا انكم لتكفرون بالذي خلق االرض في یومین و تجعلون لە اندادا ذلك رب العالمین"

ئاخۆ ئێوە لە کەسێکی کە بە دوو دۆژ ئەم زەمینەی وە دی هێنا حاشا دەکەن و هاوتای بۆ 

 (٨سسیلەت، فو.)پەیدا دەکەن؟ ئەوە کە راهێنەری هەموو جیهانە

             ..."و جعل فیها رواسي من فوقها و بارك فیها و قدر فیها اقواتها في اربعة ایام "

پیتی تێ خست، هەر لە ماوەی چوار  کەژ و کۆشی لە زەمین بەرز کردەوە و

 (  01هەمان،...)رۆژاندا

دنیا فقضاهن سبع سماوات في یومین و اوحى في كل سماء امرها و زینا السماء ال"

 ...."بمصابیح

ئەوسا کە حەوت ئاسمانی لە دوو رۆژدا وەدی هێنا، هەر ئاسمانێ فەرمانی کاری خۆی بۆ 

 (02فوسسیلەت ،...)نزیکترین ئاسمانیشیان بە چرایان رازاندەوە. نارد

سەبارەت بە ئافراندنی  !جیاتی شەش رۆژ دەبێتە هەشت رۆژ دیارە کۆی ئەم رۆژگەلە لە

 :دەڵێ یەکانیشسروشت ەوەران و دیاردەبوون

 

أخرج "   (٣٣")و األرض بعد ذالک دحاها( "2٨) "و أغطش لیلها و أخرج ضحاها"

  (٣٢")و الجبال أرساها( "٣١" )منها ماءها و مرعاها

ئاوەکانمان کرد بە دوو دەریا، ...کرددروستکرد و رۆژمان رۆشن دروستشەومان تاریک 

 (32-2٨نازعات، )ی ئاسمان زەویمان راخست و کێوەکانمان کرد بە کۆڵەکە

 

و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر قد فصلنا اآلیات لقوم "

  "یعلمون
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چرای ئەستێرەکانمان هەڵکرد بۆ ئەوەی لە تاریکی دەریاو بیاباندا رێگەیان پیشان بدەن 

 (٨7ئەنعام ، )

 

أجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا  و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح"

  "محجورا

 ( 53فورقان ،)دەریای سوێر و دەریای شیرینمان بە سنوورێک لێک جیا کردەوە 

 

و هللا خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی على بطنە و منهم من یمشی على رجلین و "

  "منهم من یمشی على أربع یخلق هللا ما یشاء إن هللا على کل شیء قدیر

یان لە هێندێکەمو گیانلەبەرەکانمان لە ئاو چێکرد، بڕێکیان بە سەر سکیاندا دەڕۆن و ه

 ( 45نوور، )کیشیان لە سەر چوارپێ هێندێو  سەر دووپێی

 

 "إن مثل عیسى عند هللا کمثل آدم خلقە من تراب ثم قال لە کن فیکون"

ی کرد و پاشان وستدرنەقڵی عیسایش لە الی خودا لە چەشنی نەقڵی ئادەمە، هەر لە گڵ 

 (5٨ئالی عیمران، .)ئەویش بوو! ببە بە ئادەم: پێی گوت

 

  ..."فإذا سویتە و نفخت فیە من روحی"

 ( 2٨حیجر، ... )هەرگا رێک و پێکم کرد و لە گیانی خۆم فووم پێدا کرد

 

 :ئافراندنی ئادەم لە چەندین شوێندا هاتووە، لەوانە ئایەەکانی سوورەی ئەعراف

 

اکم ثم صورناکم ثم قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبلیس لم یکن من و لقد خلقن"

قال ما منعک أال تسجد إذ أمرتک قال أنا خیر منە خلقتنی من نار و ( 00) الساجدین

قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج إنک من ( 02) خلقتە من طین

 (05) "قال إنک من المنظرین( 04) ونقال أنظرنی إلى یوم یبعث( 03) الصاغرین

ئێمە ئێوەمان سازداو لە پاشانا بەو شکڵەمان دەرهێناون، پاشان بە فریشتانمان گوت سەر 

بۆ ئادەم نەوی بکەن، هەموویان سەریان دانەواند ئیبلیس نەبێ، ئەو لە کۆڕی کڕنۆشبەران 

رد؟ گوتی من لەو کە فەرمانم پێدای لە بەر چی تۆ سوژدەت نەب: گوتی. خۆی هەاڵوارد
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گوتی لێرەوەدا گەڕێ لەم . کرد، ئەوت لە قوڕ ساز داوە دروستهێژاترم، منت لە ئاگر 

تۆ لە سووک و ! سا لەم شوێنەدا مەمێنە. شوێنەدا رێت ناکەوێ بە سەر کەسدا فیز بنوێنی

 (05-00.)گوتی وا تۆ لە ماوە دراوەکانی. گوتی تا سەاڵ رادەبێ ماوەم بدە. چرووکانی

 

و یا ( 0٨) اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعک منهم ألمألن جهنم منکم أجمعین قال"

آدم اسکن أنت و زوجک الجنة فکال من حیث شئتما و التقربا هذه الشجرة فتکونا من 

فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما و قال ما ( 0٨) الظالمین

و ( 21) أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدیننهاکما ربکما عن هذه الشجرة إال 

فدالهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما ( 20) قاسمهما إنی لکما لمن الناصحین

سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة و ناداهما ربهما أ لم أنهکما عن تلکما 

لمنا أنفسنا و إن لم تغفر قاال ربنا ظ( 22) الشجرة و أقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین

 ("23) لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین

ناوزڕاوی تڕۆکراو، دەبێ وێڕای ئەوانە شوێن تۆ دەکەون، ! گوتی لێرە بڕۆ دەرێ

ئەی ئادەم تۆش وێڕای ژنەکەت لە بەهەشت بحاوێنەوە،لە . جەهەندەمتان لێ پڕکەم

تخوونی ئەوداری هانا هەرکوێدا هەرچی دەخۆن بە ئارەزووی خۆتان بکەن، هەر 

شەیتان کەوتە کڵیشەیان تا ئەو ئەندامەیان کە . ەقیکاران دەبنحدەنا ئێوە لە نا! ونەمەک

لە دوای ئەوەی لە بەری . بە فریوان ئەوانی خستە تەماوە... پۆشرا بوو بینێتە بەرچاویان

دارەکەیان چەشت، عەیب و عاریان کەوتە دەر و کۆششیان کرد بە گەاڵی بەهەشت 

ون؟ پێشم کەمەئاخر من بە ئێوەم نەگوت توخنی ئەم دارە : پەروەرەندە گازی کرد. یپۆشندا

 ( 23 -0٨هەمان ، )بە ئاشکرا شەیتان دوژمنی ئێوەیە؟  رانەگەیاندبوون

و دابەزینی ئەو لە  و فریوی لە الیەن شەیتان دیارە هەموو باسەکانی ئافراندنی مرۆڤ

و ئوستوورەکانی یەهوود  و تەلموود ی تەوراتبەهەشت بۆ سەر زەوی هەمووی لە دەق

کە ئەویش بە نۆبەی خۆی لە ژێر کاریگەری ئوستوورەکانی ئایینی . وەرگیراوە

فرێوی ( مەشی و مەشیانە)ئافراندنی زەردەشتدا مرۆڤ  یئوستوورەلە زەردەشتدا بووە، 

مەن ئێمەی و بە ئەهوورەمەزدا دەڵێن تۆ ئێمەت نەئافڕاندووە، ئەهری ئەهریمەن دەخۆن

دەبێ بۆ قەرەبوو : و ئەهوورەمەزدا دەڵێ ئەوە دەبێتە یەکەمین گۆناحی مرۆڤ. ئافراندووە

. و پەسنم بکەن تا لە شەڕی ئەهریمەندا پارێزگاریتان لێ بکەم کردنەوە، قوربانیم بۆ بکەن
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و لە وێوە  یەهوودواتە ئەو مووتیڤە لە ئوستوورەکانی زەردەشتەوە چووتە ناو ئایینی 

 .تووەتە ناو دەقی قورئانها

دا بەاڵم ئوستوورەی ئافراندنی قورئان تەنیا لە ژێر کاریگەری ئوستوورەکانی یەهوودی 

و مێزۆپۆتامیا کاریگەرییان  نیە، بەڵکوو ئوستوورەکانی دیکە بەتایبەت ئەوانەی بابێل

 .و هاوچەشنی لە نێوانیاندا دەبیندرێ هەبووە

 خودایئەپسوو )انی ئاو خودایئەوەڵ جار تەنیا : دەڵێ ی بابێلدائوستوورەلە بۆ نموونە 

و  خودای الفاو و ئاوی دەریا-باران و هەموو ئاوە یاریدەرەکانی ژێر زەوی و تییەمەت ژن

لە ی ئافراندنی میسریشدا ئوستوورەهەبوون، لە ( هەموو ئاوە رووخێنەرەکان

ە ئاوی سەرەتایی سەرەتاییە کە خۆی ل خودای ئاتوومکانی هێلیۆپۆلیسدا ئوستوورە

سوورەی هوود، " )كان عرشە على الماء: "لەو بارەیەوە هاتووە قورئاندالە   پێکهاتووە،

 . "لە سەر ئاو بوو داتەختی خو"ێ، واتە پێش لەوەی دنیا پێک ب( 7

لە کاریگەری دیکەی ئوستوورەکان لە سەر قورئان لە رۆڵی شەیتاندا دەردەکەوێ، 

لە ئایینی )لە بەرانبەر ئەهریمەن  خوداکاناندا کئوستوورەزۆربەی هەرە زۆری  

لە )و  سمایل ( تەورات و قورئانلە )، شەیتان (ی بابێلئوستوورەلە )، تییمەت (زەردەشت

واتە شەڕێک لە نێوان . سەر دەکەون خوداکانو لە هەمووشیاندا رادەوەستن دا (تەلموود

و  واتە شەڕ. دەیانناسن هەبووە مڕۆڤ بە شەیتانو ئەو بوونەوەرانە کە بە گشتی  خوداکان

دا مووتیڤێکی گشتگیرە کە (شەیتان)و الیەنی خرابکار  و دژبەری لە نێوان خودا پێکدادان

و لەوانە لە  و بەرچاوترە، بەاڵم لە ئایینەکانی دیکە دیارە لە ئایینی زەردەشتدا زۆر زەقتر

و  ێک هەوڵدانی شەیتانیەکێک لە رەنگدانەوەکانی وەها شەڕ. ئیسالمیشدا ئەو شەڕە هەیە

و لە ناوبردی ئەوانە،  (واتە هەرێمی خودایان)هاوڕێیانی ئەو بۆ چوونە ناوی ئاسمان 

 : قورئان لەو بارەیەوە دەڵێ

 

و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب "

 "السعیر

کردیشمانن بە کەرەستەی راوەدوونانی . ئێمە ئاسمانی دنیامان بە زۆر چرا رازاندەوە

 (5مولک، )ئازاری گڕپە داریشمان بۆ ساز  کردوون. شەیتانان

 

 "اال من خطف الخطفة فاتبعە شهاب ثاقب"
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سافات، .)مەگین ئەوەی هەر لەپڕ شتێکی بڕفێنێ ئەویش بڵێشەی گڕێکی شوێن دەکەوێ

01) 

 

 "اال من استرق السمع فاتبعە شهاب مبین"

 (0٨حیجر، . )ۆڵە دەکا، کە گڕ ئاگرێکی رووناک راوی دەنێمەگین ئەوەی ک

تی نیەکەوابوو قورئان لە ژێر کاریگەری ئوستوورەکانی دەوروبەری خۆیدا چیرۆکی چۆ

و هەر ئوستوورەیەک لە بەشێکی ئەم کتێبەدا رەنگی  ئافراندنی دنیای باس کردووە

 .داوەتەوە

 

 زا و زێی ئوستوورە

ن زا و زێکانی ئوستوورەلە مێژووی مرۆڤایەتیدا  ئوستوورەو کاریگەرترین بەرباڵوترین

ئەگەر بە وردی بڕۆینە ناخی . و نەریتی جۆراوجۆریان لێ ساز کراوە کە ئایین

 زا و زێکانی ئوستوورە. شتەکانەوە، لە هەموو دنیادا ئاسەواری ئەو ئایینگەلە ماوتەوە

ێوە بە بێ ئەوەی دیندارەکان ئاگایان و بەو ش تایبەتمەندییەکانی خۆیانیان بە دینەکان بەخشی

بە  ،و ئایینە کۆنەکانی مرۆڤ ئوستوورەلە سەرچاوەی نەریتەکانیان هەبێ، 

کانی پێوەندیدار بە چەمکی ئوستوورەکاریگەری . پیرۆزایەتییەكی زۆرەوە جێبەجێ دەکەن

ەوە لە سەر پێکهاتەی دینە ئەمڕۆییەکان ئەوەندە قووڵە کە دەتوانین بە بوێریی زا و زێ

عا بکەین، ئەگەر هەموو ئەو شتانەی کە بەستراوی ئەو چەمکەن لە دینەکان یئیدد

و النیکەم بەشی  و ئاسەوارەکانیان بسڕینەوە،  شتێکی ئەوتۆ لە دین نامێنێتەوە وەرگرینەوە

و تەنیا بەشی ئیدئولۆژی بۆ دین  و سرووتەکان بە تەواوی الواز دەبن کردەوەیی

 . دەمێنێتەوە

ی ئافراندن چەند بنەمای سەرەکی هەیە کە لە ئوستوورەش هەر وەک زا و زێ یئوستوورە

ەوە، هەر بەو هۆیەشە کە دەتوانین هەموویان لە ژێر موو گێڕاندنەوەکاندا دووپات دەبنهە

و بەردی  بنەما. یان لە سەر دابنینزا و زێی ئوستوورەو ناوی  یەک ناودا کۆ بکەینەوە

و ئاخێزیانی ئەو لە رێگای ژن  ەکی نێرخودایلە مەرگی  یە بریتییەئوستوورەی ئەم بناغە

ئەم . و ئاخیزیانی لە بەهاردایە کە پاساودەری مەرگی وەرزیی گیا لە زستاندا ،ەکەوەخودای

کە دواتر ( یان کوڕی ئەو)یە ئایینێکی لە گەڵدایە کە لە رەوتی ئەو ئایینەدا، شا ئوستوورە

و لە کۆتایی زستاندا  وژراو دەگێڕێتک خودایدەگۆڕدرێت بە کەسێکی دیکە، رۆڵی 
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و لە  هەیە خودای-رۆڵی ژن( کاهینی گەورە)قوربانی دەکرێت، ژنی مەزنی پەرەستنگا 

جووت ( کە نوێنەرایەتی خودا دەکات)لە گەڵ شادا داکوژراو خودایرۆژی ئاخێزیانی 

 .ان دەکەنەوەخودایو لەو رێگایەوە السایی لە کردەوەی  دەبێت

و  زێدەڕۆیی ،ژنێکی گەورە بەڕێوەدەچێ کە تایبەتمەندی بەرچاویلەو رۆژەدا جێ 

بەرەاڵییە، بەتایبەت لە باری سێکسیەوە، مەبەست لەو کارەش بە هێزتر کردنی هێزی 

و فراوانی روو لە ژیانی خەڵک  یە، بەو ئاواتەی کە لەو ساڵەدا بەرەکەتزا و زێو  ژیان

یە کە لە پشتی ئەم ئوستوورەئەو . د بنو زیا و مرۆڤ بە پیت و ئاژەڵ بکاو زەوی

مانە ئوستوورەبۆ ئەوەی خاڵە هاوبەشەکانی ئەم .  ئایینەدایە گێڕانەوەی جۆراوجۆری هەیە

ە کۆنەکاندا شارستانییەتبۆ دەرکەوێ، سەرەتا نموونە بە ناوبانگەکانی ئەم ئوستوورەیە لە 

 .سو پاشان کاریگەری ئەوان لە سەر دینەکان دەخەمە بەربا دێنم

 

 (و تەمووز ئیشتار)زێی  بابێلی  و زای ئوستوورە -١

دا بە ناوی ئیناناو دوموزی یەکانسوومەری ئوستوورەئوستوورەی ئیشتارو تەمووز کە لە 

مێشیشدا از دەکا، لە داستانی گێلگودەناسرێ، باسی خۆشەویستی ئیشتار بە نیسبەت تەمو

گێلگامێش دەکات کە ببێت بە  بەم ئوستوورەیە ئاماژە کراوە، کاتێ ئیشتار داوا لە

وەرە ببە بە هاوسەرم، جەستەت ببەخشە بە من ، چونکە من : " ، دەڵێهاوجووتی

."دەمهەوێ خێزانت بم
0

 گێلگامێش باسی بێوەفا بوونی ئیشتار بە نیسبەت تەمووزەوە دەکا  

.و داخوازەکەی رەت دەکاتەوە
2

و دەیهەوێ تۆڵە لە گێلگامێش  ئیشتاریش تووڕە دەبێت 

-و تەمووز کۆنتر لە گێلگامێشە، لەو چیرۆکەدا ئیشتار ژن دیارە چیرۆکی ئیشتار. بکاتەوە

و خۆشەویستییە، ئەو کە سەرچاوەی  و بەرەکەت زا و زێ خودایگەورەی بابێلی  خودای

و جووت بوونە، عاشقی کوڕە شوانێک دەبێت بە ناوی تەمووز، بەاڵم  هێزی ژیان

و بۆ هێنانەوەی ئەو،  ، ئیشتار بە دوای تەمووزداو تەمووز دەکوژێ بەرازێک دێ

سەفەری دنیای مردووەکان دەکات، خۆشکی ئیشتار واتە ئەرشکیگال سەروەری دنیای 

مردووانە، ئیشتار هەڕەشەی لێدەکات کە ئەگەر رێگای نەدات بە زۆر دەچێتە ژوورەوە، 

و  و جل و زیو ئەرشکیگالیش  لە ئیشتار داوا دەکات بۆ هاتنە ژوورەوە هەموو زێڕ
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و  بەرگەکەی لە بەر داکەنێ، ئیشتار هەر دەروازەیەک کە بە جێ دێڵێ بەشێک لە جل

و لە ئاکامدا رووت دەمێنێتەوە، هەموو توانای خۆیشی لە دەست  بەرگی خۆی دادەکەنێت

و لەوێدا زیندانی  و ئیزنی گەڕانەوەی پێ نادا دەدات، ئەرشکیگال لە خۆشکەکەی فێڵ دەکا

ە نەبوونی ئیشتاردا ژیان لە سەر زەویدا رادەوەستێ، هیچ نێرێک مەیلی ناچێتە ل. دەکات

و بوونەورەرانی تووشی سستی  و زەوی و رووەک دەمرن ، گیاسەر هیچ مێینەیەک

.دەبن
0

و گەڕاندنەوەی  ان دەکەونە پیالن رشتن بۆ رزگار کردنی ئیشتارخودایهەر بۆیە  

و  دەکا دروستو جادوو، پیاوێک  و هزر ئاو خودایهێزی ژیان بۆ سەر زەوی، ئێئا 

ئەرشکیگال . لە ئاکامدا فێڵەکەی ئێئا سەردەکەوێت. دەینێرێت بۆ فریودانی ئەرشکیگال

 . و خۆشەویستەکەی رزگار بکات ناچار دەبێت ئیشتار

و گیا شین  تەوەهاوکات لە گەڵ گەڕانەوەی ئیشتار ژیان لە سەر زەوی دەست پێدەکا

: ە بابێلیەکاندا داستانی سەفەری ئیشتار بەم رەستەیە کۆتایی پێ دێت لە لەوح. دەبێتەوە

.و بۆن بە بۆنی خۆشی هەڵمە پیرۆزەکانەوە بنێت بەشکەم مردوو هەستێتەوە
2

رەستەی   

یە بە بیرۆکەی ئاخێزیانە، واتە ئوستوورەکۆتایی ئەم لەوحە دەرخەری پێوەندی ئەم 

ئەمە باشقەی سەرەکی . ونەوەی لە بەهارداو زیندوو بو مەرگی کاتیی سروشت لە زستاندا

 .لە دینەکاندایە( ژیانی سەرلەنوێی پاش مردن)و دیسان زیندوو بوونەوە  بیری مەرگ

 

 (ئوزیس و ئیزیریس)ی میسری زا و زێ یئوستوورە -٢

-و نات ژن زەوی خودای( یان گب) ئۆزیریس کە بەرهەمی خۆشەویستی نێوان سب

هۆروس، ئیزیس، سێت و )و برای  دیکە  ەڵ چوار خۆشکئاسمانە، هاوکات لە گ خودای

و دەبێت بە  پاشان ئیزیسی خوشکی دەکات بە هاوسەری خۆی. لە دایک دەبێت( نفتیس

ئۆزیریس بۆ خەڵکی میسر یاسا دێنێت، ئەوان فێری پەرەستنی خوداکان . پاشای میسر

جۆ لە زەوی فێری  و و روواندنی گەنم و کاڵ تی کشتنیەدەکات، ئیزیسی خۆشکیشی چۆ

و کاڵ بوون، دەستیان لە خواردنی مرۆڤ  خەڵک پاش ئەوەی فێری کشت. خەڵک دەکات

و  ئیزیس هەروەها یەکەم کەس بوو کە باخداری کرد. و روویان هێنایە خواردنی نان کێشا

هەر . بەاڵم سێت برای ئۆزیریس ئێرەیی بردە ئۆزیریس. بەرهەمهێنانی میوەی باو کرد

و تابووتەکەی خستە  و ئۆزیریسی لە تابووتێکدا زیندانی کرد کی بۆ داڕشتبۆیە پیالنێ

                                                 
0
 55گری، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 

2
 56، سەرچاەی پێشوو، ص گری - 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

026 

 

ئیزیس کاتێ زانی دەستی کردە شینگێڕان بۆ مێردەکەی، پاشان کەوتە . رووباری نیلەوە

و سەمەرە، ئیزیس تابووتی  رووداوی سەیر هێندێکدوای . دوای دۆزینەوەی تابووتەکە

بەاڵم دیسان سێت . ەی براکەی لە گەڵ خۆی دەباو دەیکاتەوە، جەست ئۆزیریس دەدۆزێتەوە

. و باڵوی دەکاتەوە و بە بێ ئاگای ئیزیس جەستەی ئۆزیس دەکات بە چواردە پارچە دێت

و  ئیزیس پارچەکانی پەیکەری ئۆزیریس دەدۆزێتەوە، هەرکامی لە شوێنێکدا دەنێژێ

جیاتی ئەوە پەیکەرێک  بەاڵم ئەندامی نێری ئۆزیریس نادۆزێتەوە، لە. دەیکا بە پەرەستنگا

و لە  لەو ئەندامە چێ دەکا تا خەڵکی میسر لە جیاتی ئەو ئەندامەی ئۆزیریس بیپەرستن

 .رێورەسمی تایبەتی ئەو رۆژەدا بەکاری بهێنن

( ئۆزیریس)کوژراو  خودایبەو شێوەیە پەرستنگای جۆراوجۆر لە میسردا بۆ پەرەستنی 

و لە  یس بۆ ئۆزیریس شینگێڕی دەکەنو خۆشکی دیکەی واتە نفت ئیزیس. ساز دەبێ

و لە دنیای دیکەدا دەبێت  ئۆزیریس زیندوو دەبێتەوە. ان داوا دەکەن زیندووی کەنەوەخودای

شێوەی ئاخێزیانی ئۆزیریس لە دنیای دیکەدا پاش مردنی ، دەبێت . بە خودای مردووەکان

ردابە سەرچاوەی باوەڕ بە ژیانی پاش مردن بۆ هەموو مردووەکان لە میس
0

هەر بەو  

هۆیەیە کە رێورچەی ئەسپەردەکردنی مردوو لە الی میسرییەکان ئەوەندە گرینگیی 

و پێشگرتن لە لەناوچوونی رۆحی  هەبووە، ئەو رێورچەگەلە گەرەنتی ئاخێزیانی مردوو

 . ئەو هاتووەتە ئەژمار

 

 (و سیبەل ئاتیس) فریگیە یزا و زێی ئوستوورە -٣

ەدا عاشقی لە فریگی زا و زێگەورەی  خودای-ە سیبەل ژنئاتیس شوانێکی جوانچاکە ک 

و بەشێوەیەکی ناسروشتی لە دەنکە  ک کەس دەڵێن ئاتیس کوڕی سیبەل بووهێندێدەبێ، 

دوو گێڕانەوە لە چۆنیەتی مەرگی ئاتیس هەیە . بادامێک لە نێوان مەمکی دایکیدا پێکهات

ی خۆی کە دواتر چیرۆکەکەی هاوتای سووریەی) یەکەمیان دەڵێ ئاتیس هەر وەک ئادۆنیس

بە دەستی بەرازێک کوژراوە، گێڕانەوەی دووهەم دەڵێ ئاتیس لە ژێر ( چوو بۆ یۆنانیش

و  بە هۆی ئەم ئوستوورەیە لە بیست. و هەر لەوێ مرد دارێکی کاجدا خۆی خەساند

یەدا، دارێکی سەروویان لە دارستانەکان مانگی مارچی هەموو ساڵێک لە فریگدووهەمی 

و وێنەی  و قوماشی جۆراوجۆر دەیانرازاندەوە و لە رەوتی رێورەسمێکدا، بە گوڵ دەبڕی
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پاشان دەیانهێنایە ناو شار بۆ بەڕێوە بردنی . کوڕێکی الویشیان لە سەری دەنەخشاند

و زکرێکی شێتانە دەبوون، لەو  جێژنی خوێن، لەو جێژنەدا کاهینەکان خەریکی سەما

و  گا دەبوون، نەشتەریان لە جەستەی خۆیان دەداحاڵەدا کە لە جەستەی خۆیان بێئا

لە کاهینە الوەکان لەو حاڵەدا  هێندێکتەنانەت . خوێنەکەیان دەرژاندە سەر دارە پیرۆزەکە

-و ئەندامی نێری خۆیان بە السایی کردن لە ئاتیس پێشکەش بە ژن خۆیانیان دەخەساند

مردوو  خودایو خوێناوییە،  ەپاش ئەم شێنگێڕانە شێتان. گەورە واتە سیبەل دەکرد خودای

و کاهینێک بە نوێنەری ئەو لێوی ئازییەتبارەکانی ئاتیسی  لە دنیای مردووەکان دەگەڕایەوە

پاشان . کە ئەوانیش وەک ئاتیس پاش مردنیان زیندوو دەبنەوە: و دەیگوت چەور دەکرد

.و هەموان خەریکی چیژ بردنێکی بێ سنوور دەبوون و شایی  بەرێوە دەچوو جێژن
0
 

 

 (دمتر و پێرسێفۆنە)ی یۆنانی زا و زێی ئوستوورە -٤

و پێرسێفۆنە دەکات نووسراوی هۆمێرە، بە  کۆنترین دەقێک کە باسی ئوستوورەی دمتر

ئەم سروودە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی حەوتەمی پێش لە زایین، . ناوی سروودی دمتر

متر لە گوڵجارێکدا و جوانی د پرسێفۆنە کچی الو: چیرۆکەکە ئاوا دەست پێ دەکات کە

مردووەکان لە ناخی  خودای( هادێس)و پلۆتۆ  خەریکی گوڵچنینە، زەوی دەم دەکاتەوە

و پێرسێفۆنە لە گەڵ خۆی دەبات بۆ ئەوەی کە بیکات بە بووکی  دۆزەخەوە دێتە دەرێ

کاتێک کە دەزانێ . خۆی، دایکی پێرسێفۆنە واتە دمتر زۆر بە دوای کچەکەیدا دەگەڕێت

ئەو سوێند . و لە شوێنێکی تەریکدا دادەنیشت ان دەکاخودایاتووە پشت لە چی بەسەر ه

و نە هیچ رووەکێکی دیکە شین  دەخوات کە پێ نەنێتە شاخی  ئۆلەمپ و نەهێڵێت نە گەنم

 خودای-ان کچەکەی بۆ بهێننە دەرەوە، بە هۆی بڕیاری دمتر کە ژنخودایبێت، هەتاکوو 

ژیانی سەر زەوی کەوتە . لە زەوی شین نەبووو بەرەکت بوو هیچ گیایەک  وەرزێری

گەورەی ئۆلەمپ فەرمانی بە پلۆتۆ دا کە کچەکەی  خودایهەر بۆیە زێئوس . مەترسییەوە

پلۆتۆ پێش ئازاد کردنی پێرسێفۆنە دەنکە هەنارێکی پێداو وایکرد ئەو . دمتر ئازاد بکات

ێ لە چواری ساڵ لە ناچار بێ بگەڕێتەوە، لە ئاکامدا زیئوس بڕیاری دا، پرسێفۆنە س

دمتر پاش رزگار . و سێ مانگەی زستان لە الی پلۆتۆ سەرزەوی لە الی دایکی بێت

.و گیا لە زەوی دەڕوێنێ و  گوڵ بوونی کچەکەی دەست لە مان گرتن دەکێشێ
2
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 (و سوودابەسیاوەش)ی ئێرانی زا و زێی ئوستوورە -٥

انن، فێردەوسی شاعێری گەورەی نامەکانی کۆنی ئێرخودایە ئوستوورەسەرچاوەی ئەم 

کانە، هەموویانی ەینیئێرا ئوستوورەئێرانی لە گێڕانەوەیەکی مەزندا کە هەڵگری زۆربەی 

هەر وەک چۆن .  کۆ کردەوە، بیچمی شێعری پێ بەخشی و ناوی شاهنامەی لە سەر دانان

یاد و کانی یۆنانی کرد بە شێعر و بە ناوی ئیلئوستوورەهۆمێر شاعێری گەورەی یۆنانی، 

ئۆدیسە، کردی بە گەورەترین سروودی ئۆرووپا، فێردەوسیش سەبارەت بە 

بەوشێوە زۆربەی ئوستوورەکانی لە لەناوچوون . کانی ئێران هەمان رۆڵی گێڕائوستوورە

چیرۆکی سیاوەش و سوودابە کە یەکێک لە گێرانەوەکانی ئوستوورەی بەرباڵوی . پاراست

کچی شای  سوودابە ژنی کەیکاووس و:  هاتووە یە، لە شاهنامەدا بەم شێوەیەزا و زێ

هاماوەرانە، عاشقی زڕکوڕی خۆی واتە سیاوەش دەبێ، بەاڵم سیاوەش وەاڵمی 

سوودابە تاوانی . و هەر بۆیە دەکەوێتە بەر تووڕەیی سوودابە داخوازەکەی ئەو ناداتەوە

کاووس  .کە سیاوەش تەماحی تێکردوومپاڵ سیاوەش و بە کاووس دەڵێ خەیانەت دەخاتە 

"وەر"و بۆ دەرخستنی راستی لە تاقیکردنەوەی ئایینی، واتە  تووڕە دەبێ
0

کەڵک  ،

ن بێتاوان بووە بە بەاڵم چو. ەبێ بچێتە ناو ئاگرەوەبەم پێیە سیاوەش ناچار د. وەردەگرێ

واڵتی )دوایی بۆ دەرباز بوون لە فێڵی سوودابە رێگای تووران. ساغی لە ئاگر دێتە دەرەوە

لە . و تووراندا دەکوژرێ و لە ئاکامدا لە شەڕی نێوان ئێران دەگرێتە بەر( ندژبەری ئێرا

ئەم مووتیڤە بە . خوێنی ئەو جۆرە گیایەک شین دەبێت کە ناوی خوێنی سیاوەشانە

و هاوتەریبی لە ئەدەبی  و مەنیژەشدا رەنگ دەداتەوە شێوەیەکی دیکە لە چیرۆکی بیژەن

                                                 
0
وەر شێوەیەک لە تاقیکارییە کە لە ئاڤێستادا بە ناوی وەرەنگهە باسی لێوە کراوە، تاقیکارییەکە بۆ  - 

جۆر وەر بوونیان هەبووە کە لەوانەیە  33ەقە کۆنە زەردەشتییەکان دەڵێن کە ، دیەدەرخستنی راست و درۆ

وەر بە بەرسەم کە گیایەکی پیرۆزە لە )کە چوونەناوی ئاگرە، بەرسمەک وەر ( وەری گەرم)گەرمەک وەر 

ە و پائورو خوران کە لەودا ئەو کەسەی تاقیدەکەنەوە ناچار دەکەن لە ژەهرێکی کوشەند( ئایینی زەردەشت دا

بخواتەوە، لە تاقیکاری وەردا ئەو کەسەی تاوانێکی نەسەلمێندراوی خراوەتە پاڵ دەبێ لە رێگای وەرەوە 

راستی یان ناراستی ئەو بسەلمێندرێ، جۆرێکی دیکەی وەر، وەری ئاسنی تواوە، کە دەبێ بیکەنە سەر 

شێوەی دیکە ! اوانبار بووەسینگی تاوانبار، ئەگەر کاری لێنەکات ئەوە بێتاوانەو ئەگەریش بمرێت دیارە ت

سەوکەنتە هەمانە کە لە ( 0171ئاڤێستا، )دەدەنە دەرخواردی تاوانبار ( سەوکەنتە)ئەوەیە کە ئاوی گۆگرد 

کوردی ئەمڕۆدا پێی دەڵێن سوێند، سوێند خواردن پاشماوەی هەمان سەوکەنتە خواردن بووە، سوێند دەخۆم 

کاندا ەینیباوترین وەر کە لە دەقە ئوستوورەیی و دی. تە بخۆمواتە بۆ سەلماندنی راستی خۆم ئامادەم سەوکەن

 .رەنگیداوەتەوە چوونەناو ئاگرە کە لە بارەی ئیبراهیمیشەوە باسی لێکراوە
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.زینو  مکوردیدا دەبێت بە چیرۆکی مە
0
هەمووی ئەمانە گێڕانەوەی جۆراوجۆرن لە یەک  

ی ئوستوورەجار بە  هێندێکو  ەزا و زێی ئوستوورەی سەرەکی کە هەمان ئوستوورە

 . کوژراو باسی لێوە کراوە خودای

 

 دازا و زێپێوەندی لەگەڵ ئۆستورەی  و ی عیسائوستوورە

و مریەمیش دەزگیرانی  معیسا کوڕی مریە: ئینجیلەکانی مەسیحی سەبارەت بە عیسا دەڵێن

ئەو . منداڵێکی خستە سک مریەمەوە خودابەاڵم لە جیاتی یۆسف، رۆحی . یۆسف بوو

پێوەندی گرت، پاش تێپەڕاندنی چەند ( داواتە خو)دواتر لە گەڵ باوکی خۆی  منداڵە

و داوای لێیان کرد کە ببن  و غوسڵی تەعمید گرتن لە یوحەنا، کەوتە نێو خەڵک تاقیکاری

. و سەمەرەی زۆری کرد عیسا بە پێی دەقی ئینجیلەکان کاری سەیر. ێڕەوی ئەوبە پ

و  هەموو ئەو کارانەش پێوەندییان بە شفادانەوە بوو، نەخۆشەکانی ساغ دەکردەوە

ی بەوانە دەبەخشی کە تووشی پیسی هاتبوون، تەنانەت مردووشی زیندوو دروستتەن

اتووری روومەوە بەردەوام هەڕەشەی لە ئاکامدا عیسا کە لە الیەن ئیمپر. دەکردەوە

لێدەکرێ، پاش خەیانەتی یەکێک لە حەوارییەکانی خۆی بە ناوی یەهوودا دەستبەسەر 

 لەوێدا نان. دوا نانی لە گەڵ هەر دوازدە هاورێی خۆی دەخوا ،پێش لەو رووداوە. دەکرێ

ش خوێنی من، و ئەم شەرابە و دەڵێ ئەم نانە جەستەی منە و شەرابی پیرۆز بە یارانی دەدا

و  و ئەشکەنجە پاش دەستبەسەر بوون. داخواردنی دەتانخاتە بەر بەزەیی خو بیخۆن کە

و عەبایەکی سووریان لە  سووکایەتی زۆر، لە کاتێکدا تاجە دڕکینەیەکیان لە سەری ناوە

بەاڵم دوای چەند رۆژ لە بەرچاو یارانی خۆی زیندوو . کۆڵی کردووە، لە خاچ دەدرێت

 . بەرەو ئاسمان هەڵدەکشێو  دەبێتەوە

ی، لێکچوونەکانی گیای خودایە بەرچاو گرتنی چۆنیەتی ئایینەکانی قوربانی کردنی بە و

بەتایبەت لە بەشی کۆتایی . زۆری ئایینی مەسیحییەت لە گەڵ ئەم ئایینەمان بۆ دەردەکەوێ

و عەبای سوور  نەو بەرچاوە، تاجی دڕکی چیرۆکی عیسادا ئەم لێکچوونە زۆر زەق

کە لەودا پاشایەکی کاتی بۆ ماوەی چەند رۆژ دیاری ەرخەری رێورەسمێکی کۆنە د

ئاخێزیانی عیسا پاش چەند رۆژیش . دەکرێ، پاشان لە جیاتی پاشای راستەقینە دەکوژرێ

هەمان ئاخێزیانی خودای کوژراوە کە رۆڵی بەرەکەت بەخشی بە ژیان لە ئەستۆی 

                                                 
0
ی گۆڤاری هەناردا باڵو بوەتەوە  بە وردی پەرژاوەتە سەر 72نووسەر لە وتارێک دا کە  لە ژمارەی  - 

 . نبنەما ئوستوورەییەکانی چیرۆکی مەم و زی
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ۆڵینەوەی زۆریان لە سەر بنەما و مەسیحی لێک زانایانی ئۆرووپی. ئەودایە

بۆ . و بابەتی زۆریشیان لەم بارەیەوە نووسیوە کردووەییەکانی مەسیحییەت ئوستوورە

ییەکانی ئایینی مەسیح دەبێ بە چوار بابەت لەم پێوەندییەدا ئوستوورەناسینی وردتری بنەما 

 :ئاماژە بدەم

 

 ناوی عیسا -١

ناسی سەبارەت بە ناوی عیسا ئوستوورەو  رابرتسۆن نووسەری کتێبی مەسییحییەت. م.ج 

 ییەئوستوورەناوی عیسا لە وشەی عیبرانی یەشوع گیراوە، یەشووع کەسایەتییەکی : دەڵێ

. ەو هەمان مەوعوودی ئایینی یەهوودە(یەهووە رزگار دەکات)و ناوەکەی بە واتای 

ەکی ودایخ. هەبووە ش لە مووسا، لەو ناوچەیەدا بوونیئایینێکی سەرەتایی یەشووع پێ

. انە کە پێوەندییان بە جەژنی بەهارییەوە هەیە، دەچێخودایو ئەو  فەلەستینی کە لە تەمووز

کی ئینسانی هەیە کە سەرەتا جلی پاشایەتی لە بەر ەینیانەدا، قورباخودایلە ئایینی ئەم 

و خوێنی ئەو رزگاری بۆ  و دەخورێ، بەو هیوایە کە گۆشت و پاشان دەکوژرێ دەکرێ

ەکان تاک پەرستی دینی مووسایان قبووڵ کرد، یکاتێ یەهوودی. بە دیاری بێنێ کۆمەڵگە

تا رادەیەک درێژەی   و جەلیل بەاڵم لە دەورووبەری سامرییە. ئایینی یەشووع راگیرا

و خواردنی  ، ئاخێزیانی ئەودرا، دوایی بوو بە شانۆی لە خاچدانی خودایەکی مرۆیی پێ

ی کە قەدەغە کرا بوو، لەو ناوچەیەدا هەر بەرێوە ژەمێ نان، لە جێی قوربانیی مرۆی

و گەرانەوەی  و لە خاچدانی عیسا ئەم ئایینە بوو کە دواتر ئوستوورەی ئەشکەنجە. دەچوو

.ئەوی لێ ساز کرا
0

ەکان پیرۆزی هەبووە، یکە بۆ یەهوودی( یەشووع)ئەم ناوە واتە عیسا 

ئەوەی کە رووی لە داهاتوو ەکان ناوێکی ناسراو بووە، بە هۆی یالی کاهینە یەهوودی

بۆیە بەرەبەرە دەبێ بە . بووە، لە دەقی تەوراتدا مژدەدەری رزگاری نەتەوەیی بووە

و خۆیانیان بەو  ناوێکی گشتی کە ژمارەیەکی زۆر لە کاهینەکان کەڵکیان لێ وەرگرتووە

و  ناوەوە ناساندووە، تا بەو شێوەیە پێڕەوی زۆرتر بە دەور خۆیاندا کۆ بکەنەوە

کاهینەکان کە کاری سەرەکییان هەر وەک لە بەشی جادوودا . یگەری زۆرتریان هەبێکار

دا کاریان (یەشوع)باسکرا، پێوەندی بە پزیشکییەوە هەبوو زۆرجار لە ژێر ناوی عیسا 

مامۆستا، کەسێکمان بینی کە بە ناوی تۆ : دا یوحەنا بە عیسا دەڵێ لە ئینجیلی مرقس. دەکرد

                                                 
0
مرکز مطالعات و تحقیقات : حسن توفیقی، قم: رابرتسون، آرچیبالد، عیسی اسطورە یا تاریخ، ترجمە - 

  ٨0، ص 037٨ادیان و مذاهب 
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. هەر بۆیە ئێمەش پێشمان پێگرت. م وەدوای ئێمە نەدەکەوتدێوو درنجی راودەنا بەاڵ

(3٨:٨) 

و  جادووکاردا دەردەکەوێ کە ناوی عیسا ناوێکی ناسراو بۆ  لەم بەشەی ئینجیل

و  نەخۆشیان شەفا داوەو دێو( واتە یەشووع)کاهینەکانی ئەو دەڤەرە بووە، هەر بەو ناوە

لە کارە سەرەکییەکانی کاهینەکان  و راوە جندۆکە یەکێک جنگیری. جندۆکەیان گرتوە

بووە
0

و ئێستاشی لەگەڵ بێت هەر ئەو  کە بە میرات بە کشیشە مەسیحیەکانیش گەیشتووە 

 . کارە دەکەن

 

 چیرۆکی باراباس-٢

چیرۆکی  ،پێش لە مەسیحییەت ،شایەتییەکی دیکە بۆ هەبوونی ئایینی یەشووع یان عیسا 

ێ بەندکراوێکی تاوانبار بوو کە لە جیاتی عیسا ئینجیل سەبارەت بە باراباس دەڵ. باراباسە

نهێنی ئەم : رابرتسۆن دەڵێ. دا واتە کوڕی باب باراباس لە زمانی ئارامی.  ئازاد کرا

ی نگەلە کە تایبەت بە قوربانیی مرۆیچیرۆکە لەوێدایە کە لە زۆرینەی هەرەزۆری ئەو ئایی

رابوون، کوڕی سەرۆک یان پاشا لە جیاتی باوکی قوربانی دەک
2

کاتێ کە چیرۆکی لە .  

ەکان گوتیان کە ئەو چیرۆکە جگە لە یخاچدانی عیسا بۆ یەکەمجار پەرەی سەند، یەهوودی

. تر نیە هیچی( عیسای کوڕی باب)گێڕانەوەیەکی تازە لە نەریتی کۆنی یەشووع باراباس 

ر ئەو مەسیحییەکان لە بەرانبە. یەکی ناوزڕاو بووئوستوورەەکانەوە ئەوە یبە الی یەهوودی

                                                 
0
لە دنیای پێش سەردەمی زانستدا جنگیری یەکێک لە شێوەکانی شەفا بەخشین دەهاتە ئەژمار چونکە پێیان  - 

بەتایبەت کاتێک لە گەڵ نەخۆشینە . چێتە ناو جەستەی خەڵکەوەوابوو نەخۆشییەکان لە رێگای جندۆکەوە دە

ئێستاش لە نێو خەڵکی . کاندا بەرەوڕوو دەبوون تەنیا دەرمانێک کە بەکاریان دەهێنا جنگیری بووەینیدەروو

نەزانی خۆماندا ئەو باوەڕە هەر ماوەو پێیان وایە ئەو کەسەی تووشی نەخۆشی دەروونی هاتووە جندۆکە 

اندووەو شەیتان چۆتە ناو جەستەیەو، رێگەی ئەو راوە جنۆکەش هەمیشە زۆر سەیرو سەمەر و دەستی لێوەش

واتە بۆ دەرکردنی جندۆکە ئەوەندەیان لێداوە ! جاریش بووەتە هۆی مەرگی نەخۆش هێندێکسەخت بووەو 

 .کە مردووە

 
2
اتە پێشکەش کردنی بەشێک خەتەنە کردن و. ئەو ئایینە دواتر کەم کرایەوەو بوو بە خەتەنە کردنی کوڕ -  

مووسا لە : لە تەوراتدا لە سەفەری چوونەدەرەوەدا هاتوە. لە جەستەی کوڕ بۆ پاراستنی تەندروستی باوکی 

و هەڕەشەی مردنی  لە رێگادا کاتی حەسانەوە خودا هاتە بەرچاوی. دا بۆ میسر دەڕۆییشت گەڵ بنەماڵەکەی

و پێستی زیادەکەی خستە بەرپێی مووساو  ەتەنە کردسەفوورە بەردێکی تیژی هێناو کوڕەکەی خ. لێکرد

پاشان خودا لە . بە بۆنەی خەتەنە نەکردنی کورەکەتەوە خەریک بوو خۆت تووشی مردن بکەی: گوتی

 ( 27-4/24چوونەدەرەوە، . )کوشتنی موسا چاوپۆشی کرد
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رەخنەدا بوو کە چیرۆکێکیان لە ئینجیل زیاد کرد، چیرۆکێک کە باسی جیاوازی عیسای 

 .ئەوان و یەشووع باراباسی دەکرد

و ئاخیزیانی عیسا  پاڵی داوەتە شانۆیەکی ئایینی کە  رابرتسۆن دەڵێ چیرۆکی ئەشکەنجە

 .دا بووە پێوەندی لە گەڵ ئایینی یەشووع

دا، ئایینێکی کۆنی  نی لە فەلەستینسەدەی یەکەمی زایی نی رابرتسۆن لەبە پێی وتەکا

شاراوە بوونی هەبووە کە رێورەسمە سەرەکییەکەی رێورەسمی سەمبۆلیکی مەرگی 

. بووە( بارباس)بە ناوی یوشەع کوڕی باب  saviour-godخودایەکی رزگاریدەر 

ربانی مرۆڤ شانۆیەکی ئایینی کە هەموو ساڵێک لە بەهاردا لە جیاتی رێورەسمی کۆنی قو

 .بە رێوە چووە

ی 71ەکان لە ساڵی یبوونی پەرەستنگای یەهوودی  و وێران پاش رووخانی ئوورشەلیم

ەکان سەبارەت بە یرزگاریدەر لە گەڵ خولیای یەهوودی خودایی ئوستوورەدا،  زایینی

هاتنی رزگاریدەرێک تێکەڵ بوو
0

و هەروەها بەشێکی زۆر لە یەهوودبەاڵم کەنیسەی . 

و   ئەوان ئەو دینەیان وەک الدان. ەکان ملیان بەو دینە تێکەاڵوە نەداییەهوودی

ەکان یغەیری یەهوودی هەر بۆیە ئەم جوواڵنەوە رووی لە . بەالڕیداچوون ناودێر کرد

 .یەهوودکردو بوو بە ئایینێکی دژە 

 

 و سانتاکالوز کریسمەس -٣

سیحە، ئەوەیە کە بە ناوی دیارەدەیەکی دیکە کە دەرخەری بنەمای ئوستوورەیی ئایینی مە

و سەری ساڵی  جێژنی لە دایک بوونی عیسا وەکو لە هەموو دنیادا  کریسمەس دەناسرێ

یەکان دەڵێن کە کلێسا جێژنی لە دایک بوونی یبەاڵم بەڵگە مێژوو. زاینی جیژن دەگیردرێ

مبر لە رۆژمێری ژولیاندا بیست و پێنجی دسا. مەسیحی دەقاودەق لە دینی میترایی گرتووە

و گەرمای  و تین شەوی لە دایک بوونی خۆرە، چونکە لەوە بەدوا رۆژەکان درێژ دەبنەوە

 ،و میسردا بەرێوەدەچوو جێژنی لە دایک بوونی خۆر کە لە سووریە. خۆر زۆر دەبێ

بەشدار بووان تا نیوەی شەو لە پەرەستنگاکان دەمانەوە، نیوەشەو . زۆر گرینگ بوو

! رۆشنایی تیشکی خست! کچی دەس لێنەدراو هات: دەکرد و هاواریان دەهاتنە دەرەوە

میسرییەکان تەنانەت کۆرپە بوونی خۆریان بە جێگۆڕکێ لە گەڵ کۆرپەیەکی راستەقینە 

                                                 
0
 ٨5رابرتسون، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

033 

 

شانۆگەری دەکرد، لەو رێورەسمەدا ئەو کۆرپەیانە دەهێنایە بەردەستی باوەرمەندان، بۆ 

سامبر کوڕێکی دەبوو ئەو کچە کە رۆژی بیست و پێنجی د. ئەوەی کرنۆشی بۆ بەرن

گەورەی رۆژهەاڵت بوو کە سامییەکان پێیان دەگوت کچی ئاسمانی یان  خودای-هەمان ژن

 .ە شێوازێک لە ئیشتار بووخودای-لە ناوچە سامی نشینەکاندا ئەو ژن. ئاسمانی خودای-ژن

ئینجیلەکان باسی لە دایک بوونی عیسا ناکەن، هەروەها کلێسای کۆنیش رۆژێکی تایبەتی 

بەاڵم مەسیحییەکانی میسر وردە وردە رۆژی شەشی . کردووەبارەوە دیاری نە لەو

لە کۆتایی سەدەی سێهەم یان ... جوونیان وەک رۆژی لە دایک بوونی عیسا دیاری کرد

رۆژی لە  وەکسەرەتای سەدەی چوارم کلێسای رۆژئاوا کە شەشی جوونی هەرگیز 

رۆژی راستەقینە  وەکدسامبری  دایک بوونی عیسا قەبووڵ نەکردبوو، بیست و پێنجی

و کلیسای رۆژهەاڵتیش ئەو رۆژەی قەبووڵ کرد راگەیاند
0
. 

بەاڵم هەموو تایبەتمەندییەکانی ئەو لە  ،خۆری گرتەوە خودایعیسا ئەگەرچی جێگای 

بۆ نموونە لە شەوی کریسمەسدا سانتا کالوز کە پێرە پیاوێکە، بە . ئایینی مەسیحدا مایەوە

و دیاری بۆ  دێت و کاڵوێکی تایبەتی گولینگەدارەوە درێژی سپی و ردێنێکی جلی سوور

جلی سووری سانتاکالوز نوێنەری توێژی الیەنگری میترا واتە . مندااڵن دەهێنێت

لە . سەربازانە، کاڵوەکەی سانتاکالوز هەمان فریجی واتە کاڵوی تایبەتی کاهینانی میتراییە

ییدا بە ناوی پیر دەناسرێ، واتە سانتاکالوز یان الیەکیترەوە بەرزترین پلە لە ئایینی میترا

 .پاپانۆئێل کەسێک نیە جگە لە پایەبەرزترین کاهینی میترایی

 

 دایکی پیرۆز -٤

و لە نیەمەریەمی دایکی عیسا ئەگەر چی یەکێک لەو سێ کۆڵەکەی سیانەی مەسیحی   

ەر چاو لە ئەم و ب دەقی ئینجیلیشدا ناوێکی ئەوتۆی لێ نەبراوە، بەاڵم رۆڵێکی گرینگ

و ئاسمانی لە هەموو  ەکی پیرۆزخودای-هەر وەک پێشتر باسکرا، ژن. ئایینەدا دەگێڕێ

ە لە رەسەنترین خودای-ئایینە کۆنەکانی پێش لە مەسیحییەتدا بوونی هەیە، بەاڵم ئەم ژن

و  و جووت بوون و دڵتەڕە کە هێزی ژیان بیچمی خۆیدا، نە دایک بەڵکوو ژنێکی الو

و بەرەکەت بەخشین  لە ئەوەوە سەرچاوە دەگرێت، ئەرکی سەرەکی ئەو پیتخۆشەویستی 

ەکی نێری خودایە خودای-ئەم ژن. و بەهێز کردنی خاک بۆ روواندنی روەکە بە ژیان

                                                 
0

 401فریزر،سەچاوەی پێشوو، ص  -
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و شینی  دا بە دوایدا دەرواخو-و ژن وتی ئوستورەکەدا دەکوژرێتخۆش دەوێت کە لە رە

توورە جیاجیاکاندا بینیمان، لە هەر شوێنێکدا بەاڵم ئەم بنەما هەروەک لە ئوس. بۆ دەگێڕێ

دەگۆڕدرێ بە دایکی  زا و زێ خودای-و رۆڵێ ژن گۆڕانی وردی بە سەەردا دێ هێندێک

دەردەکەوێ،  دای یەکەمی لە ئوستوورەی ئاتیس و سیبەلقۆناخئەو گۆڕانە . ئاسمانی

دایکێک کە عاشقی  وەکەو سیبەل لە گێڕانەوەیەکدا دایکی ئاتیس دێتە ئەژمار، رۆڵی ئ

و لە  کوڕی خۆی دەبێ، دواتر لە رەوتی گۆڕانی فەرهەنگی ناوچەکەدا دەگۆڕدرێ

و  ی دووهەمدا، دایک دەبێ بە زڕ دایک، نموونەی ئەوە لە چیرۆکی سیاوەشقۆناخ

بە گۆڕانی دایک بە زڕدایک . تیسوودابەدا دەبینین، سوودابە زڕدایکی خۆشەویستەکەیە

و بە کردەوەیەکی خراپ  ە ئەگەرچی بە تەواوی پاساو نادرێتەوەئەو خۆشەوستیی

 . یدا دێتەوەەمەکدەناسرێ، بەاڵم تا رادەیەک لە گەڵ فەرهەنگی سەردە

و  نێر هەنگاوێک دوورتر دەبێتەوە خودایداو خو-ی سێهەمدا پێوەندی نێوان ژنقۆناخلە 

ە کە خۆی خۆی لە چیرۆکی خۆشەویستی ژنی عەزیزی میسر بە نیسبەت ئەو کوڕ

لە بەشی ئوستوورەکانی قورئان بە شێوەیەکی )گەورەی کردووە واتە یۆسف، دەنوێنێ 

 ( وردتر پەرژاومەتە سەر ئەم بابەتە

و ( دمتر)بە تەواوی و بە بێ ئەمالوئەوال دەگۆڕی بە دایک  خودا-ژنلە بیچمی یۆنانیدا 

کوژراویش لە جیاتی کوڕ دەبێ بە کچ خودایتەنانەت 
0
 . 

کە ماڵی سەرەتایی ) یەهوودەوەی کە ئوستوورەکانی مەسیحییەت جگە لە ئایینی بە هۆی ئ 

 ،ژێر کاریگەری دوو بیاڤی فەرهەنگی واتە دەڤەری کەنعان لە( ەت دیتە ئەژمارییمەسیح

ئیمپراتووری رووم پێکهاتوون، لە بیچمی کۆتایی  و هەروەها و سووریە ئورشەلیم

کوژراوی  خودایو تێکەڵ بوونە، واتە رۆڵی  اوەڕتوورەکەدا هەردوو بیاڤ رۆڵیان گێئوس

و بە زۆربەی  نێر کە پاشماوەی نەریتی پەرەستنگای ئیشتارە، لە شوێنی خۆیدا

کانی یۆنان ئوستوورەلە ژێر کاریگەری  خودا-ژنەوە ماوە، بەاڵم یکانیەینیتایبەتمەندییە ئایی

لەم نێوانەدا بابەتی . دایک ری روومدا بۆ خەڵک ناسراو بوونە، گۆڕاوە بەکە لە ئیمپراتوو

و رەسەنی  وەک ئامانجی سەرەکی زا و زێو پیت بەخشین بە ژیان و  خۆشەویستی

                                                 
0
( هادێس)ری سەرەکی ئەو گۆڕانەش ئەوەیە کە لە ئوستوورەکانی یۆناندا خودای دنیای مردووەکان هۆکا - 

نێرەو پێرسێفۆنە دەدزێ بۆ خۆی، لە کاتێکدا لە ئوستوورەکانی بابێلیدا سەروەری دنیای مردووەکان خۆشکی 

ناتوانێ رۆڵێکی لە خودا گۆڕاوە بە دایک هەربۆیە -لە الیەکی دیکەشەوە ژن. ئیشتار واتە ئەرشکیگالە

. ئەو گۆڕانگەلە بووەتە هۆی ئەوە رواڵەتی چیرۆکەکەش تا رادەیەک بگۆڕێت.  مردنی پێرسێفۆنەدا ببێت

دایکی ئازیەتبار یەکێک لە باشقەکانی وێنا کردنی دایکی ئاسمانی و پیرۆزە، ئەو دایکە کە  وەکبەاڵم دمتر 

 .لە ماتەمی رۆڵەکەیدایە
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ئەم ئامانجە سەرەکییە جێگای خۆی . ییەکەی لە بیر کراوەسروشتکە، بە شێوە ئوستوورە

کوژراو  خودایرزگارییەک کە لە رێگای مەرگی . داوە بە بابەتێک بە ناوی رزگاری

و خواردنی نان و شەرابی تایبەت کە نوێنەرایەتی گۆشت و خوێنی ئەو  وەە(مەسیح)

 .دەکەن، دەستەبەر دەبێت

ییەوە ئەو چیرۆکەی کە ئایینی مەسەحییەت لە سەری ئوستوورەهەر وەک بینیمان لە باری 

ئەم چیرۆکە لە ژێر کاریگەری راستەوخۆی . دامەزراوە بنەمایەکی کۆنی هەیە

 خودای-بەاڵم دواتر ژن. و نەریتی پەرەستنگای ئیشتار بووە زا و زێگەلی ئوستوورە

لەشفرۆشە پیرۆزەکانی پەرەستنگاش جێگەی .  عاشق جێگەی خۆیدا بە دایکێکی باکرە

و پێڕەوی دایکی مەسیح  ئەم کچانە وەک خزمەتکاری کلێسا. خۆیان دا بە کچەکانی کلێسا

. ن لە گەڵ پیاواندا پارێز دەکەنو تا مردن لە جووت بوو تا ماون کچێنی خۆیان دەپارێزن

نەریتی ناردنی کچان بۆ خزمەتکاری کلێسا بیچم گۆڕاوی هەمان نەریتی پەرەستنگای 

دەبا لەشی خۆیان ( بە تایبەت کچانی بنەماڵە ناودارەکان)ئیشتارە کە لەودا کچەکان 

 . پێشکەش بە پەرەستنگا بکردبا

ی تێپەڕاند، قۆناخو چەندین  یاندو زۆری خا ئەم گۆڕانە ئەگەرچی بە یەکجاری نەبوو

بەاڵم لە ئاکامدا ئەو ئایینە سەرەکییە بوو بە ئایینێک کە بە تەواوی دژوازی ریشەکەی 

و کردەوەی سێکسی  و جووت بوون زا و زێخۆی بوو، مووتیڤی سەرەکی ئەو ئایینە کە 

گای بوو، گۆڕدرا بە پارێزی جیددی لەو کارە، هەروەها بە هێز کردنی زەوی لە رێ

 . و ئاوی ئاڵۆش گۆڕدرا بە رزگاری لە رێگای خوێنەوە کردەوەی سێکسی

راپەڕینێک بە دژی ریشەکانی خۆی، هەموو ئەو  وەکبەم شێوەیە ئایینی مەسیحییەت 

دا یەهوودلە ژێر کاریگەری ئایینی  یشدواتر. نەریتانەی پێشووی بە سوودی خۆی گۆڕی

 . ە بۆ ئاسمانی لە زەوی  گواستەوسەرچاوەی بابەتی پیرۆز

 

 قورئاندالە  زا و زێی ئوستوورە

و نموونەکانی باس بۆ خوێنەر دەرکەوتووە  زا و زێورەی ئێستا کە بیچمی گشتیی ئوستو

، کاتی ئەوەیە کە برۆمە سەرباسی بیچمی قورئانیی ئەم ئۆستووەیە کە بە ناوی کراوە

 .نی عەزیزی میسرەو ژ و هەمان چیرۆکی بەناوبانگی یۆسف دەناسرێ" احسن القصص"

چیرۆکی یۆسف لە تەوراتدایە و  هاتووە دەقاودەق، هەمان قورئانداکەی لە ئەو چیرۆ

لە . محەممەد وەک نووسەری قورئان، گۆڕانێکی ئەوتۆی لەو چیرۆکەدا پێک نەهێناوە
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بە ژنی عەزیزی میسر  قورئانداکە لە )و ژنی فووتیفار  تەوراتدا سەبارەت بە یۆسف

فووتیفار کە سەرکردەی پارێزەرانی کۆشکی فیرعەون بوو، یۆسفی : ە کەهاتوو( ناسراوە

بە هۆی بوونی یۆسفەوە بەرەکەتی زۆری  خوداو بردیەوە بۆ ماڵ،  لە بازرگانەکان کڕی

و ئەویش ئەوەی زانی بوو، هەر بۆیە ریزی زۆری لە یۆسف  خستە ژیانی فووتیفار

ە دەستییەوە، یۆسف کە الوێکی بەرەبەرە هەموو کارەکانی ماڵی خۆی دا ب. دەگرت

و الی خۆی  و خۆشەویستی ژنی فووتیفاری بەرە و خوێن شیرین بوو، نیگا جوانچاک

مەیلی جووت بوون لە گەڵ یۆسفی خستە دڵی، بەاڵم یۆسف داواکارییەکەی رەت  راکێشا و

و  و پشتی لێکرد، ژنەکەش بۆ تۆڵە کردنەوەی ئەو کارە، تاوانی داوێن پیسی کردەوە

یۆسف ماوەیەک لە زینداندا بوو، . و خستیە بەندیخانەوە ستدرێژی خستە پاڵی یۆسفدە

پاشان بە هۆی توانایی لە لێکدانەوەی خەونی فیرعەونەوە لە زیندان ئازاد کرا، دوایی بوو 

 ( 43 – 3٨ئافراندن، )بە کەسایەتی دووهەمی واڵتی میسر 

دیارە . مان شێوەی تەورات هاتووەچیرۆکی یۆسف لە سوورەی یۆسفدا بە هە قورئاندالە 

ەکانی یسەرچاوەی محەممەد بۆ ئەم چیرۆکە هەمان گێڕانەوەی تەوراتییە کە لە یەهوودی

و براکانی  پاش ئەوەی باسی باوک( سوورەی یۆسف) قورئاندالەم بەشەی . بیستووە

ی ئەوو چۆنیەتی خستنە ناو بیر یۆسف
0
 :دەکات دەڵێ 

 

مرأتە أکرمی مثواه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا و کذالک و قال الذی اشتراه من مصر إل

مکنا لیوسف فی األرض و لنعلمە من تأویل األحادیث و هللا غالب على أمره و لکن أکثر 

و راودتە التی هو فی بیتها عن نفسە و غلقت األبواب و قالت هیت ( 20) الناس الیعلمون

و لقد همت بە و هم ( 23) یفلح الظالمونلک قال معاذ هللا إنە ربی أحسن مثوای إنە ال

بها لو ال أن رأى برهان ربە کذالک لنصرف عنە السوء و الفحشاء إنە من عبادنا 

و استبقا الباب و قدت قمیصە من دبر و ألفیا سیدها لدى الباب قالت ما ( 24) المخلصین

ن بعد ما رأوا ثم بدا لهم م( 25) جزاء من أراد بأهلک سوءا إال أن یسجن أو عذاب ألیم

                                                 
 ئەوداو دوای بە باوکی شینگێڕانی و باوکی بۆ کراسەکەی نانیهێ و یۆسف خستنی چا لە -  

 هێمای چا. کوژراو خودای چیرۆکی لە دیکە رواڵەتێکی یۆسف، هاتنەوەی سااڵنێک دوای پاشان
 رۆڵی بەاڵم( وایە شاهنامەشدا مەنیژەی و بیژەن چیرۆکی لە وەک هەر) لێرەدا مردوەکانە دنیای

 یەکێکە و بەش دوو هەر سەرەکی بیچمی دیارە ۆسف،ی براکانی رۆڵی بە گۆڕاوە خودا-ژن
 یۆسفیان چیرۆکی و کرابن تێکەاڵو دواتر و هەبووبێتن جیاجیا چیرۆکی دوو وەک لەوانەیە
 .بێت پێکهێنا
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و دخل معە السجن فتیان قال أحدهما إنی أرانی أعصر ( 35) اآلیات لیسجننە حتى حین

خمرا و قال اآلخر إنی أرانی أحمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منە نبئنا بتأویلە إنا نراک 

یا صاحبی السجن أما أحدکما فیسقی ربە خمرا و أما اآلخر فیصلب ( 36) من المحسنین

و قال للذی ظن أنە ناج منهما ( 40) لطیر من رأسە قضی األمر الذی فیە تستفتیانفتأل ا

و قال ( 42) اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربە فبث فی السجن بضع سنین

الملک إنی أرى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و أخر 

قالوا أضغاث أحالم و ( 43) م للرءیا تعبرونیابسات یا أیها المأل أفتونی فی رءیای إن کنت

و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد أمة أنا أنبئکم ( 44) ما نحن بتأویل األحالم بعالمین

 ( 45) بتأویلە فأرسلون

 

قەدری بگرە بەشکوو قازانجی لێ : ئەو کەسەی لە میسر سەندی بە ژنی خۆی گوت

ژنەی وا یۆسف لە ماڵی ئەوا بوو تەمای  ئەو( 20...)بکەین، یان بیکەینە زارۆی خۆمان

، ئەو ائەی پەنا بەخود: گوتی! بەلەز ئامادە بە: و گوتی دەرگاکانی لێ داخست. تێکرد

وێ پەالماری ئەمی داو ئەمیش گەر بەڵگەی پەروەرەندەی ...ئاغامە، قەدری گرتووم

بەر دەرێ تووشی  لە... رگاکەبە کێبەرکێ هەردوو گەییشتنە الی دە... نەدیبا ئاوقای دەبوو

و خێزانی تۆ تەماداری سزای کەسێ چییە دەگەڵ ماڵ: گوتی ( ژن. )ی وی هاتنسەرەڕ

پاشان وایان ( 25و 24و 23)شوورەیی بێ، غەیر لە زیندان یان جەزرەبەیەکی بەژان؟ 

دوو خواڵمیش دەگەڵ ئەو چوونە زیندانێ، یەکیان . باش زانی تا ماوەیەک زیندانی بێت

من لە خەوما نانم بە سەرەوەیە، مەل : وشم ئەوی دی گوتیگدیوە ترێ دەگوتی من خەونم 

یەک لە ! ئەی هەردوو هاوبەندیخانەم( 36و 35... )لێی دەخۆن، خەونەکانمان بۆ لێکدەوە 

تا چەند ....پاش ئەوە( 40...)ئێوە دەبێتە مەیگێڕی خێوی، ئەوەکەی تری لە دار دەدرێ

گوتی لە خەوما دیتم حەوت مانگای قەڵەو حەوت  شا( 42. )ساڵێک لە گرتووخانە مایەوە

ئەو ( 44و 43. )گوتیان لەم تەرزە خەونانە سەر دەرناکەین... چێڵی لەڕ دەیانخواردن

هاوبەندیخانەی یۆسفە کە بوو بە مەیگێڕ دەکەوێتە بیر یۆسف و یۆسف خەونەکە 

 (56-45)لێکدەداتەوەو هەر لەو رێگایەوە پلەی الی شا بەرز دەبێتەوە 

 

ەر وەک دەبینین چیرۆکی یۆسف هاوسەنگییەکی تەواوی هەیە لە گەڵ هەموو ه

ی تیدایە، زا و زێو هەموو مووتیڤە سەرەکییەکانی ئوستوورەی  زا و زێئوستوورەکانی 
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و یۆسف هەمان خودای نێرە  ئیشتاری هەیە خودای-ژنی کڕیارەکەی یۆسف جێگەی ژن

هەر بەو هۆیەوە دەکەوێتە بەر   نادات، خودا-ژنکە مل بە خۆشەویستی و هەوەسی 

و  و قات ماوەیەک لەوێ دەمێنێتەوە بەاڵم وشکەساڵ. و لە بەندیخانە دەکرێ غەزەبی ئەو

لەم چیرۆکەدا باسی لێوەکراوەو پاشای میسر کە ئەو وشکە ساڵەی )قڕی واڵت دادەگرێ 

ە رواڵەتی و لە ناو چوونی بەروو بوومە ک لە خەودا دەیبینێت هەمان مردنی هێزی ژیان

چیرۆکەکە دەڵێ بە هۆی )و  پاشان یۆسف لە گرتووخانە ئازاد دەکرێت( بەم شێوە گۆڕاوە

هەر وەک دەبینین هەموو . خەڵک لە برسییەتی رزگار دەبن( زانیاری و تەدبیری ئەو

بەشەکان دەقاودەق لە گەڵ ئوستوورەکەدا دێتەوە، بەم شێوە سەرچاوەی ئەم چیرۆکە لە 

چیرۆکی یەکێک لە ئەنبیا ناوی دەبا، روون دەبێتەوە کە هەمان  وەکمەد کە محەم قورئاندا

ەکان لە ماوەی نیشتەجێ بوونیان لە یدیارە یەهوودی. و تەمووزە ئوستوورەی ئیشتار

و دواتر بە شێوەی چیرۆکی یۆسف  ناوچەی بابێلدا ئەو چیرۆکە بەرباڵوەیان بیستووە

 .هێناویانەتە ناو دەقی تەوراتەوە

و پەرەستنگای ئەو لە  و نەریتەکانی ئیشتار و چیرۆک زا و زێئوستوورەی کاریگەری 

، بەڵکو یەکێک لە گرینگترین سرووتەکانی ئەم دینەش نیەتەنیا ئەمە  یەهوودسەر دینی 

قوربانیش کە . هەر لەم رێورەسمەوە سەرچاوەی گرتووە کە بریتییە لە سرووتی قوربانی

ە دینەکاندایە، ریشەی لە هەمان ئایینی کۆنی یەکێک لە بەرباڵوترین سرووتەکان ل

و رەنگێکی جیاوازی  پەرەستنگای ئیشتاردا بووە، دواتر بەرە بەرە رواڵەتی گۆڕاوە

 .گرتووەتە خۆ

 

 سرووتی قوربانی 

و ئایینێکی تایبەتە، ئەم  یەک بەستراوی سرووتئوستوورەهەروەک پێشتر باسکرا هەر 

وە پاساو ئوستوورەایین یان سرووت لە رێگای ن، واتە ئتردوو بەشە تەواوکەری یەک

 . و لەناو ناچێت دەدرێتەوە، ئوستوورەش بە یارمەتی سرووت بەردەوام دووپات دەبێتەوە

کوژراو،  خودایی ئوستوورەیان هەمان  زا و زێی ئوستوورەسرووتی بەستراوە بە 

ئایینی دوو کردەوەی ئایینی و گرینگی . سرووتێکە کە بە ناوی شاکوژی دەناسرێت

لەوەوە ( دەکات ە بەردەوام السایی لە ئایینی یەهوودک)و هەر وەها ئایینی ئیسالم، یەهوود

 . سەرچاوە دەگرن
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بەو شێوەیە بەڕێوە دەچێت کە شای واڵت رۆڵی  زا و زێی ئوستوورەبەشی کردەوەیی 

لەم . خودا-ژنکوژراو دەگێڕێت، پایەبەرزترین ژنی پەرەستنگاش رۆڵی  خودای

فرەیزر . و کەسێکی تر لە جێگای ئەو دیاری کراوە شا هەموو ساڵێک کوژراوەسرووتەدا 

لە سەردەمی پێش لە مێژوودا :  ماوە بوونی پاشایەتی لە بابێلدا دەڵێ لە بارەی کورت

و ماوەی پاشایەتی شاکانی ئەو واڵتە تا مردن بووە، بەاڵم  پاشایەتی لە بابێلدا هەتا هەتایی

و پاش یەکساڵ روویداوە ەئەو مردنە زۆر نزدیک بوو
0

مردنی شا بۆ زیندوو بوونەوەی   

کوژراو  خودایو درێژەی ژیانی مرۆڤ پێویست بووە، چونکە شا هێمای  سروشت

و رۆشتنی بۆ دنیای مردووەکان لە  هاتۆتە ئەژمار، بۆیە دەبوو چۆنیەتی مردنی ئەو

اتە شای نوێ لە پاش کوشتنی شا، جێگری ئەو و. ریگای مەرگی شاوە هێماسازی کرابا

و  کوژراو خودایگەڵ ژنی مەزنی پەرەستنگا جووت بووە، بەو شێوە ئاخێزیانی 

هەموو ئەمانە بە شێوەیەک جادوویی السایی . پیشان دراوە زا و زێگەڕانەوەی هێزی 

و سرووتی تایبەتەوە بەڕێوە  و ئایین کرانەوە یان هۆمیۆپاتیکن کە لە رێگای ئوستوورە

 . ەمان بەهێز کردنی زەوی بۆ روواندنی گیاو روەکی باشترەچوونە، مەبەستیش ه

هەمیشە ئەو )نەریتی کوشتنی شا دواتر گۆڕاوە بە کوشتنی کوڕی شا لە جیاتی باوکی 

دا قوربانی کۆمەڵگەکوڕی گەورەی شا بووە کە لە پێناوی سوودی گشتی  ەینیقوربا

بووە، هەر  خوداییو  زیکیی سەرەتاییدا شا خاوەنی الیەنی مێتافیکۆمەڵگەلە (. "کراوە

کاتێک کە بڕیار درا . بەو هۆیەش خوێنی ئەو بۆ بەرەکەت بەخشین بە ژیان پێویست بووە

کەسێکی دیکە لە جیاتی شا ببێتە قوربانی، ئەو کەسە تەنیا دەیتوانی کوڕی شا بێت کە 

ئەو پشکە واتە قوربانی بوون هەمیشە ."  بووە خوداییوەک باوکی خاوەنی هێزی 

واتە )دیارە ئەم نەریتە بەم شێوە. وت لە کوڕی گەورەی شا کە جێگری ئەویش بوودەکە

کەی ەینیو رواڵەتی ئایی زۆری نەخایاندوە( کوشتنی هەرساڵەی شا یان کوڕی ئەو

و پاشایەتییەکی  بەو شێوەیە کە هێزی تایبەتی شا، لە رێگای سەرۆکایەتی. گۆڕدراوە

خاوەنی ( واتە دەسەاڵتی کاتی) ەسە هەر بەو هۆیەکاتییەوە دراوە بە کەسێکی دیکە، ئەو ک

لە ئاکامدا ئەو سەرۆک یان پاشا کاتییە لە جیاتی . تایبەتمەندییەکانی شا هاتووەتە ئەژمار

 . شای راستەقینە یان کوڕەکەی بووەتە قوربانیی

 ک لە رەوتی جێژنێکدا لە جیاتی شانیەلە بابێلدا ئەم جێگۆڕکێیە بەو شێوەیە بووە کە زیندا

 .کوژراوە، ئەو جێژنە بە ناوی جێژنی ساکایا ناسراوە

                                                 
0
 333فریزر، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 
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لە بابێلدا هەموو ساڵێک جێژنێک بە ناوی : فرەیزر سەبارەت بە چۆنیەتی ساکایاوە دەڵێ

ساکایا بەرێوە دەچوو، ئەو رێورەسمە پێنج رۆژ درێژەی هەبووە، لەودا تاوانبارێک کە 

و لەسەر کورسی شاهی  کراوە سزای مەرگی پێشتر بۆ دیاری کراوە، جلی شاهیی لە بەر

دانیشتووە، بۆ ماوەی پێنج رۆژ توانیویە هەموو حوکمێک بدات، بەاڵم پاش پێنج رۆژ 

و سووکایەتییەکی زۆر لە  و پاش ئازار و قامچییان لێداوە جلەکانیان لە بەر داکەندووە

خاچیان داوە
0
.

2
  

و لە زۆربەی  ووەئەم جێژنەش هەر وەک نەریتی پەرەستنگای ئیشتار زۆر بەر باڵو ب

فەرهەنگەکاندا هەبووە، لە ئیتالیا ناوی ساتۆرنالیایە، لە یۆنان بە ناوی جێژنی کۆرنیا 

دا جێژنی پووریم وەها ناوەرۆکێکی هەیە، لە مێزۆپۆتامیا یەهووددەناسرێ، لە ئایینی 

ی لە سەرە(یان زگماک)ناوی جێژنی زگمۆک
3
. 

نی عیسا، النیکەم تا دووهەزار ساڵ ی بە شایەتی چیرۆکی لە خاچ داقوربانیی مرۆی

مرۆڤە گوناحکارەکان لە رەوتی . شوێندا هەر بوونی هەبووە هێندێکلەمەوپێشیش لە 

ئایە هەیە کە باس  هێندێکلە قورئانیشدا . و لە خاچ دراون سرووتێکی بەهاریدا کوژراون

م دەکات، لە لە سەردەمی پێش ئیسال( کوڕەکان)لە رەوا بوونی قوربانی کردنی منداڵەکان 

 :سوورەی ئەنعامدا دەڵێ

 

                                                 
 303فریزر، سەچاوەی پێشوو، ص - 0
2
ئوستوورەی مەسییحیەتدا کە پێشتر باسکرا هاوچەشنی ئەم سرووتە لە گەڵ  چۆنیەتی مەرگی عیسا لە  - 

 .زۆر روون و بەرچاوە، واتە ئایینی یەشووع لە فەلەستینیشدا بەستراوی هەر ئەم سرووتەیە

   
3
تایبەت مەندی بەرچاوو هاوبەشی هەموو ئەم جێژنگەلە ئەوەیە کە هەموویان لە باری کاتەوە پێکەوە  - 

و لە  بەڕێوەچوونە(لە رۆژانی مانگی مارچدا)زیکەو بەهار نزیکن، واتە لە دواهەمین رۆژانی زستان و ن

یەکی چاوەڕوان نەکراو دەبیندرێ، لە رۆژانی بەرێوەچوونی ئەم ەیهومووشیاندا شادی و بێسەرووبەر

و مرۆڤ بۆی هەیە چی پێی  جێژنەدا کە مەحکوومێک پاشایەتی دەکات هەموو یاساکان هەڵدەوەشێنەوە

ێژنگەلە کە نەورۆزیش دیارە پاشماوەی ئەوانەیە، هەمان پێنج رۆژی پێنج رۆژی ئەم ج. خۆشە بیکات 

و نە لە سەر ساڵی رابردووە نە لە  مانگی سی رۆژە دەمێنیتەوە 02زیادەیە کە پاش دابەش کردنی ساڵ بە 

سەر ساڵی تازە، حافظ شاعێری بە ناو بانگی فارس سەبارەت بە ئەو جێژنە کە بە ناوی میری نەورۆزی 

 : ێدەناسرێ دەڵ

: واتە .  کە بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی/ سخن در پرده میگویم چو گل از غنچە بیرون آی

و  و خۆی ئاشکرا دەکات، خۆت دەرخە خونچەیەک کە دەم دەکاتەوە وەکو  گوێ لەم قسە نهێنیەی من بگرە

و دەرفەتی وەها نیەرۆژ و زیاتر لە پێنج  لە ماڵ مەمێنەوە چونکوو ماوەی جێژنی میری نەورۆزی کورتە

کرد واتە هەڵوەشاندنەوەی یاساکان و م تایبەتمەندیە سەرەکییە کە باسلەم شێعرەدا ئەو . ئیدی دەست نادات

خۆشی و شادی و بێسەرووبەرەیی بە روونی دیارە، شاعێر لە خۆشەویستەکەی داوادەکات لە دەرفەتی 

   .  ی و خواردنەوەو شادی بێتجێژنی نەورۆز کەڵک وەربگرێت و لە گەڵ ئەو خەریکی خۆش
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و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل أوالدهم شرکاؤهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم 

قد خسر الذین قتلوا أوالدهم سفها ( 037) و لو شاء هللا ما فعلوه فذرهم و ما یفترون

 (041) نوا مهتدینبغیر علم و حرموا ما رزقهم هللا افتراء على هللا قد ضلوا و ما کا

بتەوانانی شەریکدانەر بۆ خوا، وایانکرد کە زۆرێک لە هاوبیرەکانیان، کوشتنی منداڵی 

و پێکەڵ  و دینەکەیان لێ تێکەڵ و رەوا بێ تاکوو لە بەینیان ببەن خۆیان بەالوە جوان

و نەزانی منداڵی خۆیانیان کوشت،  ئەو کەسانەی وا لە بەر گەوجی( 037... )بکەن

دیارە . و بە بوختان کردن بۆ خوا، ئەو بیوەی کە پێدا بوون حەرامیان کرد بار بوونزیان

 (041. )و شارەزا نین رێیان لێ تێکچووە

وە نیەە دەردەکەوێ ئەوەیە کە قوربانی کردنی مرۆڤ بە پاساوی ئاییتئەوەی لەم دوو ئایە

قوربانی کردن لە لەوانەیە هەموو سرووتەکانی . تا ئەو سەردەمەش هەر ئاسەواری ماوە

نەبن، بەاڵم ئەوەی کە روونە ئەمەیە کە هەموو  زا و زێی ئوستوورەسەر بنەمای 

و زیاتر نێر قوربانی کردنەکان سەرەتا مرۆیی
0

و بە مەبەستی هێمن کردنەوەی  بوونە 

ە، خودایو وەدەست هێنانی رەزامەندی ئەوانەوە جێبەجێ کراون، ئێستا ئەو  انخودای

 .ەکی دیکەخودایوو بێت یان هەر ب زا و زێ خودای

                                                 
0
لە دەقی قورئاندا سەبارەت بە نەگونجاوی پێشکەش کردنی کچ بۆ  دەرگای خودا، لە چیرۆکی مریەمدا . - 

 :هاتووە

فلما وضعتها .اذ قالت امرات عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم

 اعلم بما وضعت و لیس الذكر كاالنثى و اني سمیتها مریم و اني اعیذها بك قالت رب اني وضعتها انثى و ەللا

 .و ذریتها من الشیطان الرجیم

من دەقەبەڵی تۆ  ،ئەو مناڵەی کەوتۆتە تۆلی منەوە! ئەی پەروەرەندەی من :کاتێ کەیوانۆکەی عیمران گوتی

ئەی پەروەرەندەی من ئەوا من مێینەم : ئەوسا کە بارەکەی دانا گوتی... بە هیوام لێم قەبووڵ بکەی. دەکەم

ئالی (. ئەوا ئەویش و بەرەیشم بە تۆ سپارد. من ناوم لێناوە مەریەم. نیەدیارە کچیش وەک کوڕ ... دیوە

دیارە بە پێی یاسا و نەریت دەبا نۆسکەی کوڕ قووربانی کرابا بەاڵم کە نۆسکە کچ بێت ( 36و  35 -عیمران

ی قوربانی بەستراوی رەگەزی خوداکانە، لەو فەرهەنگانەدا کە خوداکان نێر یان مێ بوون. قوربانی ناکرێت

ەکان واتە ئەرشکیگال ژنەو ووەک نموونە بابێلییەکە کە هەم خودای مردو)مێینەن قوربانی دەبێ نێر بێت 

بۆ )کانیشیان دەگۆڕێ نیەبەاڵم کاتێ خودایان دەگۆڕدرێن رەگەزی قوربا( کە ئیشتارە زا و زێهەم خودای 

وەکان واتە هادس نێرە قوربانیەکەی دەبێتە ویۆناندا کە خودای دنیای مرد ئوستوورەکانینە لە نموو

ربانی هەمیشە ژنە، لە نیەکاندا قولە زۆربەی هەرە زۆری ئوستوورە یۆنا( پێرسێفۆنە کە کچی دمترە

کان باو و فەرهەنگی رۆژهەاڵتی دووریشدا بە هەمان شێوە قوربانی کردنی کچە الو و جوانەئوستوورە

 . بووە
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و روون بوونەوەی بیچمی سەرەتایی ئەم  پاش دەرکەوتنی چییەتی سرووتی قوربانیی 

و  یەهوودسرووتە، واتە مرۆیی بوونی، دەپەرژێمە سەر ئەو دوو کردەوە گرینگەی ئایینی 

 :یتین لەئەو دوو کردەوە بر. هەروەها ئیسالم کە بنەمایان لە سەر ئەم سرووتە دامەزراوە

 

 (بەران)قوربانی ئاژەڵ  -١

لە تەوراتدا باسی قوربانی باسێکی زۆر چڕو پڕە، دیارە یەکێک لە سەرەکیترین 

قوربانی  یەهوودو دینکارانی  قوربانی کردنە، کاهینان یەهوودسرووتەکانی ئایینی 

کیان ەینی، خەڵک بۆ هەر شتێک دەبا سەرەتا قورباکردووەجۆراوجۆری زۆریان دیاری 

ی قوربانی کردنی کوڕی بەاڵم ئەوەی کە پێوەندی لە گەڵ سرووت. پێشکەشی یەهووە کردبا

 .باسی لێوە کراوە بووە ئەوەیە کە لە چیرۆکی ئیبراهیم و ئیسحاقی کوڕیدا گەورەی شاوە

کوڕە تاقانەکەت کە زۆرت : بۆ تاقیکاری ئیبراهیم پێی دەڵێ بە پێی دەقی تەورات، خودا

و لە سەر یەکێک لەو کێوانەی کە پێت دەڵێم ، وەک  موریا ببەخۆش دەوێ، بۆ واڵتی 

 و دەینێتە کۆڵی کورەکەی، خۆی خنجەر ئیبراهیم هێزم دێنێت! دیاری برژاو قوربانی بکە

کاتێ دەگەنە شوێنەکە . ێ دەکەونو پێکەوە وەڕ و کەرەستەی ئاگر کردنەوە هەڵدەگرێت

ی دادەنێ، خنجەرەکەی بەرز دەکاتەوە بۆ کەمەئیبراهیم ئیسحاق دەبەستێتەوەو لە سەر هێز

هاواری لێدەکات، واز لە کوشتنی کوڕەکەت  خوداکوشتنی ئیسحاق، لەو کاتەدا سروشی 

بێنە، ئیبراهیم چاوی بە بەرانێک دەکەوێ کە شاخی لە چڵێکدا گیری کردووە، پاشان ئەو 

 ( 03-2 /22ئافراندن، . )و لە جیاتی ئیسحاق دەیکا بە قوربانیی بەرانە دێنێت

محەممەد ئەم چیرۆکەشی هەر وەک زۆربەی چیرۆکەکانی دیکە، هەر بەم شێوەیە 

گوازتۆتەوە بۆ ناو دەقی قورئان، تەنیا ناوی کوڕی ئیبراهیم لە ئیسحاق گۆڕاوە بە 

ئیسماعیل، ئەوەش لە بەر ئەوە بوو کە محەممەد ناسنامەیەکی بۆ بنەماڵەی بەنی هاشم 

مەبەست . مندااڵنی ئیسماعیلی کوڕی ئیبراهیم دەهاتنە ئەژماردەرهێنا بوو کە لەودا ئەوان 

و لەو رێگایەوە  لەو کارەش ئەوە بوو کە بەنی هاشم بگەیەنێت بە پێغەمبەرانی یەهوود

ەکاندا ببەخشێت، بەاڵم وێڕای هەموو یرەوایی بە پێغەمبەریی خۆی لە الی یەهوودی

هەوڵەکانی ئەو،
0

دانیان بەودا نەناو لەوانەیە هەر  ەکان هەرگیز وەک پێغەمبەرییەهوودی 

                                                 
0
محەممەد سەرەتا زۆر هەوڵی دەدا رای یەهوودییەکان بۆ الی خۆی راکێشێت، چیرۆکەکانی تەوراتی  - 

تەنانەت بە . و پەسەندی دەکرد، باسی هەڵبژێردراوی بەرەی ئیسرائیلی لە قورئاندا دەکرد  دەقاودەق دەهێنا

گای یەهوودکان لە تنرووی لە پەرەستنی پەرەسۆز بوو، پێچەوانەی کەس و کاری خۆی کە کابەیان لە ال پیر
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و بێزاری قووڵی محەممەد بە نیسبەت  کانی دوژمنایەتینیەئەوە یەکێک لە هۆکارە دەروو

 .ەکانەوە بێتییەهوودی

 :بەم شێوەیە هاتووە قورئانداچیرۆکی قوربانی کوڕی ئیبراهیم لە 

ر ما ذا ترى قال یا فلما بلغ معە السعی قال یا بنی إنی أرى فی المنام أنی أذبحک فانظ"

 فلما أسلما و تلە للجبین( "012) "أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء هللا من الصابرین

 "قد صدقت الرؤیا إنا کذالک نجزی المحسنین( "014) "و نادیناه أن یا إبراهیم( "013)

 و ترکنا علیە( "017) "و فدیناه بذبح عظیم( "016) "إن هذا لهو البالء المبین( 015)

 (01٨) "فی اآلخرین

من لە ! ئەی کوریژگەکەی خۆم: کاتێ گەییشتە تەمەنێک کە وێڕای ئەو خەبات بکا، گوتی 

: گازین کردی... کاتێ هەردوو بریاری خۆیان سەلماند...خەونم دا وام دیوە تۆ سەر دەبڕم

ەکی هەرە گەورە یئێمە ئەومان بە قوربانی...ئەی ئیبراهیم ئەوا خەونەکەت وەدی هات

 (01٨هەتا  012 -سافات)ەوە ییکڕ

ئەم چیرۆکە بووە بە بنەمای تێئوریکی سرووتێک کە سااڵنە بە شێوەیەکی بەرباڵو، لە ناو 

باسێک لەو  قورئاندالە . و بە ناوی جێژنی قوربان دەناسرێت موسڵماناندا بەرێوە دەچیت

جێژنی قورباندا  ئاژەڵە کە دەبێ ببێتە قوربانی ناکرێت، بەاڵم موسڵمانان تێکڕا لە رۆژی

دایە، تەنیا خەڵکی یەهوودبەران قوربانی دەکەن، دیارە ئەمە لە ژێر کاریگەری ئایینی 

ئەمە نیشاندەری رێورەسمێکی . جار وشتر قوربانی دەکەن هێندێک مەککەخودی شاری 

کۆنی قوربانی کردن لە الی خۆیانە کە پێش لە ئیسالم هەبووەو دوای ئیسالمیش درێژەی 

ئەم بەرانە لە کوێوە هاتووە؟ بۆ لە جیاتی کوڕی بۆ ئەوەی بزانین کە ەاڵم ب. پێدراوە

ی بەناوبانگی ئوستوورەگەورەی سەکردەی هۆز قوربانیی کراوە؟ چ پێوەندیەک لە نێوان 

 ئوستوورەو ئەم شێوە قوربانی کردنەدا هەیە؟ ناچارین دیسان بگەرێنەوە بۆ  زا و زێ

 . کۆنەکان

ار کاتێ دەکەوێتە دەستمان کە لە ئوستوورەکانی یۆناندا، چاومان و ئاسەو پێیەکەم شوێنە

بە پێستی زێڕینی بەرانێک دەکەوێت کە ئەوەندە پیرۆزە، ئەژدیهایەک بەردەوام 

                                                                                                                 
و تەنانەت بەردەوام بە خراپە  وازی لەوان هێنا نیەئورشەلیم کرد، بەاڵم کاتێ دیتی کە هەوڵەکانی کاریگەر 

لەوێش . و بوتەکانی و خزم و کەسی خۆی کرد ناوی لە هەمان بەرەی هەڵبژێردراو هێناو رووی لە کابە

خودای گەورەی کابە و لە سوورەی نەجمدا بە شایەتی بەڵگە -سێ ژنسەرەتا دەستی کرد بە پەسنی 

خودای کابە واتە الت و مەنات و عوزای بە قولینگە سپییەکانی خودا ناو برد کە -مێژوویەکان هەر سێ ژن

لە الی خودا شەفاعەتیان قەبووڵ دەکرێ، بەاڵم لەوەش هەڵگەڕایەوەو ئەو چەند ئایەی سوورەی نەجمی 

 (ینەکاندا ئەو سێ ئایەتەم هێناوەێلە بەشی خودا م) .رەت کردەوە 
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کاتێ بەدوای چیرۆکی ئەو پێستەدا . و زۆر کەس هەوڵ دەدەن وە دەستی بێنن دەیپارێزێت

و  شایەک بە ناوی ئاتاماسئەویش چیرۆکی . دەرۆین، دەگەین بە چیرۆکێکی سەیر

. کە دەکەوێتە بەر توورەیی زڕدایکی لەم چیرۆکەدا ئاتاماس کوڕێکی هەیە. تیەینیمنداڵەکا

کە بڕیار دەدات بە هەر شێوەیەک کە دەلوێ کوڕەکە لەناوی ببات، بۆ ئەو دواتر زڕدایکە

ی بیوەشینن مەبەستە ئەو سەرەتا داوای لە ژنانی شار کرد تا تووی گەنمەکانیان پێش لەوە

و هیچ گیایەک لە زەوی نەڕوا، بۆیە  ببرژێنن، هەر بۆیە لەو ساڵەدا بەروو بوو خراپ بوو

پاشان کاهینەکانی ناچار کرد تا بڵێن بۆ الدانی ئەو . خەڵک هیچیان نەبوو بۆ خواردن

 شا ویستی کوڕەکەی بکوژێت بەاڵم. بەاڵیە، دەبێ شا کوڕە گەورەکەی قوربانی بکات

کە بە الی رانەوە بوو سواری بەرانێکی زێڕین بوو، ( ەکەی ئاتاماسکور) فریکسوس

قوربانی  وەکو لەوێدا فریکسوس بەرانەکەی  و ئەوی برد بۆ ئاسمان بەران باڵی گرتەوە

و  و پێستی ئەو ئاژەڵەی لە سەر درەختێکی بەڕوو دانا خۆر کرد خودایپێشکەش بە 

.ئەژدیهایەکی بۆ پاراستنی دیاری کرد
0
  

دا لێرەش. ئەم چیرۆکە سەرچاوەی رەسەنی هەر دوو گێڕانەوەی تەورات و قورئانەدیارە 

و  ێکی بەدکاریەکەم ژن. رێنوێنیمان دەکات زا و زێی ئوستوورەسێ خاڵ هەیە کە بەرەو 

و لە ناو  بەرەکەتی زەوی  دڵڕەق کە ئەیهەوێ زڕکوڕی خۆی لەناو ببات، دووهەم بێ

سێهەم بڕیاری قوربانی کردنی کوڕی شا بۆ  و خەرمان و وشکەساڵ و چوونی خەلە

ئەم سێ خاڵە بە روونی دەرخەری هەمان بنەمای ناسراوی . گەڕاندنەوەی بەرەکەت

لێرەشدا دەبێ کوڕی شا بە مەبەستی پیت بەخشین بە زەوی . نزا و زێی ئوستوورە

نین کە و بەو شێوەیە دەبی قوربانی بکرێت، بەاڵم بەرانێک لە جیاتی ئەو قوربانیی دەبێت

 .قوربانی ئاژەڵ جێگای قوربانی مرۆیی دەگرێتەوە

دا هەر کردەوەیەک هۆکارێکی هەیە، واتە تەنیا ئوستوورەهەر وەک دەزانین لە 

. تاقیکارییەک لە الیەن خودایەکی سەرەڕۆوە ناتوانێ سەرچاوەی نەریتێکی بەر باڵو بێت

 ی راستەوخۆیان لە ژیانیدامرۆڤ نەریتەکانی بەو هۆکارە پاراستووە کە پێی وا بووە رۆڵ

بە السایی لە  قورئاندامحەممەد لە . و هەروەها لە دابین کردنی پێداویستییەکانیدا هەیە

تەورات زۆر جار باسی تاقیکارییەکانی خودا دەکات، ئەو شتانەی کە تەورات سەبارەت 

راوە بۆ گشتێند قورئاندابە ئەنبیای ئیسرائیل بە هەڵە ناوی تاقیکاری لە سەر ناوە، لە 

 قورئان کە بە وتەی خۆی لە دەماری مل بە مرۆڤەکان نزیکترە خودای. هەموو مرۆڤەکان

                                                 
0

 324-323فریزر، سەرچاوەی پێشوو،  - 
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دا بێت ئەو پێش لە خۆیان پێی دەزانێت، سەرەڕای هەموو ئەو و هەر خەیاڵێک لە دڵیان

زانیاریگەلە بەردەوام خەریکی تاقیکردنەوەی باوەڕمەندانی خۆیە، ئەو باوەڕمەندانەش لە 

ناکەن کە خودا چ پێویستێکی بە تاقیکردنەوەی شتێک هەیە کە لێی  خۆیان پرسیار

 !ئاگادارە؟

و هەڵە لۆژیکییە فراوانەکانی قورئان نیە، بەڵکوو لەم کتێبەدا باس باسی دژوازەکان

شتانەیە کە بە بێ ئەوەی سەرچاوەکانیان روون کرابێتەوە  ومەبەست روون کردنەوەی ئە

وە دراوەتە دەرخواردی خەڵکی خودای تاقیکاری و بە ناو پیرۆزییان پێ بەخشراوە

نەریتی قوربانیش یەکێک لەوانەیە، کە بە پێی باوەڕی مرۆڤی سەردەمانی کۆن . ئاسایی

و دواتر لەو رەوتەدا کە باسکرا  قوربانی سەرەتا مرۆیی بووە. گرینگی زۆری هەبووە

هەرە زۆری دەزگا  و گوازرایەوە بۆ زۆربەی و بوو بە قوربانیی ئاژەڵ بەرەبەرە گۆڕا

 . کاننیەو بوو بە بەشێکی گرینگ لە سرووتە دی کاننیەئایی

 

 خەتەنە -٢

و ئەو شتانەی کە تا ئێستا  لەوانەیە سەرەتا هیچ پێوەندییەک لە نێوان نەریتی خەتەنە کردن

و زانیارییە پێوەندی  باسکرا بە دی نەکرێ، بەاڵم کاتێک کە چاو لە دەقی تەورات دەکەین

دا سەبارەت بە ن لە الی یەک دادەنێین، ئەو پێوەندییە دەردەکەوێ، لە تەوراتدارەکا

و   و منداڵەکانت  ئەرکی تۆ: خودا بە ئیبراهیمی گوت:" گرینگی خەتەنە کردن هاتووە کە 

و کۆڕانی ئێوە دەبێ  نەوەکانی پاش ئەوان، ئەوەیە کە پەیمانی من رابگرن، هەموو پیاوان

هەر کوڕێک پاش هەشت . وێ کە پەیمانی منتان قەبووڵ کردووەخەتەنە بکرێن تا دەرکە

 (00-07/٨ئافراندن، ." )رۆژ دەبێ خەتەنە بکرێ

باسکراوە، بەاڵم لە شوێنێکی دیکەدا   داپیمانی خودا لە گەڵ مرۆڤ وەکلێرەدا خەتەنە 

لە رێگادا کاتێ دەحەسانەوە، . تدا بۆ میسر دەڕۆییش مووسا لە گەڵ بنەماڵەکەی: "دەڵێ

و کوڕەکەی  سەفوورە بەردێکی تیژی هێنا. و هەڕشەی مردنی لێکرد  دا هاتە بەرچاویوخ

بە بۆنەی خەتەنە نەکردنی : و گوتی و پێستە زیادەکەی خستە بەرپێی مووسا  خەتەنە کرد

دا لە کوشتنی مووسا پاشان خو. وو خۆت تووشی مردن بکەیکورەکەتەوە خەریک ب

 ( 27-4/24چوونەدەرەوە، ." )چاوپۆشی کرد

و لە واقێعدا دەرخەری چۆنیەتی  لێرەدا گرینگی خەتەنە شتێکی زیاتر لە پەیمانە

و مرۆڤدا، خەتەنە  پەیمانەکەیە، لەم چیرۆکە دەردەکەوێ کە لەو پەیمانەی نێوان خودا
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واتە خودا گووتوویە کە چاو لە کوشتنی باوک ! کردنی کوڕ بە نرخی گیانی باوکییەتی

 . تڕەکەیم بۆ خەتەنە بکادەپۆشم بە مەرجێک کە  کو

و کردوویە بە فەرمانی  و سەرچاوەکانی سڕیوەتەوە تەورات دیسان نەریتێکی کۆنی هێناوە

بەاڵم سەرچاوەکە دیسان دەگەڕێتەوە بۆ هەمان نەریتی کوشتنی . هەمان خودای سەرەڕۆ

قوربانی کردنی کوڕ لەجێگای باوک بە دوو شیوە گۆڕا؛ یەکەم . کوڕ لەجیاتی باوکی

و پێشکەش  و دووهەم بڕینی بەشێک لە جەستەی کوڕبە ئاژەڵێک  نیەانی ئەو قورباگۆڕ

ی ئاتیس بهێنینەوە بیری خۆمان کە لە ژێر دارێکدا ئوستوورەکاتێک . انخودایکردنی بە 

و دوای ئەو کاهینانی پەرستانگای ئەو لە رەوتی سرووتێکی شێتانەی  خۆی خەساند

خوێناویدا هەمان کاریان دەکرد
0

ەمان بۆ دەردەکەوێ کە خەساندن و پێشکەش کردنی ئەو 

ئەندامی نێر جۆرێک لە قوربانی هاتووەتە ئەژمار
2

کە دواتر لە قورسی رادەی ئەم  

واتە ئەوەی قوربانیی . و گۆڕاوە بە بڕینی بەشێک لە پێستی ئەم ئەندامە داشکاوە نیەقوربا

بوو پاشان ئەوە کەم ( بوونکە شا یان کوڕی ئەو نوێنەری )ەکی نێر خودایسەرەتا  ،کراوە

کە سەرەکیترین بەشی جەستەی )و پێشکەش کردنی ئەندامی نێر  کرایەوە بە خەساندن

، پاشان ئەوەش کەم (هاتووەتە ئەژمار زا و زێو شوێنی کۆ بوونەوەی هێزی  نێر خودای

 .و بووە بە بڕینی پێستی هەمان ئەندام و پێشکەش کردنی کراوەتەوە

ی گیانی باوک یان ، کە لە جیاتزا و زێ خوداینێر، پێشکەشێکە بۆ  بڕینی پێستی ئەندامی

دا بە پەیمانی خو خوداو  نێوان مرۆڤ بووڵی دەکات، تەورات ئەم گرێبەستەیگیانی کوڕ ق

. و باوکەکان دەکوژێت ناو دەبات، پەیمانێک کە دەبی بیپارێزن، دەنا خودا تووڕە دەبێت

وەی هەموو باوکەکان کوڕەکانی خۆیان خەتەنە ئەم هەڕەشەیە گەرەنتییەک بووە بۆ ئە

 . و بەوشیوە خۆیان لە تۆڵەی خودا بپارێزن بکەن

و هەموو  ئەم خودا ترسناکە لە شوێنێکی دیکەدا بە مووسا دەڵێ کە بە ناو میسرا دەگەڕێم

و لە نێو میسردا  گوتوویە کە نیوەشە خودامووسا بە فیرعەونی گوت ! "کوڕەکان دەکوژم

تەنانەت هەموو نۆسکەکانی ... هەموو کوڕانی گەورەی بنەماڵەکان دەکوژرێن تێدەپەڕم،

 (6-00/4چوونەدەرەوە، ." )ئاژەڵەکانی میسر ئەوانەی نێرن  لەناودەچن

                                                 
0
 3٨7فریزر، سەرچاەی پێشوو، ص  - 

2
گۆڕاوە بە پێشکەش کردنی ئەندامی نێری  زا و زێخودای -کوشتنی خودایەکی نێر بۆ رەزامەندی ژن  - 

ێشکەشە سەبارەت بە ژنانیشەوە هەبووە بەاڵم نە یە، فۆرمی دیکەی ئەو پزا و زێ ئەندامیئەو خودایە کە 

بەشێوەی بڕینی جەستە بەڵکوو بە شێوەی پێشکەشکردنی لەش بۆ کردەوەی سێکسی کە بە لەشفرۆشی 

لە شوێنی خۆیداو لە بەشی جادوودا باسی ئەوەم . پیرۆز ناسراوەو دواتر ئەویش کەم کراوەوتەوە بە بڕینی قژ

 .کردووە 
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واتە دوای کۆتایی هێنان . و کاهینانە بۆ گشتگیر کردنی شتەکە ئەمە هەڕەشەی دینکاران

بەڵکوو  ،ماڵەی شا بەرتەسک نەدەبووبە قوربانیی مرۆیی ئیدی قوربانیی تەنیا لە بنە

دیارە هاوکات، کوشتنی ئاژەڵی . بدەن ەینیهەمووی خەڵک دەبا بەشی خۆیان لەو قوربا

کە سکی ئەوان بە و بەڕێوە بەرانی پەرەستنگا پێویست بووە، چوون نێریش بۆ کاهینان

 ! دا بە لەتە پێستی ئەندامی نێری کوڕەکان تێر نەدەبووپێچەوانەی سکی خو

نەهاتووە بەاڵم نەریتێکی  قورئانداسی خەتەنە ئەگەرچی بە شیوەی راستەوخۆ لە با

. بەشێکی گرینگ لە ئایین چاوی لێدەکەن وەکو  گشتگیری موسڵمانان لە هەموو دنیادایە

هەبێت بەشێک لە جەستەی  زا و زێموسوڵمانان بە بێ ئەوەی باوەڕیان بە ئوستوورەی 

ئەوان پێیان وایە خودایەکی گەورە کە ! زا و زێ دایخو-کوڕەکانیان دەکەنە قوربانی ژن

ەت پاساوی پزیشکی بۆ و تەنان و زۆر ژیرە ئەو فەرمانەی داوە هەموو شتەکان دەزانێت

بەاڵم بە . بۆ ئەوەی بڵێن خودای ئێمە لە زانستی پزیشکیشدا پسپۆڕ بووە! دەهێننەوە

رۆزەکان ئەوەمان بۆ دەردەخەن و دقە پی پێچەوانەی خەیاڵی ئەوان بەڵگە مرۆڤ ناسییەکان

و  خەتەنە کردن، پێوەندییان  بەم شێوەیە دەبینین کە قوربانی کردنی ئاژەڵی نێر. کە باسکرا

و  و پیت زا و زێ خودایرەزامەندی  ،مەبەستی کۆتایی یەکەوە هەیە کەئوستوورەگەڵ  لە

کەی قوربانی لە نموونەکانی دی. و بە گشتی ژیانە و ئاژەڵ بەرەکەت بەخشین بە زەوی

 :بریتییە لە قورئاندا

 

 قوربانیی کردنی مانگا

و تەنانەت ناوی گەورەترین سوورەی  باسی لێوە کراوە قورئانداکی دیکە کە لە ەینیقوربا

هاتووە کە لە سوورەی بەقەرەدا . یەەینیتی ئەو قوربانیەو چۆ ئەو کتێبەشە، قوربانیی مانگا

 :مانگایەک بکەنە قوربانیموسا بە هۆزەکەی خۆی دەڵێ کە دەبێت 

 

و إذ قال موسى لقومە إن هللا یأمرکم أن تذبحوا بقرة قالوا أ تتخذنا هزوا قال أعوذ باەلل "

قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی قال إنە یقول إنها بقرة ( "67) "أن أکون من الجاهلین

ادع لنا ربک یبین قالوا ( "6٨) "ال فارض و ال بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون

قالوا ادع " (6٨) "لنا ما لونها قال إنە یقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین

قال إنە ( "71) "لنا ربک یبین لنا ما هی إن البقر تشابە علینا و إنا إن شاء هللا لمهتدون
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ا اآلن جئت یقول إنها بقرة ال ذلول تثیر األرض و التسقی الحرث مسلمة ال شیة فیها قالو

 ( 70) "بالحق فذبحوها و ما کادوا یفعلون

گوتیان . خودا فەرمانی پێ دەدا کە ئێوە چێڵێک سەرژێ کەن: مووسا بە هۆزەکەی گوت

( 67. )پەنا دەبەم بە خوا کە لە ریزی نەزانان بم: ئاخۆ دەتەوێ گاڵتەمان پێ بکەی؟ گوتی 

ئێژێ ئەو چێڵێکە کە نە : ؟ گوتیچون چێڵێکە. گوتیان لە پەروەرەندەی خۆت پرسیار بکە

گوتیان لە پەروەرەندەی خۆت ( 6٨.)پیری پەک کەوتوویە، نە کەم تەمەن، ناوەنجییە

پرسێ بکە پێمان بێژە چ رەنگێکە؟ گوتی؛ ئێژێ چێڵێکی هێندە رەنگ زەردە تواشاچی 

 ...گوتیان دیسان لە پەروەرەندەت بپرسە با پێمان بڵێ چۆن چۆنینە؟(6٨. )دڵخۆش دەکات

و نە ئاو دەکێشێ بۆ زەوی، هیچ  ئێژێ نە چێڵێکی هەڤووتییە جووتی بکا: گۆتی( 71)

 (70...)نیەپەڵەشی تێدا 

 

ئەو هەموو پێداگرییە لە سەر تایبەتمەندییەکانی ئەو مانگایە کە قوربانی دەکرێ، 

دا یەهوودلە ئایینی . و رێورەسمی قوربانی کردنە دەرخەری گرینگی ئاژەڵی قوربانی

و دیارە ئەوەش لە ژێر کاریگەری راستەوخۆی  ەینیئاژەڵی پەسەندکراو بۆ قوربا مانگا

لە میسردا شایەک بە ناوی نارمرمنس هەبووە کە . و ئوستوورەکانی میسردایە ئایینەکان

و مانگای لە سەرتاسەری میسردا پەرە پێدا پەرەستنی گا
0
  . 

 خودایخۆی دەردەخات، ئیزیس  دای ئیزیس و ئۆزیریسیشئوستوورەئەم گا پەرەستییە لە 

. و دیارە ئاژەڵی پیرۆز لە ژیانی وەرزێریدا گایە کە یاریدەدەری جووتیارە و کاڵە کشت

و ئایینەکانی دنیادا دەبیندرێ بۆ  پیرۆزایەتی گا لە زۆربەی هەرە زۆری فەرهەنگەکان

دا هەیە، (ندووکاهینی هی)نموونە لە ناو هیندووەکاندا گا پێوەندی نزیکی لە گەڵ برەهمەن 

واتە مزی بەرێوەبردنی داب و نەریتی )بەخشینی گایەک بە برەهمەن بە شێوەی دەکشینا

.و بە نرخە کردەوەیەکی زۆر باش ،یان پێشکەش کردن( ئایینی
2

باسی رادەی بەرباڵویی  

و لەم کتێبەدا  و زۆری دەوێ پیرۆزایەتی گا لە دنیای کۆندا خۆی مەجالێکی تایبەت

ەاڵم هەر ئەوندە دەبێ بزانین کە پەرەستنی گا لە میسردا کاریگەری زۆری لە ب. ناگونجێت

لە رێگای ئایینی  ئیزیسەوە گا . دا داناوەیەهوودسەر ناوەرۆکی قوربانی کردن لە ئایینی 

                                                 
0
 517شوو، ص وارنر، سەچاوەی پێ - 

2
 273ص  .0375نشر شیرازه : سید محمد رضا؛ هند در یک نگاه؛ تهران جاللی نائینی، - 
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و  پەرەستی کە بەناوبانگترین نموونەی گای پیرۆزی ئاپیس و منویسە، پەرە دەستێنێت

 . ڕینی تەورات و قورئاندەبێتە سەرچاوەی گوێرەکەی زێ

گەڕانەوەی خەڵک بۆ ئایینە کۆنەکەی  ،پەرەستنی ئەو گوێرەکە لە کاتی پێواری مووسادا

لە  قورئاندالە . و دەرخەری پیرۆزیی گا لە الی میسرییەکانە خۆیانە کە هۆگری بوونە

 :دا سەبارەت بەو گوێرەکەیەی تەورات هاتووەسوورەئ ئەعراف

 

عده من حلیهم عجال جسدا لە خوار أ لم یروا أنە الیکلمهم و و اتخذ قوم موسى من ب"

و لما رجع موسى إلى قومە غضبان " (04٨) "الیهدیهم سبیال إتخذوه و کانوا ظالمین

أسفا قال بئسما خلفتمونی من بعدی أ عجلتم أمر ربکم و ألقى األلواح و أخذ برأس أخیە 

وا یقتلوننی فال تشمت بی األعداء و یجره إلیە قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کاد

 ( 051) "التجعلنی مع القوم الظالمین

 دروستلە پاش مووسا هۆزەکەی ئەو لە خشڵ و زینبەری خۆیان کوتەڵی گوێرەکەیەکیان 

و رێگایان پێ  مەگەر نەیاندی کە ئەو گوێرەکە قسەیان لەگەڵ ناکا! کرد کە هەر دەیبۆڕاند

و دڵ پڕی تێرا  تێ گەڕایەوە ناو هۆزەکەی بە تووڕەییمووسا وەخ( 04٨...) نیشان نادا؟

ئاخر بۆچی رانەوەستان تا فەرمانی ! لە دوای من چەند جێنشینی خراپ بوون: خورین کە

 و بەرەو خۆی بردی و قژی براکەی کێشا پەروەرەندەتان پێ دەگا؟ تەتەڵەکانی تووڕ هەڵدا

دژمنان ! لەوانەش بوو بشم کوژنئەی کوڕی دایکم هۆزەکەم هێزیان لێ سەندم، : و گوتی

 ( 051. )و منیش دەگەڵ ناهەقیکاران دامەنێەمەکبە من خۆش 

 

ئەو  قورئاندابەاڵم لە . لە دەقی تەوراتدا هاروون هاندەری خەڵکەکەیە بۆ پەرەستنی مانگا 

 .تاوانە دەکەوێتە پاڵ کەسێک بە ناوی سامری

نی گا دەکرێت ئەو ئایینە کە مووسا بە لە شوێنێکی دیکەدا بە روونی باس لە ئایینی پەرەست

 :دژی راپەڕیوە

 

 "فأخرج لهم عجال جسدا لە خوار فقالوا هذا إلهکم و إلە موسى فنسی"

و  ئەمەیە خودای ئێوەیە: ئەوسا وتیان . پەیکەری گوێرەکەیەکی بۆ دەرخستن کە ئەیبۆڕاند

 (٨٨ -تاها.)خودای مووساشە، جا مووسا ئەمەی لە بیر چوو
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ز گرتن لە ووسا هەمان دینی میسرییەکان بووە کە رێی بەنی ئیسراییل پیش لە مدیارە دین

و بۆ میسرییەکان  و مانگایش ئاژەڵی دیاریکراوی ئیزیس بووە و ئۆزیریس بووەئیزیس

 . بەو بۆنەوە پیرۆز بووە

 

و دەست نیشان کردنی وەک ئاژەڵی قوربانی  سەرچاوەی دیکە پیرۆزایەتی بەخشین بە گا

پەیکەرەکانی میترا لە هەموو دنیادا، . میترای گاکوژ بێت بە چیرۆکی ناسراودەتوانێ 

کوڕێکی الو نیشان دەدات کە خەریکی کوشتنی گایەکە، کوشتنی گا لە ئایینی میتراییدا 

باشقەی سەرەکی قوربانی کردنی گا لە  وەکجگە لە شرۆڤە جۆراوجۆرەکانی دەتوانێت 

 .هەموو دنیادا بێتە ئەژمار

مەرجێکی سەرەکی  وەکو تەنانەت  گرینگییەکی زۆر بە قوربانی کردن دراوە نداقورئالە 

 سەلماندنی پێغەمبەری بووە؛

 

ألذین قالوا إن هللا عهد إلینا أال نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلە النار قل قد جاءکم "

   "رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم إن کنتم صادقین

لە خواوە پێمان سپێراوە کە باوەڕی بە هیچ پێغەمبەرێک نەکەین، مەگەر ئەوەی : گوتیان

 (0٨3 -ئالی عەمران... )وە بێتە المان ، ئاگر بیخواەینیبە حەیوانی قوربا

 

ئەم . مەبەست لە وشەی ئاگر بیخوا، قوربانی سووتاندنە کە لە تەوراتدا زۆر باسی لێکراوە

و جەرگی ئاژەڵی قوربانییان، لە  بووە کە لەودا دڵشێوە یەکێک لە شێوەکانی قوربانی 

دا بە بۆنی ئەو کەبابە و پێیان وابوو خو رێکی پیرۆزە ناوەسەر ئاگری پەرەستنگا کە ئاگ

. بە گشتی هێنای قوربانی یەکێک لە مەرجەکانی پێغەمبەری بووە. کەیفخۆش دەبێ

ئەوە سەرچاوە . نی هێناوەو مووساش گوێرەکەیان بۆ قوربا و ساڵح وشتر ئیبراهیم بەران

و کەیفخۆشی  هەموویاندا بۆ دابینکردنی پەسەندلە . گرتوو لە نەریتی پەرەستنگاکانە

و  داوەرگرتنی بەشی خو. قوربانی کراوە و دابینکردنی خۆراکی کاهینەکان خوداکان

. هەمی کشتوکاڵیشی گرتۆتەوەکاهین تەنیا بە شێوەی قوربانی ئاژەڵ نەبووە، بەڵکو بەر

کشتووکاڵ، بەشێک لە بەرهەمی خۆی  خودایبۆ وەدەست هێنانی رەزامەندی  رزێڕوە

و دینکاران ئەرکی خواردنی ئەو بەشەیان  دیارە کاهینەکان) خوداکانبەخشیوە بە 

 (ەوە پێشکەشی پەرەستنگاکان کراوەخوداکانگرتووەتە ئەستۆ کە بە ناوی 
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 :باسی پێشکەشی گیایی بەم شێوەیە هاتووە قورئاندالە 

 

و جعلوا ەلل مما ذرأ من الحرث و األنعام نصیبا فقالوا هذا ەلل بزعمهم و هذا لشرکائنا "

 "فما کان لشرکائهم فال یصل إلى هللا و ما کان ەلل فهو یصل إلى شرکائهم ساء ما یحکمون

: جا بە خەیاڵ گوتیان. دانا ێناوە بەشیکیان بۆ خۆیو وڵساتە کە خوا بەدی ه لەو کێڵگە 

خۆ بەهرەی بتەکانیشیان نەدەکەوتنە الی . و ئەمەش بەشی بتەکانمانە شی خوایەئەمە بە

-ئەنعام. )ناشیرین داوەری دەکەن! بەاڵم بەهرەی خوا دەچووە الی بتەکانیان. بەهرەی خوا

036) 

و  خوداکانو تووڕەیی  هەر وەک باسم کرد مرۆڤی کۆن بۆ پاراستنی خۆی لە شەڕ 

هەیبووە بەشێکی بۆ خوداکان داناوە، بەو هیوایە کە لێی  رازی کردنیان، لە هەرشتێک کە

باری  ورخان دەکریت بۆ بەڕێوە بردنی کار ئەو بەشە تە. ی نەدەنرو ئازا خۆش ببن

واتە دینکار بە . ەکانیجادووگەرو  و دابینکردنی پێداویستی ژیانی دینکاران پەرەستنگا

و لەو رێگاوە ژیانی خۆی دابین  ێان قوربانی و بەش و هتد لە خەڵک دەستێنخودایناوی 

 .دەکات

ئەم شێوە کردەوە لە هەڵسوو کەوتی پێغەمبەری ئیسالمیشدا رەنگ دەداتەوە، محەممەد لە 

و خودا دیاری دەکات، لە دەسکەوتەکانی تااڵن بگرە تا  هەر شتێک بەهرەیەک بۆ خۆی

خۆ دەپەرژێتە سەر ئایەی یەکەمی سوورەی ئەنفال راستەو. و داهاتێکی دیکە هەر دارایی

 :ئەو شتە

 

یسئلونک عن األنفال قل األنفال ەلل و الرسول فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بینکم و أطیعوا "

  "هللا و رسولە إن کنتم مؤمنین

... و بۆ پێغەمبەرە تااڵنی دوژمنان بۆ خودا: لە مەڕ دەسکەوتی تااڵن لێت دەپرسن، بێژە 

 ( 0ئەنفال، )

ناتوانێت بەشەکەی خۆی بخوات هەر بۆیە بەشەکەی خۆی  و دیارە خودا زاری نیە

و بەو شێوەیە هەموو دەسکەوتی تااڵن بە پێی بڕیاری ! دەبەخشێ بە پێغەمبەرە تاقانەکەی

 .قورئان بۆ خودی محەممەد تەرخان دەکرێ
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واتە دیاریکردنی بەش بۆ خوداکان کە پێشتر بۆ بەڕێوە بردنی کاروباری پەرەستنگاکان 

بە یەکێک لە سەرچاوەکانی داهاتی  ەو بوو محەممەدمدا گۆڕاوە بە بەشی لە ئیسال ،بوو

 .ئەو

 

 (تۆفان)ی لەناوچوونئوستوورە

گەلەیە کە بە هۆی دووپات ئوستوورەی لەناوچوون یان تۆفان یەکێک لەو ئوستوورە

ئەم . یەکی سەرەکی ناسراوەئوستوورە وەکبوونەوەی زۆر لە نێو خەڵکانی دنیادا، 

ی تۆفانی ئوستوورەبە  ۆری لێ بەجێماوە، لەوانە دەتوانمۆکی جۆراوجچیر ئوستوورە

 .و هتد ئاماژە بکەمسومەری، بابێلی، تەوراتی، ئاڤێستایی،  قورئانی

لەم . یە بریتییە لە هەڵکردنی تۆفانێکی گەورەئوستوورەتوخمی سەرەکی ئەم 

تایبەتمەندی  ک بوونەوەر بە دەستی تاکێکە کەهێندێو  یەدا رزگاری مرۆڤئوستوورە

ئەم مووتیڤە لە هەموو ئوستوورەکانی پێوەندیدار . و تەمەنی زۆریەتی بەرچاوی هەرمان

. ێ زیاد کراوەو پۆپی ل لق هێندێکگێڕانەوەیەکدا  بەاڵم لە هەر. بە تۆفانەوە دەبیندرێت

یە لە ئوستوورەلێرەدا هەر وەک بەشەکانی دیکە سەرەتا دەپەرژێمە سەر نموونەکانی ئەم 

و کەڵک وەرگرتنی ئەم کتێبە  ، پاشان دەڕۆمە سەر باسی قورئانداژهەاڵتی ناوەڕاسترۆ

 .کۆنە ئوستوورەلەو 

  

 ئوستوورەی لەناوچوونی سوومەری  -١

کۆنترین دەقێک کە سەبارەت بە ئوستوورەی تۆفان دۆزراوەتەوە، ئەو بەردەنووسانەیە کە 

نی ئەم بەردەنووسانە دەگەڕێتەوە بۆ تەمە. و بابێل بەجێ ماون ی سوومەرشارستانییەتلە 

رووداوەکانی چیرۆکی تۆفان کە لەم بەردەنووسگەلەدا . سێ هەزارساڵ بەر لە زایین

دیارە تەورات چیرۆکەکەی لە . باسکراوە زۆر لە رووداوەکانی تۆفان لە تەوراتدا دەچێت

تۆماری ( نۆح)و دواتر بە ناوی کەسایەتییەکی دیکە  و بابێلییەکان گرتووە سوومەرییەکان

 .کردووە

دا ئەکتەری یەکەم زیۆگیدۆ یان زیگیدۆیە کە مانای ناوەکەی لە ئوستوورەی سوومەری

پاشان لە روودانی تۆفانی . زیگیدۆ لە الیەن ئێنلیلەوە هەرمانی پێدەبەخشرێت. دیتنی ژیانە

 و لە هەر بنەماڵەی خۆی.  گەورە ئاگادار دەکرێتەوە، هەر بۆیە گەمێیەک ساز دەکا
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و پاش حەوت رۆژ  تۆفان هەڵدەکات. بوونەوەرێک یەک جووت لەو گەمێیە دادەنێ

 . گەمێیەکە لە سەر کێوێک رادەوەستێ

 

 ئوستوورەی لەناوچوونی بابێلی -٢

و ئەو کەسەیە کە  لە ئوستوورەی تۆفانی بابێلیدا ئوتنەپیشتیم جێگای زیگیدۆ دەگرێتەوە

دواتر دەبی بە باشقەی خدر یان خزر لە هەر ئەم کەسایەتییەیە کە . )مردنی بۆ نیە

و زانایی، ئوتنەپیشتیم لە بڕیاری  ئاو خودایئێئا ( فەرهەنگ و کولتووری ئیسالمیدا

 دروستچۆنیەتی . و  روودانی تۆفانەکە بەئاگا دێنێتەوە ان بۆ لەناو بردنی مرۆڤخودای

مەری ی سوئوستوورەتۆفانەکە هەر بەو شیوەی . کردنی گەمێیەکی پیشان دەدات

ئوتنەپیشتیم بە هەمان شێوە لە هەر بوونەوەرێک یەک جووت لە گەمێیەکە . روودەدات

و حەوت رۆژ  پاش حەوت شەو. و بەو شێوە پێش بە لەناوچوونیان دەگرێت دادەنێ

 ئوتنەپیشتیم کۆترێک دەنێرێتە دەرەوە. گەمێیەکە لە سەر کێوێک بە ناوی نیس دەنیشێتەوە

تە زەوی بە دی نەکردووە، پاشان قااڵوێک دەنێرێت قااڵوەکە و کۆترەکە دەگەرێتەوە، وا

و زەوی دیارە، بۆیە لە گەمێیەکە  و ئوتنەپیشتیم دڵنیا دەبێت کە ئاو نیشتوەتەوە ناگەڕێتەوە

دانیشتوانی ئەو گەمێیە دواتر . دادەبەزن، ئەو شوێنەی دابەزیون هەمان مێزۆپۆتامیایە

.خەڵکانی مێزۆپۆتامیا پێکدێنن
0
 

و  وتنەپیشتیم و باسی رووداوی تۆفانەکە لە حەماسەی گێلگامێشیشدا هاتووەناوی ئ

گێلگامێش لە گەڵ ئوتنەپیشتیم دادەنیشێت و پرسیاری لێدەکات کە چۆن بوو کە ئەو 

و لە مرۆڤ بوو بە خودا تەمەنەی پێی بەخشرا
2

، ئەویش چۆنیەتی رووداوەکەی بۆ 

 . حەماسەی گێلگامێشواتە رووداوی تۆفان بەشێکە لە . دەگەرێنێتەوە

 

 

                                                 
0
 ٨4-7٨گری، سەرچاوەی پێشوو، صص  - 

2
ئوتنەپیشتیم مرۆڤێکە کە پێگەی خودایی پێ دەبەخشرێت و بێمەرگ دەبێت، بەاڵم ئەو دیارییەکە لە الیەن  - 

ئوتنەپیشتم  پشت لە مرۆڤەکان ! ریوێکە بە نیسبەت مرۆڤەکانی دیکەو بەرهەمی ف خودایانەوە پێی بەخشراوە

دەکات و لە پیالنی خودایاندا هاوبەش دەبێت، ئەو دەزانێت کە تۆفانێک لە رێدایە بەاڵم خەڵکانی شارەکەی 

ت و بە واتایەکی دیکە قوربانییان دەکا فریویان دەدات( ٨0گری، )و درۆیان لە گەڵ دەکات  ئاگادار ناکاتەوە

پێوەندیی نێوان . تا خۆی ببێت بە خودا، هەرمانی ئوتنەپیشتیم بەرهەمی قوربانی بوونی مرۆڤەکانی دیکەیە

و نموونەکانی دیکە لە گەڵ تۆفان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو مانا فەلسەفییە کە لە  و نۆح تەمەنی ئوتنەپیشتیم

 . حەماسەی گێلگامێشدا باسکراوە
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 ئوستوورەی لەناوچوونی تەوراتی -٣

بەاڵم  ،و بابێلی گیراوە ئوستوورەی لەناوچوونی تەوراتی دەقاودەق لە نموونەی سومەری

و  اژۆییئبینی کە شەڕ خودا: بە پێی دەقی تەورات . شتی الوکی پێ زیاد کراوە هێندێک

و خەمبار بوو،  ندنی مرۆڤ پەشیوانهەر بۆیە لە ئافرا. ئاژاوەگێڕی مرۆڤ زۆر بووە

و  گوتی ئەو مرۆڤەی کە ئافراندم لەناوی دەبەم، هەروەها بوونەوەرانی دیکە خودا

ئافراندن، . )و جڕوجانەوەرەکان، چوونکە لە خۆڵقاندنیان پەشیمان بوومەتەوە باڵندەکان

6/6 ) 

... ە قیری تێهەڵسوێو لە دەرەو و فەرمانی پێدا کە گەمێیەک چێ بکا خودا نۆحی هەڵبژارد

و لە بوونەوەرانی ناپاک یەک  پاشان فەرمانی دا تا لە بوونەوەرانی پاک حەوت جووت

و بنەماڵەکەی لە  نۆح ،کاتی روودانی تۆفان. و لە گەمێیەکەی دانێ جووت هەڵبژێری

و چل  بۆ ماوەی چل شەو و وباران تێی کردو( 22-04/ 6ئافراندن، )گەمێیەکە دانیشتن 

لە ئاکامدا ( 0٨و7/07ئافراندن، )و ئاو هەموو دنیای پڕ کرد  ردەوام باریرۆژ بە

پاش . و نۆح سەرەتا کۆترێکی نارد، کۆتر گەڕایەوە گەمێیەکە لە سەر کێوێک نیشتەوە

حەوت رۆژ دیسان هەمان کۆتری ناردە دەرەوەی گەمیەکە، ئەمجارەیان کۆترەکە چڵێکی 

 ،نی کە زۆربەی شوێنەکان وشک بوونەتەوەزەیتوونی لە گەڵ خۆی هێنا بوو، نۆح زا

پاش هەفتەیەکی دیکە دیسان هەمان کۆتری فڕاند بەاڵم ئەمجار کۆتر نەهاتەوە، نۆح 

. و هەموو بوونەوەرانی ناو گەمێیەکە دابەزین سەری گەمیەکەی کردەوەو  بنەماڵەکەی

دابەزین سام، بە پێی دەقی تەورات کوڕەکانی نۆح کە لە گەمێیەکە ( 21-٨/ ٨ئافراندن، )

ساڵ پاش تۆفانیش  351نۆح خۆی . و یافس بوون کە نەتەوەکانی دنیا لە پشتی ئەوانن حام

 .ساڵ تەمەن مرد٨51ماو دوای 

 

 ی لەناوچوونی ئاڤێستاییئوستوورە -٤

لە ئاڤێستادا پاش ئەوەی کە ئەهوورەمەزدا سێ . شدا هاتووەی تۆفان لە ئاڤێستائوستوورە

رادەگەیەنێ کە ژماری ( ایەک کە ئەهوورە پاشایەتی پێ دەبەخشێیەکەم پاش)جار بە جەم 

و لە سەر زەوی جێگایان نابێتەوە، هەر سێ جار جەم لە سپەندارمەز  مرۆڤەکان زۆر بووە
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دەپاڕێتەوە، بۆ ئەوەی گەورەتر ببێت تا بەڵکو رێگای خەڵکانی تیا ( زەوی خودای-ژن)

و هەموو  ێ زستانێکی کوشەندە لە رێدایەلە ئاکامدا ئەهوورەمەزدا بە جەم دەڵ. ببێتەوە

ئەی جەمی هورچیهر، کوڕی : بوونەوەرەکان لەناو دەبات، هەر بۆیە بە جەمشید دەڵێ

. بەفرێکی زۆر دەبارێت. سەختترین زستان لە رێدایە، زستانێکی مەرگ هێنەر! ویونگهان

ئەم زەوییە  لەوێدا  بۆ... تۆ ئەو وەرە چێ بکە... بە بارتەقای ئەردوی بەفر دەبارێت

سەرمایەکی سەخت دێت، سەرمایەک کە هەموو شتێک لەناو ببات، بەفرێکی زۆر 

بەر لە سەرما ئەو ... دەبارێت لە لووتکەی کێوەکانەوە تا رووباری ئەرەدوی، 

توخمی ... چێ بکە، بە قەدەر گۆڕەپانێکی ئەسپسواری( ئەشکەوتی ژێر زەوی)وەرە

لە باشترین ... و ئاگریش لە گەڵ خۆت بەرە دانێ و مرۆڤ لەوێدا باشترین ئاژەڵ، باڵندە

و  و جوانترین رووەک، جوانترین و بەرزترین و باشترین خۆراک و ژنان پیاوان

و لەناو  و لە هەر شتێک باشترینی لەو ئەشکەوتە دانێ تا بمێننەوە گەورەترین ئاژەڵەکان

جەم فەرمانی ئەهوورای (  31- 20وەندیداد،فەرگەردی دووهەم، بەشی دووهەم،.)نەچن

و مێی  کرد، باشترین نێر دروستبە رێنوێنی ئەهوورا ئەو ئەشکەوتەی . بەجێ هێنا

بەو شێوە باشترین مرۆڤەکان . و باشترین خواردەمەنیەکانیشی برد سەرزەوی بردە ئەویوە

 .و زستانی سەخت رزگاریان بوو کە لەوێ نیشتەجێ بوون لە تۆفان

 

 قورئاندالە  ی لە ناوچوونئوستوورە -٥

و  هەر وەک هەموو چیرۆکەکانی دیکە ناوەناوە قورئاندائوستوورەی لە ناو چوون لە   

ژەی بەڵکو لە چەندین سوورەدا ئاما. و لە شوێنێکی دیاری کراودا باس نەکراوە پچڕ پچڕە

چیرۆکی . و موئمێنون ئاماژە بکەم ەکانی هوود، ئەعرافکە دەتوانم بە سوور. پێکراوە

لە تەورات وەرگیراوە هیچ جیاوازییەکی ئەوتۆی لە گەڵ سەرچاوەکەی خۆیدا نۆح چون 

واتە )تەنیا بەشێک کە پێی زیاد کراوە بوونی کوڕێکی سەرەڕۆیە کە بە قسەی باوکی . نیە

 .و لە گەمێیەکە دانانیشێت، هەر بۆیە لە گەڵ ئەوانی دیکەدا لەناودەچێت ناکات( نۆح

و  ەوراتدا باسکراوە، خەڵک نافەرمانی خودا دەکەنهۆکاری تۆفانەکە هەمانە کە لە ت

 :ئەو باسە لە سوورەی هوود بەم جۆرە هاتووە. ئەویش تووڕە دەبێ لەوان

 

أن التعبدوا إال هللا إنی أخاف ( 25) "و لقد أرسلنا نوحا إلى قومە إنی لکم نذیر مبین"

ا فأتنا بما تعدنا إن کنت قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالن(26) "علیکم عذاب یوم ألیم



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

056 

 

و أوحی إلى نوح أنە لن یؤمن من قومک إال من قد آمن فال ( "32) "من الصادقین

و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا و ال تخاطبنی فی الذین ( "36) "تبتئس بما کانوا یفعلون

حتى إذا جاء أمرنا و فار التنور قلنا احمل فیها من کل ( "37) "ظلموا إنهم مغرقون

( 41) "وجین اثنین و أهلک إال من سبق علیە القول و من آمن و ما آمن معە إال قلیلز

و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادى نوح ابنە و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا و "

ال سآوی إلى جبل یعصمنی من الماء قال ال عاصم الیوم من ( "42) "التکن مع الکافرین

قیل یا نوح اهبط ( "43) "حال بینهما الموج فکان من المغرقینأمر هللا إال من رحم و 

بسالم منا و برکات علیک و على أمم ممن معک و أمم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب 

 (4٨) "ألیم

 

جگە لە خوا  (25) من بۆتان ترسێنەرێ ئاشکرام: نۆحمان شاندە الی هۆزەکەی، کە

! گوتیان ئەی نۆح( 26) انوو تووش بێنیگەرانم نە وەک رۆژێ ئازاری بەژ! مەپەرەستن

و جوابەجەنگێت فرە خایاند، گەر ڕاست دەکەی، هەرچی ئێژی بە دەمبەدەمت وەل کردین

بە نۆح راگەیەندرا بوو کە لەناو هۆزەکەی تۆدا جگە ( 32. )سەرتان دێ، پێن بنوێنە

هەیانە غەمگین  و لەو ئاکارەی کە لەوانەی تا ئێستا باوەڕیان هێناوە کەسی تر بڕوا ناهێنێ

نە او لە مەڕ ئەو ساز بکە کیەێو هانای ئێمە گەم لە ژێر چاوەدێری ئێمە( 36.)مەبە

تا ئەو کاتە کە فەرمانی ئێمە ( 37. )مەمدوێنە کە ناهەق بوون ئەوان دەبێ ژێر ئاو کەون

 دەگەڵ کەس! و مێیەک دوان هەڵگرە لە گش نێر: و تەندوور بە نهێم زایەوە، گوتمانگەیی

یەکە ئەوانی دەبرد، بە ناو پێلی وادا ێگەم( 41...)و هەرکێ باوەڕی هێناوە ارەکەتو ک

نۆح گازی کردە کوڕی خۆ کە لە شوێنێکی چەپەک بوو، . دەچوو وەک چیایان

گووتی ئەمن پەنا بە ( 42. )وەل ئێمەدا سوار ببەو دەگەڵ خوانەناسان مەبە! کوڕیژگەکەم

گوتی ئەمڕۆ هیچ پاراستن لە فەرمانی خودا نیە، . چیایەک دەبەم کە لە ئاوم دەپاریزێ

و پیتەوە کە ەو ب وترا ئەی نۆح بە ساڵمەتی( 43...)مەگین کەسێ خۆی بەزەی پێدا بێتەوە

بەخشرا بە تۆو هاوسەفەرەکانت دابەزە، چین و بەرەکانی دواییش تا ماوەیەک مەودای 

 ( 4٨). و پاشان تووشی ئازاری بەژانیان دەکەین ژیانیان ئەدەینێ

خەڵک نافەرمانی . و تەوراتدا هۆکاری سەرەکی تۆفان رق هەستانی خودایە لە قورئان 

و قورئان بڕیاری لە ناوچوونیان  و سەرکۆتگەری تەورات و خودای سەرەڕۆ دەکەن

دوابەدوای تۆفانەکە دەڵی ئەوانەش ماون ماوەیەکی دیکە  قورئانداتەنانەت لە دەقی . دەدات
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واتە واز ( ی سوورەی هوود کە لە سەرەوە ئاماژەم پێ دا4٨ئایەی ) !تووشی ئازار دەبن

 خودای! ناهێنێت تا بیانوویەکی دیکەی دەس کەوێت، بەڵکوو بڕیاری خۆی لە پێشەوە داوە

قورئان تەنیا بڕوای بە یەک تاوانی هەرە گەورە هەیە کە سزای هەمیشە مەرگە، ئەوەش 

ن لێی نەبێ، بەردەوام دووپاتی دەکاتەوە کە و ترسیا ئەوەیە کە مرۆڤەکان ملکەچی نەبن

پێوەندییەک کە قورئان بۆ ! و بەردەوام پەسنی بکەن تا تووڕە نەبێ بترسن خودادەبێ لە 

و  و کۆیلەیەکی دەستەمۆ وێنای دەکا، پێوەندی نێوان ئاغەیەکی دڕندە خوداو  مرۆڤ

و  نادیار سەردانەوێنێ و دەنگ خنکاوە، کۆیلەیەک کە دەبێ بەردەوام بۆ ئاغەیەکی هەژار

خزمەتی بکات، بەاڵم ئاغاکەی هەر کات بیهەوێ بە بێ هیچ هۆکارێک بە سەختترین 

دیارە هەر کتێبێک بەرهەمی ! و ئەوەش بە مافی چەسپاوی خۆی دەزانێ مەرگ دەیکوژێ

بۆچوونەکانی نووسەرەکەیەتی، قورئانیش بەرهەمی بیر و بۆچوون و باوەڕەکانی 

و قسەکانی ئەو کە بە  و شیکاری کەسایەتی محەممەد مەبەست لێکدانەوە لێرەدا. محەممەدە

کانی خودای محەممەد نیەناوی وتەی خودا فرۆشتوویە نیە، هەر بۆیە لە نەخۆشینە دەروو

 .و دەڕۆمەوە بۆ سەرچاوەی باسەکە دەگەڕێم

 رئانداقوو   لە تەورات. ی تۆفان لە هەر گێڕانەوەیەکدا هۆکاریکی لە پشتدایەئوستوورە

تووڕە بوونی خودا لە نافەرمانی مرۆڤ، لە ئاڤێستادا زۆر بوونی ژماری حەشیمەت 

و بابێل و سوومەریشدا بە هەمان  هۆکاری سەرەکییە، لە ئوستوورەکانی مێزۆپۆتامیا

 و دەنگە دەنگی مرۆڤەکان کە خوداکان سەرسام دەکات شێوە، واتە زۆر بوونی حەشیمەت

!ەناویان ببەنو ئەوانیش بڕیار دەدەن ل
0
  

و بابێل بەشێکی گرینگ لە سەرچاوەی  بە لە بەرچاو گرتنی دوو گێڕانەوەی ئاڤێستا

و  و سەرما و لە ناوچوونمان بۆ دەردەکەوێ، لە ئاڤێستادا باسی بەفر ئوستوورەی تۆفان

 و کوشەندەیە، لە ئوستوورەکانی دیکەشدا باسی الفاویکی گەورە سەهۆڵبەندانێکی سەخت

بەراییە بەرەو ئەو بەرئەنجامە رێنوێنیمان دەکەن کە ئوستوورەی  ئەم دوو. و گشتگیر

ە، رووداوێک کە لە رەوتی گۆڕانی یتۆفان گێڕانەوەی رووداوێکی کۆنی پێش لە مێژوو

و دوای سەهۆڵبەندانێکی کوشەندە کە بووە  و هەوای زەوی روویدا باروودۆخی کەش

کانی سەر زەوی، لە گەڵ توانەوەی هۆی لە ناوچوونی بەشێکی زۆر لە بوونەوەرە

و تۆفانی گەورە لە  ئوستوورەی الفاو. بەفرەکاندا، لە زۆربەی شوێنەکاندا الفاو هات

                                                 
0
 ٨1گری، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 
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هەر بۆیە ئەو ئەگەرەی کە . و چیرۆکێکی گشتگیرە هەموو بەشەکانی دنیادا نموونەی هەیە

 .روداوێکی وەها بووبێتە هۆی مانەوەی ئەو چیرۆکە زۆرە

و هەروەها هەر ناوچەیەک، بە شێوەیەک باسی  و هۆزێک ەر تایفەپاش ئەو رووداوە ه

و بنەماڵەی ئەوی بە تاکە پاشماوەی ئەو  ییەکەی خۆیئوستوورەو پاڵەوانە  کردووەلێ

 .ییە لە قەڵەم داوەسروشترووداوە 

و لەناوچوون لە خۆیدا وەک باشقەیەک بۆ هەموو چیرۆکەکانی کۆتایی  ئوستوورەی تۆفان

واتە نموونەیەک بووە بۆ مرۆڤ تا بە پێی ئەوە ئاکامی دنیا بۆ خۆی وێنا . ەژماردنیا دێتە ئ

و بەو  مرۆڤ هەموو رووداوە مەرگ هێنەرەکانی سروشتی هێناوەتە بەرچاو خۆی. بکا

ئاکامە گەییشتووە کە ئەگەر رۆژێک هەمووی ئەمانە پێکەوە روو بدەن، دنیا بە گشتی لە 

ەکانی کۆتایی دنیا کە دبێتە هۆی باوەڕمەندی مرۆڤ توخمی سەرەکی چیرۆک. ناو دەچێت

و بەڕێوەبەرانی دینەوە زۆر شتیان  بەاڵم لە الیەن کاهینەکان. هەر ئەوەیە ،بەو چیرۆکانە

و لە ناوبردنی  پێ زیاد کراوە کە زۆربەیان بۆ سوودی زیاتر، قوربانی وەرگرتن

باشە بۆ کۆ کردنەوەی رقی بۆ نموونە چیرۆکی دەجاڵ کەرەستەیەکی . دژبەرانیان بووە

و دینکارەکان  گشتیی باوەڕمەندان بۆ لە ناو بردنی هەر هێزیک کە بە دژی کاهینەکان

و باوەڕی دیکەی کردووە جوواڵوەتەوە یان بانگەشەی دین
0

هەر وەک دەزانین لە .  

و لە بیابانی  ناوچەی سەرهەڵدانی مەسیحییەت نموونەی کەسانی وەک عیسا زۆر بووە

تاندا نموونەی کەسانی وەک محەممەد، هەر بۆیە باسی دەجاڵ لەم دوو ئایینەدا عەرەبس

 .زەق و بەرچاوە

 

 ئوستورەی  سەفەر و دەرباز بوون -٣

و  مووتیڤی بەرچاوی ئوستوورەی سەفەر هەروەک لە ناوەکەیدا دیارە سەفەر 

جاریش  هێندێکجار سەفەرێکی تاکە کەسییەو  هێندێکگواستنەوەیە، ئەم سەفەر کردنە 

                                                 
0
لە گێرانەوە ئیسالمییەکاندا سەبارەت بە دەجاڵ هاتووە کە دەجاڵ بۆ شوێنێک دەروات و داوا لە خەڵکانی  - 

دەکات باوەڕی پێ  بێنن، ئەگەر قەبووڵی کەن بە ئاسمان فەرمان دەدات باران ببارێت و دەبارێ، بە زەوی 

شوێنەدا کە باوەڕ ناهێنن بوومە فەرمان دەدات روەک بروێنێ، بەرەکەت روو لەو شارە دەکات بەاڵم لەو 

انصاری، مسعود، روز قیامت در ( )بۆ نموونە لە مەدینەدا)و هەموو جۆرە ئازارێک سەر هەڵدەدات  لەرزە

دیارە ئەم چیرۆکگەلە یەک هۆکاری هەیە ئەویش بوونی کەسانی دیکە لە ( 62، ص037٨اسالم، واشنگتن  

عای ئەویان بووەو لەوانەیە بە پێچەوانەی ئەو دیان ئیدسەردەمی سەرهەڵدانی محەممەددا کە ئەوانیش هەم

ای باسی دەجاڵ ئەوانەی خستووەتە ڕئا شارەزاییان لە جادوویشدا بووبێ، هەر بۆیە محەممەد بە هێنانە

 . نکردووپەراوێز و بە هێزی شەیتانی ناودیریانی 
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یەکێک لە بەرچاوترین نموونەکانی ئوستوورەی سەفەر لە تەوراتدا . سەفەرێکی بە کۆمەڵە

و لە دەسەاڵتی  دەبینین، کاتێک باسی چۆنیەتی دەرباز بوونی یەهوودیەکان لە میسر

چیرۆکەکە دەڵێ کە عیبرییەکان بۆ ماوەیەکی درێژ کوێلەی میسرییەکان . فیرعەون دەکات

 خوداییەهووە . نەداوە ی چوونە دەرەوەی ئەوانی لە میسردازنو فیرعەون ئی بوونە

و ناخۆشی بۆ ئەوان لە ئاسمانەوە ناردووەتە  عیبرییەکان دە رووداوی مەرگ هێنەر

پاش ئەوە . خوار، لە ئاکامی ئەوەدا نۆسکە نیرەکانی هەموو بنەماڵە میسرییەکان مردوون

و  مووسا. ە گەل خۆی بەرێتفیرعەون بە مووسا ئیزنی ئەوە دەدات کە هۆزەکەی ل

و  و پڕ لە هەوراز و درێژ و دوور و پاش سەفەرێکی سەخت هۆزەکەی میسر بەجێدێڵن

 .نشێوی جۆراوجۆر بە شوێنی مەبەست کە ئەرزی مەوعودە دەگەن

و  لە ئوستوورە هاوشێوەکانی ئەم ئوستوورەیەدا بەردەوام باسی چۆنیەتی گواستنەوە گەورە

ەکرێت، باسی ئەوەی کە چۆن نەتەوەیەک وێڕای هەموو مێژووییەکانی مرۆڤ د

و پایەی وەدەست  و پلە و دەسەاڵت سەختییەکان لە شوێنێک گوێزراوەتەوە بۆ شوێنی دیکە

لە ئوستوورەکانی ئێراندا جەمشید رۆڵێکی هاوشێوەی مووسا دەگێڕێ و . هێناوەو

چیرۆکگەلەدا کە سەفەر لەم . کان دەگوازێتەوە بۆ ئەو شوێنەی کە ئیرانی ناوەەینیئێرا

هەمیشە رێبوار لە رەوتی ( چ بە تاک بێت یان بە کۆمەڵ)رۆڵی سەرەکی هەیە 

نموونەی تاکە کەسیی . و ئەزموونی جۆراوجۆر دەبێ و گرفت سەفەرەکەیدا تووشی کێشە

. ئەم سەفەرگەلە کە دواتر بووەتە باشقەی هەموو پاڵەوانەکان، سەفەری گیلگامێشە

هەموو پاڵەوانە گەورەکان . و سەفەرەکانیانە ەموو پاڵەوانەکانی دیکەگێلگامێش باشقەی ه

بۆ دەرکەوتنی رادەی ئازایەتییان لە رەوتی سەفەرێکدا دەکەونە بەر تاقیکاری 

جۆراوجۆر، سەفەری ئۆدیسە، سەفەرەکانی ئەسکەندر، هێرکوڵ و روستەم نموونەی ئەم 

ا بە دوای شتێک دەگەڕێت کە رێبوار لە هەموو ئەم سەفەرانەد. چشنە سەفەرگەلەیە

هەر بۆیە پاڵەوان . و مرۆڤی ئاسایی ناتوانێ وەدەستی بێنێت وەدەست هێنانی ئاسان نیە

و زۆر شتی  ی سەختی جۆراوجۆر وەک کوشتنی ئەژدیها، تینوویەتی، گەرماقۆناخناچارە 

هەتا  ئامانجی ئەم سەفەرانە زۆربەی جار ژیانی. دیکە تێپەڕێنێت تا بە ئامانجەکەی بگات

ە، دەتوانین بڵین پاڵەوان لە رەوتی ئەم سەفەرانەدا هەوڵ دەدات خوداییهەتایی یان هێزێکی 

گێلگامێش . دا جێ بکاتەوەخوداکانو خۆی لە ناو  خوداپلەی خۆی لە مرۆڤ بگۆڕێت بە 

ەکانیشی قۆناخو هەموو  کە بە دوای دەستەبەر کردنی ژیانی هەمیشەییدا دەگەڕێ

کامدا لە گەڵ ئوتنە پیشتیمی بێمەرگ بەرەوروو دەبێت کە پێی دەڵێ بێ تێدەپەڕێنێت، لە ئا
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لە سەفەرە بە کۆمەڵەکاندا ئامانجی کۆتایی . و بۆ ئەو نیە انەخودایمەرگی بەشی تەنیا 

. و شادی دەژین و رۆشنە کە لەودا خەڵک بە بەختەوەری گەییشتن بە هەرێمێکی هێمن

و  خێڵی جەمشید بە  ئەرزی  مەوعوود دەگەن خێڵی مووسا پاش سەفەرە سەختەکەیان بە

و ئەوانەی  ئێرانویج کە هەردووی ئەم واڵتگەلە بەالی باوەڕمەندان بەو ئوستوورەگەلە

و هاوتەریبی بەهەشتی سەر زەوی  ئەو چیرۆکەیان گێڕاوەتەوە، باشترین شوێنی دنیان

 .دێنە ئەژمار

و خولیا دوورەکانی  ڵگری ئاواتکانی سەفەر چ بە کۆمەڵ چ بە تاک هەمیشە هەئوستوورە

، سەر لەنوێ الو بوونەوە، دەست راگەییشتن بە  هێز یان مرۆڤن، ئاواتی بێمەرگی

و نە  ، نە ستەمزانستێکی بێ پایان، یان رۆشتن بۆ شوێنێک کە لەودا نە شەڕ بێت

 مرۆڤ بە خولقاندنی. نیەدیارە هیچکام لەمانە لە دنیای واقێعدا بوونیان . چارەڕەشی

و لەو رێگایەوە  چیرۆکی سەفەری لەم چەشنە ئاواتەکانی خۆی خستووەتە بەرباس

 :قورئان سەبارەت بە سەفەری بەرەی ئیسرائیل دەڵێ. دایمرکاندووە

 

قال موسى لقومە استعینوا باەلل و اصبروا إن األرض ەلل یورثها من یشاء من عباده و "

ینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربکم أن قالوا أذینا من قبل أن تأت"  "العاقبة للمتقین

 (02٨ -02٨ئەعراف)" یهلک عدوکم و یستخلفکم فی األرض فینظر کیف تعملون

ئەم زەمینە هی ! هەر پشت بە خوا ببەستن و خۆراگر بن: مووسا بە هۆزەکەی خۆی گوت

خودایە بە هەر کەسێ لە عەبدانی خۆی حەز بکا پێی دەبەخشێ و دوارۆژیش بۆ ئەوانەیە 

ئەو رۆژەی پەروەرەندە دوژمنتان لەبەین  نیەدوور : گوتی...کە لە خوا ترسیان هەیە 

 -02٨ئەعراف.)و بروانێ ئێوە چۆن دەکەن و ئێوە بکاتە جێنشین لەم عەرزەدا بەرێ

02٨ ) 

ەکان بە ییەهوودی. و بەرچاوی هەیە ەکاندا زەوی رۆڵێکی گرینگیی یەهوودیئوستوورەلە 

و خاوەن مڵک بوونیان  رە بوونی بەردەوام، ئاواتی نیشتەجێ بوونو ئاوا هۆی گواستنەوە

و باسی  چیرۆکی مووسا بەستراوی گەڕانەوەی یەهوود بۆ واڵتەکەی خۆیانە. بووە

جگە لە  قورئاندامووسا لە . و شوێنی خۆیان دەکات و درێژی یەهوود بەرە سەفەری دوور

ی هاوچەشنی سەفەری رێبەریی سەفەری بەکۆمەڵی ئیسرائیل، خۆیشی سەفەرێک

 :گێلگامێشی هەیە کە لە سوورەی کەهف دا باسی لێوە کراوە
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فلما بلغا  (61) و إذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین أو أمضی حقبا"

قال أ رأیت إذ أوینا  (... "60)"مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیلە فی البحر سربا

ت و ما أنسانیە إال الشیطان أن أذکره و اتخذ سبیلە فی إلى الصخرة فإنی نسیت الحو

فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا (... 63) "البحر عجبا

قال (  "66)"قال لە موسى هل أتبعک على أن تعلمن مما علمت رشدا" (65) "علما

 (67)" إنک لن تستطیع معی صبرا

من لێبڕاوم سەفەر بکەم تا دەگەمە : ی خۆی گوتجارێ مووسا بە الوی بەرەست

وەختێ گەیینە ئەو جەمسەرە ( 61)جەمسەری هەردوو دەریاکان یان لەوێش وێوەتر بچم

گوتی (...60)ماسییەکەیان لە بیر کرد، ئەویش بە هەڵبزووقینێ خۆی گەیاندەوە دەریاکە

لە بیر چوو؟ دیارە ئەوسا کە لە پەنا بەرەکەدا دەحەساینەوە دیتت چلۆن من ماسییەکەم 

. ئەمیش وەک شتی سەمەرە رێگای دەریای گرتە بەر. شەیتان نەیهێشت وەبیرم بێتەوە

ئەوسا تووشیان هات بە تووشی عەبدێک لە عەبدانی ئێمە کە بەر بەزەیی خۆن (...  63)

ئاخۆ دەتوانم دوات : مووسا پێی وت( 65)خستبوو زانیاریشمان لە خۆمانەوە پێ دابوو 

گوتی تۆ هەرگیز ( 66)و زانستەی فێر کراوی منیش وەک خۆت رابێنی؟ و لە کەوم

 (  67. )ناتوانی دەگەڵ منا دەری بەری

 

لەم چیرۆکەدا چەند خاڵ هەیە کە سەلمێنەری سەرچاوەی چیرۆکەکەیە، موسا دەیهەوێ بۆ 

لە حەماسەی گێلگامێشدا، گێلگامێش بۆ الی . جەمسەری دوو دەریا سەفەر بکات

دیارە ئەو دوو رووبارە . دەروات کە لە جەمسەری دوو رووباردا نیشتە جێەئەتنەپیشتیم 

و بەرچاویان  ی مێزۆپۆتامیادا رۆڵی گرینگشارستانییەتهەمان دیجلەو فوراتن کە لە 

هەیە، بۆ جەمسەری دەریاکان رۆییشتن، رواڵەتێکی دیکە لە سەفەری گیلگامێش بۆ الی 

گێلگامێش چاوی بە ئوتنەپیشتیم . ان و بێمەرگیئوتنەپیشتیمە بۆ دۆزینەوەی رەمزی هەرم

و پێی بڵیت کە چۆن  و داوای لێدەکات کە رەمزی هەرمانی بۆ باس بکات دەکەوێت

و پیی دەڵێ تۆ  ئەو بێ مەرگ بێت، بەاڵم ئوتنەپیشتیم ناهومێدی دەکات وەکدەتوانێت 

ک دەبێت کە هەمان مووسایش تووشی پیرێ. و لە ئاکامدا هەر دەمری ناتوانی بێمەرگ بیت

رۆڵی ئوتنەپیشتمی هەیە، موسا داوای زانستێکی هاوچەشنی زانستی خۆی لێدەکات، بەاڵم 

و دەڵێ تۆ هەرگیز  ئەو پیرەش هەر وەک ئوتنەپیشتم وەاڵمێکی ناهۆمێدکەر دەداتەوە

 .ناتوانی بەو زانستە بگەی
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نێت پیر الو کاتەوە، بەاڵم ئوتنەپیشتیم لە کۆتاییدا گیایەک بە گێلگامێش دەناسێنێت کە دەتوا

. و لە دەستی دەدات و مارێک دەیبات گێلگامێش لە کن رووبارێک لە گیاکە غافڵ دەبێت

هیچ زانیاریەکی دیکە لە بارەیەوە  قورئانداکە لە )مووسایش لە کن دەریایەک لە ماسییەک 

کە لە دەست و بەو شێوەیە مووسا ماسییە غافڵ دەبێت، ماسی خۆی دەخزێنێتە ناو ئاو( نیە

لەم بەراوەردەدا مووسا لە جێی گێلگامێش، پیری زانا لە جێی ئوتنەپیشتیم و . دەدات

ک گۆڕانەوە گەیوەتە هێندێدیارە چیرۆکی گێلگامێش بە . ماسیش لە جێی گیای الویدایە

 .و محەممەد ئەو چیرۆکەی بە ناوی چیرۆکی مووسا وەرگرتووە بیابانی عەرەبستان

ارگەلەی کە سەفەر دەکەن، بووەتە باشقەی سەرەکی دوو ژانێری بەسەرهاتی ئەو رێبو

ی جۆراوجۆری سەخت بۆ گەییشتن بە قۆناخیەکێک چیرۆکی تێپەڕاندنی . چیرۆک

و توانای لە رادەبەدەر، ئەکتەری یەکەم لەم چیرۆکگەلەدا پاڵەوانێکی  و هێز سەروەری

ەشن بۆ دەست راگەییشتن بە ی هاوچقۆناخدووهەم تێپەڕاندنی . و یاریدەری گەلە حەماسی

و رووناکی، لەم چیرۆکەدا ئەکتەری یەکەم سۆفییەکە کە پاڵەانی  و وشیاری زانیاری

، جۆری دووهەم سەفەرێکی مێتافیزیکییە کە لەودا رێبوار بە دیناو نیەسەفەری رۆحا

ن ەکاقۆناخدا زۆرجار رێبوار لە ریگای خەیاڵەوە نیەو دەروو دەگات، لەم سەفەرە رۆحانی

نموونەی ئەم جۆرە سەفەرە، سەفەری دانتەیە کە لە کتێبی . و لەوان تێدەپەڕێ دەبینێت

و بەهەشت  و بەرزەخ لە رەوتی سەفەرەکەدا دۆزەخ. دا باسی دەکاتخوداییکۆمێدی 

لە ئەرداویرافنامەدا  ەینییەکێک لە کۆنترین نموونەکانی ئەم جۆرە سەفەرە رۆحا. دەبینێت

سەفەری رۆحانی ئەرداویراف، کاهینی گەورەی زەردەشتییە بۆ  باسکراوە کە شرۆڤەی

سەفەری ئەرداویراف دواتر لە الیەن زۆربەی کاهینەکانەوە السایی . دنیای دیکە

کە لە واقێعدا )و کاهینەکان زۆر جار لە ماددەی سڕ کەر بۆ ئازاد کردنی رۆح  کراوەتەوە

و  پاش ماوەیەک دوورەپەرێزی. ەکەڵکیان وەرگرتوو( ئازاد کردنی هێزی خەیاڵ و وەهمە

و ماددە سڕ کەرەکاندا  خۆ تەریک خستن لە خەڵک لە ژێر کاریگەری وشە پیرۆزەکان

 . کردووەو پییان وا بووە سەفەری دنیای دیکەیان  تووشی خەیااڵتی جۆراوجۆر بوونە

ە سەفەری محەممەدە کە بە پێی تەفسیرەکان ل قورئاندانموونە ئەم جۆرە سەفەرگەلە لە 

و  ، پاشان بۆ ئاسمان دەڕواو سەرەتا بۆ ئورشەلیم شەوێکدا سواری ئەسپێکی باڵدار دەبێ

لە . و پاشان دەگەڕێتەوە و تەنانەت خوداش دەبینێت ، پێغەمبەرانی دیکە، دۆزەخبەهەشت

ئەم چیرۆکە کە بە چیرۆکی مێعراج بەناوبانگە ورردەکارییەکانی بەو شێوە  قورئاندادەقی 

 .کردووەو تەنیا باسی رۆیشتن بۆ ئورشەلیمی  وەباس نەکرا
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سبحان الذی أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذی بارکنا حولە "

  "لنریە من آیاتنا إنە هو السمیع البصیر

دا شەوڕەوی بە عەبدی خۆی کرد، لە پاکی و بێ عەیبی بۆ کەسێک کە لە شوێک

، ئەو مزگەوتەی ئێمە پیت و (مزگەوتی ئەوالتر" )القصیمسجدا"ەوە تا "مسجدالحرام"

ک بەڵگەی خۆمانی پیشان هێندێی کە بەو نیازە. پیرۆزیمان داوە بە دەورووبەرەکەی

 (0ئەسرا،. )هەر خۆی بیسەر و بینایە. بدەین

 

هاتووەو شرۆڤەی زیاتر لە الیەن  قورئانداتەنیا ئەم یەک ئایەتە سەبارەت بەو سەفەرە لە 

پێی ئەوانە محەممەد لەو سەفەرە بە کەوە لە تەفسیرەکاندا زیاد کراوە کە ی دیدینکاران

دا لە هەر پایەیەکی ئاسماندا یەکێک لە پێغەمبەرەکانی پێشوو دەبینێت و لە گەڵی ەینیئاسما

قسە دەکات و پاشان بەهەشت و دۆزەخ دەبینێ و لە گەڵ خودا قسە دەکات و ئەرکە 

 .ری دەکرێکان وەک نوێژی  بۆ دیانیەئایی

 

 ی پاڵەوانئوستوورە-٥

لە ئوستوورەی سەفەردا دیتمان کە تاکێک بڕیاری سەفەریک دەدات یان رێبەری 

سەفەرێکی بە کۆمەڵ دەگرێتە ئەستۆو، لە هەموو رووداوەکانی سەفەردا ئەو تاکە ناوەندی 

و بەردەوام باس باسی ئەوە، ئەم تاکە مرۆڤێکی بااڵیە کە زۆربەی جار  هەموو شتێکە

و بێچارەیی رزگاریان  رۆڵی پارێزەری گەلی هەیە، لە رەوتی سەفەرێکدا لە دەربەدەری

و  و لە برسییەتی دەکات، دوژمنەکانیان لە ناو دەبات، پێداویستییەکانی ژیانیان دابین دەکات

 . مەرگ دەربازیان دەکات

ی ئوستوورەو بە ناوی  ی یاریدەدەری گەل لە هەموو نەتەوەکانی دنیادا هەیەئوستوورە

و جۆراوجۆرە بەاڵم ئەوەی کە ئیزنی  چیرۆکی پاڵەوانی زۆر بەرباڵو. پاڵەوان بەناوبانگە

ژیانی . کۆ کردنەوەی هەموویان لە ژێر یەک ناودا دەدات هەبوونی خاڵی هاوبەشی زۆرە

کی هەیە کە هەموو پاڵەوانەکان نیەو کردەوەکانی ئەو لە هەموو دنیادا هاوچەش پاڵەوان

 :تایبەتمەندییەکانی ئۆستورەی پاڵەوان بریتییە لە. دەکاتەوە لێک نزیک
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 لە دایک بوونی پاڵەوان هەڕەشەیەکە بۆ ستەمکارەکان -١

و سەرکردەیەکی ستمکار  یەدا هەمیشە پاشایەکئوستوورەلە هەموو گێڕانەوەکانی ئەم 

دایک هەیە، ئەو خەونی لە ناوچوونی خۆی بە دەستی منداڵێک دەبینێ کە هێشتا لە 

بۆیە هەوڵی پێشگرتن بە . و دینکارەکان دەبیسێ نەبووە، یان خەبەری ئەوە لە فاڵگیرەکان

بەاڵم سەرەڕای هەوڵەکانی ئەو، . لە دایک بوونی ئەو منداڵە یان لە ناو بردنی دەدا

کانی یۆناندا ئوستوورەنموونەی ئەم جۆرە لە دایک بوونە لە . منداڵەکە لە دایک دەبێ

هەر دووی ئەم پاڵەوانگەلە . و هەر وەها ئۆدیپەک بوونی پێرسیوسچۆنیەتی لە دای

نموونەی . لە دایک دەبن( کە باوک یان باپیری منداڵەکەیە)سەرەڕای هەوڵەکانی شا 

ئێرانی پاڵەوانی لەم چەشنە فەرەیدوونە کە لە کاتی حکوومەتی زەحاکدا لە دایک دەبێت، 

و کەوییەکانانزەردەشتیش وەها بەسەرهاتێکی هەیەو کەرپەنەک
0

زۆر هەوڵ دەدەن  

، بۆیە بە سەرهاتێکی هاوچەشنی هەیە، ئەم مووتیڤە لە زەردەشت لە ناو بەرن

کانی تەوراتدا لە چیرۆکی مووسادا رەنگ دەداتەوە کە پاڵەوانی گەورەی بەرەی ئوستوورە

 .یەهوودە

 

 دە دەبێپاڵەوان بە دەستی ئاژەڵێک پەروەر -٢

ناو بەردنی دەدرێ، پاش لە دایک بوونی زۆرجار لە الیەن ئەو منداڵە کە هەوڵی لە  

و بێ پێگە وەک راوچی  و گیانلەبەری جگە لە مرۆڤ یان لە الیەن مرۆڤێکی سادە ئاژەڵ

هەموو پاڵەوانە گەورەکانی یۆنان وەها پەروەردەیەکیان هەیە، لە . پەروەردە دەبێ

فرەیدوون الی ئاژەڵ پەروەردە و هەر وەها ( باوکی رۆستەم)کانی ئێراندا زاڵ ئوستوورە

و  پاڵەوان لە رەوتی پێگەیشتنی لە ناو خەڵکانی ئاساییدا دەبێ بە دژبەری دەسەاڵت. دەبن

ئەو منداڵە کە لێی دەترسا، یان بە ئاگا یان . لە ئاکامدا خەونی خاوەن دەسااڵتەکە دێتە دی

 .و دەسەاڵتەکەی تێک دەدات نائاگا پاشا دەیکوژێت

 

 

                                                 
0
پێش لە زەردەشت، بە پێی چیرۆکی کەوی و کەرپەن دوو ناوە بۆ کاهینی ئایینی یان دینکارەکانی ئایینی  - 

زەردەشت ئەوانە دەیانزانی زەردەشت دەسەاڵتەکەیان تێکدەدات هەر بۆیە هەر لە کۆرپەییەوە دژایەتییان 

 .و هەوڵی لە ناو بەردنیان داوەکردووە
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 ئەرکی ئەژدیها کوژی لە ئەستۆیەتی پاڵەوان -٣

یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی پاڵەوان ئەژدیها کوشتنە، هەموو پاڵوانەکانی دنیا یەک یان 

پێرسیۆس ئۆدیپ، هێرکووڵ، . و دێوی دڕندە کە دوژمنی گەلن دەکوژن چەندین ئەژدیها

کانی ئێرانی ەئوستوورلە . زیگفرید، ئاشیل و هەموو پاڵەوانەکانی دیکە ئەژدیها دەکوژن

لە حەماسەی . و هەروەها گەرشاسپ گەورەترین ئەژدیها کوژەکانن ئاڤێستاییدا رۆستەم

ئەژدیها زۆرجار یان پێش . گێلگامێشدا کوشتنی گای ئاسمانی هاوگرەوەی ئەژدیها کوشتنە

کە بەوشیوەیە خەڵک تووشی قڕوقات دەکات، یان کچێک بە  بە ئاوەکان دەگرێت

و کچی  اڵەوان هاوکات لە گەڵ کوشتنی ئەژدیها، ئاوەکان بەردەداتو پ یەخسیری دەگرێ

و  ، چیرۆکی فرەیدوونئازاد کردنی کچ لە چیرۆکی پێرسیوس. یەخسیر کراو ئازاد دەکات

و کچێک رزگار دەکا،  زۆر چیرۆکی پاڵەوانی دیکەدا هەیە، پێرسیوس مێدۆسا دەکوژێت

و ژن لە  هاوتەریبی ئاو. ئازاد دەکات فرەیدوونیش پاش شکستی زەحاک خوشکەکانی جەم

 .ئوستوورەدا دەرخەری یەک چەشن بوونی ئەو جۆرە گێڕانەوەگەلەن

جیاوازی بەرچاوی لە گەڵ پاڵەوانی دەقی ئایینیدا هەیە، لە  هێندێکبەاڵم پاڵەوانی حەماسە 

دەقی ئایینیدا کەسایەتییەک کە وەک پاڵەوان لە دایک بوونی تایبەت و جیاوازی هەیە، 

بەاڵم پاش پێگەییشتن . و بە هەمان شێوە پەروەدەیەکی دوور لە دایکی هەیە بوونی هەیە

واتە )و سەمەرانەی کە پاڵەوان دەیکا  و ئەو کارە سەیر پاڵ بە هێزی مێتافیزییکەوە دەدا

پاڵەوانی بیاڤی . ئەم بە شێوەی جادوو و مۆعجیزە نیشانی دەدات...( کوشتنی ئەژدیهاو

جادووگەر یان نەبییە، نەک بە هۆی کردەوەیەک وەک رزگار کردنی ئایین، کە هەمان 

و بانگەشەی رزگاری رۆحەوە، رێبەریی  گەل، بەڵکوو بە هۆی کردەوە جادووییەکانی

نەبی بە پێچەوانەی پاڵەوان لە . ان دەکاتخودایو نوێنەرایەتی  خەڵک دەگرێتە ئەستۆ

ە کە نوێنەرایەتی خودایبەرانبەر ئەو بەرانبەری گەلدا بەرپرسیار نیە، بەڵکوو تەنیا لە 

نموونەی پاڵەوانی ئایینی، هەموو ئەنبیای ئیسرائیلن کە لە تەوراتدا . دەکات بەرپرسیارە

. و ئیبراهیم رۆڵی بەرچاوتریان هەیە باسیان کراوە، لە نێو ئەوانەدا کەسانێک وەک مووسا

ی جۆراوجۆری قۆناخپەڕاندنی کە پاش تێ نیەئیبراهیم گەورەترین پاڵەوانی ئایی قورئاندالە 

و نادیار دەگات کە قورئان بە  پەرەستنی بابەتی پیرۆز، بە  پەرستنی بوونەوەرێکی تاک

 .ئەڵاڵ ناوی دەبات
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 :ئیبراهیم بۆ گەییشتن بە شتێک کە شایانی پەرەستن بێت بە پرسیارێکەوە دەست پێدەکات

 

لما جن علیە الیل رءا كوكبا قال ف" …" و اذ قال ابرهیم ال بیە آزر أتتخذ أصناما آلهة"

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن  *أحب اآلفلین هذا ربى فلما أفل قال ال

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر " "یهدنى ربى الكونن من القوم الضالین لم

  "یقوم إنى برىء مما تشركون فلما أفلت قال

 "  المشركین لذى فطر السماوات و االرض حنیفا و ما أنا منإنى وجهت وجهى ل"

 

پاشان ... )ئەتۆ بۆچی ئەو بتانە دەپەرەستی؟: ئیبراهیم بە ئازەری بابی خۆی گوت

و تاریک کە شەو بە سەردا هات(  ەکانی تاقیکردنەوەی ئیبراهیم دەست پێدەکات؛قۆناخ

هەر کە لە بەرچاو ئاوا بوو، . ەئەمە پەروەرێنم: گوتی. داهات، ئەستێرەیەکی بەدی کرد

ئەمە : هەرچی ئاوا ببێ خۆشم ناوێ  وەختێ دیتی مانگ هەاڵت، گوتی: گوتی

ئەگەر پەروەرێنی راستەقینەم خۆی : کە ئەویش لە بەرچاو نەما گوتی. پەروەرێنمە

کاتێ دیتی وا خۆر لە کەل سەر دەکەوێ . شارەزاییم پێ نەڵێ منیش لە گومرایان دەبم 

کە خۆریش کەوتە خۆرنشین، . لەوانیتر مەزنترە، پەروەرێنی من هەر ئەمەیە ئەمە: گوتی

وا من بە .  من لەو کارە کە شەریکان بۆ خودای من دەناسن، تەکیمەوە ! گەلۆ: گوتی

و لەوانە نیم شەریکی بۆ پەیدا  و زەمینی داهێنا دڵپاکی رووم کردە ئەو کەسە کە ئاسمان

 ( 7٨-74ئەنعام، . )دەکەن

و ئەزموونی جۆرەکانی پەرەستن کە  قۆناخوەیە ئیبراهیم پاش تێپەڕاندنی چەندین بەم شێ

ئەستێرە، مانگ، )کان ەینیدەتوانێت گێڕانەوەیەک لە بوونی ئایینی پەرەستنی دیارەدە ئاسما

دا بە ئایینێکی تایبەت دەگات کە بە ناوی ئایینی حەنیف ناوی بێت، لە کۆتایی...( خۆرو

ینی حەنیف ئایینێکی نوێی لە سەردەمی پێش لە سەرهەڵدانی ئیسالم ئەگەرچی ئای. دەبات

و هیچ پێوەندییەکی راستەقینەی لە گەڵ ئیبراهیمی تەوراتدا نیە، بەاڵم باوەڕمەندان  بووە

.بەستووەتەوە یەهوودبەو ئایینە خۆیان بەو کەسایەتییەی ئایینی 
0
 

ەکانی دیکەدا، تێپەڕاندی هاوچەشنیی دیکە ئیبراهیم وەک پاڵەوانێک لە گەڵ پاڵەوان

ە هەستیارەکانی قۆناخزۆربەی پاڵەوانەکان لە یەکێک لە . ە(وەر)تاقیکاری مەرگ 

                                                 
0
تی سەرهەڵدانی و هەروەها کاریگەرییەک کە لە نیەلە بەشی دین دا پەرژوامەتە سەەر ئەم ئایینەو چۆ - 

 .ر ئیسالم هەبوویەسە
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و لە سەرەوە بوونی خۆیان بە نیسبەت  ژیانیاندا ناچار دەبن بۆ سەلماندی توانای خۆیان

ی لە سەفەر. راستەوخۆ رووبەروو بن مرۆڤەکانی دیکە، لە گەڵ مەرگدا بە شێوەی

هێنەر، یان تێپەڕین لە ئاگر هەمیشە بەدی  و مەرگ ەکاندا تێپەڕین لە ئاوێکی قووڵپاڵەوان

و سیاوەش لە  بۆ نموونە گێلگامێش لە رووباری پڕ مەترسی مەرگ تێدەپەڕێ. دەکرێ

ئوستوورەی ئێرانیدا دەچێتە ناو ئاگرێکی مەزنەوە، بە بێ ئەوەی تەنانەت جلە سپییەکانی 

 .لە ئاگر دێتە دەرەوەپیس بووبێ، بە سەربەرزی 

و پاش  ئیبراهیم پاش شکاندنی بتەکان. ئەو تاقیکارییە لەبارەی ئیبراهیمیشەوە روو دەدات

وە هاتووم، بۆ سەلماندی راستی قسەکەی خۆی دەچیتە ناو خودائەوەی دەڵی لە الیەن 

 .ئاگرێکەوە کە بۆی ساز کراوە

 

 "قلنا یا نار كوني بردا و سالما على ابراهیم"

 ( 6٨-ئەنبیا)و بێمزەڕەت بە  ئەی ئاگر بۆ ئیبراهیم سارد: نوتما

 

فما كان جواب قومە اال ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه هللا من النار ان في ذلك آلیات "

 " لقوم یؤمنون

بە کوشتن بیکوژن یا : هەر ئەمە بوو کە( هۆزی ئیبراهیم)تەنیا وەاڵمی هۆزەکەی

 ( 24 -عەنکەبووت...)استخودا لە ئاگری پار. بیسووتێنن

 

و چ ئایینی، پاش سەرکەوتن لە تاقیکاری مەرگدا بە پلەیەکی زۆر پاڵەوان چ حەماسی بێت

ئەگەرچی رۆڵی کەسایەتییەک وەک ئیبراهیم جیاوازی زۆری لە گەڵ . بەرز دەگات

و  پاڵەوانە حەماسییەکاندا هەیە، بەاڵم گرتنە ئەستۆی فانکسیۆنی رزگاری دەری

ی تاقیکاری جۆراوجۆر و دژوار، ئیزنی ئەوە دەدات کە ئەم دوو کەسایەتییە، تێپەڕاندن

و  و رۆحانی لە گەڵ کەسایەتی حەماسی لە الی یەک دابنین واتە کەسایەتی ئایینی

 .هەردووکیان خاوەنی تایبەتمەندییەکانی ئوستوورەی گشتگیری پاڵەوان پێناسە بکەین

گرینگی رۆڵی پاڵەوان، زۆرجار مووتیڤگەلێک کە  لە ئوستوورەی پاڵەواندا بۆ وێنا کردنی

لە ئوستوورەکانی دیکەدا کردەوەی تایبەتی خوداکانن بە دی دەکرێن، لە هەموو 

خاڵگەلێک لە  و هەر ئوستوورەیەک ئوستوورەکاندا ئەو گرێ دراوییە دەبیندرێ

واتە گێرانەوەی ئوستوورەیی خۆی بە یەک هێڵی . کانی دیکەشی تێدایەئوستوورە
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گەلی دیکە هەمیشە دەخزنە ناو ئوستوورەشتگەلێک لە . و تایبەتەوە نابەستێتەوە استەوخۆر

ی پاڵەوان هەمیشە لە ئوستوورەبۆ نموونە بەشگەلێک لە . یەکی دیاری کراوەوەئوستوورە

ی ئوستوورەی تۆفان دواتر لە ئوستوورەی دەرباز بووندا هەیە، یان کەسایەتی ئوستوورە

لە  خوداکانهەروەها زۆرجار کردەوەکانی . کەر دەبینێت سەفەردا رۆڵی رێنوێنی

بەاڵم بە هەموو ئەم . کانی ئافراندندا دەبێتە باشقەی هەڵسوو کەوتی پاڵەوانەکانئوستوورە

لێکچوونانەوە، ئەوەی کە شوێنی هەر ئوستوورەیەک دیاری دەکات ئاکامێکە کە ئوستوورە 

 .لە پۆلێنبەدنی ئوستوورەکاندایە ،ستوورەبەدوایدایە، ئەو ئاکامەیە کە دەرخەری شوێنی ئو

بە پێی ئەم پۆلێنبەندیە کە لێرەدا خرایە بەر دەست واتە دابەش کردنی ئوستوورەکان بە 

 :سەر 

 

 کانی ئافراندنئوستوورە -0

 زا و زێکانی ئوستوورە -2

 و لەناوچوونکانی تۆفانئوستوورە -3

 کانی سەفەرو دەربازبوونئوستوورە -4

 نی پاڵەوانکائوستوورە -5

و کردەوەکانی ئەوان  انی سەرەتاییخودایبەتەواوی باسی ( ئافراندن)ی یەکەمئوستوورە 

انی سروشتی کە نوێنەری دیاردەکانی خودایباسی ( زا و زێ)ی دووهەمئوستوورەدەکات، 

یە پاساودەری شتانێکن کە ئوستوورەسروشتن دەکات، هۆکاریشی ئەوەیە کە ئەم دوو 

و  ێوەرانیان بکات، وەرزەکان بە بێ دەستێوەردانی مرۆڤ دەگۆڕنمرۆڤ ناتوانێ دەست

یەکە کە چیرۆکخوانی ئوستوورە زا و زێی ئوستوورەگیا لە بەهاردا شین دەبێت، بۆیە 

ی ئافراندنیش بە هەمان شێوە، مرۆڤ ئوستوورە. ی سروشتەخوداکانو بەسەرهاتی  ژیان

و بنی بۆ ئەو وە کە سەر نیەورەدا بیلە کاتێکەوە چاوی کردۆتەوە، خۆی لە دنیایەکی گە

ی ئافراندنیش ئوستوورەنادیار بووە، نەیزانیوە لە چ کاتیکەوە ئەو دنیایە پێک هاتووە، بۆیە 

و سروشت انخودای( تۆفان)ی سیهەمئوستوورە.   ەوە هەیەخوداکانپێوەندی تەنها بە 

بۆ .)او گێڕانەوەکانەوەهەردووکیان رۆڵیان هەیە، بەاڵم الیەنی سێهەم واتە مرۆڤیش دیتە ن

م بە تەواوی باسی ەئوستوورەی چوارەم و پێنج...( نموونە ئوتنەپیشتیم، نۆح، جەم و

و ناوەندایەتی ئوستوورە  ان دەکەوێتە پەراوێزەوەخودایو رۆڵی  مرۆڤ دەکەن

و دەتوانین بڵێن نیوە  ئەگەرچی ئەو مرۆڤە مرۆڤێکی ئاسایی نیە. دەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ
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و کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی ژیانی مرۆڤایەتی  یوە مرۆڤە، بەاڵم باسی ژیانی مرۆڤو ن خودا

 .و بندەست بوون دەکات و کۆیالیەتی باسی دەربەدەری. دەکات

و شرۆڤەیان  وە بۆ رووداوەکان پاساو دێنێتەوەئوستوورەپێشتر گوتمان مرۆڤ لە رێگای  

تی گۆڕانی سروشت نیەو چۆ اتنی دنیاتی پێکهنیەدەکا، بۆ وەاڵم دانەوە بە  پرسیاری چۆ

و هاوچەشنی ئەو دەکات، کاتی بەرەرووبوون لە گەڵ  روو لە  ئوستوورەی مەردووک

ستەمی کۆمەاڵیەتییشدا پەنادەباتە بەر ئوستوورەی پاڵەوان، پاڵەوانێک کە دیاری کراوی 

 .و کۆیالیەتی دەربازی بکات و بتوانێ لە ستەم ان بێخودای

و زاوزی پاش دەرکەوتنی راستییە زانستییەکان،  رەی ئافراندنئەگەرچی ئوستوو

و چیدی وەاڵم دەری پرسیارەکانی مرۆڤ لەو بارەیەوە نیین، لە  کەوتوونەتە پەراویز

دنیا لە جەستەی تییەمەت پێکهاتوە، یان خودا فووی  نیەدنیای ئەمڕۆدا کەس پێی وا

گەلە تا رادەیەکی ئوستوورەیە ئەم هەر بۆ. و بووەتە مرۆڤ وتە ناو پارچە قوڕێککردووە

 .و ماوەیان بە سەرچووە بەتاڵ بوونەزۆر مێژوو

ی دەرباز بوون یان رزگاری تا ئەو کاتەی ستەمی ئوستوورەو ی پاڵەوانئوستوورەبەاڵم   

هەر بۆیە . کۆمەاڵیەتی بوونی هەبێ، هەر دەم ئەگەری سەرهەڵدانی هەیە

لە . کۆتایی پێنایەت، بەڵکو بیچم دەگۆرێت هەرگیز ئوستوورەناسەکان دەڵێن ئوستوورە

ی پاڵەوان هەرماوە، ئەو رێبەرانەی کە لە هەر نەتەوەیەکدا ئوستوورەدنیای ئەمرۆدا 

و  با بە منداڵی هەڕەشەیان لێ نەکرا بێ. ئوستوورەرۆڵی رزگاری دەریان هەیە، دەبن بە 

 . ئوستوورەەیانکا بە با ئاژەڵ پەروەردەی نەکردبێتن، بەاڵم ئەو رۆلەی کە دەیبینن د

 

 ە سەربەخۆکانی قورئانیچیرۆکە ئوستوورەی

و خستنە بەردەستی  و لێکدانەوە و دۆزینەوە ئوستوورەلێرەدا پاش کۆتایی هاتنی بەشی 

و نیشان دانی بنەمای ئوستوورەیی چیرۆکەکانی ئەم کتێبە ئوستوورەکانی قورئان

وارچیوەی ئەم پۆلێنبەندییە گشتییەدا کە لە چ قورئاندابابەت لە  هێندێکدەپەرژێمە سەر 

 .ناگونجن بەاڵم بە هەمان شێوە خاوەنی بەکگراوندی ئوستوورەیین
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 (اصحاب کهف)رۆکی یارانی ئەشکەوت چی -١

و سەمەرەکانی قورئان چیرۆکی ئەسحابی کەهفە کە لەودا  یەکێک لە چیرۆکە سەیر

و  ەک دەچنە ناو ئەشکەوتێکەوەلە گەڵ سەگێکدا لە بەر ستەمی پاشای کوڕی الو هێندێک

  و یارانی ئەشکەوت بۆ خۆیان. دوای خەونێکی درێژماوەی سێسەد ساڵە رادەچڵەکن

ڕ دەمێنێ، پاشان ئەو الوانە لەوێ وهەروەها خەڵکیش لەو رووداوە سەیرە سەریان سو

لە سوورەی  قورئانداباسەکە لە . و خەڵک ئەو ئەشکەوتە دەکەن بە پەرەستنگا دەمرن

 : هفدا بەم شێوە هاتووەکە

 

 "إذ أوى الفتیة إلى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من أمرنا رشدا"

و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و إذا غربت تقرضهم ذات " (01)

و  و تحسبهم أیقاظا و هم رقود" (07)..."الشمال و هم فی فجوة منە ذالک من آیات هللا 

نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیە بالوصید لو اطلعت علیهم لولیت 

و کذالک أعثرنا علیهم لیعلموا أن وعد هللا حق " (0٨) "منهم فرارا و لملئت منهم رعبا

و أن الساعة ال ریب فیها إذ یتنازعون بینهم أمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم أعلم 

 ( 20) "لذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم مسجدابهم قال ا

تۆ بەر بەزەیی ! ئەی پەروەرێنی هەموومان: کاتێ الوەکان پەنایان بۆ غارەکە بردو گوتیان

کە خۆر هەڵدێ بڕوانی لە ئالی راستی ( 01.)خۆتمان بخەو کارەکەمان بۆ مەیسەر بکە

و ئەوان لە  پ لێیان الدەدائەشکەوتەکەیانی داوە ، لە دەمی زەردە پەڕیشدا بەرەو چە

تۆ پێتوایە کە بێدارن کەچی ( 07...)ئەمە یەکێک لە نیشانەکانی خوایە. گۆڕاییەکەدان 

سەگەکەشیان لە الی . و چەپدا هەڵگێڕ وەرگێڕیان پێدەکەین خەوتوون، ئێمە بە راست

و  تۆ ئەگەر چووبای بتدیبان بە راکردن بە رەودوا دەگەڕایتەوە. دەرگاکە وەرکەوتبوو

دەربارەیان لە ناو خۆیان ملیان لە راوێژ کردن نا، ( 0٨.)سەرتا پات ترس دایدەگرت

. ماڵۆچکەیەکیان لە سەر درووس کەن پەروەرێنیان لەنگۆیان چاتر دەناسێ : گوتیان

دەبێ مزگەوتێکیان لە سەر : ئەوانەی دەبارەی ئەمان قسەیان زۆرتر دەڕۆیی گوتیان

 ( 20. )بکەین

و بەرچاوی چیرۆکەکە شتێکی ئەوتۆمان دەست ناکەوێ، بەاڵم بە کاری  لە پێکهاتەی دیار

و  و هێماناسانە ورد بوونەوە لە سەر وردەکارییەکان لێکۆڵینەوەی ئوستوورەناسانە
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و لە  پێکەوە گرێ دەدات ەدۆزینەوەی ئەو هێڵە نادیارە، هێماکانی شاراوەی ناو چێرۆکێک

وردەکاری  هێندێکو  خاڵ هێندێکلێرەشدا . تگەڵ گشتییەتێکی ماناداردا پێوەندی دەدا

 . هەیە کە سەرچاوەی رەسەنی چیرۆکی ئەشکەوتمان بۆ دەردەخات

هەروەک پێشتر باسم کرد یەکێک لە مەبەستەکانی گێڕانەوەی ئوستوورەیی پاساو هێنانەوە 

لەم چیرۆکەشدا هەموو باسەکە لە خزمەتی بەشی . بۆ دیاردەکان یان رێورەسمەکانە

ایە، واتە بوونی پەرەستنگایەک لە سەر ئەشکەوتێک یان بوونی ئەشکەوتێک کە کۆتایید

 .پیرۆزی پێدراوە

 کەڵک وەرگرتن لە ئەشکەوت وەک شوێنێکی پیرۆز بۆ بەرێوەبردنی رێوڕەسمی ئایینی لە

و  واریشی لە سەرتاسەری ئیمپراتۆری رۆمزۆر شوێنی دنیادا باو بووە، ئاسە

پەیکەرە هەیە کە لە  هێندێکلەم ئەشکەوتانەدا . یدا هەر ماوەەکانی دەورووبەرشارستانییەت

 و یان بە جۆرێکی دیکە هەموو ئەوانەدا  کوڕێکی الو یان خەریکی کوشتنی گایەکە

 .و بەردەوام سەگێکیشی لە گەڵدایە راوەستاوە

بوونی ئەم سێ خاڵە هاوبەشە واتە بوونی ئەشکەوتێک کە وەک پەرەستنگا کەڵکی   

، تەرکیز و پێداگری لە سەر الوەکان و سەگەکەیان، ئەو هێڵە نادیارگەلەن لێوەردەگیرێت

کە چیرۆکی ئەسحابی کەهف پێوەند دەدەن بە گەورەترین و بەرباڵوترین ئایینی دنیای 

 (.مێهر)کۆن واتە ئایینی میترایی یان ئایینی پەرەستنی مێر 

بووە، بەاڵم میترای هەزۆر  کە لە ئورووپایشدا باوەڕمەندانی نیەمێر خودایەکی هیندوئێرا

ئەو پەیکەرەگەلە کە لە . جیاوازی هەیە هێندێکروومی لە گەڵ مێری ئاڤێستاییدا 

ئەشکەوتەکانی ئۆرووپادا هەیە جەخت لە سەر تایبەتمەندییەکانی مێری ئاڤێستا دەکەن، لەم 

واتە  دنیا پێک دێت، ،پەیکەرەگەلەدا مێر لە حاڵی کوشتنی گایەکدایە کە لە پەیکەری ئەو

کاری ئافراندنی لە ئەستۆدایە، لەم پەیکەرەگەلەدا دوو مرۆڤی ئاسایی لە جلی شوانیدا لە 

ئەمە دەرخەری . و هەر یەک مەشخەڵێکیان بە دەستەوەیە الی مێر یان میترا راوەستاون

دایە، لە ئاڤێستاشدا مێر پێوەندییە بنەمایەکانی ئەم ئایینە لە گەڵ شێوەی ژیانی شوانی

 ە دواتر گۆڕاوەخودایبەاڵم رۆڵی ئەم . ە خاوەنی لەوەڕگا گەورەکان دێتە ئەژمارهەمیشە ب

: وارنێر دەڵێ. و لە ئۆرووپادا زیاتر بە ئایینێکی تایبەت بە توێژی سەرباز ناسراوە

مامۆستایانی میترایی زیاتر پلەی ... سەربازیگەری نێوەرۆکی رەسەنی ئایینی میتراییە

بووە، ئەو دڵرەقییەی کە لە پەیکەرەکانی میترادا هەیە ئەو و سەربازییان هە جەنگاوەری



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

072 

 

شتە نیشان دەدەن
0

پێش لە . ئایینی مێر لە ئێراندا زۆر کۆنترە لە ئایینی زەردەشت.  

چاکسازی ئایینیی زەدرەشت، میترا لەگەڵ ئەهوورەو ئاناهیتا لە ژماری گەورەترین 

کانی ئوستوورەلە . " وێزەوەپەرا تەنانەت رۆڵی ئەهوورەیشی خستبووە. ان بووخودای

ئەو لە الیەن .... نەتەوەی پارتدا ئەهوورەمەزدا جێی خۆی دا بوو بە میترای رزگاری دەر

ئەهوورەوە ئەرکی تەکووزدان بە دنیای لە ئەستۆدا بوو هەروەها دەبوو پێداویستییەکانی 

."بۆ مرۆڤ دابین بکات شارستانییەت
2
 

و گرینگی بە ئەهوورە  ماوەیەک کەوتە پەراویزلە سەردەمی چاکسازی دینیدا میترا بۆ 

انی گەورەی خودایدرا، بەاڵم دوای مەرگی زەردەشت مێر دیسانەوە هاتە ناو 

دا کە تەنیا نووسراوەی رەسەنی خۆدی زەردەشتە، هیچ (گاتەکان)لە گاهان . زەردەشتییەوە

و  ین یەشتەکانەناوێک لە مێر نەبراوە، بەاڵم لە ئاڤێستادا مێر یەشت یەکێک لە گەورەتر

.پاش فەروەردین یەشت، کۆنترین یەشتی ئاڤێستا دێتە ئەژمار
3
  

و رۆشناییە، لە مێر  پەیمان خودایمێر یان میترا کە لە ئاڤێستادا بەناوی میثرە ناوبراوە 

پەسنی مێر خاوەنی بەرینترین لەوەڕگا دەکەین کە : " یەشتدا سەبارەت بەم خودایە هاتووە

و دەهەزار چاو، ئەو  ، قسەزانی، خاوەن هەزار گوێ(قسەی راست) ئاگای لە مەنسەرەیە

بااڵ بەرزەی کە لە سەر بەرزاییەکی بەرین راوەستاوە، ئەو پارێزەرە کە هەرگیز خەو لە 

."چاوی ناکەوێ
4

و چاوەدێری  مێر لە گەڵ خۆردا لە خۆرهەاڵت بەرەو خۆرئاوا دەچیت  

.هەمیشە بێداری هەیە خودایڵناوی بە سەر پەیمانەکاندا دەکات، هەر بۆیە ئاوە
5
 

خۆرە، جیاوازی بەرچاوی لە گەڵ خۆردا هەیە، مێر لە واقێعدا  خودایمێر ئەگەرچی 

و خۆش قەاڵفەت کە هێما  چاک و جوان خۆرە، کوڕێکی الو خودایروخساری مرۆیی 

پێوەندییدارەکانی دیکەی بریتین لە خۆر، شێر، ئاگر، خونچەی لوتوس و هەروەها زێڕ
6

 .

و جیهانگیر بوو،  و ئایینەکەی ئەگەرچی لە الیەن سەربازانەوە پەرەی پێدرا ەخودایئەم 

یەکێک لە نیشانەکانی ئەو شتە . دانەبڕای ڵداری لێاڵم تایبەتمەندییەکانی ژیانی ئاژەبە

بوونی بەردەوامی سەگێکە لە گەڵیدا کە پارێزەری مەڕ و مااڵت و هاورێی هەمیشەی 

                                                 
0
 270وارنر، سەرچاوەی پێشوو،  ص  - 

2
 33ص  03٨6جامی، : آندره؛ امپراطوری اشکانیان؛ ترجمە محمود بهفروزی، تهرانورستاندیگ،  - 

3
 53ص . 03٨2انتشارات نوید شیراز،: ترجمە رضا مرادی غیاث آبادی، شیرازاوستای کهن،  - 

4
 355: 2اوستا، مهر یشت، کردە  - 

5
 0٨ص .0376سمت،: تاریخ اساطیری ایران؛ چاپ دوم، تهران آموزگار، ژالە، - 

6
ص  . 03٨0انتشارات بهجت،: ؛ تهران(پژوهشی در آئین راز آمیز  میترایی)آئین مهر رضی، هاشم، - 
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ایینی میتراییەوە پیرۆزی پێ بەخشراوە، میترا لە گەڵ سەگەکەیدا سەگ لە رێگای ئ. شوانە

سەگ "پاش کوشتنی گاکە، . ەکانی ژیانەخەریکی ڕاوی ئەو گایە دەبێ کە سەرچاوەی هێز

و وەک پارێزەری رەوانی گا، لە ئاسماندا بەناوی  لە گەڵ رەوانی گاکەدا بۆ ئاسمان دەچێت

."پارێزەری مەڕومااڵت جێگیر دەبێ خودای
0

دا زۆر رۆڵی سەگ لە ئایینی زەدەشت  

و لە  بەرچاوە، سەگ وەک بوونەوەرێکی پیرۆز دێتە ئەژمار کە ئەهریمەن راو دەنێ

دوو هەمیشە دنیای مردووەکان  خودای ،جەم. رەوانی مردووەکانیش پاسەوانی دەکات

ووتەدا لەم سر. دا سرووتێک هەیە بە ناوی سەگدیدلە ئایینی زەردەشت. سەگی لە گەڵدایە

و  دوور بکاتەوە( نەسوو)سەگێک دەبێ لە الی تەرمی مردوو بێت بۆ ئەوەی دێوی الشە 

  . رەوانی مردوو بە بێ ئازار بۆ دنیای مردووەکان بچێت

و هەروەها پێوەندی نێوان  دابە لە بەرچاو گرتنی رۆڵی گرینگی سەگ لە ئایینی میترایی

ی میتراییدا، ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە و سیمای کوڕێکی الو، لە گەڵ ئایین ئەشکەوت

و ئەم بوونەوەرە بە  دا، شتێکی بەهەڵکەوت نیەبوونی سەگ لە چیرۆکی ئەسحابی کەهف

هۆی پیرۆزایەتییەک کە لەم ئایینەدا پێی بەخشراوە، پلەیەک وەک پلەی مرۆڤی هەیە، هەر 

 .دا دەمرێتو لە گەڵ ئەوانیش بۆیە لە گەڵ کوڕەکاندا بە وتەی قورئان دەخەویت

ئەسحابی کەهف چیرۆکێکە کە پاساو هێنەری پیرۆزایەتی ئەشکەوتەکانی ئایینی میترایە، 

کان وەک سەلمانی فارسی و بازرگانەکانەوە نیەکە لە رێگای رێبوارەکان، ئەسحابە ئێرا

ئەویش بە لێکدانەوەی خۆی، مانای ئایینی هاوتەریب لە گەڵ باسی . محەممەدگەیشتووەتە 

و مەبەستی خۆی کە پەرەدان بە پەرەستنی ئەڵاڵیە، لەو چیرۆکە زیاد  نگشتی قورئا

 .کردووە

 

 چیرۆکی یوونس -٢

و چیرۆکی ژیانی تەنیا لە چەند  سوورەی جیاوازدا هاتووە 6لە  قورئانداناوی یوونس لە 

دا کە بە و سەیر ئەوەیە کە لە سوورەیەک دا بە شێوەی پچڕ پچڕ ئاماژەی پێ کراوەئایە

ناوی یوونس هاتووە کە ئەویش هیچ ( ٨٨واتە ئایەی )وونسە، تەنیا لە یەک ئایەدا ناوی ی

 -نسا: ناوی  یوونس لەم سوورەگەلەدا هاتووە. نیەپێوەندییەکی بە بەسەرهاتی یوونسەوە 

                                                 
0
 047، ص 03٨6نشر ثالث : احمد آجودانی، تهران: کومن، فرانتس، ترجمە - 
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تەنیا ئاماژەیەکی  ی بەسەرهاتی ئەم کەسایەتییە لە چەند سورەداتنیەبەاڵم سەبارەت بە چۆ

 :لە سوورەی ئەنبیادا هاتووە .کورتی پێکراوە

و ذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیە فنادى في الظلمات ان ال الە اال انت "

فاستجبنا لە و نجیناه من الغم و كذلك ننجي "  "سبحانك اني كنت من الظالمین

 "ؤمنینالم

وابوو ئێمە دەروەستی ئەو  و هەر پێی ئەوسا بە تووڕەیی رۆی! خاوەن ماسیش بێنەوە بیر

و  لە غەیرەز تۆ هیچ خودایەک شک نابەم، پاکی: نایەین، تا لە ناو تاریکاییدا هاواری کرد

مان ەمەکسا دەهانای ئەویش هاتین، لە خە* بێ عەیبی بۆ تۆیە، من لە ریزی ناهەقان بووم

 (٨7-٨٨ئەنبیا. )ئێمە ئاوا باوەڕداران رزگار دەکەین. کرد رزگار

 

 :لە شوێنی دیکەدا شتەکە روونتر دەکاتەوەو دەڵێ

 

فساهم فكان من " "اذ ابق الى الفلك المشحون"  "و ان یونس لمن المرسلین"

 "المدحضین

للبث في بطنە الى یوم " "فلوال انە كان من المسبحین* فالتقمە الحوت و هو ملیم" 

 "فنبذناه بالعراء و هو سقیم* یبعثون

لە پشک خستن . کە رای کردە ناو گەمێی پڕ. یوونسیش هەر یەکێک بوو لە پێغەمبەران

لووشی و بۆ خۆی سەرکۆنەی  ئەوسا ماسییەکی زەالم هەڵی. بەشدار بوو، ئەو دۆڕاندی

رگیدا تا رۆژێ سەاڵ رادەبوو لە و. سا ئەگەر ئەو پاکی خودای نەگوتبایە. خۆی دەکرد

 (045-03٨سافات، )فڕێمان دایە دەشتێکی وشک و قاقڕ، نەخۆشیش بوو . دەمایەوە

 

ک کە روون نیە ئەو ەینیئەو شتەی قورئان باسی دەکات پێغەمبەرێکە کە بە هۆی نافەرما

و لە سکی ماسییەکدا  چییە، پاش پشک خستن لە گەمێیەکەدا لە دەریا دەکەوێت ەینینافەرما

 . پاشان رزگاری دەبێت و وەیەک لەوێدا دەمێنێتەوەو ما زیندانی دەبێ

 :تەورات چیرۆکەکە باشتر و روونتر دەگێڕێتەوە
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و بە خەڵکەکەی  بڕۆ بۆ شاری گەورەی نەینەوا: بە یوونس کوڕی ئەمیتای گوتی خودا

 .بە زووترین کات سزای بەدکاریتان دەداتەوە خودابڵێ 

بۆیە سواری گەمێیەک دەبێت تا لە فەرمانی و هەر بەاڵم یوونس نایهەوێ بۆ نەینەوا بچێت

ئەوانەی ناو ... و دەریای تۆفانی کرد بایەکی توندی نارد خودابەاڵم ... خودا دەربچێت

، پشک خوداکانگەمێیەکە پشکیان خست بۆ ئەوەی بزانن کێ بووتە هۆی تووڕە بوونی 

. بووەوە و تۆفانەکە هێمن هەربۆیە یوونسیان خستە ناو دەریا... کەوت لە یوونس

و  ماسییەکە یوونسی هەڵلووشی و سێ شەو. ماسییەکی گەورەی نارد خوداهەرلەوکاتەدا 

 (.07-0یوونس،  )سێ رۆژ لەوێدا مایەوە 

لە هەر دووی . ئەمەیە بەاڵم بە تەواوی نایهێنێت ارە ئەوەی قورئان باسی دەکات هەردی

 قورئاندااوە، تەنانەت لە ئەم گێڕانەوانەدا پیوەندیی یوونس لە گەڵ ماسی روون و بەرچ

 .یوونس بە خاوەنی یان هاودەمی ماسی لە قەڵەم دەدرێ

بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی ئوستوورەی یوونس دیسان دەبێ بگەڕێنەوەی بۆ 

ەکە کە نیوەی خودایدا  ئێوانس کە لە ئوستوورەی بابێلی. "و بابێل ئوستوورەکانی سوومەر

ئەم . و خەڵک فێری خوێندن دەکات دەرەوە و نیوەشی ماسی، لە ئاو دێتە لەشی مرۆڤە

 و پێوەندی لە گەڵ ئوتنەپیشتیم ەیە کە ماسیگرەکان پەسنی دەڵێنخودایە هەر ئەو خودای

"دا هەیە(کەسایەتی بێمەرگی ئوستوورەکانی بابێل)
0

، ئەم پێوەندییە لە روواڵەتی هیندی 

ن باسم کرد مانوو ئەو ئوستوورەیەدا بەرچاوترە، هەر وەک لە بەشی ئوستوورەی تۆفا

بە یارمەتیی ماسییەک دەتوانێ گەمێیەک چێ بکاو لە ( رزگاریدەری هیندییەکان لە تۆفان)

 .ئوتنەپیشتیمیش بە رێنوێنی ئێئا کە هەمان ئێوانسە ئەو کارە دەکات. تۆفان دەرباز بێت

لە   دا هەمان یوانسە کەدەر لە ریشەی رابێرتسون لەو باوەڕەدایە کە ناوی یەحیای تەعمید

گیراوە( ئێوانس)بابیلی واتە ئێئا  خودای-ناوی ماسی
2
. 

و  و ماسی دەردەکەوێت کە پێوەندییەکی ئوستوورەییەبەم شێوە پێوەندی نێوان یوونس

چیرۆکی . و شێوەی ژیانی ئەواندا هەیە و سوومەرییەکان ریشەی لە باوەڕەی بابێلییەکان

و لە رێگای تەوراتەوە بە ناوی  کراوەانی بابێلێ دیسان جلی ئایینییان لە بەر خودای

و بۆتە بەشیک لە باوەڕی خەڵکی  هاتووەتە ناو دەقی قورئان خودابەسەرهاتی ئەنبیای 

موسڵمانیش کە پێیان وایە کۆی چیرۆکەکانی ئەو کتێبە، چیرۆکی کەسانێک وەک 

                                                 
0
  www. Farhangiran.comاطیری دیلمون، سایت بنیاد فرهنگ ایرانمفرد کهالن، جواد، سرزمین اس - 

2
 76رابرتسون، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 
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و  و سەمەری خودا کاری سەیر وەکو  (خوداکە بە خۆی دەڵێ پێغەمبەری ) محەممەدە

بێ ئاگا لەوەی کە ریشە . ناردراوەکانی خۆی چاوی لێدەکەن بە وعجیزەی ئەو دەرهەقم

 .و چیرۆک چیرۆکێکی دیکەیە لە شوێنی دیکەدایە

 

 پیرۆزایەتی ئاگر -٣

و ئایینی  ی مرۆڤدا رۆڵی بنەمایی هەیەشارستانییەتگر لە بەشێکی گەورەو بەرینی ئا

ئەگەرچی لە بەراوەرد لە گەڵ .  ەژمارپەسنی ئاگر لە کۆنترین بیچمەکانی دین دێتە ئ

و ئاو، پەرەستنی ئاگر مێژوویەکی کەمتری هەیە،  خودایانی زەوی-ئایینی پەرەستنی ژن

ی سیستمبە درێژای سەقامگیری )و سەقامگیر بوونی درێژ ماوەی بەاڵم بەهۆی مانەوە

بووەتە  کە نزیک بە هەشت هەزارساڵی خایاندووە، لە هەموو ئایینەکاندا( باوک ساالر

ماکێکی سەرەکی هاوپەیوەند لە گەڵ بابەتی پیرۆز، بەتایبەت لەو دینگەلەدا کە پێیان دەڵێن 

دینی ئاسمانی
0

 خوداکانی خۆیان پێشکەشی ەینیو قابیل قوربا لە تەوراتدا کاتێ کە هابیل. 

، کەی هابیل وەردەگرێتەینیو قوربا لە سیمای ئاگردا خۆی نیشان دەدات خودادەکەن، 

:" دا سەبارەت بەو شتە هاتووەلە کتێبی تاریخی بەلعەمی. م ئەوەی قابیل رەت دەکاتەوەبەاڵ

دا شەیتان چاوی پێ و بوو بە خاوەنی منداڵی زۆر لە کێوەکانی شام کاتێ قابیل سەر کەوت

کەی هابیلی وەرگرت؟ چونکە ئەو ئاگر ەینیدەزانی ئاگر بۆچی قوربا: و گوتی کەوت

قابیل ... و بکە لە ئاگر پەرەستن تا لە تۆیش قوربانی وەرگرێپەرەست بوو، تۆیش رو

و بە منداڵەکانی خۆیشی گوت کە ئاگر پەرەست بن، بۆیە  خەریکی پەرەستنی ئاگر بوو

."یەکەم کەسێک کە ئاگر پەرەستی کردو ئاتەشگای کردەوە قابیل بوو
2

ئەمە دەرخەری   

 .ی ئۆگاریتەشارستانییەتکۆن بوونی ئاگر پەرەستی لە 

 

دا یەکەم رووبەڕوو بوون لە گەڵ ئاگر وەک دیاردەیەکی پیرۆز، لە چیرۆکی لە قورئان

شەیتان هۆکاری سەردانەنەواندی خۆی بۆ ئادەم جەوهەری خۆی . ئافراندندا دەبینین

 .دەزانێ کە لە ئاگر پێکهاتووە

                                                 
0
سەرچاوەی . جێی خۆی داوە بە رووناکی( وەک مەسیحییەت و ئیسالم)ئاگر لە ئایینە بەر باڵوەکاندا  - 

اهەمین دینەکاندا رەسەنی رووناکی سەرەتا خۆر  ئاگر بووە کە قودسییەتی پێ دراوە بەاڵم لە دو

 رووناکییەکی مێتافیزیکی جێگای ئەم دیاردە پیرۆزەی گرتووە
2
سروش و پژوهشگاه علوم انسانی و : ،محمد جعفر؛ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی؛ تهرانیاحقی، - 

 33ص . 03٨5مطالعات فرهنگی، 
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  " قال ما منعك اال تسجد اذ امرتك قال انا خیر منە خلقتني من نار و خلقتە من طین"

گوتی فەرمانم پێدای لە بەرچی تۆ سوژدەت نەبرد؟ گوتی من لەو هێژاترم، منت لە ئاگر 

 (02ئەعراف، )کرد، ئەوت لە قوڕ ساز داوە  دروست

 

لە بەشی ئوستوورەکانی ئافراندندا ئاماژەم بەوە دا کە ئەم بەشەی قورئان لە دەقی تەلموود 

واتە رووناکایی خودا یان ) شەخینا و لەوێدا باسی دروست بوونی شەیتان لە وەگیراوە

و ئەم باوەڕە پشتبەستوو بە ئایینێکە کە لەودا ئاگر دیاردەیەکی ئاسمانی. هاتووە( ئاگر

 .پیرۆز دێتەئەژمار، بۆیە شەیتان ناتوانێ مل بۆ شتێکی کەمتر لە ئاگر داکێشێ

 

. دەگێڕێ و مرۆڤ خوداکانئاگر لە زۆربەی ئوستوورەکاندا رۆڵی پردی پێوەندی نێوان 

و ئەو پێوەندییە بەڕێوە  و مرۆڤە انخودایئاگری هیندی پردی پێوەندی نێوان  خودایئاگنی 

دەبات
0
کان نیەتەنیا بوونەوەری مێتافیزیکی کە بە پێی دەقە دی وەکرۆڵی شەیتانیش  

دەتوانێت گەڕانەوەیەک بێت ( و هەڵیدەخەڵەتێنێ)پێوەندی بەردەوامی لە گەڵ مرۆڤدا هەیە 

پێشکەشی ( کانەینیقوربا)لە ئێراندا ئاگری پیرۆز کە یەزشەکان . ەینیناوبژیوا  بۆ ئەم

کەیان لە ناو ئاگردا ەینیدا قوربالە رەوتی قوربانی کردن. " دەکرێت، هەمان رۆڵی هەیە

ەک لە سیمای ئاگردا خودای وەکئاگر لە رێورەسمی قوربانیدا لە الیەکەوە . دەسووتاند

ی ەینیکاهینێک ئەو قوربا وەکو لەو سەرەوە  ردەگرتکەی وەەینیو قوربا دەهات

."ان دەکردخودایپێشکەشی 
2
 

و  ئاگری پیرۆز لە ئایینی زەردەشتدا جێگری خۆرە کە پێش لە زەردەشت لە نێوان مادەکان

پارتەکاندا پیرۆز بوو
3

لە گەڵ میترا ( کە هەمان ئاگرە)پێوەندی نزیکی ئاتر یان ئازەر   

ئاتر لە حاڵێکدا کە سواری ئەڕابەی میترا بووە وێنا . " ندێکەدەرخەری وەها بەکگراو

"کراوە 
4
ئەگەرچی ئاڤێستا جیاوازی لە نێوان ئەم )و هاوسەنگی خۆرە  میتراش هاوتەریب 

دیارە لە یەک  ،و ئەرکەکانیان زۆر لە یەک دەچێتە دادەنێ، بەاڵم کارەکانخودایدوو 

 ( ترایەریشەوە هاتوون و پەرەستنی خۆر کۆنتر لە می

                                                 
0
 ٨7ص. 0373اساطیر، : ، ورونیکا؛ترجمە باجالن فرخی،ساطیر هند؛ تهرانایونس،  - 

2
 021کزازی، سەرچاوەی پێشوو، ص  - 

3
 033ص .03٨2سخن، :دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت؛ تهران رضی، هاشم، - 

4
 07ص  .0376مرکز،: وستا؛ اسطوره های ایرانی؛ ترجمە عباس مخبر، چاپ دوم، تهرانکرتیس، - 
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 وەکجگە لە چیرۆکی ئافراندن رەنگدانەوەی بەرچاوی دیکەی ئاگر  قورئاندالە 

ئەو کاتەی کە لە بیاباندا ئاگرێک . دیاردەیەکی پیرۆز لە چیرۆکی مووسادا دەبیندرێ

 .دەبینێت

یا " " فلما جاءها نودي ان بورك من في النار و من حولها و سبحان هللا رب العالمین"

 "هللا العزیز الحكیمموسى انە انا 

من ئاگرێکم لێ دیارە، ئەوا دەچم : ئەوکاتەش کە مووسا بە خێزانەکەی خۆی گوت

وەختێ لێی . خەبەرێکت بۆ دێنمەوە، یان بزووتێکی لێ دێنم بەشکوو گەرمتان بێتەوە

 و ئەوەی لە دەوری ئەویشە پیرۆزە ئەو کەسەی لە ئاگرەکەدایە: نزیک کەوتەوە بانگ کرا

ئەی مووسا ئەوە منم خودای بەدەسەاڵتی لە . گشت دنیایە خودایێ عەیبی بۆ و ب و پاکی

 (٨و ٨ -نەمل. )کارزان 

 :لە شوێنێکی دیکەش دا دەڵێ

 "اني انا ربك فاخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوى "  "نودي یا موسى فلما اتاها"

. ەی تۆمن، منم پەروەرەند! ئەی مووسا: دەمێ گەییشتە بەر ئاگر، بانگی لێکرا

 (02و  00-تاها)تۆ وای لەناو شیوی پیرۆزی توادا. باوێژە( کەوشەکانت)شەکالەکانت

 

 لەم بەشەدا بە روونی باس کراوە کە ئەو دەنگە کە دەڵی من خودام، لە ناو ئاگرەوە هاتووە 

کە ئەمەش . و بە نوێنەرایەتی ئەو لە گەڵ مووسا قسەی کردووە و ئاگر لە جیاتی خودا

واتە ئاگر پیرۆزایەتییەکی لەو   .ۆ هەمان ئەرکی نێوەنجی بوونەی ئاگردەگەڕێتەوە ب

و چ پاش ئەوەش، ئەو  یەهوودناوچەیەدا هەبووە، چ پێش لە سەرهەڵدانی ئایینی 

کە لەواندا ئاو زیاتر لە ئاگر )پیرۆزایەتییەتەش نەک لە رێگای ئوستوورەکانی بابێلەوە 

وە، هەروەها لە رێگای ەینیو ئێرا ەکانی هیندبەڵکوو لە رێگای ئووستوور( گرنگی پێدراوە

و پاشان گواستراوەتەوە بۆ دەقی  ئایینی میتراییەوە چووتە ناو باوەڕی نەتەوەی ئیسرائیلەوە

 :لە شوێنێکی دیکەدا دەڵێ. و لەو رێگایەشەوە هاتووەتە ناو قورئان تەورات
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ن الشجرة ان یا موسى اني فلما اتاها نودي من شاطئ الواد االیمن في البقعة المباركة م"

 " انا هللا رب العالمین

وەختێ گەییشتە الی ئاگر الی دەستی راستی دۆڵەوە لە شوێنە پیرۆزەکەدا لە دارەکەوە 

 (31 -قەسەس....)ئەی مووسا: بانگ کرا

 

لەوێ دیوە پێش لە مووسایش پیرۆز بووە، واتە  خودایدیارە ئەو شوێنەی مووسا 

ەگرتووە، لەوانەیە ئەو شوێنە ئاتەشگەیەک بوو بێت لە ناو پیرۆزییەکەی لەو دیدارە ن

و لە ناو ئەشکەوتەکاندا  هەر وەک دەزانین ئاتەشگەکان لە بەرزایی چیاکاندا. کێوی توادا

و بە وتەی  شوێنی پیرۆزی توا، شوێنێک بووە کە ئاگری پیرۆز لەوێدا داگیرساوە. بوونە

ان بۆی دیاری خودایئەو ئەرکەی کە  تەوراتیش موسا هەر لەوێدا لە الیەن ئاگرەوە

 .کردوون پێی راگەیەندراوە

بابەتی پیرۆز لە چیرۆکی ئیبراهیم دایە، ئەو  وەک قورئاندارەنگدانەوەی دیکەی ئاگر لە  

پێشتر باسی چییەتی تاقیکاری ئایینی وەرم کردووە، هەر بۆیە . کاتەی کە لە ئاگری دەخەن

ۆڵێک کە ئاگر لەم تاقیکارییەدا دەیگێڕێت، سەرەڕای لێرەدا تەنیا ئاماژە بەوە دەدەم کە ر

واتە ئەو کەسەی کە لە ئاگر . تاقیکردنەوەی راست و درۆ، رۆڵێکی پاک کەرەوەیە

و ئاگر نوێنەری ئەو  داد کە خۆرە خودایدەکەوێ راستەوخۆ کەوتووەتە بەر داوەری 

و ئەگەریش نا لە  ئەگەر راسگۆ بووبێت لە سووتان رزگاری دەبێت. دایەە لە زەویخودای

واتە ئەو کارە زیاتر . و بە پاکی بۆ دنیای مردووەکان دەچێت ئاگردا تاوانەکەی دەسووتێت

و مەبەستی پاک کردنەوەی  لەوەی بۆ ئازار گەیاندن بە تاوانبار بێت، مانای ئایینی بووە

ران لەو تاوانباری لە پشتدا بووە، هەر بۆیە ئەوەندە پێداگری لە سەر سووتاندنی جادووگە

 .شوێنگەلەدا کە فەرهەنگی میترایی زاڵ بووە، کراوە

 

 جندۆکەکان -٤

دوو گرووپی بەرباڵو لە بوونەوەری مێتافیزیکی بوونیان هەیە کە وەک  قورئاندالە 

بەاڵم بە جۆرێک خواستەکانی . و شەیتان رۆڵ ناگێڕن خوداکەسایەتییە سەرەکییەکان واتە 

و گرووپێکیان  وپە گرووپێکیان بە مەالئیکە دەناسرینئەم دوو گرو. ئەوان جێبەجێ دەکەن

و جندۆکەکانیش  مەالئیکە بوونەوەرانی مێتافیزیکی یاریدەری مرۆڤن. بە جندۆکەکان

بوونی ئەم دوو گرووپە دژ بە یەکە لە بنەمادا بەستراوی بیری . بوونەوەرانی دژ بە مرۆڤ
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و هاوتەریب بە ناوی  زی هاوسەنگو وەرگیراو لە ئاڤێستایە کە لەودا دوو هێ زەردەشتی

بە پێی ئایینی زەردەشت ئەهوورا . و هێزی ئەهریمەنی بوونیان هەیە هێزی ئەهوورایی

و  لە بەرانبەردا ئەهریمەن دێوەکان. کرد دروستئەمشاسپەندەکانی بۆ یاریکردنی مرۆڤ 

و نەخۆشینن چێ کرد و سەرچاوەی شەڕ، پیسی، خراپە درنجەکانی کە نوێنەر
0

بۆ     

لە ئاڤێستادا ئەگەرچی . و حکوومەتی ئەو لە دنیادا بگرێ ئەوەی پێش بە ئافرندنی ئەهوورا

و زۆر  و ئەهریمەن وەک یەک لە ئاکامدا سەرکەوتن بۆ ئەهوورایە، بەاڵم هێزی ئەهوورا

هاوسەنگە هەردووکیان کوڕی خودایەکی سەرمەدی واتە  خودائەو دوو . نزیک لە یەکە

بە  قورئاندابەاڵم لە . هەر بۆیە هێزی هاو چەشنیان هەیە. نە ئەژمارو برا دێ زەروانن

و بابێل هێزێکی شەیتانی کە  پەیڕەوی لە دەقی تەورات، ئوستوورەکانی مێزۆپۆتامیا

و  تاکە خودایئەوەندە کاریگەری زۆر بێت بوونی نیە، بەڵکو شەیتانیش دەسکردی هەمان 

 . لە ئاگر چێ کراوە

 

 "ج من نار و خلق الجان من مار"

 (05رەحمان، . )جنۆکەشی لە بڵێسەی بێ دووکەڵ وەدی هێناوە

 

 "و الجان خلقناه من قبل من نار السموم"

 (27حیجر، )لەمەوپێشیش جنۆکەمان ئافراندووە لە ئاگرێکی بەهااڵو 

 

و دیار نیە سەرەتا بۆچی پێکهاتووە،  ئەم بوونەوەرە کە باسی هۆکاری خولقانی ناکرێ

! وە بۆی دیاری کراوە، لە رێ بردنە دەری مرۆڤەخودارکێک کە لە الیەن گرینگترین ئە

، لە هەمان کاتدا بکات خودامرۆڤێک کە بەردەوام هەڕەشەی لێدەکرێ کە دەبێ عەبدایەتی 

و دژوازی  ئەم کێشەیە واتە نەگونجاو بوون! ئامرازی نافەرمانی کردنی بۆ دابین دەکرێ

ئیسالمەوە، کێشەیەکە کە زانایانی ئاخاوتنی  خودایی چەمکە پێوەندیدارەکان بە کەسایەت

و دیارە هەرگیز بە ئاکام نەگەیشتوون، بۆ نموونە  ئیسالمی زۆر باسیان لە سەر کردووە

بە سەر هەموو شتێکی ئەم دنیایەدا زاڵە، ئەدی بۆچی  خوداهەر ئەم باسەی کە ئەگەر 

مرۆڤ بە الڕێدا ببات؟  شەیتان لە رای ئەو دەرچوو؟ بۆچی سوپای بۆ دیاری کرا کە

وە وو سوپای شەیتانی ئافراند و خۆی شەیتان بۆچی خودایەک کە ئاگاداری هەموو شتێکە

                                                 
 ٨٨٨اوستا، دوستخواه، ص  - 0
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دا سزای دەدات؟ زانایانی ئایینی بۆ گومڕاکردنی مرۆڤ، کە لە ئەگەری گومڕا بوون

یە، "عالم الغیب و الشهادە"بەاڵم بۆ دەبێ خودایەک کە . ڵێن بۆ تاقیکاریەجار د هێندێک

 مرۆڤە دەسکردەکانی خۆی تاقی بکاتەوە؟

ئەم کێشەگەلە . ئەمانە هەموویان کێشەگەلێکن کە بنەمای سەرەکیان لە دنیای ئوستوورەدایە

ەکی خودایو گۆڕانی بۆ (زەردەشت خودای)ێکی دوانی سیستم خودایبەرهەمی هێنانی 

ە لە گەڵ ئەهریمەندا دا هەیە، بە پێی پێوەندییەک کە کە لە ئایینی زەردەشتخودایئەو . تاکە

و کردەوەکانی گونجاوە،  و هەموو ئەرکەکان ، بە نیسبەتی نێوان ئەم دوو هێزەهەیەتی

. و دنیا گۆڕەپانی بەربەرەکانێی ئەم دوو هێزەیە ئەهوورا هێزێکی هاوسەنگی ئەهریمەنە

تە بێ...( واتە شەیتان و جندۆکەو)و کۆی شتەکانی دەورو بەری  خودابەاڵم کاتێ هەر ئەم 

و شەیتان نیە، هەموو  خوداکە باوەڕی بە هێزی هاوچەشنی  خوداێکی تاک سیستمناو 

دا بە لە بەرچاو گرتنی ئەوەی کە کاری خوداێکی تاک سیستملە . شتەکان تێک دەچێت

و بەختەوەری مرۆڤ دێتە ئەژمار، بوونەوەرێک بە ناوی  سەرەکی خودایان رزگاری

چون  خودای تاک سیستم. ێ بوونی هەبێشەیتان لە باری فەلسەفییەوە ناتوان

و خراپە دیاری ناکات، ناچارە هەموو ئاوەڵناوەکان بدات  سەرچاوەیەکی رەسەن بۆ شەڕ

 خودای. تاک تووشی دووفاقی کەسایەتی بکات خودایو بەو شێوەیە کەی خۆیخودابە 

ە فێڵباز، و لە الیەکی دیکەو ئیسالم هاوکات لە الیەکەوە مێهرەبان، خەمڕەوێن و دلۆڤانە

ئیسالمدا بەرهەمی  خودایئەو کۆ بوونەوەی ئاوەڵناوی دژواز لە ! خوێنڕێژ و ستەمکار

ەک کە نە خودای. ەخودایو کردنیان بە یەک  خراپەیە خودایو  چاکە خودایتێکەڵ کردنی 

و نە سنووری دەسەاڵتی لە دەسەاڵتی شەیتان جیا  هەڵسووکەوتێکی دیاری کراوی هەیە

 .و جیهانبینیەدا هەیە و چ مانایەکی لە نازانێ شەیتان لە کوێوە هاتووەو کەس  کراوەتەوە

و لە هەمان کاتدا دان بە گومانەکانی  ئیسالم ئیددیعای زانینی هەموو شتەکان دەکات خودای

دا ئەو شتە لە لە سوورەی جین. واتە ئەو زاناییە گشتگیرە دەباتە ژێر پرسیار ،خۆیدا دەنێ

 :ا بە روونی دیارەدوو ئایەی لەدوای یەکد

  

و انە كان رجال من االنس یعوذون * و انا ظننا ان لن تقول االنس و الجن على هللا كذبا"

 "برجال من الجن فزادوهم رهقا
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. و لە جنۆکە هیچ درۆیەک بە دەم خواوە هەڵنابەستن ئێمە پێمان وا بوو لە مرۆڤ

و سەرکێشییان پتر  نێ لە جنۆکەدەشمانزانی پیاوانێ لە بەرەی مرۆڤ پەنا دەبەن بە پیاوا

 (5، 6سورە جن، ). دەکەن

 

 !؟"پێی وایە"یان " دەزانێ"کە ئایا خودا  نیەلەم دوو ئایەەدا دیار 

دەبینین کە لێرەدا قورئان باسی . و نەزانینی ئەو گەڕێین و زانین ئەگەر لە باسی خودا

و هەمان  ای شەیتانجنۆکە ئەگەرچی سوپ. پیوەندی گرتنی مرۆڤ لە گەڵ جنۆکەدا دەکات

و درنجی ئایینی زەردەشتە، بەاڵم جیاوازییەکی لە گەڵ ئەوان هەیە کە ئەویش  دێو

و بە  ئەو جندۆکەیە کە عەرەب باوەڕی پێ بووە. دەگەڕێتەوە بۆ باوەڕی کۆنی عەرەب

( یان پێی وا بووە کە پێوەندی پێوە دەگرێ! )وتەی قورئان زۆر جار پێوەندی پێوە گرتووە

واتە . و دەچێتە بواری ئەفسانەوە دا هەیەی جیاوازی لە گەڵ دێوی زەردەشتیریشەیەک

وەک )و سەمەر کە بە ناوی جۆراوجۆر دەناسرێن  بوونەوەری سەیر هێندێکبوونی 

و زارەکی  و ئەدەبی فۆلکلۆر هاوسەنگی پەری لە ئەفسانە...( غوول و تابعەو عفریت و

دا هەیە، بۆ نموونە هەردووکیان پێوەندییان نخاڵی هاوبەشی زۆریش لە نێوانیا. ئێراندان

و لەو شوێنانەدا دەبیندرێن، یان ئەوەی کە هەردووی  و دارستانەوە هەیە بە ئاوو کانی

و  ئەمانە بە بێ ئەوەی کە ئازارێکی ئەوتۆیان بۆ مرۆڤ بێت سەرقاڵی ژیانی خۆیانن

پێوەندییان لە گەڵ  جار یاریدەری مرۆڤیشن و مرۆڤ بە وتەی قورئان هێندێکتەنانەت 

 !دەگرێ و پەنایان بۆ دەبا

و  کانی ئاڤێستادایەئوستوورەبە گشتی باسی جندۆکە لەو الیەنەوە کە لە ژێر کاریگەری 

دا پێناسە دەکرێ، لە بیاڤی سوپای شەیتان دێتە ئەژمارو بوونی لە پێناو فەلسەفەیەک وەک

بوونەورێکی وەهمی  کوەدا جێگای دەبێتەوە، بەاڵم لەو الیەنەوە کە ئوستوورە

 ناتوانێ لە دنیای ئوستوورەدا هەناسە بدات ،چیرۆکەکانی دەبێتە مایەی سەرگەرمی خەڵک

واتە جندۆکە ئەگەرچی پاساوێکی لە دنیای . و ئەدەبی فۆلکە و بەستراوی دنیای ئەفسانە

یە بەاڵم تایبەتمەندی ،و تارادەیەک بەستراوی ئوستوورەکانی ئاڤێستایە دا هەیەئوستوورە

و لەویوە هاتووەتە ناو  بەچاوەکانی کە بەوانەوە ناسراوە زیاتر دەخاتە بیاڤی ئەفسانەوە

 . دەقی قورئانیشەوە
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 ینەکانخودا مێ -٥

انی مێینەیە کە پێش لە خودایسەرنج راکێشە، باسی  قورئاندایەکێک لەو شتانەی کە لە 

 .هەنگی عەرەب سڕیوەتەوەو ئیسالم ئەوانەی لە فەر ئیسالم پەرەستنیان زۆر باو بووە

" ان یدعون من دونە اال اناثا و ان یدعون اال شیطانا مریدا"  

کە زۆربەیان ناوی ( بێ جووڵە)و کڕەکی وا  ئەوانە لە جیاتی خودا هانا دەبەنە بەر بەرد

. و دەرکراوە و دیارە هانا دەبەنە بەر ئەو شەیتانەی کە سەربزێوی کردووە مێینەیان هەیە

 (007 -نیسا)

 

ئەوە دەرخەری کولتووری ئەو . لە الی عەرەبدا زۆربەیان مێینە بوونە خوداکان

لەوانە ئایینەکانی بەستراو بە . یەکانەیسەردەمەی عەرەبە کە بەستراوی ئایینە ژنانە

د، رێورەسمی حەجی پەرەستنگای ئیشتارە کە هەر وەک لە بەشی جادوودا ئاماژەم پێ کر

پێش لە ئیسالمدا لە نێو عەرەبدا بەڕێوە  ،حەج مەکانیلێکەوتووەتەوە و  هەموو رێوڕەس

 ت و عزى ولبیک یا ال"فدا عەرەبی بەر لە ئیسالم لە کاتی سووڕانەوە و تەوا. "دەچوون

لە ئیسالمدا وشەی اللهم جیگای . یان دەوتەوە و بانگیان لە بتەکەی خۆیان دەکرد"منات

"لبیکلبیک اللهم : ڕیک کرایەوەبتەکانی گرتەوە و ئەم دەستەواژەیە بەم شێوەیە 
0
 

ۆ ێتف ڵگە لەووە بت وکاها مداالسئیلە ش ێپی رەبەع ێون لەە تانو بئە فیاتو و ەنەواڕووس

.یانکانبتە بۆان د ێل ەپڵەچ و دانلێ
2
 : ێڵدەو  کاە دەاماژە ئبەمش ینئاورق 

 

 (35  -فالئەن) و ما كان صالتهم عند البیت اال مكاء و تصدیة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

 ەساد ،ندالێە ڵپچە و  ۆفیت لە ەجگوو نەب  ێشت (وداخی ) ڵامکن لە ن نیاکرد ژێون اتەو

 .نەتاکفرەک ۆنیە بب (داخوی ) ازس ژنچێب

 

حەج بەڵگەیەکی ئاشکرایە بۆ زاڵ بوونی ئەو شێوە رێورەسمانە لە ناو عەرەبدا کە  یەێپ بەم

بەکان کە عەرەمێینەگەلە  خودائەو . ئێستاش ئاسەواری بە شێوەیەکی بیچم گۆڕاو ماوەتەوە

                                                 

٩٢ ص/ یرمبغیپ لسا ەبیست و س/ شتیعەلی د  -1  
 
٢

 2٨6، ص 0361، چاپ نهم، آراء بشرینوری، اسالم و عقاید و یحیی  - 



 
 گۆاڵڵە کەمانگەر                                                                           لە نێوان ئوستوورەو جادوودا  قورئان

 

0٨4 

 

ئەڵالکیژانی  ،بانگیان دەکردن
0

هاتوونەتە ئەژمار و قورئان بەردەوام باسی ئەوەی   

 :کردووە

 

 "البنات سبحانە و لهم ما یشتهون و یجعلون ەلل"

 (57 -نەحل)دادەنێن کە ئەو لەو شتانە پاکە، بۆ خۆشیان چی ئارەزوو کەن  خوداکیژان بۆ 

 

لە  ،واتە ئەەلل دەزانی خوداعەرەب بتەکانی الت و مەنات و عوزای بە کچی کەوابوو 

 . ی کرد بوودواتر حاشای لێکرد باسی ئەوانە محەممەددا کە  بەشێکی دیکە لە قورئانیش

 :کە دەڵێ  21و  0٨لە سوورەی نەجمدا پاش ئایەەکانی 

 

 "و منات الثالثە االخری. افرایتم الالت و العزی "

 و هەروەها سێهەمینیان کە مەناتە. نەبینیئایا الت و عوزات 

 

 :دوو ئایەی دیکە بووە بەم شیوەیە

 "ان شفاعتهن لترجی. تلک الغرانیق العلی"

 نێوبژیوانی ئەوان جێگای ئۆمێدە. ەکانی مەزنی خودانئەوانە قولینگواتە 

سەرەتا سەبارەت بە ئەوانە هەڵویستی دیاری کراوی توندی نەبووە،  محەممەددیارە   

و گرتوویەتە پێش،  کردووەوەک چۆن زۆربەی رێوشوێنەکانی کۆنی عەرەبی قبووڵ 

و  ە پەشیوان بووەتەوەبەاڵم دواتر لەو. ویستوویە ئەوانیش لە دینەکەی خۆیدا جێ بکاتەوە

ە لە الیەن تەی سڕیوەتەوە، بۆ پاساوی ئەوەش وتوویە کە ئەو دوو ئایەتئەو دوو ئایە

دیارە محەممەد بە هۆی ئەوەوە کە هەر لە سەرەتاوە  !شەیتانەوە بوون نەک خودا

بانگەشەی بۆ تاک خۆدایی و خۆدایەکی تاقی نێر کردووە، لێرەدا تووشی پارادۆکس بووە، 

 :و لەم بارەیەوە بەم شێوەیە پاساوی بۆ دەهێنێتەوە اماژەی پێداوەقورئاندا ئ لە یەبۆ

  

و ما ارسلنا من قبلك من رسول و ال نبي اال اذا تمنى القى الشیطان في امنیتە فینسخ هللا 

(٥٢-حەج)ما یلقي الشیطان ثم یحكم هللا آیاتە و هللا علیم حكیم   

                                                 

 - Macdonald, M.C.A.; Nehmé, Laila. "al-ʿUzzā." Encyclopaedia of 

Islam, Second Edition. ,  2102 . 
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پەیامدار و بێ پەیاممان رەوانە نەکردووە  پێش تۆ هیچ پێغەمبەرێکی( ئەی محەممەد)

ئاواتی نەخواستبێت بە باوەڕ هێنانی قەومەکەی، بەاڵم کاتێک ئاواتی خواستووە شەیتان 

ئەوەی بە دەرفەت زانیوە، شتی نابەجێی تێکەڵ بە ئاواتەکەی کردووە، ئینجا خودایش 

ڕیویەتەوە، لەوەودوا فریای کەوتووە و ئەوەی شەیتان فڕێی داوەتە ناو ئاواتەکەویەوە، س

خودای گەورە ئایەت و بەرنامەکەی خۆی چەسپاو دامەزراو کردووە، خودا خۆی زانا و 

(  52-حەج). دانایە  

 

یش هەر لەو کاتەوە ماوەتەوە، ئەوکاتەی کە سەرەتای بیر کردنەوەی "ەللا اکبر"وشەی 

گەورەترین  وەکیسالمیش ئەڵال لە هێنانی دینی تازە بووە، ئەگەرچی پێش لە ئ محەممەد

ی دیکەی لە پێناو بە خوداکانهەموو  محەممەدی دیکە ناسراوە، بەاڵم خوداکانو بابی  داخو

دیارە ئیسالمییەکان زۆر شت باس دەکەن بۆ پاساو . )ەوتاک هێشتنەوەی ئەڵال لەناو بردو

و  ەبەاڵم راست ئەوەیە کە ئەکبەر ئاوەڵناوی پلەی بەراوەرد" ەللا اکبر"هێنانەوە بۆ وشەی 

 (.انبەر خوداکانی دیکەدا گەورەترەبە واتای ئەوەیە کە ئەلال لە بەر

لێرەدا  لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوەی زۆر کراوە، بەاڵم ،باس لە سەر خۆدی ئەڵالش زۆرە 

ئارتوور جێفری مامۆستای  وەیینەڵێکۆلیەکەم . دەکەم ەوەڵینۆێکلە بە دوو تەنیا ئاماژ

 وەک ئەوەی کە لە قورئانیشدا دەر دەکەوێ، پێش ناوی ەللا: "زانستگەی کلومبیایە کە دەڵێ 

لە ئیسالمیش لە نێو عەرەبەکاندا ناوێکی ناسراو بووە، ناوی ەللا و شێوەی مێینەکەشی 

"ەنلە نێو ناوی خودایان لە کەتیبەکانی باکووری عەرەبستان کەم نەبوو "اللة"
0

هەر وەها  

بەڵگە مێژووییەکان دەرخەری ": ئێدواردۆ کامپۆ مامۆستای زانستگەی کالیفورنیا دەڵێ

لە نێو خوداکانی دیکەدا بوو، وەک  ەکانئەوەن کە ەللا ناوی خودایەکی گەورەی عەرەب

لەوانەیە کە دەسپێکی پەرستنی ئەو وەک . ئەوەی کە لە میزۆپۆتامیا دەدۆزرایەوە

 سرووشەکانی م تەنیا بە هۆیەوە بێ، بەاڵیخودایەکی تاقانە پێش لە سەدەی حەتەمی زایینی

بوو کە  623تا  601قورئان بۆ محەممەد وەک پێغەمبەری ئیسالم لە ساڵەکانی نێوان 

"پەرەستنی خودایەکی تاقانە لە نێو عەرەبەکاندا بە روونی دەرکەوت
2
 

                                                 

0- A. Jeffrey, Islam: Mohammed and His Religion, Liberal Arts 

Press. 0٨5٨.  

2- Campo, Juan Eduardo. “Allah”. J. Gordon Melton. In 

Encyclopedia of Islam (Encyclopedia of World Religions). 0st ed. 

Facts on File, 211٨.  
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بە پێی  محەممەدبیچمگیری وردە وردەی دینی ئیسالم لە حوکمەکانیشیدا دیارە، واتە 

ت سەرەتا بڕیاری روونیان لە سەر زۆر ش.  هەلوومەرج هەڵویستەکانی خۆی گۆڕیوە

لە بارەی شەرابەوە  ،ە بۆ نموونە قیبلەگا، خواردنەوەی شەراب، مەستی و هتدونەدرا

 : دەڵێ

 

و من ثمرات النخیل و االعناب تتخذون منە سكرا و رزقا حسنا ان في ذلك آلیة لقوم "

 " یعقلون

لەمەشدا . رەنێو دێننلە بەرهەمی دار خورماو رەزەکانیش سەرخۆش کەرەو بژیوی باش 

 (  67 -نەحل.)نیشانە هەیە بۆ ئەو کەسانەی تێدەگەن

 

و سەرخۆش بوون سەرەتا نە تەنیا کردەوەیەکی خراپ  ە خواردنەوەتبە پێی ئەم ئایە

بەخشینێکی خودایی چاوی لێکراوە، بەاڵم دواتر محەممەد لەوە  وەکنەبووە، بەڵکوو 

 و مەنات لەبارەی خودا مێینەکانیش واتە التئەوە . و حەرامی کردووە پاشگەز بووەتەوە

 گەلە پێگەیەکی زۆریان لە ناو خەڵکدا بووەخودائەم . و عوزاوە هاتووە، هەر لەو چەشنەیە

ەکی تاکی خودایهێنانە ئارای باسی  محەممەد بە بە کچی ئەلال بە ناو بانگ بوونە، بەاڵم و

 . وی لە ناوی بردننێر، ئەوانەی سەرەتا لە پەراوێز خست  پاشان بەتەوا

پشتی بە شتێکی  ،مێینەکان بسەلمێنێ خوداکاتێ کە دەیهەویست نارەوابوونی  محەممەد

ر لە زۆ قورئاندالە . بۆچوونی ئەو بەرانبەر بە ژنە سەیر دەبەست کە تەنیا دەرخەری

ئەو  یکە دەرخەر دا مێینەکان بەم شێوەیە کراوەواتە خو ئەڵال،ئایەدا باسی کچانی 

و خاوەنی  بە ناوبانگئەڵال ی انبە کچ( الت و مەنات و عەزا)ە ئەو بتانە راستییەن ک

 :بوونە پێگەی کۆمەاڵیەتی

اال "  "ام خلقنا المالئكة اناثا و هم شاهدون" " فاستفتهم ا لربك البنات و لهم البنون"

 "  اصطفى البنات على البنین"  "ولد هللا و انهم لكاذبون"  "انهم من افكهم لیقولون

تۆ بڵێی پەروەرەندەی تۆ کیژی هەن و ئی وان کوڕن؟ یان لەوێ : ەسا تۆ لەوانە پرسەد 

باش بزانە هەرچی دەڵێن هەر درۆیان . س کرد؟وون کە ئێمە فریشتەکانمان مێ دروب

ئاخۆ ئەو بە جێ کوڕ کچی . کە خودا منداڵی بووە، بێگومان درۆزنن. هەڵدەبەستن

 (053هەتا  04٨ -سافات)بژاردووە؟ 
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ا و من ینشؤا في الحلیة و هو في الخصام "  "م اتخذ مما یخلق بنات و اصفاكم بالبنینا"

  "غیر مبین

و کورانیشی  یان دەکا کچانی داوە بە خۆیدروستئاخۆ لەناو ئەوانەدا کە هەر خۆی 

بۆ  ،و لە شەڕیشا نادیار بێ ئاخۆ کەسێ لە خشاڵ بە خێو کرابێ... تە تایبەتی ئێوە؟کردووە

 (0٨و  06 -زوخرەف! )ێ؟خوا دەب

 

ئەوە سەبارەت بە فریشتەکانیش وایە، بەو مانایە کە لە الی عەرەب فریشتەکان زۆربەیان 

و سیمای گشتی فریشتە لە هەموو  و دیارە ئەوە تایبەت بە عەرەب نەبووە ژن بوونە

بەاڵم محەممەد بە هێنانەوەی هەمان هۆ ئەو شتەش رەت . فەرهەنگەکانی دنیادا ئەوەیە

 :کاتەوەدە

 "ا فاصفاكم ربكم بالبنین و اتخذ من المالئكة اناثا انكم لتقولون قوال عظیما"

ئاخۆ خودای ئێوە بە تایبەتی کوڕی بە ئێوە بەخشیون و فریشتە مێینەکانیشی بۆ خۆی دانا؟ 

 ( 41 -ئیسرا)قسەیەکی زۆر زل دەکەن 

 

انە تبە پێی ئەم ئایە. امحەممەد سوور بووە لە سەر سڕینەوەی ژن لە ناو باوەڕی عەرەبد

دا منداڵ دیاری کراوە، بەڵکوو ئەوەیە کە بۆچی کە بۆچی بۆ خو نیەئەوە  محەممەدکێشەی 

دا ئەگەر بەشێکی لە منداڵ بۆ خۆی دیاری ئەو باسی ئەوە دەکات کە خو! کچە؟ ئەو منداڵە

هەوڵی ! و ناتەواوەکە نەک لە خراپ( واتا کوڕ)کرد بێ، ئەو بەشە دەبێ لە باشەکەی بێت 

و  و بیاڤی پیرۆزایەتی بەگشتی بهێنێتە دەرەوە و دەزگا محەممەد ئەوەیە کە ژن لە دام

و پیرۆزایەتی ژن لە ناو ببات، لەوانەیە ئەگەر  خوداکان-هەموو ئاسەوارەکانی ژن

ئەو رێورەسمەشی  ،زانیارییەکانی ئەمڕۆی مرۆڤی بەنیسبەت سەرچاوەکانی حەج هەبا

 .رواڵەتی لێ گۆڕابا یان لە ناو بردبا یان

و هەوەسی بێ کۆتایی ئەو بە  و لە هەمان کاتدا تینوویەتی دژایەتی محەممەد لە گەڵ ژندا

و خۆی  نیسبەت ژن، ئەگەرچی پیویستی بە لێکدانەوەی دەروونناسانەی محەممەد هەیە

باسێکی سەربەخۆیە، بەاڵم بە گشتی دەرخەری بیری تایبەتی ئەو سەبارەت بە ژنە، ئەو 

. و بوونی ژنی تەنیا لە جەستەیدا بینیوە ی کە لە ئایینی ئیسالمیشدا رەنگی داوەتەوەبیرە

 .بۆیە وەک ئامرازی دامرکاندنی شەهوەت و ئاڵۆشی پیاو چاوی لێکردووە
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 بەهەشت و دۆزەخ -٦

هەر وەک لە بەشی دیندا باسم . بیری هەبوونی ژیانی پاش مەرگ  بیرێکی زۆر کۆنە

و  کانە کە بەستراوی خواستی مرۆڤ بۆ هەرمانەنیەباوەڕە دی کرد، یەکێک لە کۆنترین

. یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی باوەڕ هێنان بەو بیرە دیتنی مردووەکان لە خەودایە

و بەڕێ  ئاندیرتاڵەوە رێورەسمی تایبەت بە ناشتنی مردووێمرۆڤ لە سەردەمی ئینسانی ن

کردنی بۆ دنیای پاش مردن هەبووە
0

نەدا کەرەستە پێویستەکانی ژیان لە لەو رێورەسما  

.  لێ وەربگرێ اندا کەڵکیگۆڕی مردوو دانراوە، بۆ ئەوەی ئەو بتوانێ لە ژیانی دیکەی

و  ئەو ژیانە لە باوەڕە سەرەتاییەکاندا ژیانێکی هاوشێوەی ژیانی ئەم دنیایە بووە

ێشکەوتووەکاندا پ ەینیبەاڵم دواتر لە دەزگا ئایی. جیاوازییەکی ئەوتۆی لە گەڵیدا نەبووە

و پێوەندی  و سزادانی پێ زیاد کرا ، چەمکی ریزگرتن...(و  و یەهوود وەک زەردەشت)

بەو واتایە کە ژیانی پاش مردنی . کەوتی مرۆڤ لە گەڵ ئاییندا درا بە چۆنیەتی هەڵسو

بەم . مرۆڤ بەستراوەی رادەی گوێڕایەڵ بوونی ئەو بە نیسبەت دەزگای دین دەگۆڕدرێت

و پڕ لە بەختەوەری بێت یان بە پێچەوانە  دەتوانێت ژیانێکی زۆر خۆش پێیە مرۆڤ

خۆڵقاندنی وەها دنیایەک لە مێشکی . و خۆفناکی بێت و پڕ لە سزادانی توند ژیانێکی تاڵ

و گرینگترین ئامرازی دەزگای دین بۆ دەستداگرتن بە سەر ژیانی  مرۆڤدا، سەرەکیترین

بەرنان یان وادەی بەهەشتێکی ئەفسانەیی لە ژیانی دین لە رێگای ترس وە. خەڵکدا بووە

و  و لە پێناو بەرژەوەندی خۆی پاش مەرگدا، لەغاوی ژیانی خەڵکی گرتووەتە دەست

و بەرێوەبەرانی ئایینی کە لە و دینکارانواتە کاهینان)ئەوانەی کە لە رێگای دینەوە دەژین 

 .وەردەگرێ  کەڵکیان لێ( هەر ئایینێکدا ناوێکیان هەیە

و  ز گرتن یان سزادان کە لە دوو چەمکی بەهەشتکۆنترین سەرچاوەی باوەڕ بە رێ

لەو ئایینەدا شێوەکانی سزادانی . دۆزەخدا پێناسە دەکرێ، دەگەڕێتەوە بۆ ئایینی زەردەشت

و لە دۆزەخدا لە الیەن مووبەدەکانەوە  و لە دنیای پاش مردندا لە دین الدەران، لەم دنیایە

 .بە وردی دیاری کراوە( شتیکاهیننانی زردە)

 

و بە  سەفەری مووبەدی بەناوبانگی زەردەشتی واتە ویراف کە پێشتریش ئاماژەم پێکرد

ناوی ئەرداویرافنامە دەناسرێ، بەشێکی زۆری تایبەتە بە شێوەکانی سزادان کە مرۆڤ 

                                                 
0
 ٨6ص . گاربارینو، سەرچاوەی پێشوو - 
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 بوورۆحی ژنێکم بینی کە زمانیان دەرکێشا : بۆ نموونە لە بەشێکیدا دەڵێ. سەرسام دەکات

ئاگر  خودایو  پرسیارم کرد ئەمە چی کردووە؟ سرووش. و لە زمانەوە هەڵیانواسیبوو

و وەاڵمی  گوتیان، ئەمە رۆحی ئەو ژنەیە کە لە نیادا گوێ رایەڵی  مێردەکەی خۆی نەبوو

"و قسەی زلی دەکرد دەدایەوە
0

رۆحی کەسانێکم بینی کە مار : یان شوێنێکی دیکەدا دەڵێ. 

ئاگر گوتیان  خودایو  ئەمانە کێن؟ سرووش: گوتم. و دەیخواردن ەدانبەردەوام پێوەی د

."دەکرد خوداکانو  ئەمانە رۆحی ئەو کەسانەن کە لە دنیادا حاشایان لە دین
2

شێوەکانی   

سزادانی ئایینی زەردەشت دواتر تێکەڵ بە سزادانەکانی یەهوود لە دۆڵی گێهنۆم بوو و 

جەهەنەم کە لە وشەی . " اوی جەهەنەمی لە سەر نراپاشان هاتە ناو ئایینی ئیسالم و ن

نۆم ی، گێه( هینوم+گێ  Gêhinnôm  הינום-(א)גי) هاتووە، وشەیەکی عیبرییە قورئاندا

و  ناوی دۆڵێکە لە نزیکی ئورشەلیمدا کە لەودا تاوانبارانیان داخ کردووە" باب النار"یان 

"سزایان داون
3

شوێنێک : "ارەت بە دۆڵی هنۆم دەڵێو لە بەشی ئەرمیادا سەب لە تەوراتدا. 

و کچانی  کردووە بە ناوی توفت کە لەودا کوڕان دروستبووە کە قوربانگایەکیان لەوێدا 

  (7:30ئەرمیا،. )و پێشکەشیان کردوون بە خودایان خۆیان بە زیندوویی لە ئاگر خستووە

هنۆمن کە و وەرگیراو لە وشەی گێ هەر دوو وشەگەلێکی تەوراتی"  جحیم"و " جهنم"

ی زەردەشتیدا، دۆزەختەوە بۆ ناو  قورئان و بە تێکەڵ کردنی لە گەڵ نیەمحەممەد گواستوو

 .شوێنی تایبەت بە سزادانی بەدکاران و لە دین الدەران ناوی بردووە وەک

 

لە زەردەشتدا . و زەردەشتدا چەند نهۆمن و بەهەشت لە ئایینەکانی یەهوود دۆزەخ 

 لە ئایینی یەهوود دا حەوت نهۆم، حەوت نهۆمی جەهەنەم و . هەرکامیان چوار نهۆمن

. بریتین لە شێئوول، ئۆردوون، گەهینۆم، دووما، سەلماوت، ئەرس تەحتیت و ئەرس نێشیا

هەمان، )کوشک ( 03:041مەزامیر )بهێشتیش حەوت نهمۆمە کە بریتین لە پێوار 

، (0:05هەمان، ) ، کێوی پیرۆز(0:05هەمان، )، رەشماڵ (5:٨4هەمان، )، ماڵ (5:65

 (  3:24هەمان، )و پلەی پیرۆزی ( 3:24هەمان، ) خوداکێوی 

هەردووکیان لە چەندین نهۆم پێکهاتوون کە بە درگاکان  دۆزەخلە قورئانیشدا بەهەشت و 

 ؛ناوی لێوە بردووە

                                                 
 303، ص 03٨6نشر آگە : بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران -  
2
 30٨بهار، هەمان سەرچاوە، ص  - 

3
 57-56، صص 03٨٨انتشارات هرمس : اساطیر هندوایرانی، تهرانقورشی، امان ەللا، آب و کوه در  - 
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  "ابوابها و سیق الذین کفروا الي جهنم زمرا حتي اذا جاءوها فتحت"

، بۆ جەهەندەم بە کۆمەڵ رەپێچەک دەدرێن، هەر کردووەا اشایان لە خوئەو کەسانەی ح

 (8١زمر، آیە .... )دەکەنکە لێی نزیک بوونەوە دەرگاکانیان بۆوە 

 

  "ازمرا حتي اذا جاءوها و فتحت ابوابه و سیق الذین اتقوا ربهم الي الجنە"

بەڕێ ئەو کەسانەش کە هەر لە پەروەندەیان ترسیان بووە، دەستە دەستە بەرەو بەهەشت 

 (73همان، آیە ) ...دەکرێن، دەرگایان بۆ دەکرێنەوە

 

ناوگەلی  قورئاندالە بارەی رادەی درگاکانی بەهەشت قورئان هیچ ناڵێ، بەاڵم لە 

جۆراوجۆر لە بەهەشت هاتووە کە هەر کامی تایبەتی دەستەیەک لە مۆسڵمانانە، واتە بە 

وی چوار بەهەشت هاتووە کە بریتین تەنیا نا قورئاندالە . پێی کارە چاکەکان دابەش کراوە

ر نهۆمەکانی بەهەشت ەواتە بە قەد.  مأوي  جنتو   نعیم  جنت، فردوس  جنت،  عدن  جنتلە 

 .لە دینی زەردەشتدا

 

  ".جنت النعیم  في .أولئك المقربون . والسبقون السبقون"

لە باغاتی . نکە ئەوانە لە ئێمەوە نزیک کەوتوو. تیرەیەکیش لە پێشەوەن، وەپێشکەوتوون

 (01-02واقێعە، . )تەژی لە خۆشیدا دەژین

 

 ."ذلك الفوز العظیم جنت عدن  ة فيو مسكن طیب..."

 (02سەف، )خانووی زۆر خۆش و خاوێنتان لە بەهەشتی هەمیشەییدا دەداتێ... 

 

خلدین فیها ال یبغون * نزال  جنت الفردوسإن الذین ءامنوا و عملوا الصلحت كانت لهم "

  ".عنها حوال

ئەو کەسانەش کە بوونە خاوەن باوەڕ و ئاکارچاک بوون، جێ پەزێراییان باغاتی 

 (01٨و 017 کەهف. )هەمیشە هەر تیا دەبن و نایانەوێ جێ بگۆڕن .فیردەوسە
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گیراوە لە زمانی مادیەوەردەوس لە وشەی پەردیس ئەڵبەت فی
0

، ئەم وشە بوو بە فەردیس 

محەممەدیش لە قورئان کەڵکی . ردەشت وەرگیراوەلە دینی زە. ردەوسبە فیو دواتر بوو 

 .و کردوویەتی بە وشەیەکی ئاسمانی لێ وەرگرتووە

 

 ."."نزال بما كانوا یعملوننزال بما كانوا یعملون    جنت المأويجنت المأويأما الذین ءامنوا و عملوا الصلحت فلهم أما الذین ءامنوا و عملوا الصلحت فلهم ""

بەاڵم ئەوانەی خییییاوەن بییییاوەڕ و ئاکییییار چییییاک بییییوون، لە پاداشییییی ئەو کییییارانەی بەاڵم ئەوانەی خییییاوەن بییییاوەڕ و ئاکییییار چییییاک بییییوون، لە پاداشییییی ئەو کییییارانەی 

 ((0٨0٨سوجدە، سوجدە، . ). )  ..اغاتەاغاتەکردوویانە، ئەنایان لە دوڕ بکردوویانە، ئەنایان لە دوڕ ب

 

ئەڵییبەت ئەوانەی وا قورئییان تەفسیییر دەکەن دوو بهێشییتی دیکەیییان زیییاد کییردووە، ئەڵییبەت ئەوانەی وا قورئییان تەفسیییر دەکەن دوو بهێشییتی دیکەیییان زیییاد کییردووە، 

 انەیە؛انەیە؛تتکە بە پێی ئەم ئایەکە بە پێی ئەم ئایە. . و دارالسالمو دارالسالمخوداخودابهێشتی تایبەتی بهێشتی تایبەتی 

  ..    عبةديعبةدي    فةيفةي    فةادخليفةادخلي. . ربةك راضةیة مرضةیةربةك راضةیة مرضةیة    إلةيإلةي    ارجعةيارجعةي. . نةة نةة ئیأیتها النفس المطمیأیتها النفس المطم""

 ""..  جنتيجنتي    وادخليوادخلي

چیون ئەوت لە چیون ئەوت لە . . پەروەرەنیدەتپەروەرەنیدەتبەدڵخۆشیی بچیۆوە بەدڵخۆشیی بچیۆوە . . خەم رخسییوخەم رخسییو  تۆش ئەی گیانی لەتۆش ئەی گیانی لە

 ((3131-2727فەجر، فەجر، . ). )خۆ رازی کردخۆ رازی کرد

 ""جنتیجنتی""کراوە واتە کراوە واتە   خوداخودادەڵێن لەم ئایەە، ئاماژە بە بهێشتی دەڵێن لەم ئایەە، ئاماژە بە بهێشتی 

 

   ""..لهم دار السلم عند ربهملهم دار السلم عند ربهم""

 ((027027ئەنعام، ئەنعام، )). . بۆ ئەوان ئەنوای هێمن لە الی خودای خۆیان هەیەبۆ ئەوان ئەنوای هێمن لە الی خودای خۆیان هەیە

 

تەفسییرییەکان حەوت نهیۆمی هەیە کە بیریتین تەفسییرییەکان حەوت نهیۆمی هەیە کە بیریتین   جەهەنەمیش بە پێی قوورئیان و دەقەجەهەنەمیش بە پێی قوورئیان و دەقە

 لەلە

 ".".جهنم، جحیم، سعیر، سقر، حطمە، هاویە و لظیجهنم، جحیم، سعیر، سقر، حطمە، هاویە و لظی""

چەمکێکیییی دییییکەی پێوەندییییدار بە ژییییانی پیییاش میییردن کە لە ئیییایینی زەردەشیییتەوە چەمکێکیییی دییییکەی پێوەندییییدار بە ژییییانی پیییاش میییردن کە لە ئیییایینی زەردەشیییتەوە 

زمانی پاڵەویدا زمانی پاڵەویدا   لەلە))ەەهاتووەتە ناو ئایینی ئیسالمەوە، شوێنێک بە ناوی میسوان گاتووهاتووەتە ناو ئایینی ئیسالمەوە، شوێنێک بە ناوی میسوان گاتوو

لە ئاڤێسییتادا میسییوان لە ئاڤێسییتادا میسییوان . . نییاوی بەرزەخ نییاوی لییێ دەبییاتنییاوی بەرزەخ نییاوی لییێ دەبییاتقورئییان بە قورئییان بە   کەکە( ( هەمیسییتگانهەمیسییتگان

                                                 
0

 لغتنامە دهخدا - 
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و خراپەییییان وەک یەکە، تیییا رۆژی و خراپەییییان وەک یەکە، تیییا رۆژی   گیییاتوو شیییوێنێکە کە ئەوانەی کە کیییاری چیییاکەگیییاتوو شیییوێنێکە کە ئەوانەی کە کیییاری چیییاکە

بەاڵم لە ئیسییالمدا هەمییوو مردووەکییان تییا بەاڵم لە ئیسییالمدا هەمییوو مردووەکییان تییا . . فەرشییکرەد واتە سییەاڵ لەوێ دەمێنیینەوەفەرشییکرەد واتە سییەاڵ لەوێ دەمێنیینەوە

نییاوی هییاتووەو نییاوی هییاتووەو   قورئانییداقورئانییدائەم شوێنیشییە سییێ جییار لە ئەم شوێنیشییە سییێ جییار لە . . رۆژی سییەاڵ لە بەرزەخییدانرۆژی سییەاڵ لە بەرزەخییدان

 ..ێنێکی کاتی دێتە ئەژمارێنێکی کاتی دێتە ئەژمارشوشو

 

لعلي اعمل صالحا فیما تركةت كةال انهةا كلمةة هةو قائلهةا و مةن ورائهةم بةرزخ الةى لعلي اعمل صالحا فیما تركةت كةال انهةا كلمةة هةو قائلهةا و مةن ورائهةم بةرزخ الةى ""

   ""یوم یبعثونیوم یبعثون

بەشکوو ئەو ئاکارە چاکەی لێی نەبان بیووم ئەوجیار بییکەم، نەخێیر، قسیە بیۆ خیۆی بەشکوو ئەو ئاکارە چاکەی لێی نەبان بیووم ئەوجیار بییکەم، نەخێیر، قسیە بیۆ خیۆی 

مۆئمینیوون، مۆئمینیوون، . ). )دەکات، تازە تا رۆژی قیامەتی لەمیپەری زۆر گەورەییان لە پێشیدایەدەکات، تازە تا رۆژی قیامەتی لەمیپەری زۆر گەورەییان لە پێشیدایە

010111)) 

 

و هو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجةاج و جعةل بینهمةا برزخةا و هو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجةاج و جعةل بینهمةا برزخةا ""

 ا ا ""و حجرا محجورو حجرا محجور

خییوا کەسییێکە کە دوو زەریییای بە یەک گەیانیید، یەکییێ شیییرین یەکییی سییوێرو تییاڵ و خییوا کەسییێکە کە دوو زەریییای بە یەک گەیانیید، یەکییێ شیییرین یەکییی سییوێرو تییاڵ و 

 ((5353فورقان، فورقان، ))  ..لەمپەرێک و بەرگرێکی زۆر ئەستووری لە نێوانیان بە دیهێنالەمپەرێک و بەرگرێکی زۆر ئەستووری لە نێوانیان بە دیهێنا

 

 ""بینهما برزخ ال یبغیانبینهما برزخ ال یبغیان""

 ((2121رەحمان، رەحمان، ))  ..ەکێکیان لە نێواندایە کە بە سەر یەکتردا نایەنەکێکیان لە نێواندایە کە بە سەر یەکتردا نایەنبەرزبەرز

 

، ئەم (واتە بەرز کراوەیە)مامۆستا هەژار بە پێی ریشەی وشەی بەرزەخ کە لە بەرزەک

لە قورئانیشدا هەمان مانای هەیە، واتە بەرزەخ ئەو . وشەیە بە لەمپەر و دیوار وەرگێڕاوە

چون ناوی خودی  قورئاندادەکاتەوە، بەاڵم لە دیوارەیە کە میسوان گاتوو لە دنیا جیا 

   .بەرزەخ بە ناوی شوێنەکەش گشتێندراوە ،نەهاتووە( واتە میسوان گاتوو)شوێنەکە
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 سەرچاوەکان

 

، (نگاهی بە عصر اساطیر)محمودی بختیاری، علیقلی، زمینە فرهنگ و تمدن ایران -0

 ارات پاژنگ، انتش: تهران

انتشارات : ، تهران(میتولوژی اساطیر و افسانە ها)رضی،هاشم، تاریخ ادیان، ج دوم-2

 کاوه،

  0372نشر مرکز: کەزازی،میرجالل الدین، رویا حماسە اسطوە، تهران-3

ابوالقاسم اسماعیل پور، فصلنامە :، ترجمە (مقالە)گریمال، پیر، انسان و اسطوره-4 

 0373هستی، تابستان

 03٨0سروش، : واحد دوست، مهوش؛ رویکردهای علمی بە اسطوره شناسی؛ تهران-5

6
 0370انتشارات امیرکبیر، : شایگان، داریوش، بتهای ذهنی و خاطره ازلی،تهران -

 انتشارات توس: الیاده، میرچا، چشم اندازهای اسطوره، ترجمە جالل ستاری، تهران -7

  03٨4انتشارات علمی و فرهنگی : نکوپ، الرنس، ترجمە  محمد دهقانی، تهرا-٨

٨
 03٨6مرکز، : ف؛ اسطوره های موازی، ترجمە عباس مخبر، تهران.بیرلین،ج -

0
: ریویر، کلود؛ درآمدی بر انسان شناسی؛ ترجمە ناصر فکوهی، چاپ هفتم، تهران-1

 03٨6نشر نیف 

 .5،و 036٨: فرنبغ ددادگی؛ بندهش؛ گزارش مهرداد بهار، تهران-00

انتشارات اساطیر :تهران. باجالن فرخی: جان، اساطیر خاور نزدیک، ترجمەگری،  -02

037٨ 

المعارف مصور اساطیر و ادیان  دایره:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی کاوندیش، -03

 03٨7ی رقیە بهزادی، تهران، نشر علم،چاپ اول، مشهور جهان، ترجمە

 
: جالل ستاری، تهران: مەبالن، یانیک، پژوهش در ناگزیری مرگ گیلگمش، ترج-04

 03٨4نشر مرکز 
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 2700، رێبەندانی 72کەمانگەر، گواڵڵە، مەم و زین، گۆڤاری هەنار، ژمارەی  -05

مرکز : حسن توفیقی، قم: رابرتسون، آرچیبالد، عیسی اسطورە یا تاریخ، ترجمە-06

 037٨مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب 

 0375نشر شیرازه،: یک نگاه؛ تهران جاللی نائینی،سید محمد رضا؛ هند در-07

نشر : وارنر، رکس؛دانشنامە ی اساطیر؛ ترجمە ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران-0٨ 

 03٨6اسطوره، 

 
جامی، : ورستاندینگ،آندره؛ امپراطوری اشکانیان؛ ترجمە محمود بهفروزی، تهران-0٨

03٨6 

 
ارات نوید انتش: اوستای کهن، ترجمە رضا مرادی غیاث آبادی، شیراز-21

 03٨2شیراز،

 0376سمت،: آموزگار، ژالە؛ تاریخ اساطیری ایران؛ چاپ دوم، تهران-20

انتشارات : ؛ تهران(پژوهشی در آئین راز آمیز  میترایی)رضی،هاشم؛آئین مهر-22

03٨0بهجت،  

سخن،: ؛ تهران(پژوهشی در باره ی دین های ایرانی)؛آئین مغان ------- -23  

سخن، :فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت؛ تهران؛دین و  ------- -24 

03٨2 

انتشارات : ، تهران(میتولوژی اساطیر و افسانە ها)تاریخ ادیان، جلد دوم -----------25

 کاوه

 03٨6نشر ثالث : احمد آجودانی، تهران: کومن، فرانتس، ترجمە -26

 
و  سروش: یاحقی،محمد جعفر؛ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی؛ تهران-27

 03٨5پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 0373اساطیر،: ایونس، ورونیکا؛اساطیر هند؛ تهران -2٨

سرخوش کرتیس،وستا؛ اسطوره های ایرانی؛ ترجمە عباس مخبر، چاپ دوم،  -2٨

         0376مرکز،: تهران

 03٨6نشر آگە : بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران -31

: ربارینو، مروین؛ نظریە های مردم شناسی؛ ترجمە عباس محمدی اصل، تهرانگا-30

 0377مؤسسە انتشارات آوای نور، 
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انتشارات هرمس : قورشی، امان ەللا، آب و کوه در اساطیر هندوایرانی، تهران-32

03٨٨ 

 037٨نشر مروارید : گزارش جلیل دوستخواه، تهراناوستا ، -33 

نشر مرکز : باقر پرهام، تهران: نیانی حیات دینی، ترجمەدورکیم، امیل، صور ب-34 

03٨3 

انتشارات آگە : ظم فیرزمند، تهران کا: فریزر، سر جیمز، شاخە زرین، ترجمە-35 

03٨6 

 
  03٨4انشارات پویان: فضایی، یوسف، بنیانهای اجتماعی ادیان ابتدایی، تهران -36

: جالل ستاری، چاپ دوم، تهرانکراپ، الکساندر؛ جهان اسطوره شناسی؛ ترجمە -37 

 03٨0مرکز،

نشر گل : رید، ائولین؛فمنیسم و مردمشناسی؛ ترجمە افشنگ محمودی، تهران-3٨ 

03٨4آذین،  

انتشارات : ؛انسان در عصر توحش؛ ترجمە محمود عنایت؛ تهران --------3٨

0363هاشمی،  

نشر : ننتسلی،پاتریشیا؛ عصر حجر؛ ترجمە عسگر بهرامی، چاپ سوم، تهرا -41

 03٨4ققنوس،

 0377انتشارات شرق، : مشکور، محمد جواد؛ خالصە ی ادیان؛ چاپ پنجم، تهران -40 

پالگ،فرد؛ انسان شناسی فرهنگی؛ ترجمە محسن ثالثی، چاپ سوم،  -بتیس،دانیل -42

03٨5انتشارات علمی،: تهران  

حسن ثالثی، ؛ ترجمە م(کشف تفاوت های انسانی)کتاک،کنراد فیلیپ؛ انسان شناسی -43 

 03٨6انتشارات علمی، : تهران

 0366سروش، : گرین،راجر لنسلین؛اساطیر یونان؛ ترجمە عباس آقاجانی، تهران -44

 ي ابوالقاسم ترجمە(. تاریخ الرسل و الملوك)تاریخ طبري . طبري، محمد بن جریر -45

 0365 انتشارات اساطیر،: تهران. پاینده

، 54اسالمی در غرب، آیینەی پژوهش، شمارە  سی، مارتین، پیشینەی مطالعات -46

 0377بهمن و اسفند 

، شمارە 03٨6آنجلیکا نۆیۆرت، قران پژوهی در غرب، مجلە هفت آسمان، تابستان  -47

34 
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آذرتاش آذرنوش، راههای نفوذ فرهنگ فارسی در فرهنگ و زبان جاهلی،  -4٨

 0374انتشارات توس، 

  0٨٨1ان، داالس، تگزاس اصالن، پذیرش اسالم در ایرغفاری، -4٨

نشر مرکز : جالل ستاری، تهران: ، مونیک، رمزهای زندە جان، ترجمەدوبوکور -51

03٨7 

 
 03٨5نشر مرکز : ابولقاسم اسماعیل پور، تهران: روتون، ک ک ، ترجمە  -50

 (وەرگێڕانی مامۆستا هەژار)قران  -52

 تورات -53

مرکز : باقر طالبی دارابی، قم: مەترج. سالتز، آدین اشتاین، سیری در تلمود -54

 03٨3مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 

 03٨5های انسان شناسی، ناصر فکوهی، نشر نی،  پاره -55 

 انجیل -56

 0373بهار، مهرداد، جستاری چند در فرهنگ ایران، انتشارات فکر روز،  -57

 03٨7بهار، مهرداد، از اسطوره تا تاریخ، نشر چشمە، -5٨

شناسی اجتماعی، سیدمحمد دادگران،  روشبالو، آن ماری و بورفیون، ادیل؛ روان -5٨

 0370تهران، مروارید، 

 03٨3شناسی نوین، تهران، بعثت،  پارسا، محمد؛ زمینە روان -61

 0375روشنگر، ەللا اکبر، سانفرانسیسکو، انتشارات پارس  -60

 03٨2زوار،: نزمردی، حمیرا؛ نقد تطبیقی ادیان و اساطیر؛ تهرا -62 

 03٨6شیرازه،: مقصودی، منیژه؛ انسان شناسی خانواده و خویشاوندی؛ تهران -63

 0376؛ ترجمە نورالدین رحمانیان، (قدم اول)وایزمن،بوریس؛لوی استروس -64

تهران، بنگاه )مسعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمە ابوالقاسم پاینده،  -65

 0356ترجمە و نشر كتاب ، 

 رسولى ، هاشم سید ترجمە ( هشام ابن النبویة سیرة ترجمە) اسالم پیامبر زندگانى -66

  0364: تهران اسالمیە ، کتابفروشى

 .wwwمفرد کهالن، جواد، سرزمین اساطیری دیلمون، سایت بنیاد فرهنگ ایران-67
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