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دیدی فرانز ڕۆزنتاڵ 
بۆ زانستی مێژوو الی 

موسڵمانان، یان زانستی مێژوو 
لە كۆنتێكستی موسڵمانان

پ. ی. د. ڕابیعە فەتاح شێخ محەممەد
)زانكۆی سەاڵحەددین - کۆلێژی ئەدەبیات(

- ڕۆزنتاڵ كییە؟
ــا  ــە ئەڵمانی ــە ســاڵی 1914ز ل ــاڵ ل ــز ڕۆزنت فران
ــە  ــەواو كــردووە و ل ــەوێ ت ــی ل لەدایكبــووە، خوێندن
زانكۆیەكــی ئــەو واڵتــە لە ســاڵی 1940 دوكتۆرای 
وەرگرتــووە، لەبــەر بارودۆخــی ئەڵمانیــا و دووەمیــن 
جەنگــی جیهانــی ڕووی لــە واڵتــە یەكگرتووەكانــی 
ئەمریكا كردووە، لە ویالیەتی ئۆهایۆ مامۆســتای 
ــی عەرەبیــی  ــر زمان ــووە، دوات ــە ســامییەكان ب زمان
چەنــدان  و  گوتووتــەوە  پەنســلڤانیا  زانكــۆی  لــە 
و  توركیــا  و  ڕۆژهــەاڵت  لەســەر  توێژینــەوەی 

ــژووی موســڵمان نووســیوە. مێ

- كتێبی زانستی مێژوو الی موسڵمانان:
بــواری  لــە  ڕۆزنتاڵــە  كتێبــی  گرنگتریــن 
الی  مێــژوو  زانســتی  و  چەمــك  توێژینــەوەی 
موسڵمانان، بە واتە مێژوو لە كۆنتێكست )سیاق(
ی شارســتانیەتی ئیســالمدا، ناوونیشــانی ئەســڵیی 
كتێبەكــە بــە ئینگلیــزی بریتییــە لــە )مێــژووی 
 A History of Muslimمێژووناسیی موسڵمانان
Historiography(. بێجگــە لــەو كتێبــە ڕۆزنتــال 
كتێبێكــی دیكــە بــە نــاوی میتــودی موســڵمانان 
لــە بــارەی تۆێژینــەوەی زانســتی نوســیووە، هــەردوو 

ــڕراون. ــی وەرگێ ــی عەرەب ــۆ زمان ــب ب كتێ
- ناوەرۆكی كتێبەكە:

سەرتاســەری  شــێوەیەكی  كتێبــە  ئــەو  وەنەبێــت 
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بەڵكــو  دوابێــت،  موســڵمانان  الی  مێــژوو  لــە 
هەوڵێكــە بــۆ تێگەیشــتن لــە كێشــە بنەڕەتییەكانــی 
زانســتی مێــژووی ئیســالمی، بــە گشــتی ڕۆزنتــال 
بەشــی  لــە  بەشــەوە،  دوو  كردووەتــە  كتێبەكــەی 
یەكەمــدا زیاتــر الیەنــی تیوریــی زانســتی مێــژووی 
و  باســی چەمــك  دەرخســتووە،  موســڵمانان  الی 
سروشــتی مێــژوو و زانســتی مێــژوو و كاریگەریــی 
وێنــە  و  مێــژوو  نووســینەوەی  بەســەر  دەوروبــەر 
و  ئیســالمی  مێــژووی  زانســتی  بنەڕەتییەكانــی 
و  موســڵمانان  مێژووییەكانــی  كتێبــە  ناوەرۆكــی 
ــژوو  ــەكان و نرخــی زانســتی مێ ــە مێژوویی ڕیوایەت
بەشــی  هەرچــی  كــردووە.  موســڵمانان،  الی 
لــە  باســی  پراكتیكــی  شــێوەیەكی  بــە  دووەمــە 
زانایانــی  و  موســڵمانان  مێژووییەكانــی  كتێبــە 
ــاوی  ــەرەتا ن ــردووە، س ــڵمانان ك مێژوونووســی موس
ئــەو كتێبانــەی لــە پێرســتی ئیبــن نەدیــم ناویــان 
)االعــالن  كتێبــی  دواتــر  ژماردوونــی.  هاتــووە، 
ســەخاوی  التاریــخ(ی  اهــل  ذم  لمــن  بالتوبیــخ 

لەســەر  خــۆی  تێبینــی  و  ســەرنج  و  وەرگێــڕاوە 
نووســیوە، هــەر لــەو بەشــەدا چەنــد پارچەیەكــی 
لــە كتێبــی )مفتــاح الســعادة(ی گاش كوبــری 
زادە وەرگێــڕاوە. هــەر لــەو بەشــەدا لــە كۆمەڵێــك 
مێژوونووســی  كۆمەڵــێ  جــودای  جــودا  دەقــی 
موســڵمان كــە نزیكــەی بیســت مێژوونــووس دەبــن، 
كۆكراوتــەوە، لەوانــە كافیجــی و ئیبــن حەجــەر و 
ــزی و ئیبــن نەجــاڕ  ــی و ســەخاوی و مەقری زەهەب

و هــی دیكــە.
بەشی یەكەم فەسڵی یەكەمی كە بە ناوونیشانی 
چەنــد ســەرنجێكی بەرایــی لــە بــارەی مێــژوو و 
زانســتی مێــژووە، ســەرەتا باســی لــەو ســەرچاوە 
ئەوروپییانــە كــردووە، كــە ڕۆژهەاڵتناســان لە بابەت 
نووســیویانە،  موســڵمانان  الی  مێــژوو  زانســتی 
لەوانــە كارەكانــی تیــۆدۆر نوڵدكــە و برۆكڵمــان و 
فــۆن كریمــەر و گولدزبهــەر و چەندانــی دیكــە. 
نووســەر ئامــاژەی بــەوە داوە، كــە بــە شــێوەیەكی 
نێــوان نرخــی  لــە  گشــتی پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ 
كتێبەكــە وەك ســەرچاوەیەك بــۆ مێــژوو و بایەخــی 

ــە. ــژوو نیی ــژووی زانســتی مێ ــە مێ ل
هەر نرخی مێژووی ئیسالمی وەك سەرچاوەیەكی 
لــە  تــا چەنــد كۆنــە و  لەوەدایــە كــە  مێژوویــی 
ڕووداوەكــە نزیكــە، كــە گێڕانەویەتییــەوە كــردووە، 
ــووی كــۆن و نزیــك  ــی كتێبــی بزرب ــان بەكارهێنان ی

ــردوون. ــەی تۆمــاری ك ــەو ڕووداوان ل
بەرهەمــی مێــژووی الی ڕۆزنتــاڵ  چەمكــی 
موســڵمانان  كــە  نووســراوانەی  لــەو  بریتییــە 
دایاننــاون، موســڵمان واتــەی كەســێكی ئیمانــدار 
و خــاوەن ڕۆشــنبیرییەكی دیاریكــراو، بــە تایبەتــی 
هــەردوو  گەشــانەوەی  ســەردەمی  لــە  ئەوانــەی 
ــوان ســەدەی  ــە نێ پایتەخــت )دیمەشــق و بەغــدا( ل
حەوتــەم تــا ســەدەی دەیەمــی زایینــی بــە زمانــی 
عەرەبی نووســیویانە و گوزارشــتیان لە ڕووداوێكی 
گرنگــی ئــەو ســەردەمە كــردووە، لێرەدا بااڵدەســتیی 
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زمانــی عەرەبــی ڕەگەزێكــی گرنگــی زانســتی 
لــە  ئەوانــەش  لەگــەڵ  ئیســالمییە.  مێــژووی 
ــۆ  ــەری ب ــژووی تەب ــی مێ ــەدەی دەیەمــی زایین س
ــڕرا و چەنــد بەرهەمێكــی  ــی وەرگێ ــی فارس زمان
دیكــە بــە زمانــی ناوچەیــی نووســران، دواجــار پــاش 
فەتحی عوســمانی بۆ میســر لە ســاڵی )1517ز( 
بەرهەمــی مێــژووی بــە زمانــی توركــی دەركــەوت، 
لێــرەوە شــاری ئیســالمی كاریگەریــی ئەوروپــی 
بەســەردا دەركــەوت. زانســتی مێــژووی ئیســالمی 
مەزنــە  ڕۆشــنبیری  دیاردەیەكــی  كرۆكەكــەی  و 
ڕووداوە  پــاڵ  لــە  ســەردەمەكان  درێژایــی  بــە  و 
رێگەیەكــی  توانیویەتــی  گــەورەكان  سیاســییە 
ئــازادی نووســین پەیــڕەو بــكات و ســەدان كتێــب بــۆ 

فیكــری مرۆڤایەتــی بهێنێتــە بەرهــەم.
ــژوو و وشــەی  ــارەی فیكــرەی مێ ــە ب ــا ل هەروەه
لــە عەرەبــی  وشــەكە  كــە  وایــە،  پێــی  )تاریــخ( 
لــە  تــەواوی  بــە  ئەســلی  وەرگیــراوە،  جنوبــی 
عیبــری و ئارامــی و ئەســیووبی نییــە، لــە یەكێــك 
لــە ریوایەتــەكان ســەخاوی باســی لــەوە كــردووە، 
ــووە تاریخــی  ــن ئومەییــە یەكــەم كــەس ب یەعلــی ب
دانــاوە لــە یەمــەن و كتێبەكــەی بــۆ عومــەر نــاردووە 
وشــەی  كــردووە،  لــێ  دەستخۆشــیی  ئەویــش  و 
تاریــخ لــە زمانــی عەرەبــی هــەم واتــەی زەمــەن 
)الزمــن( و ســەردەم )الحقبــة( دەدا. ئــەو وشــەیە 
لــە ســەردەمی جاهیلــی و لــە قورئــان و ســیرەی 

بەكارنەهاتــووە. نەبــەوی 
ســەندووە،  پــەرەی  بــەرە  بــەرە  تاریــخ  وشــەی 
زەحمەتــە بزانرێــت لــە چ ســەردەمێك بــۆ یەكــەم 
جــار بــەكار هاتــووە، لــە كتێبــی بوخــاری هەرچەنــدە 
باســی هەندێــك تەرجەمە)ژیاننامــە(ی كەســانی 
ــە بــێ ســاڵ و رێكەوتــن،  ــان ب ــەاڵم نیوەی ــە، ب تێدای
تــا دواجــار پــەرەی ســەندووە، لــە كتێبــی حەولییــات 
لــە ســەدەی ســێیەمی كۆچــی بــەدواوە، بــە تــەواوی 

چەســپا.

زایینــی  پــازدەی  و  چــواردە  ســەدەی  لــە 
ــە پێویســتە  ــردووە، ك ــەوە ك ــڵمانان هەســتیان ب موس
مێــژوو بناســێنن، بــەاڵم ئــەو ناســاندنانە لــە ڕووی 
ــەو  ــدوون ب ــن خەل ــووە، ئیب ــووڵ نەب فەلســەفییەوە ق
و  ڕۆژان  »هەواڵــی  كــە:  ناســاندوویەتی  جــۆرە 
دەوڵەتانــە، ئەوانــەی پێشــوو هــەر لــە ســەدەكانی 

یەكەمــەوە«.
 هەروەهــا مەقریــزی باســی مەبەســتی مێــژووی 
ــە  ــە جیهــان ل ــەن كــە ل ــەو هەوااڵن كــردووە كــە: »ئ

ــان داوە«.  ــردوو, ڕووی ڕاب
كافیجی بەو شێوەیە پێناسەی كردووە: »زانستی 
مێــژوو زانســتێكە لــە زەمــان و بارودۆخەكــەی و 
ــە  ــوە هەی ــە رووی تەوقیتــەوە پێوەندیــی پێ ــەوەی ل ئ

دەكۆڵێتــەوە«. 
هەروا سەخاوی گوتوویەتی:»هەرچی بابەتەكەیەتی 
بریتییــە لــە ئینســان و زەمــەن، هەرچــی كێشــەكانیەتی 
بارودۆخەكــەی پێویســتی بــە وردەكاری هەیــە، لــە ژێــر 
ســەرنجی ئــەو بارودۆخــەی كاری بەســەر ئینســان و 

زەمەنــەوە هەیــە«.
ڕۆزنتــاڵ ڕای وایــە لــە نێــوان فیكــرەی نــوێ و 
فیكرەی ئیســالمی لە ســەردەمی ناوەڕاســت كەلێن 
هەیــە، چونكــە مێژوونووســی موســڵمان باســی ئــەو 
خاڵــەی وەرچەرخانــی نەكــردووە، كــە وای كــردووە 
رەفتــاری مــرۆڤ بگــۆڕێ كــە ســەرچاوەیەكی 
گرنگــی مێــژووە. لــە ســەدەی دەیــەم یەعقووبــی 
نوســیویەتی: »تاریــخ بریتییــە لــە كێشــەی خەڵكــی 
لــە نێــو زەمەنەكەیانــدا« لێــرەدا دیــارە فیكــرەی 
تاریــخ لــە فیكــری نــوێ نزیــك بووەتــەوە، بــەاڵم بــە 

شــێوەیەكی ســادە و ســەتحی.
هــەر لــەو بەشــە لــە فەســڵی دووەمــدا كــە نــاوی 
ــەرە، باســی لــە وەعی)هۆشــیاری(  بنیــاد و دەوروب
كــە  كــردووە،  عــەرەب  جەزیــرەی  لــە  مێژوویــی 
كۆنتریــن نووســین كــە مابــێ هــی )امــريء القیــس(
ـــە لــە 328ز، هەروەهــا دواتــر هــی شــراحیل كــە بــۆ 
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ــی  ــە باســی تێكدان ــەوە، ك ســاڵی 578 ز دەگەڕێت
پرســیاری  دوو  بــارەوە  لــەو  كــردووە.  خەیبــەری 

ــردووە: ك
1- ئایا ئەدەبی ڕۆژانی عەرەب بۆ ســەردەمانی 

پێش ئیسالم دەگەڕێتەوە و شێوەكەی چۆنە؟
2- ئایــا عیلمــی ئەنســاب كــە ئــەو كاتــە لــە 
بــرەودا بــووە، ماددەیەكــی ڕاســتەقینەی مێژوویــی 
ــدی عیلمــی  ــە، كــە پێوەن ــەو شــێوەیە چیی ــووە؟ ئ ب

ئەنســاب و تاریخــی بەیەكــەوە بەســتووەتەوە؟
خەبەر الی عەرەبان بابەتێكی كۆن بووە، لەگەڵ 
داهێنــراوی  ئــەوە  بۆیــە  نەنووســراوەتەوە،  ئــەوەی 
نووســەرێكی ســەردەمی دیمەشــق و بەغــدا نییــە، 
هەتــا لــە هەندێــك شــیعر باســی قارەمانیەتــی و 

ــردووە. ــەردەم ك ــەو س ــی پاڵەوانێكــی ل ئازایەت
بــارەی روانگە)دیــد( لــە  بەشــێكی دیكــە  لــە 
كــردووە  لــەوە  باســی  پێغەمبــەر  مێژوویــی  ی 
كــە پێغەمبــەر ســەری هەڵــداوە، یەهوودییــەت و 
ــەوە و  ــرەی عــەرەب باڵوبووبوون ــە جەزی ــی ل نەصران
ڕوانگەیــان بــۆ مێــژوو لــە یــەك نزیــك بــوو، ئایینــی 
ئیســالم زۆر ڕوونتــر بــووە تــا ئــەو چەمكــە پێناســە 
بــە وجــوودی  پێغەمبــەر هەســتی  بۆیــە  بــكات، 
ــی  ــۆ كۆتای ــردووە و خاڵێكــی ب ــەزن ك ــژووی م مێ
ــەو ڕۆژەی  ــە، ئ ــە ڕۆژی قیامەت ــاوە ك ــان دان جیه
كــە لــە هەمــوو نەفســێ پرســیار دەكــرێ لەســەر 

ــدا چــی كــردووە؟. ــە ژیان ــەوەی ل ئ
ــە  ــەواوی كتێب ــە ت ــەر ل ــی پێغەمب فیكــری ئایین
مێژووییــەكان چاالكــە، لەبــەر ئــەوە لە نووســینەوەی 
پێغەمبــەر خاڵێكــی فاســڵ  مێــژوو كەســایەتیی 
ــدا  ــان كات ــە هەم ــانەوە، ل ــەالی مێژوونووس ــووە، ب ب
ئــەو فیكرەیــە لــە مێژوونووســی مەســیحی هەمــان 

ــووە. ــڕەوی وەرگرت ڕێ
لــە تەوەرێكــی دیكــەدا بــە نــاوی شــوێنی مێــژوو 
لــە زانســت و پــەروەردەی الی موســڵمانان، باســی 
لــەوە كــردووە كــە زانســتی مێــژووی ئیســالمی 

پێوەندییەكــی پتــەوی لەگــەڵ پەرەســەندنی بزاڤــی 
شــار  پەرەســەندنی  هەبــووە،  ئیســالمی  فیكــری 
لــە نێــو ئیســالماندا كاریگەریــی گــەورەی بەســەر 
ئــەو زانســتەوە هەبــووە، ئەگــەر بــاس لــە هــۆكار 
ــڵمانان  ــتبوونی شــار الی موس و بارودۆخــی دروس
بكەیــن، ئــەوە دەزانیــن كــە الی ئــەوان زۆر ڕوون 
و ئاشــكرا پەرەســەندنی شــار كاریگــەری بەســەر 
لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  دەركەوتــووە  زانســتەكانەوە 

شارســتانیەتەكانی دیكــە، وەك یۆنانــی.
الی موسڵمانان زانستی مێژوو نەیتوانیوە تاسەر 
ســەربەخۆ بــێ، هەتــا ئــەو دواییانــە نەبێــت )نووســەر 
مەبەســتی ســەدەكانی ئــەم دواییەیــە(، هەتــا مێــژوو 
لــە زانســتە چەســپاوەكان ڕیــز نەكــراوە. هــەروەك 
چــۆن لــە مێــژووی هیلینســتی بــۆ زانســتەكان بــۆ 
مێــژوو شــوێنێ دانەنــراوە، بۆیــە ئیســالم ئــەوەی لــە 

یۆنانییــەكان وەرگرتــووە.
پــەروەردەی  بــۆ  مێــژوو  خوێندنــی  و  فێربــوون 
مندااڵنــی میــرەكان الی موســڵمانان شــوێنێكی 
تایبەتــی هەبــووە، ئــەوان ڕایــان ســپاردووە كــە مێژوو 
بخوێنــن، تــا لــەوە فێــرە ســیرە و ئەزموونــی گــەالن 
بــن، هەتــا فێربوونــی مێــژوو هۆكارێكــی چاكــە بــۆ 
زانینــی حوكمەتــی سیاســی بــۆ ئەوانــە دەیانەوێــت 

ــاری دەســەاڵت بگرنەدەســت. ــە ئایینــدە كاروب ل
ــاوی مێژوونووســی  ــە ن ــە تەوەرێكــی دیكــەدا ب ل
مێژوونووســی  كــە  كــردووە،  باســی  موســڵمان 
موســڵمان زۆربــەی بژێــوی ژیانــی لــە ڕێگــەی 
خــاوەن  ئەوەتــا  یــان  هێنــاوە،  بەدەســت  دیكــە 
ڕێگــەی  لــە  یــان  بــووە،  حكوومــی  پۆســتێكی 
كاری  ئایینــی  لقێكــی  لــە  خــۆی  بــۆ  زانایــی 
كــردووە،  دەســتەبەر  ژیانــی  بژێــوی  و  كــردووە 
بــەالزەری لــە دەربــاری موتەوەكیــل كاری كــردووە، 
بــە جۆرێــك لــە ســەدەی زێڕینــی عەباســی پۆســتی 
مێژوونووســی دەربار)بیــالت( دەزگایەكــی بــەردەوام 
بــووە، بــە جۆرێــك صولــی و ســنان كــوڕی ســابت بــە 
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نووســیویانە. ئەوانــەوە  ئیشــارەی  گوێــرەی 
ــدەی  ــی خــۆی هێن ــە ســەردەمی ژیان ــەری ل تەب
بــە زانایەكــی ئایینــی بەناوبانــگ بــووە، هێنــدە 
بــە مێژوونــووس ناســراو نەبــووە، هەروەهــا ســابی 
ــان  ــتی حكوومیی ــەفەدی پۆس ــكەوەی و س و مەس
هاتــووە  لــێ  وای  جۆرێــك  بــە  وەرگرتــووە، 
نووســینەوەی كتێبی مێژوویی بووەتە ئەرك لەســەر 
ــەو ســەردەمی، كــە  شــانی كەســایەتی سیاســیی ئ
ــت  ــووە بزانرێ ــەت ســەخت ب ــك حاڵ ــە هەندێ ــە ل ئەم
ئایــا جووەینــی كتێبەكــەی نووســیوە لەبــەر ئــەوەی 
ــووە وەك ئەركێكــی حكوومــی و فەرمــی،  ــر ب وەزی
یــان خــۆی حــەزی لــە نووســینی مێــژوو بــووە؟! 
ئەوەتــە ئیبــن خەلــدوون قــازی و پیــاوی دەوڵــەت 
ــدا بەرهەمەكــەی نووســیوە؟  ــە هەمــان كات ــووە، ل ب
زەهەبــی و ئیبــن حەجــەر لــە زانایانــی دینــی بــوون 

و لــە هەمــان كاتــدا مێژوویــان نووســیوەتەوە!
بنەڕەتییەكانــی  وێنــە  ســێیەمدا  بەشــی  لــە 
كــردووە،  بــاس  ئیســالمی  مێــژووی  زانســتی 
وێنــەی  كــە كۆنتریــن  لەوانــە مێــژووی خەبــەر، 
ئــەو زانســتەیە، بریتییــە لــە چەنــد الپەڕەیــەك كــە 
بــەردەوام بەســەرهاتی ڕۆژانــی گێڕاوەتــەوە، كــە 
پێوەندیــی  كــە  یەكــەم:  هەبــووە،  ڕووكاری  ســێ 
هۆكاریــی لــە نێــوان دوو ڕووداوە، یــان زیاتــر بــاس 
نەكــردووە، هەمــوو خەبەرێــك تایبــەت بــە خۆیەتــی 
دووەمیــان: وێنــەی خەبــەر لــە كۆنــەوە هەڵگیــراوە، 
لــە ســەلەفی قەدیمــەوە ماوەتــەوە و بــە شــێوازی 
بەســەرهات گێڕدراوتــەوە. ســێیەمیان: وێنــەی ئــەو 
خەبــەرە كرچوكاڵیــی تێــدا نییــە و بــەردەوام بریتییــە 
ــی ڕۆژگار. ــەوەی رووداو و چیرۆكەكان ــە گێڕان ل
ــە  ــە وات ــر باســی وێنــەی حەولــی كــردووە، ب دوات
لــەڕووی  مێــژوو  زانســتی  تایبەتــی  شــێوازی 
نووســینەوەی بە گوێرەی ســاڵ بە ســاڵ، واتە هەر 
ســاڵێك بــە تەنیــا رووداوەكان نووســراونەتەوە، لــە ژێر 
ســەردێڕی تایبەتــی و ناوونیشــانی جــودا هــەر لــەو 

فەســڵەدا دواتــر ئامــاژە بــە وێنــە ناســەرەكییەكانی 
نووســینەوەی ســەردەمی مێژوویــی دراوە، لەوانــە 
یەكــەم مێــژووی واڵتــان )تاریــخ الــدول( و دووەم 
دابەشــكردن بــە گوێــرەی تەبەقات)طبقــات( كە ئەو 
نوســینەوەیە تەنیــا لەالیــەن موســڵمانانەوە هەبــووە و 
ئەســیلە. ســێیەم : تەرتیــب بــە گوێــرەی ئەنســاب، 
وەك شــەجەرەی ئەنســابی فورســی فەخرەدیــن شــا 
ــرەوی نەســەبی قورەیشــی  ــارەك كــە لەســەر ڕێ موب

نووســیویە.
لــە بەشــی چوارەمــدا كــە نــاوی ناوەرۆكــی كتێبــە 
و  ژیاننامــە  و  باســی ڕەچەڵــەك  مێژووییەكانــە، 
جوگرافیــا و ئەستێرەناســی و فەلســەفە و زانســتی 
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و بەكارهێنانــی بەڵگــە و 

نەخــش و پــارەی كــردووە.
جۆراوجۆرەكانــی  وێنــە  پێنجەمــدا  بەشــی  لــە 
نووســینەوەی مێژوویــدا، باســی لــە مێژووەكانــی 
جیهــان كــردووە، وەك یەعقووبــی لــە لــە بەســەرهاتی 
خەلیقــەوە دەســتی پــێ كــردووە، هەرچەنــدە هەنــدێ 
تەبــەری  بــووە،  ون  لــێ  ســەرەتاوە  لــە  الپــەڕەی 
نموونەیەكــی بــەرز و جوانــی ئــەو ڕێرەوەیــە كــە 
زۆر بــەوردی نووســیوویەتی، لەبــەر ئــەوەی بــۆ 
خــۆی زانایەكــی ئایینــی بــووە، زانایانەتــر هاتووتــە 
هــەن،  ناوچــەی  مێــژووی  باســەكە،هەروەها  نێــو 
كــە زیاتــر باســیان لــە گرووپێــك لــە ماوەیەكــی 
ــە مێــژووی  دیاریكــراودا كــردووە، دواجــار باســی ل
هاوچــەرخ و یاداشــت كــردووە، لەوانــە لــە هاوچــەرخ 
وەك  بــووە،  ڕووداوەكان  هاوچەرخــی  مەبەســتی 

ئیبــن شــەداد و ســەاڵحەددین. 
لە بەشی شەشەمدا باسی لە وێنە هونەرییەكانی 
لەوانــە  كــردووە،  ئیســالم  مێــژووی  نووســینەوەی 
بەكارهێنانــی ســەجەع، هێنانــەوەی دێــڕی شــیعر لــە 

نێــو دەقــە مێژووییەكانــدا .
لە بەشــی حەوتەمدا باســی لە چیرۆكی مێژوویی 
كــردووە، ڕۆزنتــاڵ لــەوە دواوە كــە گێڕانەوە لە ئەدەبی 
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گێڕانــەوەی  بریتییــە  زۆر  ڕادەیەكــی  تــا  عەرەبــی 
ــە  ــە ل ــەو گێڕانەوان ــی ئ ــەوە بوون ــەر ئ ــی، لەب مێژووی
گۆڕەپانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بەڵگەیــە لەســەر 
بوونــی بەهێــزی هەســتی مێــژووی لــەالی گەالنــی 
ــەوە  ــەوە مێژوویان ــەو گێڕان ــە ڕێگــەی ئ موســڵمان، ل
چوونەتــە دڵــی خەڵكانــەوە، لەمــەوە منــداڵ وەكــو 

دیاردەیەكــی مێژوویــی فێــری ئیســالم بــوون.
لــە دوا بەشــی ئــەو بەشــەدا باســی هەڵســەنگاندن 
نرخی زانســتی مێژووی ئیســالمی كردووە و پرســیویە، 
ئــەو شــوێنە چییــە كــە مێــژووی ئیســالمی لــە تــەواوی 

شارســتانیەتی ئیســالمی گرتــووە؟!
وەك هــەر بەشــێک لــە بەشــەكانی دیكــە خزمەتــی 
هەمــوو  توانیویەتــی  و  كــردووە  ئیســالمی  ئایینــی 
كاریگــەری و هــۆكارە بیزەتنــی و ئێرانییــەكان قــووت 
بــدات و لــە شــێوەیەكی ئیســالمیدا دایبڕێژێتــەوە و 
و  سیاســی  بەرگــی  بكاتــەوە،  پێشكەشــی  دووبــارە 
كۆمەاڵیەتی ئیســالمی بپۆشــێت و لەوەدا سەركەوتنی 
بەدەســت هێنــاوە، لەبــەر ئــەوە لــە نێــو موســڵماناندا 
پێشــكەوتووی  فیكــری  بزووتنەوەیەكــی  مێــژوو 
دەرخســتووە، نەتەوەكانــی فــارس و تــورك بەهۆیــەوە 

توانییــان بوونــی خۆیــان بســەلمێنن. 
تاكــی موســڵماندا  بەســەر  مێــژوو كاریگەریــی 
هەبــووە و لــە پــاڵ عورفەكانــی دیكــە قییــەم )بەها(
ی ئیســالمی بــۆ كەســایەتیی موســڵمان دەوڵەمەنــد 
كــردووە، هەتــا وای لــە گــەالن كــردووە هــەر یەكەیــان 
ــا  ــە شــانازی بنووســنەوە ت ــەو بەشــدارییەی هەیان ل
زیاتــر لــە پێنــاوی مەعاریفــی ئینســانی بەشــداری 

بكــەن.
هەرچــی بەشــی دووەمــی كتێبەكەیــە بریتییــە لــە 
چەنــد دەقێكــی مێــژووی ئیبــن نەدیــم و كافیجــی 
و ســێ دەقــی ســەخاوی و ئیبــن حەجــر و تــاش 
كوبــری زادە و چەنــد پارچــە دەقێكــی دیكــەی 

مێــژووی موســڵمانان.


