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 ئیسالمدا له مرجكانی فرە ژنی

ئیستاش كاتی ئوە ھاتووە باسی ئوە بكین ك ئایا ئم 

 یلسب) فرەژنی(مروا بئیسالمدا ھ ل  رجم و ب  

و  ھراوە یان كۆمك مرج  بج و كۆنترۆڵ ربستب

  .بنمای بۆ دانراوە

و فرمودە ڕاستوخۆ  ھروەكو چۆن دەقك نیی ل ئایت

كۆیالیتی قدەغ بكات ـ بكو زۆر ڕگای ناڕاستوخۆی 

گرتبر ك ھمووی دەڕژت ئو دەرئنجامی كۆیالیتی 

ندك مرجی بۆ ئو نھلت ـ بھمان شوە قورئان ھ

كسان داناوە ك دەیانوت زیاد ل یك ژن بھنن ،ئگر 

بتو ڕەچاو بكرن فرەژنی ل بواركی زۆر تسكدا دەمنتوە، 

 ك گت بۆ كۆمردەھ جب رەكك جاریش چارەسندھ
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ل ئنجامی ئو گۆڕانكارییانی بسریدا دت زۆرك لو 

  .نكارییان بسردا دتو نریتان گۆڕا داب

 ویستی بپیاو پ یدا كی كشتوكاگكۆم ل بۆ نموون

و كارەكی بۆبروەببن،  مندای زۆر ھی بۆ ئوەی ئیش

پویستی دەكرد ئو پیاوانی ك دەومندو دەستدارن 

زیاد ل یك ژن بنن، بم ل كۆمگی شاریدا ك زۆری 

زیاتر دەخن سر خزان كم كس  مندا ئرككی ئابوری

ھو دەدات ژنی تر بنت مگر ئو كسانی لبر یكك 

  .لو ھۆیانی لموبر باسمان كرد بیانوت ژن بنن

یمقورئاندا ئ ی باسی فرەژنی دەكات لتو ئایَج�ِْن  ]: ئ

َتَتَ�ٰ فَتنِْ�ُحوا َمت
ْ
 ُقْسِطُووا ِف ال

�
 
َ
تُْ  َ ُْ ََ انَِّطتِء َمثَْ�ٰ َجثَُالَث  ِْ ََ نَُ�ْ  ِم ت ََ

ْدَ�ٰ 
َ
زَِك م

ٰ
ْ�َمتنُُ�ْ   َذ

َ
ْج َمت َملََكْت م

َ
 َقْدِدزُوا فََواِحَدًة م

�
 
َ
تُْ  َ ُْ ِْ ِِْن 

ََ  فَ ََت  [ Z َجُر

ئگر ترسی ئوەتان ھبوو ك دادپروەر  :  واته ]٣: النساء 
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و بخوتان  اننبن لگ ئو ھتیوانی لبردەستاند

كی وا ژنی تر بخوازن، لر بیانخوازن ئگوە تا  كردوون ئ

 بن لروەر نبوو دادپوەتان ھر ترسی ئگم ئچوار ،ب

نوانیاندا ئوا ئیكتیفا بكن ب یك ژن، یان ب كنیزەك، 

و ھژار  ئوە نزیكتر لوەی ك منداتان زۆر نبت

 قَ  ]ھندك  .نكون
�
 
َ
بوە تفسیر دەكن ك ستم  Z ُدوزُواَ

ب ( وە ھندكی تر بوە راڤی دەكن ھژار نكون . نكن

و  ئمش ڕای ئیمامی شافیعی) بۆنی منداڵ زۆرییوە

وزۆرك ل موفسیرەكانیش ھردوو تفسیرەكیان  بیھقی 

  .باسكردووە

ك كوات لم ئایتوە دوو مرجمان دەست دەكوت بۆ كس

بیوت زیاد لیك ژن بنت، یكم مرجی دادپروەری 

ودووەم توانای ماددی، یكمیان شتك ل ئنجامی ماموە 

ئگر ترسی : دەردەكوت، بۆی ئایتك دەفرموت
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ئوەتان ھبوو دادپروەر نبن، وات ھشتا ئوكس نازانت 

رسی ھی ك ئایا دادپروەردەبت یان نا، بم تنھا ت

ناتوانت دادپروەربت، بم دووەمیان شتكی برجستیو 

 . پش ژن ھنان دەزانرت

 : فرەژنی و دادپروەری

و ب شوەیكی زۆر دەگمن  ھندك كس دەن ب ركوت

ل دونیادا ھدەكوت پیاوك بتوان ل نوان دوو ژندا 

صلی الله علیه (یشدادپروەر بت، تنانت خودی پغمبر

بگ بو ! نیتوانیوە ئو دادپروەریی بھنت دی) وسلم

ْن َقْدِدزُوا َ�ْ�َ  ]:  ئایت دەھننوە ك دەفرموت
َ
َْ �َْطتَِويُدوا م َجنَ

وات ئوە ناتوانن دادپروەر بن ل  ]١١٢٩: النساء [ Z انَِّطتِء َجزَْو َحَرْصتُ ْ 

 .د سوریش بن لسرینوان ژنكانتاندا ھرچن
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وات قورئان خۆی دەفرموت دادپروەریكردن كاركی 

ختروەری رەھا  سدادپ وڵ بدات ناتوانند ھرچو مرۆڤ ھ

برپا بكات، بم ئایا ئم ڕگرە لبردەم ئوەی پیاو زیاد 

لیك ژن بنت ؟ لوەمدا دەین نخر چونك ئگر ڕگر 

. ژنیدا قورئان مۆتی ب فرە ژنی ندەدا بوای لبردەم فرە

 ت و ڕاستگۆیواقیعدا دەن و دان ب م قورئان واقعییب

لگ مرۆڤدا ئویش ئوەی ك دادپروەری ڕەھا بكس 

ئنجام نادرت چونك مرۆڤ زۆر جار دەستی بسر دی 

خۆیدا نیی ، بۆی ھی ل ڕووی ماددییوە بتوانت ئوپڕی 

ادپروەر بت بم ل ڕووی معنوییوە نتوانت ئو د

) صلی الله علیه وسلم(كارە ئنجام بدات ، ئوەتا پغمبر 

ل ڕووی ماموە ھیچ جیاوازییكی ندەخست نوان 

و ئوپڕی  و لو الینوە ئوپڕی ئیداری ژنكانی

ل دادوپروەرر بوو و تا دونیا ماوە كسكی تر نایت شان 
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و  بدات ل دانایی) صلی الله علیه وسلم( شانی پغمبر

دادپروەریدا، بم لگ ئوەشدا عائیشی ل دوە 

ا� هذا  «:  لوانی تر زیاتر خۆشتر دەویست بۆی دەیفرموو

أخرجه أبو داود [ @)) قط� فيمت مملك فال عؤاْذ� فيمت عملك ج  مملك

) ٢/١٨٧(والحاكم ) ١/٢١٣(الترمذي و) ٢/١٥٧(والنسائي ) ٢١٣٤(

خوای ئم دابشكردنم : وات  ]وقال صحيح على شرط مسلم

لوەی بدەستی خۆم و لم مگرە لوەی كبدەستی خۆم 

نیی.  گروەری ڕەھا ڕرپاكردنی دادپپ توانایی لب واتك

ناگرت لوەی ك پیاوان زیاد ل یك ژن بنن ئگر ھوی 

 . خستگڕ بۆ برپاكردنی دادپروەریخۆیان 

 س نییخۆشی پاشان ك كپارچتی فرەژنی یوتب  ،و رابواردن

بكو زۆر جار پە ل كش، بم لگ ئوەشدا ببراورد 

لگ سلبیاتی مانوەی ئافرەتی زۆر بب مرد ھشتا زیانی 

وان دوو حان راوردە لب كشت مترە، واتم كتدائ.  
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مرجی دووەم ناراستوخۆ ل ئایتك وەردەگیرت ئویش 

و  توانای ماددیی، ئم مرجیان ھر ل سرەتاوە دەزانرت 

دادگا دەتوانت بیار بدات ك ئو كس دەتوانت مسرەفی 

 .دوو خزان بكیشت یان نا

 دابوو، چونككانی تنیزەكنیزەكیش سودی كنانی كھ

ھ نھا برام دەبوو وە دەبوا تئیتر فرۆشتنیان ح نانی مندا

و ب مردنی پیاوەك یكسر  ل ئستۆی ئو پیاوە بمنتوە 

ئمش یكك بوو ل ڕگاكانی ئازادكردنی . ئازاد دەبوون

 .كنیزەككان

  و ناھ مسلیكی تر ھی ك ڕگا ل فرەژنی دەگرت

و فرەژنی بكات  ھروا ب ڕەھایی ھموو كسك ھست

 ك لریزەیخوا وەكو غ ك مكستی ژنی یرھویش بئ

ژناندا دایناوە حز نكن ژنی تریان بت سر، ئم 



 

10 

برھستكاریی كاریگرییكی زۆری ھی ل سر كم 

و شتك تا ڕادەیك ل حزو ویستی پیاو  نوەی فرەژنی كرد

و ل سنووری زەرورەتدا دەیھتوە، وات ئو  دەردەكا

برھستكاریی كارك دەكات ك تنھا ئوانی بیانوویكی 

و ئوانی كسایتییان  فیعلییان بدەستوەی بۆ ژنھنان

  .بننبھزەو توانای ماددییان ھی بتوانن ژنی تر 

ل كۆتاییدا دەم ئیسالم ئاینكی واقیعییو چارەسری 

و ھو بۆ دەستخستنی خۆشی  واقیعی پی بۆ كشكان

وە ئوەندە بس ك ل دانانی . ھردوو دونیای مرۆڤ دەدات

خوایكی زانای دانای دادپروەری ب بزەیی و ھر 

و  وكورتی كموكورتییك ھبت لبرپاكردنیدا ئوە ل كم

و ھوەسی مرۆڤكانوە سرچاوەی گرتووە نك ل  نزانی

 .ئیسالموە
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ئگر ل مژوودا پیاوانك ھبووبن كۆشككانیان پكردبت 

و خراپ سوود  ل كنیزەك ئوە الدان بووە ل رۆحی ئیسالم

 وەی ككانی ئیسالم وەكو ئتڕوخس وەرگرتن بوە ل

ینی ل ھموو ئیسالم تنھا كوردكی عشایر دەیكات، دەب

ئوە برپا دەكات ك زیاد ل یك ژن بنت، چونك خوا 

 دەیكات ل یرام ھرچی حوە ھوالشی كردووە، لح

ئایا دەكرت .. و ھتد و فوف و مای حرام خواردن ستم

كردەوەكانی ئو جۆرە كسان بسر ئیسالمدا ساغ 

 ؟.بكرتوە

بۆ برپاكردنی فرەژنی وڕگری حكومتی ھوی ئوروپا 

 :كوردی ل فرەژنی

و ل  دوا وتم لم بشدا ئوەی ك زۆر جار ل ئوروپا

وتانی تر ویستویان پنا ببنبر شریعتی ئیسالم بۆ 
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 شم قی زیادەی ئافرەت، بشركردنی كچارەس

ا دوای دەمارگیرەكان ڕگیان نداوە، وەكو ئوەی ل ئمانی

جنگی جیھانی دووەم حكومتی ئمانی لیژنیكی نارد بۆ 

ك زانیارییان بدەنندوەی ھر بۆ ئزھدەربارەی   ئ

 .سیستمی فرەژنی ل شریعتی ئیسالمدا

ی پایتختی ئمانیا داوایان ل  )بۆن(خكی  ١٩٤٩ل سای 

 دەستدارەكان كرد بندك بۆ دەستوور زیادكن ك ڕگا ب

فرەژنی بدات بۆ چارەسری كشی ئو زیادەیی ل رژەی 

 .ژناندا روویدا بوو

و دانیشمندە رۆژئاواییكانیش زۆركیان دانیان  فیلسوف

بوەدا ناوە كفرەژنی چاكترین تشریع بۆ چارەسركردنی 

و ئوانی ژنكانیان توانایان  كشی زیادبوونی رژەی ژنان
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گۆستاف (و   )شۆبنھاوەر(فی ئمانی نماوە، وەكو فیلسو

 . و چندینی تر  )وستر مارك(و   )ئیھرینبل(و  ) لۆبۆن

ل ڕۆژئاوای مسیحیدا دەوت دەیوت پنا ببات بر 

فرەژنی بۆ چارەسر كردنی كشی زیادەی ڕژەی ئافرەتان 

بم دەزگای ئاینی دەمارگیر ڕگری لدەكات كچی ل وتی 

دەزگای ئاینی یارمتیدەرو :  پچوانوەیخۆماندا ب

ل ! ئاسانكرە بم دەوت ڕگری لدەكات 

 ندن كزەرەرم و ئافرەتانر ئشدا ھكتردووحاھ

ڕدەپت ریكڕیوە یا خپنیان تمون یا توەژن دەكت ب.  

دەبوای الی خۆمان حكومت ئو شتی بھل بزانایو 

تی ئاین وەرگرتای بۆ چارەسر كردنی سوودی لو ھوس

ئم كشیو ڕۆی ئاینی كاریگرتر بكردای لم بوارەدا 
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بم ب داخوە پناچت برپرسانی الی ئم مبستیان 

 . چارەسركردنی كشی خكی بت

حكومت وەكو ڕگ ل فرەژنی دەگرت و یاسای بۆ دادەنت بۆ 

ەن ھیچ ھنگاوكیش ناگرت سزادانی ئوانی ئنجامی دەد

 ندەران كنجان بۆ ھكۆچكردنی گ گرتن لر بۆ ڕب

لبرامبر ھر گنجدا ك دەچت بۆ ھندەران كچك ھلی 

 . مردكردنی ل دەست دەچت و ب ھیوا دەبت

من زۆر دەترسم ھندك ل برپرسان حز بم وەزع بكن 

بۆ ئوەی ھلی ) كچان وات كۆچی گنجان وزیادبوونی ڕژەی(

ڕابواردن بۆ خۆیان زیاتر بت و ئافرەتی زیاتریان 

لمش زیاتر لوە دەترسم حكومت لم ! . لبردەستدا بت 

سیاستیدا ئجندەی جیھتگلكی دەرەكی جبج بكات، 

جیھتگلك ك دەیانوت لڕگی بوكردنوەی فسادەوە 
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م مسۆگر بكن ،یان دووركوتنوەی میللت ل ئیسال

برنامیك ل ئارادابت بۆ پانان ب گنجانوە بۆ چوون بۆ 

مشكیان بشۆنوەو ئگر نشكرن   ھندەران بۆ ئوەی لوێ

ب مسیحی ھیچ نبت عقییت وڕەوشت وكسایتییان 

 . بگۆڕن

دەبوای ئو ئافرەتانی لسر ختن كرنی ئافرەت ئو 

ەكن لسر كۆچی گنجان بیانكردایو ھموو ھرای د

حكومتیان ھان بدای بئركی برپرسیارتی خۆی ھست 

زیادبووندای ڕۆژ دوای ڕۆژ لی كیشم كر ئرامبب. 

ھر كسك چاودری وەزعی كوردستان بكات ل مسلی 

 ت كوڕوونی بۆی دەردەك ندەران بنجان بۆ ھكۆچی گ

وكی نناوە بۆ ڕگرتن لو دیاردەی وەكو حكومت ھیچ ھنگا

ئوەی شتك ھیچ پیوەندی بوەوە نبت و ئو ھیچ 
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برپرسیارتییكی نبت برامبر داھاتووی ڕۆكانی ئم 

میللت ك تنھا موكی خۆیان نین بكو موكی ئم 

میللتو ھیوای دواڕۆژین ، وە ب شوەیكی تایبتتر موكی 

و كچاننئیان دەھج ب ن ك. 

 ك بزانن خۆیان بر چییھخۆیان ب مرپرسانی ئب

برپرس نازانن برامبر ئم میللتو ل خمی 

 . چارەسركردنی كشكانیدا نین

چند شتك گرنگ لرەدا : ل كۆتایی باسی فرەژنیدا دەین

 :بیزانین

كو ل پش ئیسالم داھنری ئم نریت نبووە، ب : م  كه یه

وب ب  ئیسالمدا لناو ھموو گالندا ھبووەو بڕەھایی 

و ب ب ھیچ ڕنماییكی برچاو ل چۆنیتی مام  سنوور 

  .كردن لگ ژناندا



 

17 

ئیسالم سنوورداری كردووەو مرجی بۆ داناوەو  :م  دووه

 گكردن لتی مامكی زۆری داناوە بۆ چۆنلنماییگڕ

 .تشریعكی تروتسلی بۆ ئم مسلی داناوەو  ژناندا 

ھر مومارەسیك كرابت ل الین پیاوەوە ك  :م  سھه

و كرامتی ئافرەتی تدابت ئوە ئو  پشلكردنی ماف

 .كسان خۆیان لی برپرسیارن نك ئیسالم

 


