
 
 

 ۋە جاھىلىيهت) ئىلمانىزم(سكوالرىزم 

]ئۇيغۇرچه[    

 الجاھلية والعلمانية
]باللغة األويغورية[  

 

 دوكتۇر جهئفهر شهيخ ئىدرىس
جعفر الشيخ إدريس. د  

  

قارلۇقى. ئا: تهرجىمه قىلغۇچى  

قارلوقي. ع: المترجم  

 

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

  

ەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات ھهمكارلىق رىياد شهھرى ر
 مهركىزى 

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة  
 الرياض

1429 – 2008 

 
 

 



 ١

 ۋە جاھىلىيهت) انىزمئىلم(سكوالرىزم 

  
گهرچه ئىلمانىزىم ئاتالغۇسى بىز ئۇيغۇرالردا تېخى دېگهندەك ئىشلىتىلىپ : ئىالۋە

كهتمىگهن بولسىمۇ، بۇنى بىر قىسىم زىيالىالر ئهرەبچىدىكى ئهينى تهلهپپۇز بويىچه 

“ Scularism”بۇ ئاتالغۇ ئىنگىلىزچىدىكى . ئېلىشنى تهۋسىيه قىلىشىۋاتىدۇ

ېگهن سۆزدىن ئهرەبچىگه ئىلمانىزىم دەپ، بىر قىسىم شهرقشۇناسالرنىڭ د) دىنسىزلىق(

بۇ ئاتالغۇنى ئىلمانىزىم دەپ قوبۇل . گۇماشتىلىرى تهرىپىدىن خاتا تهرجىمه قىلىنغان

قىلغاندا، ئۇنىڭ دىنسىزلىق مهنىسى ئۆزگىرىپ، ئىلىمنى ياقلىغۇچىالر دېگهن مهنانى 

بىرىتانىيه مائارىپ قامۇسى . ن چهتنهپ كىتىدۇبىرىدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ئهسلىدىكى مهنىسىدى

”Scularism“دەپ ... نى دىنسىزلىقنى تهرغىپ قىلىدىغان بىر خىل ئىجتمائىي ھهركهت

دىندىن ”گهپنى خۇالسىلىگهندە، بۇ ئاتالغۇنىڭ ئومۇمالشقان مهنىسى . ئىزاھلىغان

 سىياسهتتىن، يهنى، دىننى. نى تهشهببۇس قىلىدۇ“تاشقىرى ھاكىميهت تۈزۈمىنى ياقالش

شۇڭا، . سىياسهتنى دىندىن يىراقالشتۇرۇشتىن ئىبارەت يۇشۇرۇن ھهركهتنى چۆرىدەيدۇ

“ سكوالرىزم” ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ بۇ ئاتالغۇنى ئىنگىلىز تىلىدىكى ئاتىلىشى بويىچه

 تهرجىماندىن-. دەپ ئېلىشىنى تهشهببۇس قىلىمهن

ھهۋەسنى ھهقىقى ئىالھنىڭ ئورنىغا  -سكوالرىزم مهدەنىيىتى ياكى ھازارىتى ھاۋايى

كونا ياكى يېڭى، (چۈشۈرىۋالغان بىر خىل مهدەنىيهت بولۇپ، بارلىق شهكىل ۋە تۈرلىرى

نىڭ ئهسلىدىكى كۇپۇر ئورتاقىلىقىدىن ئۈنگهن بىر خىل ئورتاق ) شهرقچه ياكى غهربچه

ى چۈنكى، كىشىلىك قىممهت ۋە مهدەنىيهت، كىشىلهرنىڭ ئىچك. ئاالھىدىلىكى بار

ئېتىقاد . دۇنياسىنىڭ ئهھۋالى ۋە ئېتىقادلىرىنىڭ مىۋىسىدىن ئىبارەت بولىدۇ

ئوخشىشىپ كهتسه، قىممهت قاراش، سۆز، پائالىيهت، تهھلىل ۋە تهپىسرلهرمۇ ئوخشاش 

) پهيغهمبهرلىرىگه(ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرمۇ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بولۇپ قالىدۇ

، يهنه ] ١[» بىرىگه ئوخشايدۇ -ئىدى؛ ئۇالرنىڭ دىللىرى بىرشۇنداق سۆزنى قىلغان 

ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرمۇ شۇنداق ئىدى، ئۇالرغا ھهر پهيغهمبهر «: مۇنداق دەيدۇ

  پهيغهمبهرلهرنى (ئۇالر *دېدى» بىر سېهرىگهر ياكى بىر مهجنۇن«): ئۇنى(كهلسىال ئۇالر 

  



 ٢

يهنى ئۇالر (قىلىشقانمۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس  بىرىگه تهۋسىيه -بىر ) ئىنكار قىلىشنى

  ]٢[»ئۇالر ھهددىدىن ئاشقۇچى قهۋمدۇر)  بىرىگه ئۇنداق تهۋسىيه قىلىشقان ئهمهس-بىر 

جاھىلىيهت مهدەنىيىتى جىنسى شهھۋەتكه ئۆزىنى بېغىشلىغان، زىنانى بارلىق 

  .شهكىللىرى بىلهن يوللۇق دەپ قارايدىغان مهدەنىيهت

ير ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئۇنىڭغا مۇنداق ئىشنى دەپ ئۇرۋە ئىبن زۇبه

بىرى . جاھىلىيهتته نىكاھ تۆت خىل بوالتتى: بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

كىشىلهرنىڭ ھازىرقى نىكاھلىرىغا ئوخشايتتى بىر كىشى يهنه بىرىگه قىزىنى بىرىشنى 

يهنه بىرى، ئهر كىشى . تىئۇ ماقۇل بولغاندىن كېيىن، نىكاھ ئوقۇالت، تهلهپ قىالتتى

دە، -ئهگهر نىفاستىن پاكالنساڭ، پاالنىنىڭ قېشىغا بېرىپ، تۇرۇپ كهل، دەيتتى: ئايالىغا

. ئايالى شۇ كىشىدىن ھامىلدار بولغانلىقى ئېنىقالنغا قهدەر ئۇنىڭغا يېقىن يولىمايتتى

 بىلهن بىرگه ھامىلدار بولغانلىقى ئېنىقالنغاندىن كېيىن، ئهگهر يولدىشى خالىسا، ئۇنىڭ

مال (بۇ نىكاھ ئىستىبزائ . بۇنىمۇ بالىنىڭ ئابرويى ئۈچۈن شۇنداق قىالتتى. بوالتتى

يهنه بىر نىكاھ، ئوندىن ئارتۇق ئهر بىر يهرگه جهم . ئىدى) ئورنىدا ئوتۈنۈپ بىرىش نىكاھى

ئهگهر . بولۇپ، ئايالنىڭ قېشىغا كىرىدۇ ۋە ھهممىسى جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىدۇ

ر بولۇپ، تۇغقان بولسا، بىر نهچچه كېچه ئۆتكهندىن كېيىن، بورۇن جىنسى ھامىلدا

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ھېچكىم بۇ يهرگه ، مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهن كىشىلهرنى چاقىرتىدۇ

سىلهر قىلغان ئىشىڭالرنى : ئۇالر كهلگهن چاغدا، ئايال. كهلمهسلىككه جۇرئهت قىاللمايدۇ

ھهي پاالنى بۇ ” ىسىدىن ئۆزى ياخشى كۆرگهن بىرىگهبىلىسىلهر،دەيدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئار

تۆتىنچى . دەپ، بالىنى ئۇنىڭغا يۈكلهيدۇ، ئۇ كىشى بۇنى رەت قىاللمايدۇ“ سېنىڭ باالڭ

خىل نىكاھ، بىر توپ كىشىلهر بىر ئايالنىڭ قېشىغا كىرىدۇ، ئۇ ئۇالرنىڭ 

 ئۈستىگه بايراق ئۇالر پاھىشىلهر بولۇپ، ئىشىكلىرىنىڭ. ھېچقايسىسىنى رەت قىلمايدۇ

ئهگهر . كىم ئۇالر بىلهن بىر يهردە بولۇشنى خالىسا، بىرگه بوالتتى، چىقىرىپ قوياتتى

ھامىلدار بولۇپ توغقان بولسا، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان كىشىلهر ئۇ ئايالنىڭ يېنىغا 

توپلىنىپ، ئۇالرغا بالىنىڭ چىرايىنى بىلهلهيدىغان تهجرىبىلىك كىشلهرنى چاقىرىپ، 

  شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ . الر چىقارغان يهكۈن بويىچه ئايال بالىسىنى بىرىگه يۈكلهيدۇئۇ

  



 ٣

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ھهقىقهت . ئۇ بۇنى رەت قىاللمايدۇ. ئوغلى بولۇپ چاقىرىلىدۇ

مىسىنى بىلهن ئىبهرتىلگهندىن كېيىن، جاھىليهتنىڭ بۇ خىل نىكاھلىرىنىڭ ھهم

  .) ئايهت-٣٧: بۇخارىي، نىكاھ. (يوققا چىقىرىپ، بۈگۈنكى كىشىلهرنىڭ نىكاھىال قالدى

ئهرەبلهرنىڭ بۇ خىل جىنسى باش باشتاقلىغى باشقا مىللهتلهرگه قارىغاندا، يهنىال 

مۇالھىزە قىلغىنىمىزدەك، ئۇالر بوۋاققا ھهقىقى يوسۇندا . تۈۋەن سهۋىيهدە تۇرىدۇ

  .بكه تهۋە بولىشىغا ھېرىسمهن ئىدىبولمىسىمۇ بىر نهسه

جاھىلىيهت مهدەنىيىتى زىنانى ماقۇل كۆرگىنىگه ئوخشاشال ئۇنىڭ بارلىق 

ئهرەب جاھىلىيهت دەۋرىدىكى . تهييارلىق ۋە سهۋەبىلىرىنىمۇ يوللۇق دەپ قارايتتى

ئايالالر، غهرب جهمئىيىدىكى ھهمشىرىلىرىگه ئوخشاشال، بارلىق ئهرلهرنىڭ ئالدىدا، 

.  كۆز قىلىشتىن خېجىللىق ھىس قىلمايتتى-لىق ئاالھىدىلىكلىرىنى كۆزئايال

كېيىملىرىنى تولۇق . چاچلىرىنى، بويۇنلىرىنى ھهتتا، كۆكسىلىرىنى ئېچىۋىتهتتى

ئهرلهر بىلهن . بهزىدە تولۇق يالىڭاچلىنىشمۇ ئۇالر ئۈچۈن نورمال ئىش ئىدى. كهيمهيتتى

ئهتىرلهنى بولدى، دېگۈچه چېچىپ، .  ئولتۇرىشاتتىئارىلىشاتتى، مهھرەمسىز ئايرىم جايالردا

  .كوچىالرنى ئايلىناتتى

جاھىلىيهت مهدەنىيىتى نورمال مۇئامىله قىلىشنى، بولۇپمۇ ئايالالرغا نورمال 

  .مۇئامىله قىلىشنى بىلمهيدۇ

ئۆمهر . جاھىليهت مهدەنىيىتى ئايالالرغا قۇل ياكى ھايۋانالردەك مۇئامىله قىلىدۇ

     . جاھىلىيهتته، ئايالالرنى ھېچنېمه سانىمايتتۇق: هنهۇ مۇنداق دەيدۇرەزىيهلالھۇ ئ

ئهمما ئىسالم بولسا، ئۇالرنى ئهرلهر بىلهن ئوخشاش، ھهتتا، ئۇالردىن   ) ٣٠بۇخارىي، لىباس، (

يهنى (بىر ئايالنىڭ ) يهنى سهبه ئاھالىسىگه(مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا «  : يوقىرىمۇ كۆرىدۇ

ئۆزىگه ۋە سهلتهنهتىگه (لىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم، ئۇنىڭغا پادىشاھ) بىلقىسنىڭ

  ]٣[ھهممه نهرسه بېرىلگهن ئىكهن، ئۇ چوڭ ئهرشكه ئىگه ئىكهن ) كېرەكلىك
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مېنىڭ ! ئى ئۇلۇغالر«: ئېيتتى) يهنى بىلقىس(ئۇ « : قۇرئاندا يهنه مۇنداق كېلىدۇ«

ويماي تۇرۇپ ھېچ ئىشنى ئىشىمدا مهسلىههت بېرىڭالر، سىلهرنى ئۈستىدە ق) بۇ(

  »بېكىتكىنىم يوق

بىز كۈچلۈك ۋە جهڭگىۋارمىز، ئىش سېنىڭ ئىختىيارىڭدىدۇر، «: ئۇالر ئېيتتى*

  ]٤[»كۆرگىن)ئويالپ(نېمىگه بۇيرۇيدىغانلىقىڭنى ) بىزنى(

 ھهۋەسلهرگه ئهگىشىشته مۇبالىغه قىلىپ، -جاھىلىيهت ھازارىتى جىنسى ھاۋايى 

مى، يونانلىقالر ۋە بۈگۈنكى ياۋرۇپالىقالردەك ئوخشاش لۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋ

  جىنىسلىقالرنىڭ جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىشىگه يول قويىدۇ

جاھىلىيهت ھازارىتى، ھاراق ئىچىشنى، قىمار ئويناشنى، جازانه يىيىشنى يوللۇق 

ئۇالردا نهسىبى ياكى ئۆزلىرىنىڭ ئېسىل ئهنئهنىلىرى بىلهن . دەپ قارايدۇ

ئۇالرنىڭ پهخىرلىنىدىغىنى پهقهت، ئاجىزالرغا زومىگهرلىك . ىغان ئىش يوقپهخىرلىنىد

غهرب . جاھىلىيهت دەۋرىدىكى ئهرەبلهرمۇ شۇنداق قىالتتى. قىلىشتا گهۋدىلىنىدۇ

ئۇ يهرنىڭ . ھازارىتىمۇ ئۆزىدىن ئاجىزالرنى ئانى تېپىپ، ئۇالنى مۇستهملىكه قىلىۋالدى

  .ۇئامىلىلهرنى قىلىدۇكىشىلىرىگه ھايۋانالرغا قىلىدىغان م

بېراق، جاھىلىيهت ھازارىتى، يوقىرىقىدەك يولسىزلىقلىرى بىلهن يهنه مهدەنىيهت 

سانائهت، يېزا . بهرپا قىلىپ، تېخنىكىۋى ئېلىملهردە باشقىالردىن ئېشىپ كهتتى

ئهمما، ئۇالرنىڭ بۇ خىل . ئىگىلىك جهھهتته نۇرغۇن ئۇتۇقالرنى روياپقا چىقىرالىدى

لىرى روھىي دۇنيادىن يىراقالپ كهتكهنچه، ئۇالرغا خاتىرجهم ھايات ئاالھىدىلىك

  .بېغىشلىيالمىدى ۋە مهڭگۈ بېغىشلىيالمايدۇ

يهنى (ئۇالر ھاياتىي دۇنيا نىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ، ئۇالر ئاخىرەتتىن «

  ]٥[»غهپلهتتىدۇر) ئاخىرەت ئىشىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلهشتىن

ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى ئۆتكهنلهرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق  يهر يۈزىدە كېزىپ ئۇالر «

ئۇالر . قۇۋۋەتته بۇالردىن كۈچلۈك ئىدى) يهنى ئۆتكهنلهر(بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟ئۇالر 

   ئۇالرغا. دىن ئۈستۈن ئىدى) يهنى قۇرەيشلهر(زىرائهت تېرىشتا، ئىمارەت سېلىشتا بۇالر 

  



 ٥

هللا ا). ئۇالر مۆجىزىلهرنى ئىنكار قىلدى(ىلهرنى ئېلىپ كهلدى پهيغهمبهرلىرى مۆجىز

، لېكىن ئۇالر )ئۇالرنى گۇناھسىز ھاالك قىلغىنى يوقهللا يهنى ا(ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى 

  كۇفرى ئۈچۈن ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى (ئۆزلىرى 

ر ھاالك بولۇشقا تېگىشلىك شۇنىڭ بىلهن ئۇال(ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلدى ) ئۈچۈن

  ]٦[»)بولدى

 كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ -پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد «

شۇنىڭدەك ۋادىقورادا تاشالرنى *بۇنداق ئادەملهر باشقا شهھهرلهردە يارىتىلمىغان ئىدى*

 قوزۇقالر شۇنىڭدەك*قانداق جازالىدىهللا سهمۇدنى ا) ئۆيلهرنى بىنا قىلغان(كېسىپ 

ھهددىدىن ) زۇلۇم قىلىشتا(ئۇالر شهھهرلهردە *ئىگىسى پىرئهۋننى قانداق جازالىدى

پهرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى *ئۇ يهرلهردە بۇزغۇنچىلىقنى كۆپ قىلدى*ئاشتى

  ]٧[»ئهلۋەتته كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) بهندىلهرنى(پهرۋەردىگارىڭ *نازىل قىلدى

  
------------------------------------------------------------------- 

  
 . ئايهت-١١٨بهقهرە سۈرىسى،  ] ١[

  . ئايهتلهر-٥٣، ٥٢زارىيات سۈرىسى،  ] ٢[

  . ئايهت-٢٣ نهمله سۈرىسى،   ] ٣[

  . ئايهتلهر-٣٣، ٣٢ نهمله سۈرىسى،  ] ٤[

  . ئايهت-٧رۇم سۈرىسى،   ] ٥[

  .  ئايهت-٩سۈرىسى،  رۇم ]٦[

   ئايهتكىچه-١٤ ئايهتتىن -٦فهجىر سۈرىسى،  ] ٧ [       

 


