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ثيَشةكي
ئةم ناميلكةية وتاريَكي "د .سروش"ة كة لة مانطي 12ي سالَي  2018لة ذيَر ناونيشاني "علم و دين" تؤمار
كراوة ،كة ثيَكهاتووة لة دوو بةش:
بةشي يةكةم (ال :)24 - 4.باس لة كورتة ميَذوويةكي مشتومرِةكاني نيَوان زانست و ئايني دةكات .هةروةها
ضةند تيؤري و ثرسياريَكيش دةخاتة رِوو...
بةشي دووةم (ال :)53 - 25.دةست دةكات بة شيكاركردني تيؤرييةكان و وةآلمدانةوةي ثرسيارةكان.
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سوبحان ئەو خودایە کە ئەقڵی پەیەمبەران
دەرکی نیانە غەیری بە بەردەرکیا گەڕان

سوبحان ئەو خودایە کە داناتری زەمان
دێوانەیە و لە مەعریفەتی کونھیا نەزان

سوبحان ئەو خودایە کە کەڕڕووبییانی عەرش
وەک ناسی قوڕ بەسەر بە نەناسینی موبتەالن

زەڕڕێکی چون ئیحاتە چییە نیسبەتی لەگەڵ
ڕۆژێکی بێ نیھایەت و بێچوون و بێ چونان
مەحوی
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بة ناوى خوداى بةخشندةى ميهرةبان
بةشي يةكةم
ی
گوئ که نگون کرده است ایوان فلکوش را
حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان

ئةمة بةيتيَكة لة قةسيدةيةكي "خاقاني" كة خالَيَكي قولَي فةلسةيف لةخؤطرتووة و ثةيوةندييةكةي تةواوي لةطةأل
باسةكةي ئيَمةدا هةية .خاقاني كاتيَك كة ئةيواني كةسرا (كؤشكي كيسرا) دةبيينَ ويَران بووة ،ثرسيار دةكات" :كة
ويَرانكةري ئةم ئةيوانة ويَرانة كيَية؟" ئةمة ِريَك مشتومرِي نيَوان زانست و ئايينة ،رِيَك مشتومرِي نيَوان ئةقأل
و وةحيية .بة طوتةي "ليؤئيَشرتاز" فيلسويف سياسي ئةلَماني ،دوو لؤذيك يان دوو فةلسةفة هةية كة سةرضاوة و
دةستثيَكةري يةكةميان "ئةسينا" بوو و ئةوي تريشيان "ئورشةليم" .ئةسيناي فيلسوفان و ئورشةليمي
ثيَغةمبةران .ئيَمة دةتوانني بة دوو جؤر باس لة رِووداوةكان بكةين :يان ئةوةي بلَيَني يةك "فةلةك طةردان"
هةية كة طةردون هةلَدةسورِيَينَ ،ياني هةموو شتيَكي بةدةستة و تةطبريي كاروبارةكاني جيهان دةكات و سروشت
لةذيَر كؤنرتؤأل و لةناو دةستاني ئةوداية ،واتة خودا؛ يان " فةلكي طةردان" واتة خودي سروشت ئةم كارانة ئةجنام
دةدات ،كة ثيَويست بة بونةوةريَك يان هيَزيَكي دةرةوةي سروشت نيية كة بطة ِريَني و بيدؤزينةوة و بلَيَني ئةوة
ئةو بوونةوةرة دةرةكيةية كة سةرضاوةي جولَة و رِوداوةكان و هيَزي بزويَين جيهانة .كةوابوو يا " فةلةك طةردان"
يان "فةلةكي طةردان" .ئةطةر شويَن "فةلةك طةردان" بكةوي واتة شويَن خودا كةوتووي و ئةطةر شويَن "فةلكي
طةردان" بكةوي بة بيَ ثيَويست بوون بة "فةلةك طةردان" ئةو كات تؤ شويَن سروشت كةوتووي ،واتة يةك
"ناضرالَييسيت " ،يان يةك ماترياليسيت يان يةك فييزكالَيسيت .كةسيَكي كة ثيَت واية جيهان خؤي خؤي بة ِريَوة
دةبات و ثيَويسيت بة بة ِريَوةبةريَكي دةرةكي نيية.
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من ليَرةدا دوو دةستةواذةي "زانست" و "ئايني"م بةكارهيَناوة ،ئةم دوو دةستةواذةية تا رِادةيةك نويَن ،ضةند
دةيةيةك بةر لة ئيَستا لةناو ئةو كتيَبانةي كة هةر لةم بوارةدا دةنوسرانةوة ،ئةم بابةتةيان لةذيَر ناونيشاني
"ئةقلَ" و "وةحي" دةخستة بةرباس .هةلَبةت هيض جياوازييةكيان لةطةلَ دةستةواذةكاني زانست و ئاييندا نيية،
بةآلم بازنةيةكي فراوانرتيان طرتؤتةوة و لة هةمان كاتيشدا لةجياتي ئةوةي ئاماذة بة بةرهةمي عةقل و وةحي
بكةن ،ئاماذة بة خودي ئةقل و وةحي دةكةن .واتة هيَزي "ئةقلَ" و هيَزي "بينايي" (ديتين راسيت لة دلَدا ،واتة
شهود) .كة يةكيان ئاوةزثةسةند (معقوالت)مان بؤ تةيار دةكات و ئةوي تريشيان كة هيَزي بينايي (شهود)ة
دةستكةوتةكاني وةحييمان بؤ بةدي دةهيَينَ .ئةطةر بطة ِريَينةوة بؤ سةر وتةكةي "ليؤئيشرتاز" و ضاويَك لة
بةرهةمةكاني بكةين ،هةروةك من لة يةكيَك لة وتارةكاني ثيَشرتم باسم كردووة ،ئةو دةلَيَ" :خوداوةند بة دوو
زمان لةطةلَ خةلَك قسة دةكات؛ يةكةميان بة زماني فيلسوفةكانة كة ناوةندةكةي ئةسينا بووة واتة يوناني كؤن،
ئةوي ديكةشيان زماني ثيَغةمبةرانة كة ناوةندةكةي ئورشةليم ،فةلةستني يان كةنعان بووة ".ئةم دوو ناوضةية
بة شيَوةيةكي سةيروسةمةرة وةك ئةوةي بلَ َيي لة اليةن "فةلةك طةردان" يان "فةلةكي طةردان" دياري كراون بؤ
ئةوةي دوو شيت ليَك جياوازي وةكوو زانايي (دانش) و بينايي (بينش) لةطةلَ خةلَكي خبةنة بةر باس .يةكيان
يونان بوو كة فةلسفةي وةكوو دياري بؤ مرؤظايةتي هيَنا و لة  2500سالَ لةمةوبةر تا ئةمرِؤكة هةر
سةرضاوةيةكي هةلَقوالَ و زيندووة كة هةموو فيلسوفةكاني لة دواي ئةفالتؤن و ئةرةستؤوة هاتوون ،لةسةر سفرة
و خواني ئةمان دانيشتوون و خواردن لةمان وةردةطرن و تيَر دةبن ،ئةم سةرضاوةية هيَشتا بةردةوامة و لةبن
نةهاتووة .ناوةند و سةرضاوةكةي ديكةش ئورشةليم بووة كة نزيك بة "حيجازة" كة ثيَغةمبةري ئيسالم لةويَ
سةريهةلَدا.
ئايينة ئيرباهيمييةكان كة ئيرباهيم ،نوح ،داود ،سولةميان ،موسا و عيسا (سةالمي خوايان ليَ بيَت) هةموويان
لةويَدا سةريان هةلَداوة .ئةوةي كة قورئان ئةو خاكة بة ثريؤز ناو دةبات ،لةبةر ئةم هؤكارةية ،واتة هةموو
بةركةتةكان لةويَرِا بةسةر هةموو خةلَكي جيهاندا بارييون .طةرضي ثيغةمبةري ئيسالم (د.خ) لةو ناوضةية لةدايك
نةبوو ،بةآلم هةر وةك هةمووتان دةزانن ميعراجي ثيَغةمبةر بة شيَوةي "سيمبولييك" لةو سةرزةوييةدا بووة،
واتة هةموو رِيوايةتة ئاينييةكان بة سونة و شيعةشةوة ثيَمان دةلَيَن كة ثيَغةمبةر لة مةككةرِا بةرةو "بيت
5

زانست و ئايين

املقدس" رِؤشت و هةر وةك دةطيَرِنةوة لةويَراِ بوو كة قادرمةيةكي ئالَتونييان بؤ دانا كة ثيَيدا بةسةركةويَ و
بةرةو جيهاني غةيب برِوات ،هةلَبةت ئةمانة هةموو فةزايةكي "خةون بينني" بووة .ئةو زةويية ثريؤزة
بةرهةميَك يان دةرئةجناميَكي ديكةي هةبوو كة لةطةلَ دةستكةوت و دةرئةجنامةكاني فيلسوفان جياوازي هةبووة.
دواتريش لةطةلَ يةكدا تيَكطريان ،مشتومرِ و شة ِر لة نيوانياندا دروست بوو .مشتومرِيَك كة تا ئةمرِؤكةش هةر
بةردةوامة .ئيَستا دةمانهةويَ جاريَكي ديكة بةم مشتومرِ و شةرِانةدا بضينةوة بؤ ئةوةي بزانني لة نيَوان ئةم
دووانة ضي رِويداوة و ضي تيَثةرِيوة ،بابةتة ليَكضوةكان و بابةتة جياوازةكاني نيَوانيان ضيني؟ تا ئةو جيَطايةي
ميَشكمان برِي دةكات بزانني داهاتووي مرؤظ بة هؤي ثرِيشكي شةرِي نيَوان ئةم دووانة بة كويَ دةطات؟ ناويَكي
ديكة كة عاريفةكاني ئيَمة بؤ ئةم دوو ئوردوطايةيان داناوة ،ئوردوطاي "زانايي" و ئوردوطاي "بينايي" ية .موالنا
بة ئاشكرا دةلَيَ:
هرکه در خلوت به بینش یافت راه
او ز دانش هـــــــــا نجوید دستگاه
با جمال جـــان چو شد همکاسه ی
آ یدش ز اخبــــار و دانش تاسه ی
زاناييمان هةية و بينايي ،زانست لة الي زاناكان يان الي فيلسوفةكان دةستدةكةويَ و بيناييش لة الي ثيَغةمبةران
يان الي عاريفةكان دةستدةكةويَ .عةسلَ واية كة لةنيوان ئةم دوانةدا هيض مشتوم ِريَك نةبيَ ،بةآلم لة كردةوةدا
ئةم مشتومرِة ثيَشهاتووة ،كةم كةميش هةر زيادي كردووة تا طةيشتؤتة سةردةمي ئيَمة .تاكو بةر لة "رِينسانس"
كة لة ئةوروثا روويدا ،زالَ بوون الي ئةنديَشةي ئاييين بووة ،واتة ئةو قوتاخبانةيةي كة ثيَغةمبةران بونياديان
نابوو ،كةم و زؤر ئةم قوتاخبانةية بؤ مرؤظةكان لةو ناوضة ئايينيانة تاكة سةرضاوة بووة ،واتة لة هةموو بواريَك
ثشتيان بةم سةرضاوةية دةبةست .زانست ،ميَذوو ،فةلسةفة و ئةركة ئايينيةكانيان هةموو لةويَ وةردةطرت و
خوداشيان هةر لةو ِريَطةيةوة دةناسي ،و زؤريش خةيالَيان ئاسودة بوو لةبةرئةوةي ،سةعدي طوتةني:
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مالك خود را هميشة غصة گدازد
ملكي ثري ثيكري شديم و برستيم
كاتيَك مرؤظ بة تةواوي خؤي دةداتة دةست كةسيَك ئةو كات خةيالَي ئاسودة دةبيَ .دةلَيَ لة جياتي من تؤ بلَيَ ،لة
جياتي من تؤ بريبكةوة ،لة جياتي من تؤ شيكاريي بكة ،ئةم خةيالَ ئاسوودةيية رةزامةندي دةدات بة مرؤظ و ئةم
رازي بوونةش لة الي ثيشينيان بووني هةبووة .لة ريَنسانس بة دواوة هةر وةكوو هةموومان دةزانني بارودؤخةكة
ئالَوطؤرِي بةخؤيةوة بيين ،ركابةريَكي بةهيَز بؤ ئايني ثةيدا بوو بة ناوي زانست" ،زانسيت ئةزموني" .نالَيَني كة
ثيَشرت ئايني هيض ركابةريَكي نةبووة ،هةيبوو ،بلَام هيض كات ئةوةندةي ئةم رِكابةرة "زانست" بةهيَز نةبووة.
ركابةري ثيَشوتر هةمان فةلسةفة بوو كة بامسان كرد ،هةمان زانسيت يوناني بوو ،ئةويش لةبةرامبةر ئايني خؤي
ِراستكردبووةوة ،كةسانيَك بوون كة روويان لةو دةكرد ،روطةيان زانستيَك بوو كة مرؤظ وةدي هيَنابوو.
لة نيَوان فيلسوفاني ئيسالمي كةسيَك هةبوو كة زؤر هؤطري ئةرةستؤش بوو بة ناوي "ابو الوليد ابن رشد" فيلسويف
سةدةي هةشتةم لة ئةندةلوس .لة رؤذئاوا ئةو زياتر لة هةر فيلسوفيَكي ديكةي ئيسالمي ناسراوة .ئينب روشد
كتيَبيَكي زؤر طرنطي هةية كة بؤ زؤر زماني ديكةش وةرطريِدراوة .كتيَبةكة ناوي" فصل املقال فيما بني احلكمة و
الشريعة من االتصال"ة .ئةم كتيَبة لة بارةي ثةيوةندي نيَوان حيكمةت و شةريعةتة ،واتة فةلسةفة و ئايني .ئةمة
بابةتيَكي بةرضاو بوو لةو سةردةمةدا ،كة ئايا ئايني كاملَ نيية؟ ئايا ثيَغةمبةران هةموو شتيَكيان فيَري ئيَمة
نةكردووة؟ ئايا ئيَمة ثيَويستمان بة دةرةوةي ئايينيش هةية؟ و ئةطةر ثيَويستمان بة دةروةوةي ئايني هةبيَ كام
لة فيَركارةكان جيَطاي متمانةن كة دةكريَ رِوويان تيَ بكةين؟ ئةطةر ناكؤكي كةوتة نيَوان ئايني و فةلسةفة ئةوكات
دةبيَ ضي بكةين؟ اليةنطري كاميان بني؟ ضونكة يةكيَكيان ئةقلَة و ئةوي ديكةيان وةحيية ،بة شيَوةي ئايديالَ
ئةمانة دةبيَ لةطةلَ يةكرت سازطار بن ،بةآلم ئةطةر ناسازطارييةك هاتة ثيَشةوة ،ئةوكات دةبيَ ضي بكةين؟ ئينب
روشد لةويَدا بة بريي خؤي رِيَطا ضارةيةك دةخاتة رِوو :ئةويش رِةثالَداني نيوان حيكمةت و شةريعةتة.

7

زانست و ئايين

ئينب روشد لة دواي "ئيمامي غزالي" هات .ئيمامي غةزالي ئةو كةسة بوو كة بة شيَوةي فةرمي ضةند فيلسوفيَكي
تةكفري كرد .دةيطوت رِوانطةكاني ئةوان سةد لة سةد دذ بة ئايينن و ئةطةر وابيَ ئةم روانطانة بيَ باوةرِيني" .ئينب
سينا" و "فارابي" لةوانة بوون كة ئيمامي غةزالي مةبةسيت بوون .لةبارةي بابةتانيَكي وةكوو" تازة و كؤني"
جيهان و "زانسيت خودا" ،ئةم فيلسوفانة بة ئاشكرا دةيانطوت خوداوةند زانسيت وردةكاري"جوزئيات"ي نيية يان
طرنطي ثيَنادات ،واتة خوداوةند ئاطاداري ئةوة نية كة ئيَمة ليَرةدا دانيشتوين و كؤ ِريَكمان طرتووة ،بةلَكو زانسيت
ي زانسيت خودا ثةيوةندي نيية بةوةي كة فآلن كةس ،لة فآلن شويَنة و فآلن
طشيت "كليات"ي هةية ،لةبةر هةند َ
سات ضي كردووة ،ضونكة ئةوان بة ثيَويستيان دةزاني كة دةبيَ لة زاتي خودا فرةيي دروست ببيَت و ئةمانة
ناسازطارن لةطةلَ "واجب والوجود"ي ثةروةدطاردا ،بؤية نكؤلَي ئةم بابةتةيان دةكرد .غةزالي بة ئاشكرا دةيطوت
كة قورئان ثيَمان دةلَيَ" :كة هيض شتيَك لة زانسيت خودا شاراوة نيية ،ئةم فةلسةفة ناتوانيَ لةطةل ئايني هاورِا
بيَت .لةبةرئةوة بؤ ئيمانداران وةالناني ئةم فةلسةفةية ثيَويستة ".بة شيَوةيةك كة لة جيهاني ئيسالم كةسانيَك
سةريانهةلَدا كة ئيَستاش هةر بوونيان هةية ،فةلسفةي يوناني و فةلسةفةي روذئاوايي بة ناوي ئايينةوة رةد
دةكةنةوة يان لة خؤياني دووردةخةنةوة .هةروةها لة بريوباوةرِي ئةوانةدا" :ئايني زؤرترين رِادة (ماكزميؤم)ي
لةال هةية ،واتة ئايني هةموو شتيَكي ثيَويسيت لة خؤيدا هةية ،تؤ هةر ضييةكت ثيَويست بيَ بؤ كامةراني ،بؤ
ِريَنمايي ،بؤ ناسيين خودا و بؤ ناسيين جيهان دةتواني لة ئايينةوة فيَري ببيت .فيلسوف كيَية كة بيَت بة ئيَمة
بلَيَ خودا كيَية يان ئةوان بيَن خودامان ثيَ بناسيَنن ،دةبيَ بطة ِريَينةوة بؤ قورئان و فةرمودة ".هةتا ئةو ئاوازةي
كة دةيانهةويَ "زانستة مرؤييةكان"يش بة ئاييين بكريَن و لة وآلتي ئيَمةدا "ئيَران"بووني هةية و حكومةتيش
ثشتطريي ليَدةكات ،كة ئةو بريؤكةيةش اليةنطران و بةرهةلَسكاراني خؤي هةية و حكومةتيش لة ثشت اليةنطراني
ئةم ئةنديَشة ثوضةلَ و الوازة وةستاوة ،ئةم ئاوازة هةر لةو سةرضاوةوة سةريهةلَداوة ،كة دةلَيَن":خةلَكي ديكة ض
كارةن كة زانسيت مرؤيي بؤ ئيَمة بنووسنةوة ،زانسيت مرؤيي خومان دةينوسني ،لةبةرئةوةي ئايني فيَري كردووين
كة مرؤظ كيَية .لة بنضينةدا ئةوةي كة مرؤظ كيَية دةبيَ ئةمة لة ثيَغةمبةر ببيستني نةوةك لة كةسانيَك كة
ي مرؤظ ناسيمان فيَربكةن".
ميَشكيان بة هةموو جؤرة ثيسي و هةوةسيَك ئالَوودة بووة كة ئةوان بيَن و بيانهةو َ
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دةبيين كة مشتومةرِةكة زؤر زيندووة و لة هةر شويَنيَكدا بة شيَوةيةكي جياواز خؤي نيشان دةدات و روخساري
خؤي دةردةخات .سةردةمي ئيَمة سةردةمي هزري زانستيية .لة اليةكي ديكةشةوة كةسانيَك دةركةوتوون كة بة
ئاشكرا بانطةشةي خودانةناسي دةكةن .خودانةناسان " ،"atheistsئةوانةي كة باوةرِيان بة ميَتافيزيك يان
باوةرِيان بة خودا ،موعجيزة ،وةحي و ئةو شتانة نيية ،هةميشة هةبوونة ،هةتا لة نيَوان فيلسوفاني ثيَشرتيش،
بةآلم ئةمرؤ بة ثشتيواني زانست كةسانيَك سةريانهةلَداوة و باورِةيان واية كة زانست بة شيَوةي جيددي و
يةكجارةكي ثيَمان نيشان دةدات كة ئيَمة لة تيَطةيشنت و دةرككردني جيهان هةروةها لة دياريكردني ئةركة
ئةخالقييةكاني خؤمشان لةم جيهانةدا ،هيض ثيَويستييةكمان نة بة خودا هةية و نة بة ئايني ،واتة كاملَبوون لة
زانستدا دةبيننِ .ريَك هةمان ئةو خةسلَةتةيان هةية كة ثيَشينان باوةرِييان بةرامبةر بة ئايني وابوو ،بةآلم ئةمان
بةرامبةر زانست بةم جؤرةن .كة زانست يان هةموو بابةتةكاني ضارةسةر كردووة يان لة داهاتوتدا بيَطومان
ضارةسةريان دةكات ،ئوميَديَكي لةم جؤرةيان هةية .تا ئةمرؤكةش زؤر بابةتي حةل نةكراوةي ثيَش خؤيان
ضارةسةر كردووة و وآلمةكانيان خستؤتة بةردةسيت ئيَمة و ثيَويسيت ئيَمةيان بؤ ئايني وةالناوة .ئةم ناوكةثةتكةي
مرؤظ كة ئةطةر لة وةحي بثضريَ و طريَ بدريَت بة ئةقلَةوة ،ثيَي دةلَيَن "سيكؤالريزاسيؤن" .باوةرِيان واية
لةبةرئةوةي ئةم سيكؤرالريزةيشنة لة حالَةتي ثيَشكةوتنة نيشانةي ئةوةية كة ئايني يان وةحي لة بةرةو ثاش
ضوونة ،ئةوكات ئايني جيَطاي خؤي دةدات بة ثيَشكةوتنةكاني زانست.
ئيَوة دةبينن كة ئيَستا لة قوتاخبانةكان كةس فيَري موعجيزة ناكةن ،نايةن باسي ئةوة بكةن كة تؤفاني نؤح ضؤن
رِويداوة ،ياخود نايةن كتيَبة ثريؤزةكان لة قوتاخبانةكان بةخنة بةر باس ،نايةن ثيَداضوونةوة بؤ ميَذوو بكةن
لةسةر بنةماي ئايني كة خوداوةند جيهاني كؤنرتؤل كردووة و تيَيدا بةشدارة .نايةن بلَيَن لة فآلن شويَنة خوداوةند
الفاويَكي ناردووة تا فآلن نةتةوة لة ناو بةريَت ،يان لة فآلن شويَن هةورة بروسكةي نارد يان لة فآلن شويَن عةزابي
نازل كردووة ،هيض كام لةم وتانة لة كتيَبة زانستيةكاني خويَندن لة ناوةندييةوة بطرة تا زانكؤ بووني نيية .واتة
بري يا زةيين ئيَمة ،ئةوانةي كة لة قوتاخبانةكاني ئةمرِؤ دةخويَنن ،زةينيَكة كة بة زانسيت سيَكوالر شكلَي طرتووة.
زانسيت سيَكوالر واتة زانستيَك كة ئاشكرا بووون يان ثيَشهاتين هيض كام لة رووداوةكاني جيهان ناداتة دةست هيض
هيَزيَكي غةييب ،بةلَكو دةركةوتن و ثيَشهاتي رووداوةكان دةداتة دةست هيَزةكاني سروشت و ياساكاني زانست.
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دةيهةويَ لةم ِريَطةيةوة جيهان بؤ ئيَمة وا ليَبكات كة دةركي بكةين و ليَي تيَبطةين .ئةم زانستةش سةركةوتوو
بووة ،دةكريَ سةركةوتنةكانيشي لةو بؤمبة ئةتؤمييانة ببينني كة دروستيان كردوون يا فرِؤكة كة من و تؤ
سواري دةبني و سةفةري ثيَ دةكةين ،ئوتؤمبيل ،دةرمان بؤ نةخؤشي ،ثيَويست بة طوتنيان ناكات ،ضونكة بؤ
هةموومان ئاشكران.
هةريةك لةمانة نيشانةي سةركةوتين زانستة ،لةبةرئةوة زانست لة كردةوةدا نيشاني داوة كة كارةكاني ئةفسانة
نيني و مرؤظةكان سةرقا َل ناكات ،بةلَكؤ رِاستيةكان كةشف دةكات و ئةويش بة ب َي ئةوةي اليةنطري هيض اليةنيَك
بيَت ،و ئةم رِاستيةش بةكار دةهيَنيَت هةروةها دايكي ت َيكنؤلؤذياشة و ت َيكنؤلؤذياش خزمةتكاري مرؤظةكانة.
كةوابوو زانستيَك بةم ثةتةويي و ثشتيوانييةي كة هةيةتي ،هةلَةبةتة كة دةتوانيَ وا لة مرظةكان بطةيةنيَت كة:
"من هاتووم تا كيَربِكيَكاراني خؤم لة طؤرِةثان وةدةرنيَم وجيَطاي ئةوان بطرمةوة .ئةطةر ئةوان ئةفسانةيان بؤ
ئيَوة دةطوت ،من ئيَستا راستيةكان بة ئيَوة دةلَيَم .ئةطةر ئةوان دةيانطوت خودا باران دةنيَريَ ،من ئيَستا ثيَتان
دةلَ َيم باران ضؤن دروست دةبيَ ،ئةطةر ئةوان دةيانطوت خودا لة ناو رِةمحي دايك شكلي مرظةكان دةكيَشيَ كة ئةم
دةربرِينة لة قورئانيشدا هةية "هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء( "...خودا ضؤن بيهةويَ نةخشةي
روخسارتان لة مندالَدانةكاندا دةكيَشيَ ).ئةمرؤ زانست دةلَيَ ثيَويست بةم قسانة ناكات و لة بنةرِةتدا ئةم قسانة
ثةسةند كراو نني ،بةلَكؤ ئيَمة كاتيَك دةطةين بة ذيَنيَتيك و كرِؤمؤسؤمةكان كة ""DNAلة خؤدةطرن ،ئيَمة بة
هؤي ئةمانةوة بة باشي دةزانني كة ض شتيَك شكلَي مرؤظ دروست دةكات هةتا لة رووي ئةو ذيَنانةوة دةتوانني
بزانني مندالَ تةندروست و ساغ لة دايك دةبيَ يان كةم ئةندام ،كةم كةم دةتوانني دةست بةسةر ذيَنيَتيكةكاندا
بطرين ،واتة كورثةلةيةك بيَتة دونياوة كة نيَر و ميَيةكي ئيَمة دياري بكةين ،يان ضاوي فآلن رِةنطة بيَت ،يان
قةدي ئةوةندة بيَت ،ياخود بريي تيذ بيَت "Human enhancement ".كة ئةمرؤكة طفتوطؤي لةسةر دةكريَ
و هةنديَك لة فيلسوفاني ئاكار (ئةخالق) لة دذي وةستاونةتةوة ،بة شويَن ئةوةوةية كة خؤمان بتوانني هةموو
تايبةمتةندييةكاني كؤرثةلة هةلَ بذيَرين ،جا ئةوكات دايكان هةموويان ثيَيان خؤشة مندالَةكانيان لة ئانيشتايةن
كةمرت نةبيَ ،لةبةرئةوةي سوود لة ذيَنيَتيك وةردةطرن بؤ ئةم مةبةستة .ببينة كاتيَك كةسيَك ميَشكي بةم شتانة
تيَكةلَ دةبيَ ،كة ويَنةكيشاني كؤرثةلة لة رةمحي دايك بة دةسيت ئيَمةية ،ئةو كةسة كيَشةي بؤ ديَتة ثيَش كاتيَك
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لة قورئاندا دةخيويَنيَتةوة "خودا شيَوةي مرؤظ لة رةمحي دايك دياري دةكات " .يان لة رووداوة كؤمةآليةتييةكان
كاتيَك طراني يان هةرزاني ثيَش ديَت ياخود كاتيَ كشتوكالَ كردن لة حالَةتي ثيَشكةوتنة ،كاتيَ قاتوقورِي رِوو لة
خةلَك دةكات .ثيَشينان ئةمانةيان دةداية ثالَ خودا ،دةيانطوت خودا قاتوقورِي ناردووة ،فةتارةتةي ناردووة ،خودا
خؤشطوزةراني ناردووة ،ضونكة خةلَك ثةرةستشيان كردووة و طوناحيان نةكردووة .وةكوو بؤتان ئاشكراية ئةمرؤ
ئةم شتانة جيَطايةكيان نةماوةتةوة بؤ شيكار كردن ،خةلَك ئيدي بةم جؤرة بري ناكةنةوة ،هةموان بة شويَن
ئةوةوةن كة رِةط و رِيشةي زانسيت بؤ ئةم روداوانة بدؤزنةوة؛ هةورةها ضي بكةين كة ناضاالك""passive
نةبني و رؤلَمان هةبيَ لة طؤرِانكاري رووداوةكان ،و ضلؤن خؤمان ضاالك " "activeبكةين؟
لةوانةية ئةم رِةستة بةناوبانطةي "ماركس"ت بيستيبَ كة دةيطوت " :تاكو ئيَستا فيلسوفان جيهانيان تةفسري
كردووة ،بةآلم ئيَستا قسة لةسةر طؤرِاني جيهانة ".واتة ئيَمة هاتووين ئالَوطؤرِ خبةينة جيهانةوة ،ضي ديكة بة
وةسفي جيهان بةسةندة ناكةين .هةر دانيشني بلَيَني كة جيهان ئاوا و ئاواية ،بةلَكؤ ئيَمة هاتووين و نويلَيَكمان
بةدةستةوة طرتووة بؤ جوآلن و طؤرِاني رِووداوةكان .طرنطرتين شويَنةكان بؤ طؤراِنكاري لة راستيدا اليةني
كؤمةآليةتي و ئابووري بوو كة ماركس ثةجنةي لةسةردانا .هؤكارة كؤمةالَيةتييةكان هؤكارةكاني ميَذووي
ئالوطؤرةكاني كؤمةآليةتي و ئابووري بةيان كرد ،و دواتر هاوكيَشةي داية دةست و ياساي نيشان دا كة بةم جؤرة
رةفتار بكةن ،هةلَبةت واديارة لة كردةوةدا بريؤكةكاني ماركس زؤر سةركةتوو نةبوو ،بةآلم بةهةر حالَ لةو دؤلَةدا
بوو ...تةنيا بةوةندة نةدةوةستا كة دانيشيَ تا روداوةكان رووبدةن و دةيهةويست خؤشي رؤلَيَك لة رووداوةكاندا
بطيَرِيَ ،ئةويش روداوةكاني جيهاني مرؤظايةتي .تةكنةلؤذياش سروشتيَكي دووةمي وةدي هيَناوة ،شاعرييك
طوتبووي" :خودا طوندةكاني دروست كرد خةلَكيش شارةكان ".ئيَستا دةبيَ بلَيَني" :خودا سروشيت دروست كرد
خةلَكيش تةكنةلؤذيا و تةكنةلؤذياش سروشتيَكي ديكةية ،واتة ياسايةكي ديكةي هةية و جؤريكي ديكة خزمةتي
ئيَمة دةكات و ئيَمة بة تةواوي ثيَوةي بةسرتاوينةتةوة و ذيانيَكي تةواو جياوازترمان هةية ،خودا دةزانيَ كة ئةم
تةكنةلؤذياية لة داهاتوو ضيمان ليَ دةكات" .

11

زانست و ئايين

لةم ئةخريانة نووسةريَكي ئيسرايلي بة ناوي " يو وال نوح هراري" دوو كتيَيب بة ناوبانطي نووسي بة ناوةكاني
" مرؤظي ذير" و "مرؤظ هاوضةشين خودا" كة زؤر ترمسان وةبةردةنيَ ،دةلَيَ" :ئاطادر بن  20بؤ  30سالَي ديكة
رؤباتةكان لةطةلَ ئيَمة بةو جؤرة رةفتار دةكةن كة ئيَمة ئةمرؤ لةطةلَ ئاذةالن رِةفتار دةنويَنني :واتة دةبينة
ذيَردةستةي روباتةكان .ئةوان دةست بةسةر دونيادا دةطرن" ،ئؤتؤماسيؤن" و "لؤطاريتم" دةست بةسةر هةموو
شتيَكدا دةطريَت .ئةوكات ئيَمة تةنيا دةبينة تةماشاضي و هيض كارةي جيهان ،نةك هةر هيضمان بةدةست نابيَ
بةلَكو دةبينة ذيَردةستة ،واتة مرؤظ خؤي دذي خؤي دروست كردووة .ئةم دذة كةم كةم ئةوةندة طةشة دةكات كة
دروستكارةكةي خؤي دةكاتة ذيَردةستةي خؤي و لة طؤرةثان وةدةريدةنيَ".
لة ئةفسانةكاني ثيَشوو خؤيندومانةتةوة كة دةلَيَن "جن طرييَك" هةبوو جين دةطرت و دةخيستة ناو شوشة ،بة
مششالَ جنةكةي هيَناية دةريَ ،بةالم نةيتواني بيباتةوة ناو شوشةكة ،ئيرت جنةكة هاتوو سواري ملي كابرا بوو،
لةوةبةدواوة جن هةميشة لة سةر ملي كابراي جن طري بوو .واديار ،هةلَبةت كة هيوادارين وا نةبيَ ،ثيَشهاتيَكي لةم
جؤرة بؤ مرؤظ لة ثيَشة و خةريكة روودةدا .وةك دةبيين بة روالةت ئايني لةم رِوداوانةي تةكنةلؤذيا هيض رؤليَكي
نةبووة ،مرؤظةكان لة طؤرِةثانةكة بوونة و بة ئةقلَي خؤيان تا ئةو جيَطايةي توانيويانة مليان ليَناوة و كةسيش
ثيَشيان ليَ ناطريَ و وةستانيان نيية .كةم كةم رؤخساري دونيايان طؤرِيوة و زياتريش دةيطؤرِن و باوةرِيان واية كة
تةمةني مرؤظ و زةوي زؤر خيَراتر لةوةي كة ثيَشرت ثيَشبينيان كردبوو ،بةسةردةضيَ .مةطةر ئةوةي كة ئةم
ثيًشبينيانة وةرِاست نةطة ِريَن.
ضريؤكةكة بةم جؤرةية :سيَ زاناي طةورة ،ثيَكهيَنةري جيهاني الديين ئةمرؤكةي ئيَمةن كة هةموو ئيَمة تيَيدا
دةذين ،يةكةميان "ماركس"ة ،دووهةم "فرؤيد" و سيَهةم "داروين ".ئةم سيَ زانا طةورةية بريي الديين مرؤظي
ئةمرِؤيان ثيَكهيَناوة ،فيلسوفاني ديكةي الديين زؤرن ،بةآلم لة روانطةي بةراوةردي بةندة و زؤريَكي ديكةش ئةم
س َي كةسة كة دووانيان تةواو ثةيوةسنت بة سةدةي نؤزدةهةم و فرؤيد ثيَيةكي لة سةدةي نؤزدةيةو ثيَيةكي
ديكةشي لة سةدةي بيستة ،ئةمانة بة راسيت بريي مرؤظةكانيان طؤرِي .ماركس وةكوو هةموومان دةزانني هيض كات
سةنطةري دذ بة دين نةطرت و لة بنةرِةتدا ثيَيي باش نةبوو كة مشتومرِ لةطةلَ ئايينداران دروست بكات ،بةالم
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تيؤرييةكي خستة روو لةبارةي ميَذووةوة كة ميَذووي لة جيَطاي خودا دانا ،كة ميَذوو هةموو كاريَك دةكات ،هةموو
كاريَك لة دةسيت ئةوداية .داروينيش هيض كات سةنطةري لة دذي ئايني نةطرت هةتا دواتريش دةيانطوت خؤشي
ئيماندار بووة ،هةلَبةت زؤر طرنط نيية كة خؤي ئيماندار بووة يان نا ،بةلَكو طرنط بري و كتيَبةكان و
بةرهةمةكانيةتي ،بةآلم داروين "كات"ي لة جيَطاي خودا دانا ،من كة ليَرة باسي داروينيزمم دةكرد ،ئاماذةم بةو
خالَة دا كة طومت" :داروين دةيطوت كامت بدةن َي من هةموو شتيَكتان دةدةميَ .هةموو ئةم بوونةوةر ِريَك وثيَكانة
كة ئةمرؤ دةيبينن و ثيَتان واية كة دروستكاريَكي هةية ،لةبةرئةوةية ئيَوة ثيَتان واية كة ئةمانة هةمووي لةثررِا
و بةيةكجار دروست بوونة ،بةآلم ئةطةر ئيَوة بريبكةنةوة كة كاتيَكي زؤر دريَذ خايةني ثيَضووة كة بة مليؤنان سالَ
تيَثةربووة ،و ئةمانة وردة وردة و كةم كةم طؤرانكارييان بةسةر هاتووة تا طةيشتونةتة ئةم حالَةتي ئيَستايان ،ئةو
كات ئةوة قةبولَ دةكةن كة ئةم جيهان ثيَويسيت بة خودا نيية .و ئةو باسانةي كة ئايينةكان لة بارةي وةديهاتين
جيهان و طيانلةبةران خستويانةتة روو ،رِوانطةيةكي ثةسةند كراو نيية ".فرِؤيديش ناهؤشيار "الشعور"ي ئيَمةي
لة جياتي خودا دانا ،دةيطوت" :زؤريَك لة رةفتارةكاني ئيَوة كةس َيكي ديكة تةطبريي بؤ دةكات ،ئةو كةسةش لة
دةرةوةي خؤتان نيية ،بةلَكؤ خؤتي ،بةآلم لة دةروني خؤتان بوونتان هةية و نازاني ضيتان بةسةرديَينَ و ضي
ليَتان دةويَ و بؤ كام ال راثيَضتان دةكات ،يان ض فةرمانيَك دةدات و ضؤن فةرمانرةوايتان بةسةرةوة دةكات".
بةلَيَ ئةمانة سيَ كةس بوون كة لة راستيدا بزوتنةوةيةكي طةورةيان لة بريي مرؤظةكاندا وةديهيَنا ،كةم و زؤر
هةر كةس وانة دةخويَينَ روانطةو بريؤكةكاني ئةمانة دةخويَنيَتةوة .راستة ماركسيزم لة كؤمةلَطا تا رادةيةك
وةالنراوة ،بةآلم لة زةمينةي وانةكاني زانكؤ وةالنةنراوة ،بةلَكو تؤ وةك كةسيَكي خويَندكار بةتايبةت لة زانسيت
ئابووري يان ميَذووي و كؤمةآليةتي ناضاري كة بريؤكةكاني ماركس خبويَنييةوة ،هةم بريؤكةكاني خؤي هةم ئةو
رةخنانةش كة لة سةري نوسراون .داروين زؤر جيَطاي خؤي ثتةو كردووة بة تايبةت ئةم "ئاتيَيستانةي" ئةخري
لة ئةمريكا زؤر ثشيت ثيَ دةبةسنت كة بة جؤريَك بريوكةكاني ئةو دةخةنة روو ،ثيَيان واية لة هةموو بواريَك
قسةي كؤتايي كردووة كة لة دواي ئةو هيضي ديكة نيية .من لةبريمة كة زاناكاني خؤمان كتيَبيَكيان دةنووسي لة
كؤتاييدا دةيانوسي " :لةمة زياتر ناكريَ ضي ديكة بطوتريَ " .ئةمانةش ريَك خووي زاناكاني خؤمانيان هةية ،بة
"ما ال مزيدة علية" قسة دةكةن .و ثَيان واية كة ئةمة قسةي كؤتايية و هةتا طالَتة بة خةلَكاني ديكة دةكةن،
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بة دواكةتوو ناويان دةبةن كة زانستيانة بري ناكةنةوة و هيَشتا بري لة ئايني و خودا دةكةنةوة .من ئةمانة دةلَيَم
هةلَبةت نابيَ كةساني دينداري وةكوو ئيَوة نيطةران و نائوميَد بكات ،بةلَكو هةر لةم وآلتانةي رؤذئاوا لة ئةمريكا
يان كانادا فيسلوفاني زؤر طةورة هةن كة باوةريان بة خودا هةية و لةطةلَ ئةوةي كة زانياري زانسيت باشيان هةية،
ئةمانة بريي ئةم خودانةناسانةيان ثيَ ثةسةند نيية ،و لة رةددانةوةي ئةواندا كتيَبيان نووسيوة و كؤنطرةيان
بةستووة و وتاريان داوة.
وتةكاني ئةم دةستةية كةبة روالةت زانستيانة و "ناضراليست"ن واديار رةونةقيَكي زياتريان هةية و مشرتيان
زؤرترة ،دةتواني ضاويَك لة كتيَبةكةي "داوكينز " بكةي لة ماوةيةكي كةم لة ثرِفرؤشرتين كتيبةكاني ئةوروثا و
ئةمريكا و كانةدا بوو .نزيكةي ضةند مليؤن بةرطي ليَ فرؤشرا ،هةلَبةت ئةم نووسةرة زؤر زيرةكانة شتةكان
دةنوسي و زيرةكانة بابةتةكان باس دةكات و خودي بابةتةكةش شريين دةكات ،بةجؤريك داروينزمي بةيان كردوة
كة لةدلَي خةلَكي بنيشيَ .خةلَكيش كتيَبةكة دةكرِن و دةخيويَنةوة باوةري ثيَ دةكةن .وةكوو طومت كةم كةم ذيَر
ثيَي ئايني لةق دةكةن .هةلَبةت ئةمة وةكوو ثيَشةكييةك بوو باسم كرد بؤ ئةوةي بزانني كة ئيَمة لة ضي جيهانيَكدا
ذيان بةسةر دةبةين و ضؤن طةيشتووينةتة ئيَرة .من هةولَ دةدةم هةنديَكي ديكةش كورتة ميَذويي ئةم ضريؤكة
باس بكةم تا ئةوةي ديَينة ناو شيكاري بابةتةكة.
هةمووتان تا رادةيةك ئاشنان بة روداوةكة ،طاليلةيةك هةبوو كؤثةرنيكيَك هةبوو و داروين هةبوو .زؤربةي ئةمانة
لةطةلَ كةليسا تيَك طريان ،بةالَم نيوتن لة طةلَ كةليسا مشتومرِي نةبوو ،هةلَبةت نيوتن و ديكارت دواي طاليلة و
كؤثةرنيك هاتن .دةكريَ بلَيَني كة كةليسا شةرِةكاني خؤي كردبوو و ئةركي زانست و كةليساي دياري كردبوو ،كة
شويَين ئيَوة كويَية و شويَين ئيَمة كويية .من هةميشة ئةوةم طوتووة كة شةرِي زانست و ئايني شة ِريَكي زؤر ثرِ
بةركةت بووة و دةبيَ نرخي ئةمة بزانني .هةتا ئةمرؤكةش كة هةية هةرطيز نابي وا بريبكةينةوة كة روداويَكي
شةرِ و شومة كة لة جةرةيان داية .مرؤظ هةميشة دةتوانيَ لة ِريَطةي ئةم مشتومرِانةوة شتةكان لةروانطةيةكي
ديكةوة ببيينَ و سووديان ليَ وةرطريَ .دوو بوونةوةري خؤبةزلزان يةكيان زانست و ئةوي تريشيان ئايني ،لة
سةرةتاكاني سةردةمي ِريَنسانس و رووناكبريي رِووبةرِووي يةكرت بوونةوة ،هةردووكيان خؤبةزلزان بوون و
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هةردووكيان بانطةشةي كاملَ بوونيان دةكرد و بانطةشةي فةحتي جيهاني مةعريفييان دةكرد .ئةمانة سةريان
لةيةكدا و سةري هةردوكيشيان شكا ،ئةم سةر شكانةش بةسوودي هةردووكيان بوو ،دانيشنت و نةشتةرطةرييان
كرد و باندثيَضيان كرد ،ئةم هةواي خؤ بةزلزانييةيان ليَ جيا بووةوة و بة شيَوةي خاكي خؤيان نواند ،واتة تا
ئةمرِؤكةش زانستيَكي خاكي لة تةنيشت ئايينيَكي خاكي دانيشتووة ،ئةمةش بة سوودي مرظايةتي بوو .طةرضي
جاروبار ئةم هاوسةنطيية تيَك دةضيَ و تيَك ضووة ،واتة يةكيان هةلَدةسيتَ و دةيهةويَ ئةوي ديكة خبات ذيَر ثيَي
خؤي ،بةتةواوي لة طؤرِةثان وةدةري نيَت .هةر ئةو " ليؤئيشرتاز "ةي كة باسم كرد كةسيَكي تةواو سيَكؤالر و
الييكة و ثيَشينةيةكي يةهودييةتي هةية .بة ئاشكرا دةليَ" :ئيَمة ئايينمان ثيَويستة بؤ ئةوةي لةطةلَي جبةنطني و
ئيَمةش لةم جةنطة بةهيَزتر دةبني ،باش نيية ئةم ركابةرة بة تةواوةتي لة طؤرةثانةكة بضيَتة دريَ .ئةوكات ئيَمة
كيَمان هةية كة لةطةلَي جبةنطني و هيَزبطرين و ببينة ثالةواني جةنط " .راستيش دةكات.
ببينة ئايني خؤطوجناندنيَكي سةيري هةية ،لةطةل ئةو هةموو هيَرشانة كراوةتة سةر ئايني و دةكريَتة سةري،
لةم ئةوروثاية بؤ ماوةي دوو سةدة وا برييان دةكردةوة كة ئايني بة تةواوةتي وةدةربنريَ و زةويةكة هةموو خبريَتة
ذيَر دةسيت زانست ،بةآلم ئةم روداوة رووي نةدا و مايةوة ،ضونكة ئايني هةنديَ تومخي خؤطوجناندن لة زاتيدا
هةية .هةنديَك دةلَيَن كة زانست هيَشتا طورزي كؤتايي نةوةشاندووة ئةطةر بيوةشيَين ئايني لةناو دةضيَ .من
ناتوامن ثيش بيين بكةم و فالَطرييش نيم ،بةآلم زؤريَك لةو ثيَشبينييانةي كة لةم جؤرة بريؤكانةيان هةبووة،
وةرِاست نةطةراون .وةكوو طومت بة سوودي مرظايةتي بووة كة ئةم دووانة هةردووكيان ماونةتةوة ،و نابيَ تةنيا
شةرِ و مشتومري نيَوان ئةم دووانة ببينريَ ،ضونكة هاوكاري لة نيَوان ئةم دووانة هةميشة هةبووة و هةية و ئةم
هاوكارييةش زؤر بةنرخة .كاتيَك ئيَمة دةلَيَني زانست لةطة َل ئايني دةرطري بووة ،بةثلةي يةكةم كات َي لة روانطةي
ميَذوو تةماشاي دةكةين ،مشتومرِةكة لةطةلَ "كتيَيب ثريؤز" بووة ،بة تايبةتي "تةورات " كة هةنديَ ئايةتي تيَدا
بوو لة سفري "وةديهاتن" ،كة باسي دروست بووني زةوي ،ئامسان ،خؤر ،درةيا و ضياكان ..هتد دةكات ،كة ئةمانة
لةطةلَ ثيَشكةوتنةكاني زانسيت ناكؤك بوون.
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كؤثةرنيك هات و طوتي كة زةوي ضةقي جيهان نيية و هةموو شتيَك بةدةوري زةوي و بةدةوري مرؤظةكاندا
ناسؤ ِريَتةوة ،بةلكو بابةتةكة بة جؤريَكي ديكةية .ئةمة هةوةلَني طورزي بةهيَز بوو ،و ئةمة الي زانست و زانايان
ثةسةندكراو نةبوو .كؤثةرنيك كتيَبةكةي ضاث كرا ،بةآلم كاتيَ لةسةرة مةرط بوو هةوةلَني بةرطي ضاث كراوي
كتيَبةكةي طةيشتة دةسيت وخؤي زيندوو نةبوو كة شةرِ و مشتومرةكاني دواتري كةليسا ببيينَ .كتيَبةكةي
كؤثةرنيك  400بةرطي ليَ ضاث كرا .تا ضةند سالَ لةمةوبةر كة لة وتاري يةكيَك لة زاناياني "ميَذووي زانست"
بووم ،دةيطوت " :ئيَمة تا ئةمرؤ  200بةرطي كتيَبةكةي ئةومان لة كتيبخانةكان دؤزيةوتةوة" وا ديارة كةليسا
هةولَي لةناوبردني ئةو بةرطانةي نةداوة .كتيَبةكةي هةم لة كتيَبخانة ئةهلييةكان هةم لة كتيَبخانة طشتييةكانيش
ماوةتةوة ،لةوانةية ئةو  200بةرطةي ديكةش دةستبكةون.
تيَطةيشنت لة كتيَبةكة زؤر سةختة ،هةتا ليَ تيَطةيشتين بؤ زاناياني فيزيايي ئةمرِؤش زؤر دذوارة ،بةآلم كاريطةري
خؤي هةبووة .كةليسا رووبةِووي كؤثةرنيك بووةوة و ثيَشةكيةكيان بؤ كتيَبةكةي كؤثةرنيك نووسي كة لةو
ثيَشةكييةدا ضةند خالَيَكي زؤر طرنطي تيَداية ،ئةم خالَانةش بةردةوام زاناياني ميذووي زانست و ئايني
طيَراوياننةتةوة ،كةليسا بةمةرجي نوسيين ئةو ثيشةكية ِريَطةيدا كتيَبةكة ضاث بكريَ .ئةو ثيَشةكيية زؤر دانايانة
نووسراوة ،كةلسيا بة زؤرةمليَي نةهاتة ناو باسةكة .قةشةيةك بة ناوي "ئؤسياندر" ثيَشةكييةكي نووسي ،كة
دةلَيَ " :ئيَمة لةطةلَ جةنابي كؤثةرنييةك هيض كيَشة و مشتوم ِريَكمان نيية .ئةطةر ئةو بلَيَ ئةوةي لة كتيَبةكةي
خؤيدا هيَناويةتي طرميانةية "فةرزيةية" يان تيؤريية .ئةوا هيضي ديكةمان ليَي ناويَ ،تةنيا نةلَيَ من رِاستييةكةم
دؤزيوةتةوة كة رِاستييةكي هةميشةية ،بةلَكو تةنيا بلَيَ من تيؤرييةكم هيَناوة ".ئةمة خالي يةكةم بوو كة خالَيَكي
طرنط و زيرةكانة بوو .لة راستيدا دواتر دةركةوت كة زانست هيض مافيَكي ديكةي جطة لةوةي بانطةشةي تيوريي
بوون بكات ،نيية ،بةآلم ئةو رؤذطارة رؤذطاري حةمتي بوون (يةقني) بوو ،هةم كةليسا بانطةشةي خاترجةم بووني
دةكرد هةم زانستيش .خالَي دووةم ئةوة بوو كة "ئةطةر رؤذطاريَك سةمليَندرا ئةوةي كة جةنابي كؤثةرنيك
نووسيويةتي راستة كة خؤر ضةقة و زةوي بة دةوريدا دةسؤ ِريَتةوة ،ئةوكات ئيَمة وةك "كةليسا" وةكوو روحانياني
كةليسا رايدةطةيةنني كة ئيَمة بة هةلَة لة هةنديَك بةشي كتيَيب ثريؤز طةيشتوين و بة دروسيت دةرككمان
نةكردووة ".ئةمة يةكيَكة لة هةستيارترين خالَةكان كة لةو ثيَشةكييةدا نوسراوتةوة .نةيطوت كة كتيَيب ثريؤز
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رةد دةكريَتةوة ،بةلَكو طوتي دةكريَ تةفسريي بؤ بكريَ .تا ئةمرؤكة يةك تةفسري باآلدةست بووة ،بةآلم ئةطةر
دياركةوت كؤثةرنيك قسةكةي دروستة ،ئةوا ئيَمة طومان لة تيَطةيشتين خؤمان دةكةين بؤ كتيَيب ثريؤز و
دةيطؤرين .بابةتي تةفسري " "interpretation and hermeneuticsهاتة طؤريَ.
دوو بابةت ليَرةدا سةريانهةلَدا :يةكةميان "تيؤري بووني زانست" و دووهةميان "تةفسريي بووني ئايني" .ئةم
دووانةي ومت زؤر زؤر زيرةكانة و دانايانةية ،و نيشاني دةدا كة كةليسا يةكيَك لة باشرتين ميَشكةكاني خؤي
خستؤتة كار تا لةطةلَ ئةم ثيَشهاتة نويَ و طرنطة لة ميَذووي كةليسا دا رووبةروو بيتةوة .تا ئةمرؤكةش كة ئيَمة
ليَرة دانيشتوين و قسة لةم بابةتة دةكةين وتةي فيلسوفاني زانست و فيلسوفاني ئايني بةدةر نيية لةم دوو
دةربرِينةي بامسان كرد .زانست دةستةيةك تيؤريي سةملادن (مدلل)ة يان بةلطة هيَنانةوةية ،نةك تيؤري هةميشةيي
و يةكجارةكي .ئايينيش دةستةيةك تةفسريي كاتيية ،نةك تةفسريي هةميشةي و قةتعي ،ئةوةندة و
تةواو.
كاتيَك ئيَمة دةلَيَني زانست و ئايني ،دةطةين بة مةعريفةتي زانسيت و مةعريفةتي ئاييين .واتة ووشةي ئايني
بطؤرة بؤ مةعريفةتي ئاييين و وشةي زانستيش بطؤرة بؤ طرميانةكاني زانسيت يان مةعريفةتي زانسيت.
بةمةرجيَك بةباشي لةم دوو مةعريفةتانة ئاطاداربي ،ئةوكات روالةتي بابةتةكة كة تا ئيَستا دةمطوت زانست و
ئايني ،ثةيوةندي ئةمانة لةطةلَ يةكرت بةم شيَوازة راست دةبيَتةوة ،بةآلم زؤر كةس ريَطةيةكي دريَذييان برِيةوة تا
طةيشتوةنةتة ئةم دةربرِينة ئةوةي كة زانست واتة مةعريفةتي زانسيت و ئايني واتة مةعريفةتي ئاييين .ئيَمة
ئاييين تةفسرينةكراومان نيية بة هةمان شيَوة ئةوةي كة لة بارةي سروشتةوة هةمانة طرميانةية ،ئيَمة ياسايةكي
سةمليَنراوي زانستيمان نيية ،بةآلم هةلَبةت تيؤري سةملاندن يان بةلَطةهيَنانةوة (مدلل)مان هةية واتة بةلَطةو
شايةتي بامشان لةسةريان هةية و هةروا لة خؤرِا ئةو تيؤريانةمان نةهيَشتونةتةوة ،بةلَكو بةلَطةيان لةسةر هةية،
لةبةرامبةريشدا تةفسريةكانيش نويَخوازن ،لةبةرئةوة قسةي ئةو قةشةيةتان لة بري بيَت.
يةكيَك لة زاناياني فةلسةفةي زانست كةخةلَكي فةرانسة بوو ،لة كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةيةم دةذيا ،كتيَبيَكي
نووسي كة لةويَدا رةخنة لة طاليلة و كؤثةرنيك دةطريَ ،ئةم فيلسوفة خؤي مةسيحي و ئيماندار بوو ،دةلَيَ ئيَوة
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لة خؤرِا دةلَيَن بريؤكةي هةميشةي و يةكجاريتان هيَناوة ،بةلَكو دةبواية ئيَوة لة سةرتاوة طوتباتان تيؤرميان هيَناوة.
بةجؤريك كة دواتر تيؤرييةكةي كؤثةرنيك شيكاري بؤكرا و ليكؤلينةوةي لةسةر كرا ،كة من كتبيَيكم تةرجةمة
كردووة بة ناوي "مبادی مابعدالطبیعە علوم نوین" كة نووسةرةكةي فيلسوفيَكي ئةمركيية بة ناوي "ئارتؤر
بيَرت" زؤر كتييب طرنطة ،ئةو لةويَدا دةلَيَ" :كاتيَك دواتر زاناكان ئةنديَشةكاني كؤثةرنيكيان خستة ذيَر
ليَكؤلَينةوة ،بينيان كة بةلَطةكاني ئةو بؤ سةملاندني "ناوةند بووني خؤر" و بةلَطةكاني "سورِانةوةي زةوي بة
دةوري خؤر" كايف نيية .دواتر دةركةوت كة قسةكةي ئةو زاناية طرنط بووة ،بةالم ئةطةر ئيَمة بويناية و
كؤثةرنيك و بةلَطةكاني ،ئةوا مايف خؤمان بوو كة قسةكةي ثةسةند نةكةين .كةليسا مايف خؤي بوو كة ثةسةندي
نةكات ،ئةوةي كة دواتر هاتن و طوتيان كةليسا زؤر دذ بة زانست بووة و رِةش بني بووة ،راسيتةكةي ئةمانة
بانطةشةي نارِاسنت ،هةلَبةت من ثشتطريي لة كةليسا ناكةم ،كةليسا كاري زؤر نارِةواي ئةجنام داوة ،بةآلم كاتيَك
ميَذوو دةخوينيةوة دةبيَ بة وردي بيخويَنيةوة .هةروةك ميَذوونوساني زاست دةلَيَن :داوةري كردن لة سةر ميَذوو
بة هؤي داتاكاني ئةمرؤ هةلَةية ،ئةطةر ئيَستا ئةم تيؤريةي "خؤر ناوةند"يية ثةسةند كراوة ،ناكريَ بلَيَني كةوابوو
كؤثةرنيك راسيت دةطوت ،بةلَكو دةبيَ كؤثةرنيك و طاليلة بة هؤي داتاكاني خؤيان بثيَوين .دةبيَ ببينني لةسةر
ئةو داتايانةي كة هةيبوو مايف ئةوةي هةبوو بانطةشةي ئةو تيوريية بكات يان نا .كتيبَيك هةية كة "كؤستليَر"
نوسيويةتي بة ناوي"  "sleep walkerيان " بةدةم خةو رِؤشتوةكان" زؤر كتيبيكي طرنطة ،هةم ضريؤكة هةم
ميَذووي زانستيشة" .بة دةم خةو رِؤيشتوو" واتة كةسانيَك كة لة خةودا دةرِؤيشنت .ثالَةواناني ئةم كتيَبة سيَ
كةسن :نيوتن ،طاليلة و كؤثةرنيك .دةلَيَ ئةوانة لة خةودا دةرِويشنت و لة بيَداريدا نةبوون ،واتة هةنديَك شتيان
دةطوت هاوشيوةي ئةوانةية كة خةلَكاني خةوتوو دةيلَيَن ،بة ضاوي كراوةوة نةدةجوآلن .دواتر تيؤريةكاني ئةمانة
قةناعةتيان ثيَكرا و راست كرانةوة و ثتةوكران و ثةسةند كران .ئةطةر بة داتاكاني سةردةمي خؤيان بيانثيَوين،
تيَؤرييةكان زؤر ثتةو نةبوون ،هةروةكو طاليلة كة لة سةر تيؤري هةلكيش و داكيش "جزر ومد" قسةكةي هةلَة
دةرضوو.
طاليلة كةسيَك بوو كة زةوقيَكي سةربةطيَضةلَي هةبوو ،خولَقيشي توند بوو .لة نامةكاني بؤ كضةكةي نووسيوة كة
ضاث كراوة دةبينني كة كةسيَك بوو خولَقي توند بووة ،هةر بةو جؤرةش لةطةلَ كةليسا تيَكطريا .كةليسا هةر
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واشي بةو دةطوت كة نةلَيَ تيَؤرييةكي هةميشةيي هيَناوة .كاتيَك ضاو لة ميَذوو دةكةين ئةم مشتومرِة بة كتيَيب
ثريؤز دةسيت ثيَكرد و بة روالَةت ناكؤكي هةبوو لة نيَوانيان و بابةتي خودا هيَشتا نةهاتبووة ناو باسةكة .ئيَمة لة
سةردةمي رينسانس هيض زانايةك نابينني كة نكؤلي لة بووني خودا بكات و لةسةر كاريطةري نكؤلَي خودا لةطةل
كةليسا مشتومرِ بكات .ئةم رووداوة لة سةدةي نؤزةدةهةم لةطةلَ بريؤدوزةكةي داروين سةريهةلَدا .لةسةردةمي
رينسانس مشتومرِةكة لة سةر بابةتي سروشت بوو ،لةسةر ئةو بابةتانة بوو كة زانست دةيهةويست ثةردةيان
لةسةر الدا .وةكوو ثةيدابووني ئةستيَرة ،دةريا وضياكان ،هةروةكو كارةكاني "جؤرج اليل"بةر لة داروين .داروين
لة زؤر لة قسةكاني ثشيت بة بريؤكةكاني ئةو دةبةست .ئةو كةسيَكي زةويناس بوو ،ليَكؤلَينةوةي لةسةر دةركةوتين
ضياكان و دةرياكان كردبوو .هةروةك دةزانن لة تةورات هاتووة كة دةلَيَ خودا لة شةش روذ جيهاني وةديهيَناوة،
رؤذي يةكةم دةرياكان و رؤذي دووةم خؤر و دواتر ضياكان و ...هتد .ئةمان دةيانطوت :نةخيَر ،ضياكان بةيةك رؤذ
دروست نةبوونة ،بةلكو كاتيَكي زؤري خاياندووة تا ضيايةك وةديهاتووة تا ئةوةي دةريايةك شكل بطريَ ،و لةبةر
ئةوة بة ئاشكرا دذايةتيان لةطةلَ كتيَيب ثريؤز دةكرد ،هةلَبةت كةليساش هةميشة دةيطوت ئةطةر ئةم تيؤريانة
سةمليَنران ،ئةوا ئةو كات ئيَمة رِايدةطةيةنني كة تا ئيَستا بة هةلَة لة بةشيَك لة كتيَيب ثريؤز طةيشتوين.
ليَرةدا شتيَكي ديكة ديَتة ثيَشةوة ،دةكريَ جاريك ،دووجار يان سيَ جار ئةم قسةية دووبارة بكةنةوة كة بةدروسيت
لة كتيَيب ثريؤز نةطةيشتوون ،بةلَام ئةطةر ئةم جياوازيانة هةر رِووي لة زيادبوون كرد ئةو كات ضي؟ ئايا دةكريَ
هةميشة ثاشةكشة بكةن و بلَيَن كة تا ئيستا بةهةلَة لةبةشيَك لة كتييب ثريؤز طةيشتوين؟ ئةي باشة لةويَ
دانيشتبوويي و موضةت لة كةليسا وةرطرتووة بؤ ئةوةي ضي بكةي؟ بؤ ئةوةي بة هةلَة ليَي تيَ بطةي؟ دةي ئةطةر
واية دةسيت ليَ هةلَطرةوة دةرطاي ئةم دوكانةت داخة باشرتة!
ئةمة بوو كة كةم كةم ئةم لؤذيكة الواز بوو .لة عةسلَدا شتيَكي باش بوو ،بةالم كاتيَك يةكجار يان دووجار يان سيَ
جار بيَت ،بةالَم كة هةميشة دووبارة بيَتةوة ئةوكات هةست دةكةي كة رووبةرِووي شتيَك دةبيتةوة كة هةميشة
ثاساو دةهيَنيَتةوة ،كة دةيهةوي ثينةوثةرِؤ بكات .جل و بةرطيَك ضةند جاريَك ثينةي دةكةي دواتر فرِيَي دةدةي،
ئةوةندة ناهيَينَ ئةو هةمووة ثينةيةي ليَ بدةي .من هةنديَ جار كةسانيَك دةبينم بةرامبةر قورئان هةمان كار
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دةكةن و هيض سرجني ئةم ميَذووةي ثيَش خؤيان نةداوةِ ،ريَك ئةمةم بريدةخاتةوة ،كة هةمان تةالش لة اليةن
موسلمانةكانةوة كراوة ،ثيَيان واية لةبةر ئةوةي موسلَمانن و باوةرِيان بة خودا هةية كةواتة كارةكةيان رِاستة ،بري
لةوة ناكةنةوة كة ئةواني ديكةش واتة كةليساش باوةري بة كتبيَيب ثريؤز هةبووة و بة كةالمي خوايان دةزاني و
بة وةحي لة قةلَةميان دةدا ،بؤ بةدةستهيَناني رةزامةندي خودا ئةم كارةيان دةكرد.
طاليلة لة بةرهةمةكاني خويدا باسي شتيَكي طرينط دةكات و وتةيةكي جواني هةية ،دةلَيَ" :خوداي سروشت و
خوداي شةريعةت يةكيَكة ،هةمان خوداي كة سروشيت دروست كردووة هةمان خوداية كة شةريعةتي ناردووة و
لةبةر ئةوة ئةمانة ناتوانن ناسازطار بن ،يةك خالق و يةك بةديهينةرن واتة يةك نوسةري هةبووة ".هةلَبةت لة
روانطةي ئةو مةبةسيت مةسيحيةتة ،بةالَم ِريَطة ضارةي طاليلة بؤ ئةم بابةتة كة دةخياتة رِوو ئةوة نةبوو كة بلَيَ
ئةوةي ئيَمة دةيلَيَني "طرميانةية" ،ئةو شتيَكي طرنطي لةم باريةوة دةطوت .وةكو دةزانن لة زماني ئينطليزيدا
وشةي""heavnهةم بة ماناي ئامسان ديَ و هةم بة ماناي بةهةشتيش .دةيطوت ئايني هاتووة بة مرؤظةكان بلَيَ
ضؤن بضن بؤ بةهةشت نةك ئةوةي كة ئامسان""heavnضؤن كار دةكات ،ياني لةبارةي جولَةي ئةستيَرةكانةوة
قسة بكات ،بةلَكو دةلَ َي مرؤظةكان ضؤن برِؤن بؤ بةهةشت.
طاليلة بةم وتةيةي هيَلَيَكي جياكةرةوةي لةم نيوانةدا دروست كرد .ئةو بة كةليساي دةطوت وا لة خةلك مةكةن
كة ضاوةراني هةموو شتيَك لة ئايني بكةن ،لةوانة زانسيت ئةسترية ناسي و شيت ديكة ،ياني ئةوةي ثيَيان بلَيَن
هةموو شتيَك لة كتييب ثريؤزدا بةدةست بيَنن .لةبنةرِةتدا ئةمة قةسدي ثيَغةمبةران نةبووة كة بيَن و زانسيت
هةلَسورِاني ئامسانةكان و هةسارةكامنان ثيَ بلَيَن ،بةلَكو ضؤنيةتي ضوونة بةهةشتمان ف َيردةكةن .لةبةرئةوةي
ثيَشينان ثيَيان وابوو بةهشت لة ئامسانةكانة لةبةر هةنديَ ئامسان ماناي خودي ئامسان و بةهةشتيش دةطريَتةوة.
هةلَبةت زؤريش لة موسلمانةكان ثيَيان واية بةهةشت لة ئامسانةكانة .ئةم وتةيةي طاليلة هيَشتاش ئةنديَشةيةكي
زيندووة ،من لة بةرهةمةكاني خؤم زؤرم ئاماذة بةم خالَة كردووة ،و ثشتم ثيَ بةستووة ،كة هةتا ئيَمة بازنةي
ضاوةروانييةكاني خؤمان لة ئايني دياري نةكةين ،سةركوتوو نابيَ لة ضارةسةري كردني مشتوم ِري بابةتي زانست
و ئايني.
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ئةطةر لة طاليلة بيَينة خوارتر ،دةطةينة نيوتن .نيوتن زؤر كيَشةي نةبوو ،مرؤظيكي ذيريش بوو و لةطةلَ كةليسا
مشتومرِي نةدةكرد و ديكارتيش بة هةمان شيَوة .هةلَبةت رِوانطة و بريؤكةكاني ديكارت لةطةلَ كةليسا يةكي
نةدةطرتةوة ،بةآلم خؤي توش نةكرد ،ضونكة سةرةجنامي زاناكاني ثيَش خؤيان دةزاني و بيَ دةنطيان هةلَبذارد
وتةكانيان كةميَ بة ليَلَي دةهيَشتةوة .بيَينة خوارتر و بطةينةوة داروين كة لةسةرووي هةموويانةوةية لة
تيهةلَضوني لةطةل كةليسا و دةركةوتين مشتومرِي زانست و ئايني .وةك ليَتان رِونة تيؤرييةكي داروين زؤر سادةية،
بةآلم ئةو هةمووة قسةو باسةي لةسةر كراوة ،تةفسرييَكي زؤر لة خؤهةلَدةطريَ .هةميشة داروين خؤي دةيطوت:
"راستة كة تيؤرييةكةي من نةسةمليَنراوة ،بةآلم ناكريَ تيورييةك ئةو هةمووة توانايةي هةية لة ئاشكرا كردن و
دةرخستين شتةكان ،تيؤرييةكي ثوضةلَ بيَت .من بةم تيؤرييةم دةتوامن زؤر شت تةفسري بكةم .لةبةر هةنديَ
دةبيَ بةشيَك لة حةقيقةتي لةخؤطرتيبَ ".ئةهلي كةليسا ليَرةدا زؤر زوو دةركي ئةوةيان كرد ،كة بابةتةكة تةنيا
كتيَيب ثريؤز نيية ،بةلَكو بابةتةكة خودا بوو .ليَرةدا بابةتي خودا هاتة ثيَشةوة .زانست و ئايني مشومرِةكانيان لة
ئاسيت كتيَيب ثريؤز ضووة سةرتر و بوو بة مشتومرِي نيوان خوداناسان و خودانةناسان.
داروين كة ثيَي دةليََن نيوتين بايؤلؤذي ،بة طوتةي يةكيَك لة ميذوونوسةكان نووسيبووي " :داروين بووني خوداي
رةد نةكردةوة ،بةالَم طوتي ثيَويستمان بة خودا نيية " .كة كةسانيَكي زؤر ئةم قسةية دووبارة دةكةنةوة .واتة
ئيَمة دةتوانني جيهاني طيانلةبةران بةجؤريَك باس بكةين بةهؤي ياساكاني سروشت و هةر بةو ميكانزميانةي
داروين طوتويةتي كة بة جؤريَك ثيَويست بة دةستيَوةرداني خودا نةكات .داروين بة بريي خؤي بةلَطةي رِيَكوثيَكي
يان "برهان نظم"ي ثوضةلَ كردةوة ،ناليَم قةسدي ئةو ئةوبووة ،دةرئةجنامي كارةكةي ئةوة بوو ،بةالَم هةنديَك
ثيَيان وابوو كة ئةطةر " بةلَطةي ِريَكوثيَكي" بيَ هيَز بيَت ئيرت ئيَمة هيض بةهانةيةكمان نابيَ كة مبانهةويَ خودا
بهيَنيينة ناو بابةتةكةوة .داروين لة دواي كانت هات ،ئةي كانت ضي كرد؟ كانت طوتي " :ئةو ئةقلَةي خودا داويةتي
بة مرؤظةكان هيَزي ضوونة ناو بابةتي سةرو سروشت (ماوراءالطبيعة)ي نيية .لة بنةرِةتدا ئةقلَي ئيَمةي بؤ ئةوة
دروست نةكردووة ،مرؤظ 2000سالَ هةلَةي كرد لة ئةفالتؤنةوة تا ئيَستا ،كة ئةو ثرسيارانةي بةرامبةر خؤي
دروست كردووة كة نةيتوانيوة وآلمةكاني بدؤزيَتةوة 2000 .سالَ دريَذةي كيَشاوة كة تيَ طةيشتوم كة نابيَ ئةو
ثرسيارانة بكريَت .ئةقلَي ئيَمة تواناي وةالَمي ئةو ثرسيارانةي نيية .ئيَمة دةبيَ لة سنووري هةست و ئةزمونة
21

زانست و ئايين

زانستيةكاني خومان قسة بكةين .يةكيَك لةو ثرسيارانةي كة مرؤظ كردوويةتي و هةرطيز نةيتوانيوة والَمي
بداتةوة ،ثرسياري بابةتي خوداية .ئيَمة ناتوانني خودا بسةمليَنني .لة بنضينةدا ئةقلَي مرؤظ بؤ ضارةسةركردني
ئةو بابةتانة دروست نةبووة وةكوو "جرب و اختيار"و "نويي و كؤني جيهان"  ...هتد.
لةدواي كانت ئةم بةلَطةهيَنانةوة تةقريبةن بة تةواوي لة فةزاي ميَتافيزيك باري كرد .ضاو لة كتيَيب "نويَ
بوونةوةي فيكري ديين" "ئيقبال الهوري" بكةن ،دوو بةشي يةكةمي كتيَبةكةي بؤ زيندوو كردنةوةي ئةو بةلَطانة
و وةآلمدانةوةي كانتة ،هةلَبةت ئةو دةزانيَ ئةو ِريَطايةي كانت بيَ طةرِانةوةية ،بةآلم هةولَي داوة ريَطايةك خباتة
روو بؤ ناسيين خودا ئةويش لة سةر بنةماي زانسيت نويَ .بةشيَوةيةكي طشيت دةكريَ بلَيَن زؤربةي فيلسوفاني
دواي كانت طةيشتنة ئةو باورِةي كة دةبيَ ميَتافيزيكي كؤن وةالبنيَن .داروين ئاخرين بزماري لةم تابوتة دا .واتة
طوتي بةلَطةي ِريَكو ثيَكي طةردون يان "برهان نظم" كة بة رِوالَةت روخساريَكي زانستيانةي هةية ،و لةسةر
بنةماي ئةو ريَكوثيَكيية كة لة سروشتدا هةية و دةيهةويَ خودايةكي هةنةرمةند يان خودايةكي"ناظم" بسةمليَينَ،
كة ئةويش ناكريَ ،لةبةرئةوة ئةم دةفتةرة ببةسنت.
با بيَن بزانني مشتومرِي نيَوان "زانست و ئايني" يان "ئةقل و وةحي" يان "زانايي و بينايي" يان "ئةسينا و
ئورشةليم" ضؤن دةسيت ثيَكرد .لة ئايني و فةلسفة دةسيت ثيَكرد و طةيشتة زانست و ئايني لة سةردةمي نويَ.
سةرةتا ئةم مشتومرِة لة دةستكةوتة زانستيةكان يان مةعريفةتي زانسيت و كتيَيب ثريؤز بة تايبةت تةورات بوو و
دواترخودا هاتة ناو بابةتةكة ،واي بؤ دةضوون كة زانست رِووبةرِووي خوداش بؤتةوة وخودا لة طؤرِةثاني
مةعريفةتي مرؤظايةتي دوورخراوةتةوة .سةدةي بيستةم لة راسيتدا كاتيَ دةسيت ثيَكرد كة تةقريبةن خةلَكي ئةم
بابةتةيان ثةسةند دةكرد .واتة برييان دةكردةوة كة ئةم هزرانة بة باشي شويَين خؤيان كردؤتةوة .هةر لةبةرئةمة
بوو كة زؤريَك لة كؤمةلَناسان رةباسيان لةوة دةكرد كة سةردةمي سيكؤالريزةيشن بة جؤريَك دةسيت ثيَكردووة
كة ئيرت طةرانةوةي بو نيية .واتة ئازاد بوون لة ئايني ،ئازاد بوون لة هزري خوداناسي .ئةوةي كة ئايني ضي ديكة
ناتوانيَ رولَيَكي لة كؤمةلَطادا هةبيَ .لة اليةكةوة فرِؤيد هيَرشي هيَنا ،طوتي خوداناسي و خوداباوةري رِيشةيةكي
الشعوري هةية ،كة جؤريَكة لة نةخؤشي لةمرؤظةكاندا .لة اليةكي ديكةو ماركس هيَرشي هيَنا و طوتي خوداباوةرِي
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هؤكاري ئابووري هةيةو هةذارةكاني كؤمةلَطا كة داماو و كلَولَ بوونة ،بؤ سةركةوتين خةيالَي روو لة خودا دةكةن،
و لة اليةيكي ديكةشةوة داروين طوتي ئةوانةي ثشت بة بةلَطةي ريَكوثيَكي جيهان دةبةسنت بؤ خوداناسي ،ئةوانيش
ذير ثيَيان لةقة و لة سةر ئةستوونيَكي ثتةو رِانةوةستاون .لة ضةندين الوة خةجنةر لة ثةيكةري ئايني درا و
خويَين ليَ دةضورِا .سةدةي بيستةم ،ثةيَكةريَكي خويناوي ئاييين بةخؤيةوة بيين كة لة هةموو اليةكةوة هةولَيان
دةدا بةرةو مةرطي ببةن .يان تاوانبار دةكران بة دذة زانست و دذة زانايي ،يان تاوانبار دةكراو بة كةمايةسي فكري
و نةخؤشي دةروني ،يان تاوانبار دةكران بة سةرنةكةوتن و ناكام مان لة رووي ئابوورييةوة .ماركس دةيطوت:
"ئايني روحي جيهاني بيَ روحة" جيهاني بي رؤحي كريكاران و ذيَردةستان و ستةم ليَكراوان .كة هيض ِريَطايةكي
دةربازبوون لةم جيهانة شك نابةن ،رزطاربوونيان لة ثةنا بردن بؤ خوا دةبيننةوة .خاوةن دةسةآلتةكانيش سوود
لةم دةرفةتة وةردةطرن .وةك دةبينن كة ئايني لة هةموو اليةكةوة طةمارؤدرا.
ئةمانةي كة باس كران بيَ وةالَم نابن و كةم كةم دةست دةكةين بة وةالَم دانةوة و شيكاري ئةم بابةتانة ،تا ئرية
زياتر بامسان لة كورتة ميَذوويةكي بابةتة كرد و ضؤنيةتي ثةيدا بووني ئةم بارودؤخة .و تاكو ئريةش سيَ خالَي
طرنطمان لة قسةكاني طاليلة و كؤثةرنيك دةرهيَنا كة زؤر جيَطاي بري ليَكردنةوةن :يةكيان ئةوةي كة زانست
دةستةيةكة لة تيؤري و دووةميش ئايني دةستةيةكة لة تةفسرية ،سيَيةميش ئةوةي كاتيَك باس لة ئايني دةكةين
دةبي ضاوة ِروانيةكامنان لة ئايني دياري بكةين يان سنورداري بكةين .زؤربةي مشتومرةكاني كة لةطةلَ ئايني
روويداوة ،لةطةلَ ئاييين زؤرترين رِادة (ماكزميؤم) بووة ،واتة ئاينيَك كة ضاوةرواني زؤري ليَ بكةي ،سرنج لةم
خالَة بدةن زؤر طرنطة ،ضاوةرِواني كردني زؤر لة ئايني يان لة اليةن خةلكي ئاسايي (عةوام) بووة يان ِريَبةراني
ئاييين ئةم ضاوةرِوانيانةيان وةديهيَناوة .دةيانطوت هةموو شتيَك لة ئايني داوا بكةن ،هةتا ضارةسةر كردني
نةخؤشةكانتان .دةيانطوت برِؤن بزانن فةرموودةيةك يان دؤعايةك لة فالن ئيمام يان لة فالن ئةوليا ببيننةوة كة
ضارةسةري كيشةكانتان بكات .هةر ئةو نةهامةتيانةي كة ئةمرؤ لة ئيَران بةسةرمان ديَت .ئةمة ئةو ئايينة
"ماكزميالَة"ية .ياخود دةلَيَن ثزيشكي ،ئةستيَرةناسي ،فيزيا ،ميَذوو لة ئاييندا بدؤزنةوة .ضاوةرِوانييةكي لةم
جؤرة لة ئايني واتة خانوويةكي طةوةرة كة بتهةويَ لة دووري هةزاران مةتر تريي تيَبطري ،هيض كات ئاماجنةكةت
بة هةلَة ناثيَكي ،بؤ هةر كو َيي بهاويَذي ثيَي دةكةويَ ،بةالم ئةطةر مبانهةويَ ئةم دينة كةميَ الوازتر بكةين ياني
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بضوكرتي بكةينةوة و ئةويش نةك هةروا بة هةرِةمةكي ،بةلَكو لةسةر بنةماي بةلَطة ،لةسةر ئةو بنةمايةي كة لة
بنةرِةتدا ئايني بؤضي هاتووة؟ و نابيَ ض شتيَكي ليَ داوا بكةين؟ ئةوكاتة ئةو ئايينة بضوك دةبيَتةوة ،بةآلم ضاالك
دةبيَ ،ئةوكات ئةم ئايينة بضوك و ضاالكة دةتوانيَ لة بةرامبةر زؤريك لةو مشتومرِانة بة سةركةوتويي بيَتة دةريَ،
و تةندروستيش دةبيَ .ئةوكات ئةركةكاني خؤشي بة باشي بةجيَ دةهيَينَ .يةك بونةوةري تةمبةلَ تةنيا دةخوا و
دةكةويَ و دواتر دوضاري نةخؤشي جؤراوجؤر دةبيَ و ناتوانيَ لة جيَطاي خؤي جبولَيَ .دةبيَ ضاالكي كةيةوة ،دةبيَ
بازنةي ضاالكيةكاني بؤ دياري بكةي .نابيَ خؤبةزلزان بيَ ،مشتومري نيَوان زانست و ئايني مشتومري نيوان دوو
بونةوةري خؤبةزلزان بوو كة هةردووكيان دةبواية سةريان شكابا تا خاكي بووبانةوة ،كة خؤشبةختانة ئةوة رويدا.
لة رؤذطاري ئيَمة ئةم مةشتومرة كةمي زيادي كردووة و دةبي دووبارة بابةتةكان بناسينةوة و زةمينةكامنان دياري
بكةين ،كة لةكؤتايدا بزانني حوكمي "فةلك طةردان" ياني حوكمي "فةلةكي طةردان".
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بةشي دووةم
هةر وةكو لة بةشي يةكةم بامسان لةوة كرد كة ضؤن لة ئةوروثا و دونياي رؤذئاوادا كةم كةم زانست بة سةر
فةلسفة و ميَتافيزيكدا زالَ بوو ،هةروةها وةكوو رؤلَطيَرِي سةرةكي طؤرِةثاني مةعريفةت خؤي نيشاندا و دواتر
لةطةأل ئايني تيَطريان .لة سةرةتادا بانطةشةي ئةوةي دةكرد ياخود وا خؤي نيشاني دةدا كة ئايني بة سوودي ئةو
طؤرِةثانةكة ضؤل دةكات ،بةآلم لةطةأل تيَثةرِيين كات جؤريَك لة ئاطربةست لة نيوان ئةم دوو ضةمكةدا روويدا،
بةآلم ديسان لة سةردةمي ئيَمةدا واتة لةسةدةي بيستويةك ،زانست بة هؤي ثيَشرِةويي لة لقة جياوازةكاني كة
روويداوة بانطةشةي لة ثيَشرت بوون دةكات ،و بة شيَوةيةكي ضاالك هاتؤتة ناو ئةم مشتومرِةوة و هةولَ دةدات
ناوضةي زياتر بة سوودي خؤي داطري بكات و ئةطةر بتوانيَ ثاشةكشةش بة ئايني بكات.
هةتا بةشيَك لة كؤمةلَناسان ثيَشبينيان كردووة كة لة سةردةماني داهاتوو واتة لة سةدة بيست و دوو بةو الوة
دةبيَتة سةردةميَكي بيَ ئاييين .واتة مرؤظةكان دةست لة ئايني دةكيَشنةوة و ليَي نائوميَد دةبن .دةرماني هةموو
دةردةكان و وةآلمي هةموو ثرسيارةكانيان لة ناو زانسيت ئةزموني و زانسيت مرؤيدا دةدؤزنةوة و سةردةمي
يثيَغةمبةران بةسةردةضيَ و سةردةمي زانايان دةستثيَدةكات و لةسةر كورسي مةعريفةت دادةنيشنت .ئةمة
دميةنيَكة كة ماوةيةكة دةسيت ثيَكردووة و ئيَمة كةم تا زؤر تةقريبةن ئيَستا لة فةزايةكي لةم جؤرةدا ذيان
بةسةردةبةين.
باسم لةوة كرد كة ضؤن بة هؤي هاتين طاليلة و لة كؤتاييدا دةركةوتين سيَ رِؤلَطيَري سةرةكي كايةي الديين،
بارودؤخةكة سةرةوذيَر بوو و ئايينيش ئةو تواناييةي ثيَشرتي نةما و الوازتر بوو .هةروةكوو كؤمةلَناسان
ثيَشبينيان كرد جيابوونةوةي ئايني لة حكومةت و بطرة جيابوونةوةي لة زؤر بابةتي كؤمةآليةتي ،فةرهةنطي،
زانسيت و مرؤيي روويدا .ضةمكي ئايني زياتر روويةكي تاكةكةسي بةخؤيةوة طرت و رؤلَة كؤمةآليةتيةكةي
لةدةستدا .ثيَشهاتيَكي لةم جؤرة كةم تا زؤر رِوويداوة ،بةآلم بةشيَك لة كؤمةلَناسةكان بة هؤي رووداوطةليَك كة لة
كؤتاييةكاني سةدةي بيستةم و بيستويةكةم ثيَشهات ،واتة شةرِ و هةستانةوةي ئايني بةرامبةر ئةو اليانانةي كة
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لة كايةكاني سياسةت و حكومةتدا بوون ،ثيَداضوونةوةيان بؤ نووسينةكاني خؤيان كردةوة لة سةرئةو ثيَشبينيانةي
كة ثيَشرت بؤ لة نيَوضووني ئايني كردبوويان .طوتيان كة ئايني دووبارة طةرِاوةتةوة بؤ طؤرةثانةكة .ئةم
طةرِانةوةيةش بؤ طؤرةثانةكة لة ضل سالَ لةمةو بةر بة هؤي سةرهةلَداني شؤرشي ئيسالمي ئيَران دةسيت ثيَكرد
و لة نووسينةكاني كؤمةلَناسان ئاماذةي ثيَكرا ،و كةم كةم لةطةلَ ثةيدا بووني طروثة ئايينيةكاني ديكةي وةكوو
ئةلقاعيدة و داعش و بزوتنةوة ئايينيةكاني دذ بة كؤمونيسيت كة سةرةتا لة ئةوروثاي ِرؤذهةآلت لة ثؤلةندا ،و
بؤ يةكةم لة كةليسا دةسيت ثيَكرد ،هةروةكوو سةرهةلَداني بزوتنةوةي "ثيَنتاكؤستالَ"يش لة ئةفريقا .هةموو
ئةمانة بوونة هؤي ئةوةي كة بلَيَن دووبارة ئايني ثيَي خستؤتةوة طؤرةثانةكة و بانطةشةي ئةوة دةكات كة بووني
هةية و هاتووة تا رِؤلَطيَرِ بيَت .هةلَبةتة بة داخةوة ئةم دووبارة طةرِانةوةي ئايني بؤ طؤرِةثانةكة روخساريَكي
معريفةتيي نةبوو ،بةلَكو روخساريَكي سياسي ،سةربازي و حكومةتي هةبوو .تا ئيَستا نةيانتوانيوة قناعةت بة
ئةهلي مةعريفةت بكةن كة بة ئةمباريَكي دةولَةمةندي ثرِ لة مةعريفةتةوة طةرِاونةتةوة بؤ ضارةسةركردني
كيَشةكان ،بةآلم "ئاييين شوناس" بؤ طرتنة دةسيت حكومةت و دةسةآلت طةرِاوةتةوة .ئةوةي كة لة داهاتوودا ضي
ليَ ديَتةوة لة دةسيت كةسدا نيية و نازانني كة ميَذوو ضي لة هةنبانةدا هةية و ضي رِوودةدا ،بةآلم ئةوةي كة
ئايني لة طؤرةثانةكة ماوتةوة ،رِوون و ئاشكراية .هيَشتا ضراي مزطةوت و كةليساكان رِؤشنن ،ئةجنومةنة ئايينيةكان
لة هةموو شويَنيَك بةردةوام و لةسةر ثيَن .كتيَبانيَكي زؤري ئاييين دةنوسريَن ،زانكؤكان وانةطةليَطي زؤر لةمةرِ
ئايني دةلَيَنةوة ،باوةرة ئايينيةكان لة ناو خةلَكدا هيَشتا رِؤلَ دةبينن .بؤ منوونة لة كاتي دةنطدان لةو وآلتانةي
ئازادي مايف دةنطدان هةية ،ئايني لة برِياري دةنطدانيان رؤِل دةبيينَ ،لةوةي كة دةنط بة كيَ بدةن .كةوابوو بة
شيَوةيةكي جيددي ئامادةبووني هةية .طةرضي وةك ثيَشرت نيية و هةرطيز ناتوانيَ وةك ثيَشرتيش بيَت،
لةبةرئةوةي هةر وةكوو طومت كيَربِكيَكاريَكي بةهيَزي هةية ،لة داهاتوشدا دةبيَ لةطةلَي سازطار بيَ و خؤي بطوجنيَينَ.
ئةطةر وانةكا سةرةجنام تووشي الواز بوون دةبيَ.
لةم بةشةدا باسةكةمان زياتر روويةكي فةلسةيف هةية ،دةمهةويَ بة شيَوةيةكي كورت و ثوخت باس لةوة بكةم
ئيَمة كة ئايينمان بةالوة طرنطة لة دونياي ئةمرؤدا ضؤن دةتوانني لةم بابةتة برِوانني؟ و ض بةرهةميَكي بؤمان
دةبيَ؟ تا جيَطاو ثيَطةي خؤمان بزانني .لةبةشي يةكةم باسم لةوة كرد كة مشتومرِي نيَوان زانست و ئايني لةطةلَ
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كتيَيب ثريؤز بة تايبةت تةورات دةسيت ثيَكرد ،تاطةيشتة سةدةي نؤزدةيةم و هاتين داروين و دواي ئةو كةم كةم
مشتومرِي زانست لةطةأل خودا سةريهةلَدا .كةسانيَك طةيشتنة ئةو دةرئةجنامةي كة تيؤرييةكاني زانسيت و لة
سةرووي هةموويانةوة تيؤريةكةي داروين بيَ نيازمان دةكات لة ضةمكيَك بة ناوي خودا .بي نياز بوون لة ضةمكي
خودا واتة :لةجياتي سوود وةرطرتن لة ضةمكي خودا بؤ روونكردنةوةي روداوةكاني جيهان ،دةتوانني ئةو رووداوانة
ي
بة ثشت بةسنت بة ياساكاني سروشيت و مرؤيي كة بة ئةزموون وةدةستهاتوون ،روون بكريَنةوة و لةبةر هةند َ
ثيَويست بة هيَنانة ثيَشةوةي ضةمكي خودا ناكات.
ضريؤكيَكي بةناوبانط هةية ،كة ئةستيَرةناسي فةرِانسي "الثالس" كة لة سةدةي هةذدةيةم ذياوة ،كتيَب َيكي بة
ناوي "ميكانيكي ئامساني" نووسي و بة دياري بردي بؤ ناثليؤن .زاناكاني دةوروبةري ناثليؤن ثيَيان طوتبوو كة
الثالس لة كتيَبةكةيدا سوودي لة ضةمكي خودا وةرنةطرتووة ،ضونكة نيوتن لة كتيَبةكةيدا باسي كردووة .نيوتن
لة ميكانيكي خؤيدا ثيَويسيت بةوة هةبوو كة خودا رِؤلَي هةبيَ ،لةبةر ئةوة طوتي ئةم جيهانة لةبةر يةك هةلَدةوشيَ
و كاتيَك هةسارةكان لة تةوةري خؤيان دةردةضن ،خوداوةند دووبارة دةيانه َينيَتةوة شويَين خؤيان .بةم شيَوةية
رؤ َلي خوداي دياري كردبوو لة جيهان و لةم ريَطةيةشةوة كةليساشي لة خؤي رازي كردبوو ،بةالم الثالس واي بري
دةكردةوة كة ميكانيكيَكي ئامساني كام َلي نووسيوة كة ثيويست ناكات لةويَدا باس لة خودا بكات .دةلَ َين ناثليَؤن
ليَي ثرسي" :بيستومة لة كتيَبةكدا باسي خودات نةكردووة؟" ئةويش طوتويةتي" :قوربان من ثيَويستم بة
طرميانةيةكي لةوجؤرة نيية!"واتة هةوةلَ ئةوةي كةخوداي هيَناية ئاسيت طرميانةيةك و دووهةم طرميانةيةك كة
الواز بووة .بةو دةربرِينةي كة دواتر ميذوو نوسان دةيانطوت" :خودا طؤرِدرا بؤ ئةندازياريَكي خانةنشينكراو".
واتة رؤذيَك رؤذطاريَك خودا ئةم جيهانةي دروست كردووة و دواتر وازي ليَهيَناوة وخانةنشني بووة ،كاروباري
دونياش واتة هةلَسورِاني ئةم جيهانةشي داوةتة دةست مرؤظةكان و ياسا و هيَزةكاني سروشت .ئةم تيؤريية لة الي
زاناكان طوماني لةسةر بوو و لةسةردةمي ئيَمة ئةو طومانة زياتر بووة ،دةسيت مرؤظ واآلتر بووة بؤ
دةستبةسةرداطرتين سروشت و خؤي وةكوو خوداي جيهان دةردةخات كة دةتوانيَ هةموو كاريَك ئةجنام بدات..
هةروةكوو ثيَشرتيش باسم كرد ،تةكنةلؤذيا سروشيت دوومة كة مرؤظ وةدي هيَناوة .لة ريَطاي "ئؤتؤماسيؤن" و
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ياساكاني سروشت وا خؤي نيشان دةدا كة لة داهاتوو هةموو شتيك كؤنرتِؤل دةكات و بةشيَوةي زانسيت و كرداري
ضةمكي خودا لة طؤرِةثان وةال دةنيَ.
بة شيَوةي شيكاري هةولَ دةدةين هةر لةم باسةوة دةست ثيَ بكةين تا دةطةينة بابةتانيَكي ئاسانرت ،من هةولَ
دةدةم بة شيَوةي ثيَضةوانة ميَذوو شيكار بكةم .لة قورئاندا وتةيةك هاتووة كة بة هةمان شيَوة لة ئايينةكاني
ديكةش ئةم ووتةية هاتووة :بةشيَك لة ئيماني باوةرداران تايبةتة بة "غةيب" .غةيب ضيية؟ غةيب ريَك ئةو
شتةية كة زانست نكؤلَي ليَ دةكات يان رةتي دةكاتةوة ،واتة دةلَ َي لةوديو مادةوة يا لة دةروةي سروشت ،بوونةوةريَك
كة لة ئيَمةوة ناديار بيَ ،بووني نيية .لة بنةرِتدا نكؤلَي كردني غةيب سةرةتايي ماترياليزمة .واتة ئةطةر تؤ بلَيَي
كة هةموو جيهان لة ياساكاني سروشتدا كؤدةبيَتةوة ،و سروشت لة سةر تةوةري خؤي دةسورِ َيتةوة و ثيَويسيت بة
هيض ثالَثشتيةكي ديكة نيية ،لةو كاتةدا نكؤلَي غةيب دةكةي .غةيب يان بونةوةري ناديارن يان هيَزي ناديارن .من
ئا لريةوة دةست ثيَدةكةم ،جاريَ بابةتي خودا دةخةينة ئةوالوة ،بةالَم ئاماذة بة هةنديَ بابةتي غةييب دةكةم كة
باوةرداران ئيمانيان ثيَيةتي .ئيَمة ليَرةدا سيَ ضةمكمان هةية كة ث َيويستة قسةيان لةسةر بكةين؛ دؤعا ،موعجيزة
و رؤح .ئةم سيانة ثةيوةنديان بة غةيبةوة هةية .ئةم سيَ ضةمكانة لةوانةن كة بة جيددي كةوتونةتة بةر نكؤليَ
كردن لة اليةن زاناياني زانسيت ئةزمونيةوة .هةروةكوو دةزانن دؤعا لة ئاييندا رؤليَكي بنضينةي هةية و بةلَكو
بطرة لةوة بنضينةيي تر شتيَك نيية لة ئاييندا .ئيَمة هةنديَك فيلسوف دةناسني كة بووني خودا دةسةمليَنن ،بةالَم
هيض فيلسوفيَك باس لة ضةمكي دؤعا ناكات ،واتة ثةيوةندي خودا لةطةلَ ئةم جيهانة لةو ثةيوةنديية نةناسراو
ين ،لة ئةفالتون و
يان نةزانروانةية لة فةلسةفةدا .زانست لة عةسلَدا باوةرِي ثيَي نيية و خؤي تيَ هةلَناقورتيَ َ
ئةرستؤرِا بطرة كة خودايةكي تايبةتيان دةسلماند تا دواتر طةيشتة رومييةكان .دؤعا كردن ئايينةكان هيَنايانة
كايةوة و فيَري خةلَكيان كرد ،مةوالنا ضةندين جار باس لةمة دةكات:
هم دعا از تو اجابت هم ز تو
ایمن از تو مهابت هم ز تو
ما ز آز و حرص خود را سوختیم
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وین دعا را هم ز تو آموختیم
ئةم وتةية زؤر طرينط و بنةرِةتية .واتة ئيَمة دؤعا كردن لة فيلسوفانةوة فيَر نةبووينة هةتا لة فيلسوفاني
ئيسالمييش .فةلسةفة تواناي خستنةرِووي ضةمكي دؤعاي نيية .بةومانايةي كة ئيَمة دواكاري لة بةرزترين و لة
سةروترين بوونةوةري هةموو جيهان بكةين واتة خودا ،ئةويش لةم جيهانة وةآلمي داواكارييةكامنان بداتةوة.
ئةمة ئةو شتةية كة زانست هيض شونيَكي لةخؤيدا بؤ نادؤزيَتةوة .هةروةك طومت فةلسفةش ناتوانيَ لة خؤيدا
شويَين بكاتةوة .ئةوانةي ئاشناييان لةطةلَ فةلسةفةي فيلسوفاني وةكوو "ئني سينا" و "مةال سةدرا" و "مريدماد"
هةبيَ ،دةزانن كة ئةوان لةم باسةدا دةستيان بةسرتاوةتةوة .ئةوثةرِي قسةيان لةم باسةدا ئةوةية كة دةل َين
بوونةوةرانيَك هةن جطة لة خودا ،بةالَم لة خوداوة نزيكن كة ئةوان دةنطي ئيَمة دةبيسنت و جيَبةجيَي دةكةن.
من ليَرةدا كارم بة ميكانيزمي دؤعا و ضؤنيةتي طريابووني دؤعا نيية .ئةطةر لة رِوانطةي زاناييةكي ئةزمونييةوة
ليَي برِوانني بة ئةستةم دةتوانيَ باوةرِ بكات كة هيَزيَك بة ناوي دؤعا لةم جيهانة بووني هةبيَ و طؤرِانكاري طةورة
خبولَقيَينَ .واتة دؤعا بكةي خودا مندالَت ثيَ بدات ،دؤعا بكةي تةندروست بي ،دؤعا بكةي قةرزةكانت بدةيةوة و
دؤعا بكةي حكومةتيَك برِوخيَ .هةروةك دةزانني كؤمةلَطا ئايينيةكان سةرقالَن بة دؤعا كردن و دؤعا كاري هةموو
رؤذيَكي ئيَمةية .ئةطةر ئةم دؤعاية نةبيَ واتة ئةم ثةيوةنديية لةطةلَ خودا نةبيَ ،لة راستيدا ئةو كات ئيَمة
ثالَثشيت خؤمان لةدةست دةدةين و ماناي دينداري وةالدنريَ و بيَ باوةر دةبني .لة روانطة و ديدي زانايةك:
"ضةمكيَكي لةم جؤرة مانا نابةخشيَ كة هيَزيَكي ئاوا لة جيهان بووني هةبيَ .ئةطةر ئيَوة بتانهةويَ حكومةتيَك
برِوخيَنن دةبيَ هةولَي بؤ بدةن .ئةطةر بتهةويَ نةخؤشيَك ضارةسةر بكةي دةبيَ هةولي بؤ بدةي ،هةر شتيَكي
هاوشيَوةي ئةمة وةكوو دانيشنت و دؤعا كردن سوودبةخش نابيَ و لةبةرئةوةي لة بنةرةتدا شتيَكي لةم جؤرة
بووني نيية".
جطة لةمةش ئيَمة دؤعاطةليَكي زؤرمان هةية كة بيَ وةالم ماونةتةوة ،واتة زؤربةي خةلَك كة دةثارِيَنةوة خؤشيان
يت يان دةيبيسيتَ بةآلم وةآلم ناداتةوة
دةزانن كة هةنديَ جار دؤعاكانيان طريا نابيَ ،وةك ئةوةي بلَيَي خودا نايبيس َ
يان ئةسلَةن خودايةك نيية كة بيبيسيتَ ،بة هةرحالَ مرؤظ دةتوانيَ هةموو جؤرة طرميانةيةك بكات .ئةمة خالَيَكة
واتة بؤ زانايةك كة لة روانطةي ئةزمونييةوة تةماشا دةكات ثرسياريَكي طرنطي بؤ دروست دةب َي كة دؤعا لةم
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جيهانة ضي دةكات ؟ كةسيَكي ئيماندار ضؤن دةتوانيَ وةآلمي بداتةوة؟ من ليَرةدا تةنيا لةم رووةوة دةدويَم ،سنوري
باسةكةي من ئةمةية كة ئايا دؤعا كردن لةطةلَ زانايةكي زانسيت ئةزمووني كة روانطةيةكي زانسيت بؤ جيهان
هةية ،ناكؤكي هةية يان نا؟ ئةوةي كة دؤعا بؤخؤي ضيية ،يان ئةوةي كة دؤعا لة سةر ضي ميكانيزميَك طريا دةبيَ
و شيَوازي كاريطةربووني لةم جيهانة ضؤنة ،يان خودا كة هيض شتيَك كاري تيَناكات ضؤن دؤعا كاري تيَدةكات ،ئةم
باسانة باسي خواناسيية و باسي ئيَستاي ئيَمة نيية .من لةو رووةوة باس دةكةم كة ئايا زانست دةتوانيَ بلَيَ دؤعا
شتيَكي بيَ بنةما و ثوضةلَة يان خورافات و ئةفسانةية .يان دةتوانيَ بلَيَ دةبيَ وازي ليَ بهيَنني لةبةرئةوةي زانست
نةيتوانييوة ثةي ثيَ بةريَت يان نةيتوانيوة هيضي ليَ دةستكةويَ؟
لة بابةتي دؤعا تيَدةثةرِين و دةضينة سةر موعجيزات .موعجيزة لة المان ئاشناية .لة راستيدا يةكيَك لة
موعجيزاتي ئةم دونياية ،خودي دؤعاية ،بةالم ليَرةدا ديَينة سةر ئةو موعجيزانةي كة لة ناو كتيَبة ئايينيةكاندا
باس كراون .لةوانة تؤفاني ثيَغةمبةر نوح خؤي موعجيزة بووة ،هةروةها ثيَغةمبةر ئيرباهيم و ئةوانةي لة دواي
ئةوانيش هاتوون ،هةروةك دةبينني لة كتيَبة ثريؤزةكاندا زؤر شت لةم بارةيةوة باس كراون كة ضةندة خاوةن رِيَز
بوونة و ثلةيةكي تايبةتيان لة الي خوداوةند هةبووة .تاكو دةطةينة ثيَغةمبةر موسا كة شكسيت بة فريعةون هيَنا
و دةرياي سووري شةق كرد و طؤضانةكةي دةسيت دةبووة ئةذديها ،دواتر دةطةينة حةزرةتي عيسا كة موعجيزاتي
زؤري هةبوون ،لةوانة مردووي زيندوو دةكردةوة و نةخؤشي ضاك دةكردةوة ،لة كؤتاييدا بة شيَوةي موعجيزة لة
دةست دوذمناني رزطاري بوو و بةرةو ئامسان رؤيشت ،هةروةكو لة ميَذووي مةسيحيةتدا دةخيويَنينةوة .لة دواي
هةموويان دةطةينة ثيَغةمبةري ئيسالم كة "ئينب خةلدون" قسةيةكي هةية كة من زؤرم لة ال ثةسةندة ،دلَيَ:
"ثيَغةمبةر لة دوو موعجيزة زياتري نةبووة ،يةكةم يةكخستنةوة و ئاشتكردنةوةي قةبيلة عةرةبةكان بوو كة
ساآلنيَكي زؤر دوذمنايةتيان لةطةلَ يةكرتدا هةبووة ،دووهةميشيان قورئان بووة " .هةلَبةت لة كتيَبةكاني ميَذووي
ئيسالم موعجيزاتي زؤريان لةسةر ثيَغةمبةر طيَراوةتةوة .لةوانة ئةوةي كة بانطي درةختيَك دةكات و درةخت لة
شويَين خؤي هةلَدةقةندريَ و وة ِريَدةكةويَ بؤ الي ثيغةمبةر .منونةي زؤري لةم جورة لة كتيَبةكاندا باس كراون.
هةرضةندة زؤر دلَنيا نني لة رِاسيت ئةمانة ،بةآلم بة هةرحالَ جؤريَكن لة موعجيزة .هاوكات ئةم موعجيزانة تةنيا
تايبةت نةبوونة بة ثيَغةمبةران وةكوو دةطيَرِنةوة ،بةلَكو كةساني خاوةن ِريَز وكةرامةتيش "ئةوليا" شتيان
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لةدةست هاتووة ،كةمرتين توانايان ئةوة بووة كة توانيويانة ميَشكي كةساني ديكة خبويَننةوة .ئةوةي كة من بزامن
لة ميَشك و دلَي تؤدا ضي هةية .لةسةرئةو بنةماية من كاردانةوةم هةبيَ و رِيَنموويت بكةم .دةليَن ميعراجي
ثيَغةمبةريش موعجيزة بووة .ئةوةي كة ثيَغةمبةر بة شةو لة مةككة ِرا هاتووة بؤ فةلةستني و لةويَ ِرا ضووة بؤ
ئامسان و شتة غةيبييةكاني بينيوة و دواتر طةرِاوةتةوة و هةموو ئةم سةفةرةش لة ضاوتروكانيَكدا بووة .ئيَوة
ئيَستا لة راست و نارِاسيت ئةماانة طة ِريَن .بريلةمة بكةنةوة كة ميَذووي ئايني ثرِة لةم رووداوانة .خةلَكاني ئيماندار
باوةري تةواويان بةمانة هةية ،هةروةك ضؤن لة كةليساكان دةبينني كةخةلَك لةثيَغةمبةر عيسا دةثاريَنةوة و
داواي بةدةستهيَناني ثيَويستيةكانيان دةكةن .هةورةك لة هةموو ثةرةستطاكاني ديكة خةلَك بؤ ثيَويستيةكانيان
داوا لة ثياوضاكان دةكةن ئةوانةي كة لة دونيا نةماون ،كة مرازيان حاس َل بيَ .بةلَيَ ،ئةم موعجيزاتانة بة روالَةت
يةكيَكي ديكةن لةو شتانةي كة زانست كيَشةي هةية لة ثةسند كردني و بة خورافات لة قةلَةميان دةدات ،هةلَبةت
ئيَمة دةزانني كة خورِافات زؤرن و لة هةموو كةلتوريَكدا بوونيان هةية ،بةآلم ئيَمة ليَرةدا باس لة هةنديَك شت
دةكةين كة لة روانطةي زانستةوة بة خورافاتي ئاييين ناودةبريَن .لة راستيدا زانست لة جيهاني نويَ طوتويةتي:
"ثيَوانة و تةوةري عةقآلنيةت الي منة .هةرضي لةطةلَ ئةم ثيَوانة و تةوةرةيةي من سازطاري نةبيَ ،دةكةويَتة
ناو بازنةي خورافات ".زانست نة دؤعا دةناسيَ و نة موعجيزةش ،تؤ لة هيض كتيَبيَكي زانسيت كة ئةمرؤ ضاث
دةكريَ و لة زانكؤكان دةخويَندريَ ،نابيين باس لة موعجيزة بكريَ يا روداويَك بة بيَ هؤكار ضؤن روويداوة ،بةالم
لة كتيَبة ئايينيةكان ئةم شتانةي زؤر تيَداية.
سيَيةميش ضةمكي رؤحة .ئةوةي كة مرؤظةكان روحيان هةية ،هةلَبةت رؤحيَك كة لةناو ناضيَ ،واتة دواي مردني
ئادةميزاد رؤح هةر دةميَنيَتةوة و بةردةوام دةبيَ لةسةر ذياني خؤي و بةدبةخيت و خؤشبةختيشي هةية ،و
جيهانيَكي نويَ بؤ خؤي دةدؤزيَتةوة و لةويَدا بؤ هةميشةي دةميَنيَتةوة .ئةمرؤ زاناياني "زانسيت دةماري" كة لة
سةدةي بيستةم ئةم زانستة ثيَشكةوتين بةرضاوي بة خؤيةوة بيين ،لةسةر ئةو برِوايةن كة ئةو باسانةي كة
ثيَشينيان لةسةر تيؤري نفس يان روح باوةرِيان ثيَ بوو ،ئيَستا ئيَمة بة هؤي دةمارةخانةكاني ميَشك دةتوانني
باس لةو رووداوانة بكةين .بؤمنوونة ئةطةر خةون دةبيين ،ئةطةر دةتواني ثيش بيين بكةي ،ئةطةر هةست بة
هةنديَك ئةزمووني ئاييين دةكةي ،ئةطةر بريدةكةيةوة لةوةي وةحي بؤ ثيَغةمبةران هاتوة و لة رؤحي ئةواندا
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رووداوطةليَك روويداوة ،ئةمان ئيديعاي ئةوة دةكةن كة بة هؤي زانستةكاني بايؤلؤذي ،دةماري ،ئةلكرتؤنيك و
كيميا و لةريَطةي ئةو رووداوانةوة كة لة دةمارةخانةكاني مرؤظدا روودةدا ،دةتوانن هةموو ئةو شتانة روون
بكةنةوة ،و ئةطةر بةشيَكيش لةمانة كة تا ئيَستا روون نةبوونةتةوة ،ئوميَديَكي زؤر هةية كة لة داهاتوو ئةوانيش
رؤشن ببنةوة .بةم جؤرةية كة بة هؤي زانست ،كةسانيك كة هزري زانستيان هةية لةدؤعا دووري دةطرن و هةورةها
بةرامبةر موعجيزاتيش بيَ باوةر دةبن .هاوكات باوةرِيشيان بة رؤح و بة دونياي ديكةش لة دةستدةدةن .ئةمة
مشتومرِي زانست و ئايينة ،لةبةر ئةوةي هةموو ئةم ضةمكانة بةشيَكن لة ئايني و هةنديَك شيت ديكةش هةن كة
ئاماذةيان ثيَ دةكةم.
ئيَمة دةتوانني ضي لةم بارةيةوة بلَيَني؟ ضؤن دةتوانني داوةري بكةين؟ قسةي سةرةتاي من ئةوةية كة بة هيض
جؤريَك نابيَ بةرامبةر بة زانست طوماني خراث بةرين ،لةبةرئةوةي زانستةكان كاري خؤيان ئةجنام دةدةن و
بةرةوثيَشضووني خؤيان هةية و ضوارضيوةيةكيان دياري كردووة كة لة ناو ئةو ضوارضيوةيةدا كاري خؤيان ئةجنام
دةدةن .دةستكةوتي طةورة و بةسووديشيان هةبووة و دةبيَ ،كة لةم اليةنةوة هيض طومانيَك نيية .بابةتةكة ئةوةية
كة ئايا دةستكةوتة زانستيةكان لةطةلَ ئةم ضةمكانة تيَكدةطرييَن؟ ئايا يةكيان ئةوي ديكة ثوضةلَ دةكاتةوة يان
نا؟ وآلمي من ئةوةية كة نةخيَر .بةو جؤرة نيية .طةرضي زؤريَك و ا بري دةكةنةوة .هةلَبةتة كة بة هؤي ئةزمونةوة
ناتوانريَ دؤعا بسةمليَندريَت ،لةبةرئةوةي دؤعا ضةمكيَك نيية لة ضةمكةكاني زانست .هةلَبةتة كة موعجيزة
ناكريَ بة هؤي ئةزموني زانستيةوة بسةمليَندريَت ،لةبةرئةوةي كة روداوطةليَك نني كة رونكردنةوةي زانسيت لة
خؤبطرن .بةهةمان شيَوة ناكريَ رؤح بة هؤي ئةزموني زانستيةوة بسةمليَندريَت ،بةآلم ناشكريَ بطوتريَ هةرضييةك
بة هؤي زانستةوة ناتوانريَ بسةمليَندريَت ،ثؤضةلَة .خالَي سةرةكي ليَرةداية .ئةوةي كة ئيَمة بؤضي باوةرمان بةو
سيَ ضةمكانة هةية ،ئةوة بابةتيَكي ديكةية ،دةكريَ ئةو ثرسيارة لة ئيماندارن بكريَ .ليَرةدا باس لةوة ناكةين.
بةلَطةكاني ئةوان ضني كة باوةريان بة دؤعا و رؤح و موعجيزة هةية ،ياخود ئايا بةلَطةكانيان ثةسةند و ثتةون،
ئةوة دةضيَتة ناو بازنةيةكي ديكة بة ناوي خوداناسي (ئيالهيات) .ليَرةدا ئيَمة تةنيا لةسةر رووبةرووبونةوةي
نيَوان زانست و ئايني دةدويَني.
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كاكلَي بابةتةكة ئةمةية" :هةرشتيَك بة هؤي زانستةوة نةسةمليَنرا ناكريَ بطوتريَ ثوضةلَة ".زؤر شت هةن كة
دةسيت ئةزموني ئيَمة ثيَيان ناطات و دةسيت ئةزمووني هيض زانايةكيش ثيَيان ناطات ،بةآلم نابيَتة بةلَطة بؤئةوةي
بطوتريَ مادام نةمدؤزيوةتةوة كةوابوو ثوضةلَة .هةلَبةت دةكريَ بلَيَن ئةطةري رووداني زؤر كةمة و يا ئةوةي كة
يةخةي ئيماندان بطرن و ليَيان بثرسن ئيَوة بؤ باوةرتان ثيَ هةية لةسةر ض بنةمايةكي ئةقلَي دةيسلةميَنن؟ ئةمة
ثرسياريَكي بة جيَية .واتة ئةطةر كةسيَك باوةري بة موعجيزة هةية نابيَ بيَ بنةما بيَت واتة دةبيَ رووني بكاتةوة
كة بؤضي شتيَكي لةو جؤرة شياوي روودانة يان "مومكني"ة .كةوابوو ليَرةدا هيض تيَكهةلَضونيَك نيية ،اليةنيَك لة
ضوارضيويةك كاردةكات و كاري بةاليةنةي ديكة نيية .لةبةرئةوة نة دةيسةمليَينَ و نة رةتيشي دةكاتةوة .ئةطةر
دةبيين كةسانيَك ئيديعاي بيَسوود دةكةن ،بزانن كة ئةوانة بة تةواوي ئاطاداري رةوش و ياسا زانستيةكاني خؤشيان
نني.
ئةطةر ئادةميزاد بازنةي ليَكؤلَينةوةكاني خؤي بزانيَ كؤيَية ،هةلَبةت كة ثيَي لةو بازنةية ناخاتة دةر ،ياخود
ئيديعاي زياتر ناكات .هةر وةكوو طومت دةتوانيَ هةميشة ئةو ثرسيارة بكات ،كة من ثيَي نةطةيشتوم تؤ ضؤن ثيَي
طةيشتوي كة باوةرِت ثيَيةتي .ئةمة ثرسياريَكي ثةسةندو بة جيَية ،بةالم ناتوانيَ بةلَ َي لةبةر ئةوةي من ثيَي
نةطةيشتووم كةوابوو بووني نيية .ئةمة وتةيةكي ذيرانة و مةعقول نيية .دةبيَ ليَرةدا ئاماذة بة خالَيَك بكةين،
راستة كة مشتومريَك نيية هةورةها ئةوةش راستة كة بةجيَ نيية بلَيَني كة لةبةر ئةوةي من ثيَي نةطةيشتوم
كةوابوو بووني نيية ،بةآلم لة هةمان كاتيشدا ئيَمة ئةوةندة ِريَطا ضارةي نويَمان دؤزيوةتةوة بؤ ضارسةركردني
كيَشةكان كة ئيرت بري لةو ِريَطا ضارانةي ثيَشرت ناكةينةوة ،كة مرؤظةكان ليَي سارد بوونةتةوة .لةوانةية رؤذطاريَك
كة هةنديَك نةخؤشي ضارةسةري نةبووة ،ئيَمة ثيَمان خؤشرت بوو كة لةو كاتةدا زياتر ثةنا بؤ دؤعا بةرين ،بةآلم
ئةطةر ئيَستا بزانني دةرمانيَك هةية و ضارةسةري نةخؤشييةكة دةكات لةوانةية لةو رةوشانةي ديكة سارد بينةوة.
ئةطةر تةواو دلَنيا بوويةوة كة بة دةرمان نةخؤشيةكة ضارةسةر دةبيَ ئيرت دؤعا ناكةي ،بةلَكو دةرِؤي ئةو رِةوشة
ضارةسةريية دةطريتة بةر و ثيَشي ضاك دةبييةوة .ئيَوة لة نةخؤشخانةكان ناوةنديَكي دؤعا كردن نابينني،
لةبةرئةوةي باوةريان بةشتيَكي لةوجؤرة نيية .خودي زاناكان خؤيان دؤعا ناكةن بؤ منوونة بلَيَن خواية نرخي
ئةو شتانة دابةزيَنة يان نرخةكان بةرز كةوة ،ضونكة دةزانن ئةو شويَنانة زؤر جيَطاي دؤعا كردن نيية ،بةآلم
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كاتيَك ئةم ِريَطةضارةسةرانة نةبيَ مرؤظ زياتر ثةنا بؤ رةوشي دؤعا كردن دةبا .لة والتي ئيَمة جاروبار نويَذة
بارانة دةخويَنن ،واتة كاتيَك وشكة سالَي دةبيَ و باران كةم دةباريَ ،دؤعا دةكةن .باشة ئيَستا ئةم شيَوة ضارةسةرانة
بؤ بةرةو كةمي رؤيشتوون؟ لةبةرئةوةي كة مرؤظةكان بةوة طةيشتون كة بؤ باران بارين و ئاوديَري كردن زياتري
زةويية كشتوكالَييةكان دةبيَ ِريَطاي ديكة بطرنة بةر .لةبةرئةوةي هةميشة ثوضةلَيي خودي ئةو شتة نيية كة
دةبيَتة هؤي الواز بووني ،بةلَكوو دةركةوتين كيَربكيَكاريَكي ديكةية كة لة طؤرِةثانةكة دووري دةخاتةوة ،هةرضةند
ئةطةر نةمشان توانيبيَت ثوضةلَي بكةينةوة.
بةآلم ئةي موعجيزات ضؤنن ،ثيَم خؤشة كةميَك زياتر لةو باريةوة بدويَم .جاري واية ئيَمة لةبارةي "ئيمكان"ي
شتيَكةوة دةدويَني وجاري واشة لةسةر وةراِست طةرِاني يان حةقيقةتي شتيَك قسة دةكةين .من ليَرةدا لةسةر
ئيمكاني ئةو شتانة قسة دةكةم .ئةوةي كة فالن موعجيزة رويداوة يان نا ،ئةوة تةوري باسةكةي ئيَمة نيية .ئةوة
كاري ميَذوونوسانة كة ئايا بةرِاسيت موسا بة طؤضانةكةي دةسيت دةرياي سووري شةق كردووة؟ ئايا بةرِاسيت
نةتةوةي بةني ئيسرايل بةو دةريايةدا تيَثةرِيون؟ يان ئةوةي كة طؤضانةكةي دةبووة مار؟ ئةطةر ئةم ثرسيارانة
لة زاناياني زانسيت ئةزموني بثرسي ،دةلَيَن" :نةخيَر ،ئيَمة لة تويَذينةوة سروشتيةكامنان نةماديووة كة داريَك
ببيَتة مار ،يان نةمانديوة مندالَ بة بيَ باوك بيَتة دونياوة ".كةضي ميَذووي مةسيحيةت دةلَيَ كة عيسا بة بيَ
باوك هاتؤتة دونياوة.
بةآلم ديوةكةي ديكةي باسةكة ئةوةية كة ئايا بةرِاسيت "مومكني"ة يان نا ،تةوةري قسةكةمان ئةمةية .ئايا دةكريَ
روداويَكي ئاوا دةطمةن رووبدات؟ منداليَك بة بيَ باوك بيَتة دونياوة؟ ئا ليَرةدا دةبيَ زةينيَكي دةقيقي فةلسفي
ليَي برِوانيَت .ناكريَ بةتةنيا لة ريَطةي روانطةكاني زانستيةوة ليَي برِوانريَ .من دةمهةويَ ثةجنةي شيكار خبةمة
سةر ئةم بابةتة .يةكةم :سةملاندني ئةوةي كة شتيَك لةم جيهانة مةحالَة لة طةورةتريين كيَشةكانة .هةتا لة زانسيت
لؤذيك و بريكاري ئةم قسةية دةكةن " :سةملاندني مةحالَبووني شتيَك لةرِادةبةدةر وزةي ثيَويستة و ريَطةي زؤر
ئالَؤز و دذواري هةية ".ئيَمة ئةوشتانةي كة لة جيهاندا دةيانبينني "مومكينات"ن .واتة ئةوةي كة ئيَمة ليَرة
دانيشتوين ئيَستا ،مومكني بووة بؤية ليَرة دانيشتيون .يان ئةطةر زةوي بة دةوري خؤردا دةسؤريَتةوة ،مومكني
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بووة كة بة دةوريدا دةسورِيَتةوة .لةبةر ئةوة هةرشتيَك كة دةيبينني بةشيَكة لة مومكينات .ئيَمة ناتوانني هيض
مةحاليَك لةم دونياية ببينني .لةبةرئةوةي كة مةحالَة ،ناتوانريَ ببيندريَن .ئةطةر بتوانني مةحالَ ببينني ،ئةوة
مةحالَ نيية بةلَكو مومكني بووة كة ثةيدا بوو ،بؤية ئيَمة ئةزموني ياخود تةجرةبةي مةحالَ ناكةين ،واتة مةحالَ
روونادات كة بتوانني تةجرةبةي بكةين ،بةلَكو ئةوانةي كة جترةبة دةكريَن هةموويان مومكيناتن ،ئةوة خالَي
يةكةم .خالَي دووةم ئيَمة مومكينات تةجرةبة دةكةين ،بةآلم نةك هةموو مومكيناتيَك ،لةبةرئةوةي زؤرن .بؤية
ئةوانة ئةزمون دةكريَن كة دةكةونة ناو بازنةي ئةزموني ئيَمةوة .ئةو شتانةي كة دةيانبينني دةتوانني بيانناسني
و دةستمان ثيَيان دةطات .ضةندين سةدة ئيَمة لة بارةي ئةستريةكانةوة شتيَكي وامان نةدةزاني ،كةرةستةي زانسيت
ثيَويستمان نةبوو .بةآلم ئةمرؤ زؤر شت لة بارةي ئامسانةكان دةزانني .لةبةر ئةوةي بازنةي ئةزمونيمان طةيشتؤتة
ئةو شويَنانة و دةتوانني ئةم بازنةية بةرفراوانرت بكةين ،بةآلم هةرضةندةش فراونرتي بكةين هةر لة ناو بازنةي
مومكيناتة .ئةوشتانةي كة نةمانديوة ناب َي بلَيَني لة بازنةي مومكينات بةدةرن و لة بةشي مةحالَن.
با ئيَستا بيَينة سةر خالَيَكي طرنطرت لةمة ،ئيَمة هةميشة باس لة ياساكاني زانست دةكةين .ياساكاني زانسيت ياني
ضي؟ بريتني لة كؤمةلَة ياسايةك كة دةليَن يةكةم جار  Aئةوجار  .Bحالَةتي زؤر لةمة ئالَؤزتريان هةية ،ئةمة
زؤر سادةية .لة زانستدا ئيَمة دةلَيَني يةكةم جار  Aئةوجار  ،Bئةمة بةشيَكة لة ياساي سروشت .ئيَمة ئةم
ياسايانةمان ضؤن بةدةست هيَناوة؟ بةهؤي ئةزموون و تويَذينةوة "استقرا" ،واتة بةشةكاني شتيَكمان بينيوة و
لة تةنيشت يةكمان داناوة و دةرئةجناممان بةدةست هيَناوة .كاتيَك دةلَيَني  Aئةجار  Bياني :زؤر بينراوة كة
هةركاتيَك  Aرِويدابيَت ئةوا بة دواي ئةودا  Bروودةدات .ئةمة بةماناي تويَذينةوةية "استقرا" .بةجؤريَك ئيَمة
دلَنيا بووينةتةوة كة لة حالَةتي تايبةتي  Aدةرئةجنامة بؤ  .Bئةطةر مبانهةويَ ئةمة بة شيَوةي لؤذيكي باس
بكةين بةم جؤرية A " :مةرجي كافية بؤ ئةوةي  Bرووبدات ،بةآلم مةرجي الزم نيية ".واتة هيض كات ئيَمة
نالَ َيني حةمتةن دةبيَ  Aرووبدات تا  Bرووبدات ،بةلَكو دةلَيَني كافية  Aهةبيَ ئةوجار  Bديَت .ئةمة خالَيَكي
زؤر طرنطة لة فةلسفةي زانست ،كة ياساكاني زانست مةرجي كايف رووداوةكان دةخةنة روو ،نةك مةرجي الزم يان
ثيَويست .واتة ناليَن كة تةنيا لةم ِريَطةيةوةية  Bروودةدات ،بةلَكو دةلَيَن ئةطةر  Aبيبَ  Bروودةدات .لةوانةية
تؤ بتواني لة رِيطةيةي ديكةشةوة بطةيتة  ،Bبةآلم ئيَمة ئةم ِريَطةيةمان دؤزيةوتةوة .منوونةي ئاسان زؤرن لةم
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ت A :ئةوجار B
بارةيةوة .نةخؤشييةك دةكريَ بة ضةند جؤر دةرمان ضارةسة بكريَت .واتة بةم جؤرةي ليَ دي َ
يان  Cئةوجار  Bياخود ا Dئةوجار  .Bئيَمة هةميشة لة ياساكاني سروشت باس لة مةرجة كافيةكان دةكةين،
نةك مةرجة زةرورييةكان.
ئيَستا با بضينة سةر لة دايك بووني ثيَغةمبةر عيسا و بةم ياساية بيخةينة روو ،مةرجي كايف بؤ لةدايك بووني
مندالَيَك ئةوةية كة ذنيَك لة طةلَ ثياويَك خبةويَ ،ئةمة مةرجي كافيية .ئةطةر كةسيَك ثيَي واية ئةمة مةرجي
الزمة ،بة هةلَةدا ضووة ،لةبةرئةوةي ئةمة ماناي ياساي زانسيت نيية .واتة ئةطةر ئيَمة وا بريكةينةوة تاكة ِريَطةي
ثةيدا بووني بونةوةريَكي زيندوو يان كؤرثةلةيةك ئةوةية كة ثياويَك لةطةلَ ذنيَك خبةويَ ،هةلَةية .دةزامن
لةوانةية ئةمة لة اليةن ئيَوةوة نكؤلَي ليَبكريَ! بةآلم دةبيَ بريي ليَ بكةيةوة ،ئةمة دةرئةجنامي دةقيقي لؤذيكي
ميَتؤدة زانستيةكانة .لة زانستدا ئيَمة بةدواي مةرجي كايف روداني روداوةكانني .دةلَيَني كافية بؤ ضارةسةركردني
سةرئيَشة ئةو دةرمانة خبؤي ،كافية بؤ ئةوةي دةرماني شيَرثةجنةكةت بكةي لةو ريَطةيةوة برِؤي يان ئةو ميَتؤدة
بةكاربهيَنيت .كةس نالَيَ الزمة يان زةروريية تةنيا ئةو رةوشة بة كار بهيَين ،ضونكة جورئةت ناكا ئةو قسةية
بكات .هيض زانايةك ناتوانيَ بلَيَ تةنيا ريطةي ضارةسةر هةر ئةمةية و هيض ميَتؤديَكي ديكةش نادؤزريَتةوة بؤ
ضارةسةركردن ،و دلَنياتان دةكةمةوة .كيَ و ض زانايةك دةتواني ئةم قسةية بكات؟ بةآلم كيَشةكة ئةوةية كة ئيَمة
ميَشكمان لةسةر هةلَةكاري راهيَناوة .يةكيَك لةو بوارانةي كة هةميشة ئافةرين بة مةوالنا جةاللةديين رومي
دةلَيَم ئةوية كة ميَشكي لة بةندي ئةم عادةتانة رةها كردبوو .ئةمة من ناوم ليَناوة "خووي زةيين" يان عادةتي
زهين بؤ زانايان .كة لةجياتي مةرجي كايف ،مةرجي الزم دةبينن .موالنا لة ضةند شويَنيَك دةلَيَ ،ئةو علييةتةي
"هؤيةتي" كة ئيَمة دةيناسني عادةتي ميَشكي ئيَمةية وخوومان ثيَطرتووة كة بلَيَني ئاو هةميشة ئاطر
دةكوذيَنيَتةوة و نةوت هةميشة بلَيَسةي ئاطر زياد دةكات ،بةآلم بةوماناية نيية كة هةميشة بةم جؤرةية ،واتة
مةرجي الزم بؤ كوذانةوةي ئاطر ،ئاو نيية ،دةكريَ لة ِريَطايةكي ترةوة بيكوذيَنينةوة .ئةو باآلتر لةوةش رِؤيشت،
هةر لةسةرةتاي دةفتةري سيَهةمي مةسنةوي دةلَيَ:
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این چراغ شمس کو روشن بود
نه از فتیل و پنبه و روغن بود
سقف گردون کو چنی دایم بود
نه از طناب و استن قایم بود
ئةم وتةية ئةمرؤ كةسيَك ضاك ليَي تيَدةطات كة لةسةدةي  20و  21بيَت و "راديؤئةكةتيظيتة" بناسيَ .ئةطةر
بطة ِريَينةوة بؤ كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةيةم ،شارةزاياني "تيَرمؤدايناميك" ،شارةزاياني "زانسيت فيزيا" و
"كيميازانةكان" ،يةكيَك لة ثرسيارة طرنطةكانيان ئةوةبوو كة وزةي طةرمي و رووناكي خؤر لة كويَوة سةرضاوة
دةطريَ؟ ثرسياريَكي زؤر بةجيَ بوو .سةرضاوةي ئةم هةمووة روناكي و طةرمييةي خؤر ضيية؟ ئةوثةري طومانيان
بؤ وةآلم دانةوةي ئةم ثرسيارة ئةوةبوو كة خؤر ئةمباريَكي سوتةمةنيية ،سوتةمةنييةكي زؤر بةهيَز وةكوو
بةنزين و نةفت ...لةو كاتةوةي كة هةلَكراوة ،هةروا ماوةتةوة تا ئةمرؤكةش هةرخةريكة دةسوتيَ .كيميا هيَشتا
لةو زياتر ثيَشرِةوي نةكردبوو ،واتة نةيدةتواني بزانيَ كة ِريَطةيةكي ديكةش هةية بؤ بةرهةمهيَناني رووناكي و
وزةي طةرمي .راديؤئةكتيظ ئةم كيَشةيةي ضارةسةر كرد .زاناكان لةم ِريَطةيةو بة هؤي ئةم كةشفةوة بوو كة
ثةيان بةوة برد لة ناو خؤر "فيوذني ناوةكي" يان يةكطرتين ناوةكي روودةدات .ناوكي طةرديلةكةكاني هايدرؤجني
دةضنة ناويةكةوة و هيليؤم دروست دةبيَ و روناكي ثةيدا دةبيَ و وزةي طةرميش دروست دةبيَ .بة هيض جؤريَك
ئةم رِةوشة ثيَشرت بؤ زانايان زانراو نةبوو .عادةتي ميَشكي هةموو مرؤظةكان و هةموو زاناكان ئةوة بوو كة بؤ
سوتان ثيَويستت بة سوتةمةني هةية ،ئةم سوتةمةنييةش دار ،نةوت ،خةلوز يا بةنزينة  ...هتد .ئةوةي كة مةوالنا
دةلَيَ خودا ضرايةكي ديكة "خؤر"ي دروسيت كردووة وجياوازة لةو ضرايانةي خؤمان بةكاري ديَنني ،ضراكاني
خؤمان ثلَيتةي هةية نةوتي هةية ،رؤني هةية ،بةآلم دةكريَ ضرايةكةي ديكة هةبيَ كة بة سوتةمةنييةكي ديكة
يان بة جؤريَكي ديكة كار بكات .رةها بوون لة عادةتي زةيين ،زؤر طرنطة ،بةآلم زالَ بووني عاداتي زانسيت زؤر جار
ِريَطربووة لةوةي ئيَمة لة دةرةوةي ئةو قةفةسة بريبكةينةوة و بلَيَني بة جؤريَكي ديكةش دةكريَ رووبدات .من
هةميشة كاتيَك وانة بة خويَندكارةكامن دةلَيَمةوة ،ثيَيان دةلَيَم " :ئةم جيهانة يةك جيهاني مومكينة ،نةك تةنيا
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جيهاني مومكني ".لةبةرئةوة زؤربةي رووداوةكان كة روودةدةن دةكريَ بة جؤريَكي ديكةش رووبدةن .طةرضي
ئةو جؤرةي ديكة بةهؤي الوازي خةيالَي ئيَمةوة بة ئةقلَمان ناطات.
بابةتةكة ئةوة نيية كة هةر موعجيزةيةكيان بؤ طيَرِاينةوة باوةري ثيَ بكةين ،بةلَكو لة راستيدا دةبيَ لةم بارةيةوة
زؤر سةختطريبني .لةبةرئةوةي طيَرانةوةي الواز هةن ،ئةقلَ بة ئاساني روودةكاتة خورِافات ،هةروةك ضؤن بة
بةرفراواني ئةم ئاسانطرييية لة اليةن خةلَكي ئاساييةوة دةبينريَ .بؤية لة روانطةي هزرظانيَكةوة دةبيَ وا بري
بكةينةوة كة ئةم جيهانة بةم تايبةمتةنديانةي هةيةتي و دةيبينني تةنيا جيهاني مومكني نيية ،ثةردةي هةية و
ئةو ثةردةيةش ثةردةي ديكةي هةية ،كة ناكريَ نكؤلَي ليَ بكريَ .غةيب كة ئايينةكان فيَريان كردووين ،بؤ قةبولَ
كردني خورافات نيية ،بةلَكؤ بؤ كرانةوةي ئاسؤي روانطةي مرؤظة كة بري لة ِريَطةكاني ديكةش بكةنةوة .بري
بكاتةوة كة روداوةكان بؤيان هةية بة جؤريَكي ديكةش رووبدةن .جاروبار لة ذياني رؤذانةمان رووبةروي ئةم
شتانة دةبينةوة ،ثيَويست ناكات هةميشة بري بكةينةوة كة زانستةكان ئةو شتانةيان طوتووة يان نا ،هةرئةوةندة
بزانني كة جيهان زؤر لةوة فراوانرتة كة بتوانني بيخةينة ذيَر سةيتةرةي ئةزموني خؤمان ياخود ئةوةي ثةي بة
هةموو كةليَن و كوليَنيَكي ئةم جيهانة بةرين.
من تا ئيَرة تةنيا لة ئيمكان بووني ئةوانة قسةم كرد .هةلَبةتة بابةتي رؤح ئالَؤزترة ،من زؤر تةئيكد و ثيَداطري
لةسةر ناكةم .لةبةرئةوةي رؤح بةشيَك نيية لة هزرةكاني ئةركاني ئاييين .ئيَمة لة ناو جيهاني ئيسالم موتةكليم
و فيلسوفمان هةبووة كة باوةرِيان بة رؤح نةبووة ،كة لة موسلَماناني موعتةزيلة بوونة ،بةآلم باوةريان بة رؤذي
دواي هةبووة .دةيانطوت مرؤظ دةمريَ ،بةآلم دواتر دووبارة دروست دةبيَتةوة .ئةوةي كة لةم نيَوانةدا رؤحيَك
هةبيَ و تا رؤذي دواي هةر مبيَنيَتةوة جيهاني بةرزةخ هةبيَ ،زؤر باوةرِيان بةمة نةبوو و بة ثيَويستيان نةدةزاني.
ثيَيان واية كة باوةرِيَكي لةم جؤرةش هيض بؤشاييةك ياخود هيض زيانيَك بة ئيماني كةسيَكي باوةرِدار ناطةيةنيَت.
لةبةرئةوة ئةطةر رؤذطاريَك بايؤلؤذي يان زانسيت دةماري ثيَيان طوتني بؤ رونكردنةوةي رووداوةكاني ناو جةستةي
ئادةميزاد كة روودةدةن ،ثيَويست بة ئةطةريَك يان ضةمكيَك بة ناوي رؤح ناكات ،ئيماندارن نابيَ لةم حالَةتدا
بشلَةذيَن ،هةرضةندة من خؤم باوةرِم بة رؤح هةية ،بةآلم لةم بارةيةوة زؤر ثيَداطري ناكةم ،طةرضي دةزامن بابةتي
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"هةست و شعور"و هؤشياري يان" "consciousnessيةكيَكة لة ِريَطرية طةورةكان بةرامبةر زاناياني زانسيت
دةمار كة بتوانن ئةو شتانة لة ِريَطةي دةمارةخانةكاني ميَشكةوة رِوونبكةنةوة .ئةوةي كة من لةبارةيانةوة
خويَندومةتةوة و بيستومة راستيةكةي مرؤظ قانع ناكات ،بةآلم دةرطاي زانست و ليَكؤلَينةوة واآلية و لةوانةية لة
داهاتوو بتوانن بطةنة دةرئةجناميَك.
بةلَيَ ،هةركام لةمانة بيَت زؤر طرنط نيية ،ئيماندار دةتوانيَ بة خاترجةمي لةسةر باوةرِ و عةقيدةي خؤي
بةردةوام بيَت بةو مانايةي كة باوةرت بة رؤذي دواي هةبيَ ،هيض زيانيَك بة عةقيدة و باوةرِةكةت ناطات .يان
ئةطةر باوةرت بة بووني خوا هةبيَ هيض زيانيَكي ثيَ ناطات .واتة هةموو ئةو روداوانةي دةيانطوت بة هؤي روحةوة
روودةدات دةكريَ بلَيَي هةر لة وجودي ماديي ئادةميزاد روو دةدات .من ئةم سيَ ضةمكةم لة سةرةتاي باسةكةمان
هيَنا بؤ ئةوةي كة ئةو شتةي لةطةلَ غةيب ثةيوةندي هةية ،باسم كردبيَ .هةلَبةت لة سةرووي بابةتي غةييب،
خوداوةند هةية ،كة دووبارة لةبةر ئةو هؤكارانةي باسم كرد ،هيض دؤزينةوةيةكي زانسيت ناتوانيَ ناكؤك بيَت
لةبةرامبةر بووني خودا ،هةلَبةت ناتوانيَ بيشيسةمليَينَ.
منيش هةر ثيَم واية بةلَطةي ريَكوثيَكي جيهان يان"برهان نظم" كة جيهان ِريَكخةريَكي هةية و هةر لةبةرئةوةشة
ئاوا نةزم و ِريَكي لة جيهاندا هةية ،ئةم بةلَطةية بة هيض جؤريَك بةلَطةيةكي ثتةو كايف نيية .كيَشةي زؤر ديَتة
ناو باسةكة ،هةروةها ثيَويستيشي بة داروين نةدةكرد كة ئةو ثيَمان ب َل َي ،لةبةرئةوةي لة روانطةي فةلسةيف بةوة
طةيشتبووين و زاناياني ثيَشرتيش ئةم خالَةيان باس كردووة .بؤية ئةم بةلَطةية الوازة و تةنيا عادةتي زةيين
خةلَكي ئاسايية .لةوانةية قةناعةت بةوان بهيَنيَت ،هةروةكوو ئةو ضريؤكةي كة هةلَبةسرتاويشة ،دةطيَرِنةوة كة
ثيَغمبةر(د.خ) لةطةلَ هاوةلَةكاني بة شويَنيَكدا تيَدةثةرين ،ثرييَذنيَكيان بيين كة ضةرخيَكي ثيَ بوو و سةرقالَي
خوري رسنت بوو .ليَيان ثرسي تؤ خودات ضؤن ناسيوة ،ئةويش دةسيت لة سورِاندني ضةرخةكة هةلَطرت و ضةرخ
راوةستا ،طوتي ئةم ضةرخة بؤ هةلَسورِاندني ثيويسيت بةمن هةية كةوابوو ئةم طةردونةش بؤ هةلَسورِاندني
ثيَويسيت بة خودا هةية .ئةم جؤرة باوةرِةي ثرييذنة ناوي ليَنرا بوو "ديين ثيَريَذنان" .يةكةم :ئةم ضريؤكة
هةلبةسرتاوة و شيت وا رووي نةداوة ،دووةهةم :ئةم ثرييَذنة لة كويَرِا دةيزاني ئةفالك هةلَدةسورِيَن يان زةوي
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ي؟ دواتر ناضار بوون راظةكاري بؤ ئةمة بكةن .مةوالنا لةم بارةوة رونكردنةوةي داوة .هةلَبةت ئةمة لة
دةسورِ َ
بنةرةتدا راست نيية ثيويست بة رِاظةكاريش ناكات.
ئةم بةلَطةي نةزم و ريَكو ثيَكيَيةي كة لةم جيهانةدا هةية هةتا"  "antropic principleكة لةم ئةخريانة
هةنديَك لة شارةزاياني بواري فيزيا ئاماذةيان بؤ كردووة و ثشيت ثيَ دةبةسنت كة شيَوةيةكي ثالَيَوراوي بةلَطةي
نةزمة و لةسةر بنةماي دةستكةوتة نويَيةكاني فيزياية ،بة برِواي من هيض كام لةمانة ئةوةندة بةهيَز نني .ئةمانة
بةهيَزترين بةلَطةيان ئةوةية كة ئةم جيهانة بةم نةزمة بيَ ويَنةية ئةطةري رووداني بة بيَ هؤكار"علت" زؤر زؤر
كةمة .ئةمة وتةي كؤتايي "برهان نظم"ي جيهانة لة هةمان كاتدا نكؤلَي كردن لة موعجيزاتيش هةر لةسةر ئةم
بنةمايةية و سةرضاوةكةيان هةر يةكة.
تةنيا وتةيةك كة بتوانريَ لةبةرامبةر ئةوانةدا بطوتريَ ئةوةية كة :روداوطةليَك بة ئةطةريَكي زؤر زؤر كةم دةكريَ
روبدةن ،روداويَك كة ئةطةري روداني كةمة بة ماناي مةحالَ بوون نيية .هةروةكوو طومت زانستةكان هيض كاتيَك
مةحالَ بووني شتيَك ناسةمليَنن .تؤ بيسةمليَنة ئةطةري رووداني شتيَك بؤمنوونة"(مليارد ،"1^)=100ئةم ذمارةية
ئيرت لة ميَشك و خةيالَي كةسدا ناطوجنيَ ،واتة ئةطةري روداني زؤر كةمة ،بةآلم بةو ماناية نيية كة ناتوانيَ
رووبدات .هةر لةبةر هةنديَ دةكريَ بطوتريَ ئةطةري دروست بووني منداليَك بة بيَ باوك زؤر كةمة ،بةآلم شتانيَك
بة ئةطةري كةم دةكريَ رووبدةن .منونةيةكي سادة دةهيَنمةوة و ئيرت لةم باسة تيَدةثةرِين :وادابينَ تريوثشكيَك
دةكريَ لة نيوان سةد مليؤن كةس خةآلتيَك بةر يةك كةس دةكةويَ ،لةبةرئةوة ئةطةري ئةوةي كة ئةم خةآلتة
بدريَت بة هةركام لةمانة"،مليؤنة"1/100ة ،كة ئةطةريَكي زؤر كةمة ،بةآلم بيَطومان لة كؤتاييدا بةر كةسيَكيان
دةكةويَ .كةوابوو رووداويَك بة ئةطةريَكي بةم كةميية هةر بؤي هةية رووبدات .ئةطةري كةم هةرطيز بةماناي
روونةدان نيية ،بة ماناي مةحالَ بوون نيية ،تةنيا بةماناي دةطمةن بوون ديَت.
هةنديَكي ديكة ثيَيان واية لة دواي هاتن و ثةسةند كردني بريدؤزي ثةرةسةندن بةلَطةي نةزم ئةطةري بةهيَزتر
بووة لة جياتي ئةوةي بةرةو الوازبوون برِوات .ئيَستا ئيَمة وا دادةنيَني كة بريؤدزي ثةرةسندمنان قةبولَ نيية و
وةكوو ثيَش سةدةي نؤزدةيةم بةو جؤرةي ثيَشرت بريدةكةينةوة :كتيَبيَك هةية نووسةرةكةي "لؤكؤن
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دونوي"زانايةكي فةرانسيية ،هةموو بةلَطةهيَنانةوةكاني ئةو لةو كتيَبةدا ئةوةية كة ثةيدابووني يةك طةردي
ثرِؤتني ضةندة ئةطةري دروستبووني كةمة ،يةكةم :ئةم ئةذماركردنة خؤي كيَشةي هةية ،ثةيدا بووني ثرؤتني
لة فةزاي تايبةتيدا دروست دةبيَ ،دووةم بة"تةدريج" واتة بةرةبةرة دروست دةبيَ نةك بة يةكجار ،ئةوان هةميشة
ئةطةري دروست بووني لة ثررِاي شتةكان ئةذمار دةكةن ،زؤرضاكة لةطةلَ هةموو ئةم وةسفانة ثةيدا بووني
طةرديَكي ثرِؤتني ئةطةري دروست بووني زؤر كةمة ،بةآلم لة هيض شويَنيَك نةطوتراوة روداويَكي بةم ئةطةري
كةمة ناكريَ رووبدات.
كتيَبيَكي ناياب هةية بة ناوي "قووي رِةش" ،ضةند سالَ لةمةوبةر لة ئةمريكا ضاث كرا ،يةكيَك بووة لة
ثرِفرؤشرتين كتيَبةكان .هةموو بةلَطةكاني ئةو ئةوةبوو كة ئةطةري دروست بووني قووي رِةش هةية ( بة شيَوةي
طشيت زياتر قووةكان رِةنطيان سثيية) .روونكردنةوةي ئةو لة كتيَبةكةيدا ئةوةبوو كة زؤربةي رووداوةكاني ئةم
دونياية بةهؤي رووداوة دةطمةنةكانةوة ثيَكهاتووة .رووداوةكان بة ئةطةري زؤر ،كةمرتن .رووداوطةليَك كة ئةطةري
روودانيان كةم بووة ،لةناكاو سةريان هةلَداوة و ثيَكهاتةي ئةم جيهانةيان ثيَكهيَناوة .بؤمنونة جةنطي جيهاني
دووةم ئةطةري رووداني زؤر كةم بوو .دةتواني نوسينةكاني ئةو كةسانة خبويَنيةوة كة بةر لة جةنطي جيهاني
يةكةم و دووةم نوسراون ،لةوانة "برتراند راسل" ،دةليَن بة ئةندازةيةك دونيا ئارام بووة كة كةسانيَك لةو
سةردةمة نةذيابن ناتوانن بزانن .لة ناكاو بارودؤخةكة تةقييةوة وئةو جةنطانة روويدا .لة مةوداي جةنطي جيهاني
يةكةم و دووةم تيَوري "نةيف علييةت" هاتة ناو بازاري زانستةوة .ناميلكةيةك هةبوو كة لة ئينطلستان نوسرا،
نوسةرةكةي ناوي "فورمان" بوو ،ئةو كاتةي من لةويَ خويَنكاربووم ئةوةم خويَندةوة ،قسةي ئةو ئةوةبوو كة:
يةكيك لة هؤكارةكاني سةرهةلَداني"دةترمينيزم" واتة نةيف علييةت رووداني ئةم دوو جةنطة بوو ،كةس بريي
بؤي نةدةضوو شتيَكي وا رووبدات .لةبةرئةوة هاتن و طوتيان ئةم جيهانة "علييةت"يَكي زؤر ثتةوي نيية ،هاتن
ي بلَيَم روداو
ي رووبدات .من نالَيَم كة هاورِام لة طةلَ ئةم قسانة ،دةمهةو َ
و طوتيان شتيَك هةروا بة ريَكةوت دةكر َ
بة ئةطةري كةم ،روودةدةن ،بةآلم دةطمةنن.
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طةيشتينة ئةو خالَةي كة هيض شتيَك لةزانستدا نيية كة بيهةويَ بووني خودا بسةمليَينَ يان نكؤلي لة بووني خودا
بكات .لةم رووةوة زانست بيَ اليةنة .شتيَك هةية لةم جيهانة كة زؤريش طرنطة ،زانايةك بة ناوي "ئييةن باربور"
نزيكةي ثةجنا سالَ لةمةوبةر كتيَبيَكي نووسي بة ناوي "بابةتةكاني زانست و ئايني" من ئةم كتيَبةم برد بؤ ئيَران
و تةرجةمة كرا ،لةويَدا ئةو نووسةرة دةستةواذةيةك بةكاردةبات بة ناوي" "God of gapsيان "خوداي درزطري"
بة فارسي بة "خداي رخنة ثوش" تةرجةمة كراوة ،ئةم خوداية زؤر ترسناكة ،دةبيَ خؤي ليَ بة دوور بطرين،
واتة لة هةركويَيةك كة لة رونكردنةوةي زانستيانةي شتيَك دةستةوةستان بووي ،ئةوكات ئةم خوداية بهيَنيتة ناو
بابةتةكة ،ئةمة ثيَي دةلَيَن خوداي درزطري ،كة زؤر هةلَةية .ئةمة نةك هةر يارمةتي خوداناسي نادات بةلَكو
شيَوةيةكي سةد لة سةد دذ بةخواناسية .دةبيَ سروشت بة سروشت روونبكريَتةوة ،نابيَ سروشت بة هؤي
سةروسروشت روونبكريَتةوة و ناشتواني .ئةمة لةو هةلَة طةورانةية كة روويداوة .ئيَمة لةذيَر رؤشنايي
ثيَشكةوتنةكاني زانست و فةلسةفة خودامان لةم بريؤكة هةلَةية رزطار كردووة .ئةمة هةلَةية كاتيَك تؤ زانياريي
ئةزمونيت بة شتيَك نةطات ،لةويَدا بلَيَي كةوابوو ئةمة خودا ئةم كارة ئةجنام دةدات .بؤمنوونة من كاتيَك نازامن
باران ضؤن دةباريَ ،كةوابوو ئةوة خودا دةينريَ .من نازامن كةسيَك ضؤن دةمريَ دةلَيَني ئةوة خودا مراندي.
...هتد .ئةمة ثيَي دةلَيَن"  "Gode of gapsواتة ئةو خوداية كة درزةكاني زانياري تؤ ثرِدةكاتةوة .شتيَك كة
تؤ خؤت نايزاني يان هيَشتا زانست كةشفي نةكردووة ،لةجياتي ئةوة تؤ خودا دةهيَنيتة كايةوة ،ئةم خوداية
سةرةجنامي زؤر رؤشنة ،بة هؤي بةرةوثيَش ضووني زانست ثاشةكشة دةكات ،واتة هةركاتيَك هؤكار يان هؤكارةكاني
زانسيت كةشف بنب تؤ ناضار دةبي خودا خبةيتة ئةوالوة .هةر بةم جؤرة بةروثيَش دةرِوا تا دةطةينة ئةو ئةندازيارة
خانةنشينكراوة ،واتة ثيَي دةلَيَن ريَزي تؤ لة جيَطاي خؤي ،بةالَم ئيرت هيض لة دةست تؤدا نيية ،كاروبارةكان
هيَزةكاني سروشت ئةجنامي دةدةن و بةدةستيان طرتووة.
ببينة ،ئةطةر خودايةك بووني هةية ،ئةوا لة ئاستيَكي بةرزتر بووني هةية .لة ناو زةمينة يان ثانتايي هؤكارةكاني
سروشتدا نيية .هؤكاريَك نيية لة هؤكارةكاني سروشت كة بلَيَي خوداوةند لةويَدا بةو جؤرة كاردةكات .ئةطةر هةية
لة ئاستيَكي ديكةدا ضاوةديَري و دةسةآلتي بةسةر ئةم دونيايةدا هةية .سروشت كاري خؤي بة ِريَوةدةبا .هةنديَك
لة يةهودييةكاني موديَرن لة تةفسريي ئايةتةكاني سةرةتاي سفري "وةديهاتن" كة دةلَيَ خوداوةند جيهاني لة
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شةش رؤذ دروست كرد و لة رؤذي حةوتةم ثشوويدا ،لةو تةفسريانةدا دةليَن مةبةست ئةوة نيية كة خودا ماندوو
بوو و دواتر ثشووي دا ،هةلَبةت هةنديَكيان وا دةلَيًن ،بةلَكو كاري جيهاني داية دةست خودي جيهان ،طوتي :لةمة
بةدواوة هيزةكاني سروشت طؤرِانكارييةكاني سروشت دةطرنة دةست و ثيَويسيت بة بةشداري راستةوخؤي من نيية.
ئةمة زؤر وتةيةكي طرنطة ،هةلَبةت فيلسوفاني ئيسالميش ئةم قسةيةيان كردووة ،كة جيهان خؤي خؤي
بةريَوةدةبا .ئةطةر طيايةك دةرِويَ ،يان ئةطةر باران دةباريَ ،ئةطةر منداليَك ديَتة دونياوة ،ئةطةر كةسيَك دةمريَ،
ئةطةر كةسيَك نةخؤش دةكةويَ يان ئةطةر ضاك دةبيَتةوة ،هةموو ئةمانة هيَزةكاني سروشت ئيدارةي دةكةن.
ئيَستا لةوانةية بثرسي ،باشة كة دةلَيَي دؤعا طريا دةبيَ لةم جيهانة ،ئةي ئةمةضيية؟ ئةي موعجيزة ضي؟ سرنج
بدة ،موعجيزاتيش هةمان ئةم هيَزانةن كة خودا لةم دونيايةدا طوجناندوني ،بةآلم من طومت لةوانةية ئيَمة هةنديَك
لةو هيَزانةمان نةناسييبَ ،ئةم جيهانة يةك جيهاني مومكينة نةك تةنيا جيهاني مومكني .زانست مةرجي كايف
دةخاتة روو ،نةك مةرجي الزم .كةوابوو هةر لةم سروشتةدا ،مةبةستم لة سروشت ئةم جيهانة دروستكراوةي
خوداية ،كة هةموو جؤرة هيَزيَكي تيَداية ،لةوانةية تؤ هيَزي دةرونيت هةبيَ ،من ضؤنييةتيةكةي نازامن ،بةآلم
لةوانةية بتواني ميَشكي من خبويَنييةوة ،ئةمة هيض كيَشةيةكي تيَدا نيية و ئةطةري روودانيشي زؤرة ،بةآلم ئةوةي
كة بري بكةيةوة لة شويَنيَك خودا راستةوخؤ ديَت و بةشداري دةكات ،نا .ئةمة هةلَةية ،خوداوةند هيَزيَك نيية لة
هيَزةكاني سروشت ،لة ثانتايي دروستكراوةكاني خؤي كار ناكات ،بةلَكو لةبةرزي ياخود لةسةرووي دروستكراوةكاني
خؤي كار دةكات .خودايةكي لةم جؤرة دةسيت هيَزةكاني سروشيت ناطاتيَ .و لةبةر ئةوة زانست ناتوانيَ ثوضةلَي
بكاتةوة يان بيسةمليَينَ ،بؤ طةيشنت بة ئةو دةبيَ ريَطةي ديكة بطرينة بةر ،يان لة ِريَطةي فةلسفةي ميَتافيزيك يان
لة رِيَطاي شهود"بينايي" و عريفان كة لة دةروةي بابةتةكةي ئيَمةية.
ئةوةي كة بووة هؤي مشتومرِي نيَوان زانست و ئايني خوداي درزطري بوو .خودايةك كة دةهات بؤ ئةوةي جيَطاي
هيَزةكاني سروشت بطريَتةوة ،هةلَبةتة كة زانست ئةم خوداية لة طؤرةثانةكة دوور دةخاتةوة ،بةآلم نةك هةموو
خودايةك ،نةك هةموو تيَ طةيشتنيَك بؤ خودا .خودا لة سةرووي ئةم هيَزانةوةية .هةروةك ئةم شيعرةي مةوالنا
كة دةلَيَ:
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گر سیل عالم پر شود هر موج چون ر
اشت شود
مرغان یآب را چه غم تا غم خورد مرغ هوا
دةريا كاتيَ شةثؤل دةدات ،ئةوثةرِي ئاسيت بةرزي شةثؤلَةكةي ضةندةية؟ ئةطةر بالَندةيةك لة بةرزييةكي زؤرةوة
بفريَ ،ئةم شةثؤلَانة نايطةنيَ و ناتوانن كاريطةري بكةنة سةر ئةو بالَندةية .راستة كاتيَ ئيَمة باوةرمان بة خودا
هةية ،دةلَيَني هةر شتيَك لةم جيهانة روودةدا ،لةذيَر ويسيت خوداية ،بةآلم لةذيَر ويست و ئريادةي ئةو بةو ماناية
نيية كة خودا بؤ خؤي ديَ و وةكوو هيَزةكاني سروشت رةفتار دةكات .ئةكةر وابوو ئةي بؤ هيَزةكاني سروشيت
لةم جيهانة وةدي هيَناوة .هةموو شتيَك تةطبريي نةخشةكيَشراوي ئةوة بة بيَ هيض طومانيَك " .ال حول وال قوة
اال باهلل" ،لة هةمان كاتدا ئةو هيض كات لة ثانتايي هيَزةكاني سروشت كارناكات و لة سةروو سروشتةوةية و ناديارة
لةم جيهانة ،بةآلم لة هةمان كاتيشدا بووني هةية .ئةمة ئيرت نهيَين بووني خوداية .هةروةك "فروغي بةستامي"
دةلَيَ:

یک رفتهای زدل که تمنا کنم تو را
یک بودهای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکردهای که شوم طالب حضور
پنهان نگشتهای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

كةوابوو نادياريَكي ديارة .هةموو بابةتة غةيبييةكان "ثارادؤكسيكالَ"ن ،هةوةك سةعديش دةلَيَ
هرگز وجود حاض غایب شنیدهای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
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هةموو بابةتة غةيبييةكان "ثارادؤكسيكالَ"ن و تيَكةلَ بة رِاز بوونة .لة سةرووي هةموو ئةم رِازانةش خودا
هةية".نور االنوار" و "سراالسرار" .لةبةرئةوة مةفهومةكاني زةيين ئيَمة ثيَي ناطةن .بةلَيَ ،يةك جؤر خوداناسي
هةية كة لةطةلَ زانست تيَكدةطرييَ ،بةآلم نةك هةموو خوداناسييةك .ئيَمة دةرك و تيَ طةيشتنيَكمان بؤ خودا
هةية ،كة دةتوانريَ ناوي بنريَ " وحدت الوجود" دةركيَك كة خودا هةم بووني هةية لةم جيهانة هةم نادياريشة،
لة ضاوي ئيَمة ناديارة .ناديارة لة مةفهومةكاني ناو ميَشكي ئيَمة ،بةآلم لةهةمان كاتيشدا لة هةموو شوينيَك
ئامادةيي هةية .ئةم جيهانة"تةجةلي" يا دةركةوتين ئةوة ،واتة ئةطةر خودا بيويستاية دةربكةوتاية بةم شيَوةية
دةردةكةوت ،كة ئيَستا دةركةوتووة .لةبةرئةوة بؤ هةر شويَنيَك بنوارِي دةتواني بيبيين ،لة طولَيَكدا ،لة روناكيدا،
هةتا لة شةيتانيشدا دةيبيين ،لة ثيَغمبةرانيش دةيبيين .واتة ئةوانة مةزهةري خوداوةندن ،لةم روانطةوة يةكسانن.
عاريفةكان ليَرةدا طةورةترين خزمةتيان بة ئيَمة كردووة كة ئةم خودايةيان ثيَ ناساندووين.
ئةطةر لةم باسة تيَثةرِين و بضينة ناو دةقةكاني كتييب ثريؤز .هةروةك طومت ئيَمة ميَذوو بة ثيَضةوانةوة دةثيَوين.
لةو جيَطايةي ئةم تيَكهةلَضونانة زيادي كردو سةرةتايةكي سةخت و قورسي هةبووة ،لةويَ بوو كة دؤزينةوة
زانستيةكان لةطةلَ تةورات ناكؤكي هةبووة ،لة هةمان كاتدا ئةمانة قورئانيش دةطريَتةوة .من ليَرةدا ديَم كةميَك
لة سةر قورئان دةدويَم .نابيَ دلَمان بةوة خؤش بكةين كة ئةم مشتومرِانةي زانست تةنيا لةطةلَ كتيَبة ثريؤزةكاني
ثيَشرتة و ثةيوةندي بة ئيَمةوة نيية .خالَي يةكةم :ثةيوةندي بة ئيَمةشةوة هةية ،خالَي دووةم :طرميان كة
ثةيوةندي بة ئيَمةوة نةبيَ ،ديسان هةر نابيَ ثشتطويَ خبريَن ،ضونكة ئةوانةش بةشيَكن لة ميَذووي ئايني .ئَيَمة
لةم بابةتة دةبيَ هةموو ئايينةكاني ديكةش لةبةرضاو بطرين .كةوابوو ئةم مشتومرِة وةكوو ئاطري ذيَرخؤلَةميَشة
و هيَشتا بووني هةية ،و ئةم ئاطرة سةر وةدةردةنيَ.
قورئان بة "روالَةت" باس لة خودايةك دةكا كة خوداي درزطرية ،واتة راستةوخؤ ديَتة ناو هيَزةكاني سروشت و
يتوف األنفس حی موتها" .زؤر بة ئاشكرا لة
كاري سروشت ئةجنام دةدات ،لة شويَنيَكدا دةفةرمويَ " :هللا
ي
شويَنيَكي ديكة دةفةرميَ خودا باران دةباريَينَ " :انزلنا من السماء ماء طهورا"  .لة جيَطايةكي ديكة دةفةرمويَ
ئيَمة با دةنيَرين " :ارسلنا عليهم ريحا ضضا" .ئةمانة بؤ هةنديَك لة موتكةليمة موسلَمانةكان ئةو طومانةي
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دروست كردبوو كة "ئةم كارانة خودا ئةجناميان دةدات و هيَزةكاني سروشت هيضيان لةدةستدا نيية ،لة راستيدا
جيهان راستةوخو لة اليةن خوداوة هةلَدةسورِيَ " .هةلَبةتة بة تيَطةيشنت و دةركيَكي لةم جؤرة لة نيوان ثةيوةندي
خودا و جيهان ،ئةوكات لةطة َل زانست دةكةوينة كيَشةوة.
ئيَستا دةمهةويَ ليَرةدا ياسايةكتان فيَركةم كة زؤر بابةتيَكي طرنطة ،بةآلم ثيَش ئةوة شتيَك بلَيَم ،لةوانةية ئيَستا
ئةم بابةتةي باسي دةكةم الي زؤريَكتان قةبولَ كراو نةب َي بةتايبةت ثةيوةندي نيَوان ثيَغةمبةر و قورئان ،بةهةر
حالَ من ناضارم هةموو ئةم شتانة باس بكةم ،ضونكة من لة نوسينةكاني خؤمدا باسم كردوون و بةلَطةم بؤ
هيَناونةتةوة و دةكريَ طفتوطؤيان لةسةر بكريَ .بزانة ئةو ثةيوةندييةي كة وةحي يان كةالمي خودا لةطةلَ
ثيَغةمبةر هةيبووة ،جياوازة لةو ثةيوةندييةي كة لةطةلَ ئيَمةدا هةيةتي .قورئان لةطةلَ ثيَغةمبةر ثةيوةندييةكي
هةبوو كة خاوةني وةحي بوو ،و لةطةلَ ئيَمة كة طويَطرين بؤ وةحي ،ثيوةندييةكي جياوازتري هةية .ثيَغةمبةر
هةموو شتيَكي ئةم جيهانةي لة خوداوة دةبيين ،واتة نةيدةتواني بة جؤريَكي ديكة شتةكان ببيينَ .ضاويَكي بؤ
كرابوويةوة ،كة زؤر زؤر طرنطة ،ئةمة هةمان ضاوي يةكتاثةرةستية" تةوحيد" هةمان كل(سورمةي)
يةكتاثةرةستية كة لةضاوي دراوة .مةوالنا دةلَيَ:
عارفان را رسمهای هست آن بجوی
تا که دریا گردد این چشم چو جوی
كلي يةكتاثةرةسيت لة ضاوي درابوو ،لةراستيدا نةيدةتواني شتةكان لةدةسيت خودا نةبيينَ .ئةم جيهانة خوا ثرِي
كردبوو .هةموو كاريَك خودا ئةجنامي دةدا .طيايةك كة دةرِويَ ،باران كة دةباريَ ،لة هةر دلَؤثيَكي باران و لة هةر
طةآليةكدا خودا بووني هةبووة .ضي لة بةهار و ذيانةوة ،ضي لة ثاييز و خةزان .كةسيَك مردبا يان لة دايك بووبا.
ئةو نةيدةتواني جطة لةمة قسة بكات .كاتيَ قسةي دةكرد وةكوو عاشقيَك بوو ،مةوالنا وتةني:
آن زلیخا از سپندان تا به عود
نام جمله چت یوسف کرده بود
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زلَيَخا كاتيَ قسةي دةكرد ناوي هةموو شتيَكي نابوو يوسف .لة هةموو شتيَكدا يوسفي دةبيين .ئةم ضاوة ئاشقانةي
ئةو جطة لة يوسف هيضي ديكةي نةدةبيين .باشة من كة زلَيَخا نيم و ئاشق بة يوسف نةمب ،هةلَبةتة كة ناتوامن
ئةو ثةيوةندييةم هةبيَ .ئةوة ئةوبوو كة بةم جؤرة دةيبين و قسةي دةكرد .كةسيَك نغرؤ بووبيَ ،جطة لةمة
ضاوةرواني ليَ ناكريَ .لةبةر ئةمةية كة دةلَيَني يةكتا ثةرةسيت سةرةكي ترين ثةيامي ثيَغةمبةرانة و سةرةكيرتين
ئةزموني ثيَغةمبةرانة ،تيَبيين زياترم لةسةر ئةزمووني ثيَغةمبةرانة كة زؤر طرينطة .سةعدي دةلَ َي:
دیگران را تلخ یمآید ررساب جور عشق
ما ز دست دوست یمگتیم و شکر یمشود
هةموو شتيَك لة"دوست" وةردةطريَ .لة دةسيت كةسيَك يان شتيَكي ديكة جطة لة خودا وةرناطريَ .لةويَدا هيَزةكاني
سروشت وون ببون و نةدةبينران .نةك ئةوةي نةكؤلَي بكريَ ،بة َلكو نةدبينران .وةك ئةوةي خودا هةموو شتيَكي
ثرِ كردبيَ .ئةم تةجرةبةية ياخود ئةزمونة عاريفةكانيش هةيانبووة .هةميشةش ثيَيان دةلَيَن "راز الود" ياخود
تيَكةلَ بة رِاز بوونة .ناتونني بلَيَني ضي بوو ،بةآلم بة شيَوةيةك ئةم جيهانة ثرِ لة خوداية كة هةموو شتةكاني
ديكة بة هؤي تيشكدانةوةي ئةو ،رِوخسار و رِةنط وةردةطرن ،بةآلم كاتيَك ئادةميزاد بة ئاطابيَتةو واتة لةو
تةجرةبةية بيَتة دةريَ ،هةموو شتيَك لة شويَين خؤيةتي و هةر بونةوةريَك ياساي و رةنط و قةبارةي خؤي هةية.
ئيَمة ئةو ثةيوةنديةمان هةية.
ياساكةي طومت ئةمةية :كاتيَك قورئان دةخويَنييةوة ،لة هةر شويَنيَك كة دةفةرمويَ خودا ئةو كارةي كرد تؤ بة
شيَوازي ناديار بريي ليَبكةوة ،بةم جؤرة :خوداوةند طياني كةسيَكي ئةستاند ،تؤ بةم جؤرة بريي ليَ بكةوة فآلن
كةس مرد .ئةوة ثيَغةمبةر بوو دةيتواني بلَيَ خودا طياني فآلن كةسي ئةستاند ،لةبةر ئةوةي ئةو خؤي دةيبيين.
خودا باي نارد ،بةم جؤرة بريي ليَ بكةوة ،باي ديَت.....هتد .هةر دووكيان راسنت ،بةآلم ئةو كةسةي هةموو شتيَكي
جيهاني لة ذيَر كؤنرتِؤلَي خودا دةبيين ،ئةو لة هةموو شويَنيَك باسي لة خودا دةكرد بة بيَ هيض جياكردنةوةيةك
"استثنا" ،نةك تةنيا لةو شويَنةي زانست ناتوانيَ وةآلم طؤ بيَت .خالَي جياكرةوةي لةطةلَ خوداي درزطري ئا ئةمةية.
بةلَكوو لة هةموو شويَنيَك خودا بوو كارةكاني ئةجنام دةدا لة مةرط و لة دايك بوون خيَر و شةر .لةقورئان هةية
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كة دةفةرمويَ شةرِيش هةر لة خوداوةية" ،قل أعوذ برب الفلق  1من ررسماخلق :"2نكؤلَي لةمانة ناكات" ،بلَيَ
ثةنا بؤ ئةو خوداية دةبةم كة شةرِي دروست كردووة .ئةمة ئةوثةري لوتكةي يةكتاثةرةستية كة ثيَغةمبةر
هةيبووة .ئةو ئةم ثةيوةندية يةكطرتووييةي نيوان خودا و جيهاني بةم شيَوةية دةبيين ،بةآلم بؤ ئيَمة ،ئةطةر
ئةو ضاوة كراوةمان هةبوو ئةو خؤش بةحالَمان ،بةآلم ئةطةر ضاويَكي لةو جؤرةمان نية بؤ روانيين ئةو جؤرة
يةكتاثةرةستية ،ئةوا دةبيَ لة كاتي خويَندنةوةي ئايةتةكاني قورئان ئاطادار بني بزانني كة ضؤن دةخيويَنينةوة.
" ألم تر أن هللا يسبح له من يف السماوات و األرض" ئةو لةبةرئةوةي هةموو شتيَكي لة خواوة دةبيين ،هةتا
ويَردي بونةوةراني ديكةي بيستووة .مةوالنا دةلَيَ:
فاش تسبیح جمادات آیدت
ٔ
وسوسه تاویلها نربایدت
ئةسلَةن ثيَويست بة راظةكاري ناكات .ريَك شتةكان بة راستةوخؤي روودةدةن.
فلسف کو منکر حنانه است
از حواس اولیا بیگانه است
ئةو هةستيَكي هةبوو كة دةنطي تةسبيحاتي دةبيست .ثةيوةندي ئةمانةي لةطةلَ خودا دةبيين و تةجرةبةي
دةكردن .ئةم كتيَبة "قورئان" ثرِة لةم ثةيوةندييانة .ضوونة ناو رِؤح و ناوةرِؤكي ئةم كتيَب وا لة ئادةميزاد دةكات
كة لةطةلَ حةقيقةتي جيهان بنب بة يةك ،ضاويَكي ثيَغةمبةرانة دةدات بة ئادةميزاد ،يان ضاويَكي عاريفانة ،بةآلم
كاتيَ ئيَمة دةخيويَنينةوة نابيَ دووضاري هةلَة بني .مةوالنا لة سةرةتاي دةفتةري دووةم دةلَيَ:
نامصور یا مصور گفتنت
باطل آمد یب ز صورت رفتنت
ای بسا کس را که صورت راه زد
قصد صورت کرد و بر هللا زد
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هةنديَك خةلَك لةطةلَ يةكرت مشتومرِ دةكةن كة خودا "صورت" روخساري هةية يان نا .دةلَيَ ئةوةي كة دةلَيَ
روخساري نيية دةبيَ بؤخؤشي لة روخساري ضوبيَتة دةريَ تا بتوانيَ ئةو قسةية بكات .لةبةرئةوة ئيَمة لةناو
جيهاني روخسارداين هةميشة قسة لة روخسارةكان دةكةين هةتا ئةطةر بة روالَةتيش لة بيَ روخساري خودا قسة
بكةين ،مانا راستةقينةكةمان ليَوة ديار نيية.
ئةطةر لةمة تيَثةرين هةرضةند هيَشتا بابةتةكة تةواو نةبووة .لة قورئان هةنديَك شت باس كراوة كة بة "روالَةت"
َ
َ َ َْ
َ رى َ َ َ َ َ ْ َ ى ْ
س َو َجدها تغ ُر ُب ِ يف َع ْ ٍی َح ِمئة
لةطةلَ زانست ناكؤكة ،بؤ منوونة "ح ٰن ِإذا بلغ مغ ِرب الشم ِ
من نالَيَم ئةمانة تةفسري نةكراون ،من تةنيا روالَةتي ئايةتةكان باس دةكةم .يان حةوت ئامسان ،كة هةموو ئةوانةي
تةفسريي قورئانيان كردووة ،هةمان حةوت ئامساني "بةتليمؤسيان" باس كردووة .واتة هةر ئةو بؤضونانةيان بؤ
هةسارة و خؤر و زةوي هةبووة كة تا بةر لة كؤثةرنيك باو بووة .يان بؤ منوونة لة بارةي ئادةميزاد كة دةفةرمويَ:
"خلق من ماء دافق يخرج من بی الصلب و ال رتائب" بينيومة زؤريك لةوانةي ئةمرؤ تةفسريي قورئان دةكةن،
كاتيَ دةطةنة ئةم ئايةتانة كيَشةيان بؤ ثيَش ديَت و هةو َل دةدةن راظةي بؤ بكةن .يان بؤمنوونة لة بواري جن ،لة
سورةتي البقرة كةسانيَك كة سووخؤرن وةكوو ئةوةي جن دةسيت ليَ وةشاندبن" :ألذين يأكلون الربا ال يقومون
اال كما يقوم الذي يتخبة الشيطان من المس" .ضي لةبارةي ئةمانةوة دةتوانريَ بطوتريَ؟ ئةم بابةتةي دةست
وةشاندني جن كة باسم كرد ،يةكيَك لة لةوانةي تةفسريي قورئاني كردووة بة ناوي "زةخمشةري" لة تةفسريي ئةم
ئايةتةدا نووسيويةتي كة قورئان ليَرةدا لة زاري بريوباوةرِي خودي عةرةبةكانةوة قسةي كردووة ،ئةوان ثيَيان
وابووة كاتيَك جن دةضيَتة لةشي كةسيَكةوة هاوسةنطي لة دةست دةدا .ئةمةش ريَطة ضارةيةكة .ئةويش ئةوكاتة
هةسيت بةوة كردبوو كة ئةم قسةية لةوانةية لة روانطةي زانسيت و فةلسةيف سةردةمي خؤي ثةسةند نةبيَ مةوالنا
ليَرةشدا باسي ئةم قسةيةي "زةخمشةري" كردووة:
فلسف مر دیو را منکر شود
ٔ
سخره دیوی بود
در همان دم
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دةلَيَ مةطةر بؤخؤي جين طرتووة كة دةلَيَ جن بووني نيية؟ هةلَبةتة هةن لة زانايان كة بابةتي زانستيان لة
قورئان هةلَينجاوة ،من ناتوامن لةطةلَ ئةم كارة هاوِرا مب .لةو حالَةتدا دةبيَ ضي بكةين كة هةست دةكةين ئايني
لةطةلَ زانسيت سةردةم ناكؤكي هةية؟ من رِاي خؤم زؤر بة ئاشكرا طوتوة ،ئيَمة دةبيَ ضاوةرِوانييةكامنان لة ئايني
راست بكةينةوة ،هةروةها دةبيَ ضاوةرِوانيةكامنان لة ناسيين خودي ثيَغةمبةريش راست بكةينةوة .ضاوةرِواني
زؤرترين رادة (ماكزميوَم) لة ئايني ،لةناوضوونة .واتة ضاوةرِاونيكردني هةموو شتيَك لة ئايني و بةرِاست زانيين
هةموو ئةوشتانةي بة ناوي ثيَغمبةر و ئيمامةكان بؤيان طيَراوينةتةوة ،ئةمانة بة برواي من راست نني .هةلَبةت
ئةم باوةرانة لة زةين يان ميَشكي ئيماندارن جيَطاي طرتووة و الدانيشي زؤر ئةستةمة.
ِراستكردنةوةي تيَروانينةكامنان بؤ ئايني و ثيَغمبةر هيض زيانيَك بة ئةركانة ئايينيةكان ناطةيةنيَ .باوةرِة
بنضينةييةكاني وةكوو باوةرِ بوون بة خوداو رِؤذي دوايي و ئةو شتانة لة جيَطاي خؤيان دةميَننةوة ،بةالم ئةطةر
ثيَغةمبةريَك ئةستيَرةناس نةبوو يان ثزيشك نةبوو ياخود لة بواري ثزيشكي بيَ ئاطا بوو ،ئةوكات ئةطةر
بؤشاييةك دروست بوو لة وتةكاني بةرامبةر فيزيؤلؤذي يان ئةستريةناسي ،ئةمانة هيض زيانيَك بة ثيَغةمبةرايةتي
ئةو ناطةيةنيَ .دةبيَ خؤ بةدوور بطرين لةوةي كة ثيَغةمبةران تةواو كاملَ بوونة و هةموو شتيَكيان زانيوة.
ثيَغةمبةر بة ئاشكرا دةيطوت كة من مرؤظيَكم وةكوو ئيَوة" :قل انما أنا ر
بش مثلكم يوىح" ،لةبةرئةوة نابيَ
"مرؤظ بوون"ي ثيَغةمبةرمان لة بريبضيَتةوة .نابيَ بريمان بضيَتةوة كة ئةو مرؤظ بوو وةحي بؤ دةهات ،بؤية
هةموو تايبةمتةندييةكي مرؤظ بووني تيَدابووة و ئةم تايبةمتةنديانةش لة كتيَبةكةيدا دةردةكةويَ و خؤي نيشان
دةدا .هةر وةكوو طومت دةزامن ئةم قسانةي من بؤ هةنديَ كةس زؤر قورسن و ثةسةندكراو نني ،بةآلم دةكريَ
طفتوطؤيان لةسةر بكريَ .لةم سةردةمةي ئيَمة ريَطا ضارةسةريَكي ديكةمان بؤ مشتومري نيَوان ئةقل وةحي نيية،
جطة لةوةي بازنةي ضاوةروانييةكامنان لة ئايني و ثيَغةمبةران سنوردار بكةين .زياتر تةركيز لةسةر ئايينيَكي
كةمرتين رادة (مينيموم) بكةينةوة .نابيَ بؤ ئايتةكان بةشويَن راظةكارييةوة بني و بةهانةيان بؤ بهيَنينةوة .ئةم
كارة يةهودييةكانيش لةطةلَ تةورات كرديان ،بةآلم هةولَيَكي بيَ سوود بوو .ياخود نابيَ بةدواي ئةوةوة بني كة
بابةتة زانستيةكان لة قورئان دةربهيَنني .ئةم كارة كةساني ديكةش كردويانة و بيَ سوود بووة .دةبيَ بزانني ئيَمة
ضيمان لة ئايني دةويَ .ئيَمة ضيمان كةم بووة كة شويَن ثيَغةمبةر كةوتووين .ئايا فيزيؤلؤذميان كةم بوو؟
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ئةستريةناسيمان كةم بووة؟ ثزيشكيمان كيَشةي هةبووة كة بؤتة هؤي ئةوةي شويَن ثيَغةمبةر بكةوين؟ يان
هؤكاريَكي ديكةي هةية؟
ئيَمة دةتوانني نيازة زانستييةكامنان بةدةست بيَنني ئةويش لة ريَطاي خويَندن و تويَذينةوة ،بةلَكو هيض كات ئةم
نيازانة نني كة واي لة ئيَمة كردووة شويَن ثيَغةمبةران بكةوين .ئيَمة دةتوانني بؤخومان خانوو دروست بكةين،
بؤخؤمان بؤرِي كيَشي بكةين و ثيَويستيةكاني ديكةي خؤمان جيَبةجيَ بكةين ،نابيَ بضني لة ثيَغةمبةران بثرسني
كة ئةندازياري و بؤري كيَشي  ...ضؤنة؟ لةبةرئةوةي ئةمانة بةشيَك نةبوونة لة روكنةكاني ثةيامي هيضكام لة
ثيَغةمبةران ،هةروةها بةشيَكيش نةبوونة لة ثيَويستيةكاني ئيَمة بؤ خودا .ئيَمة ئةطةر ثيَويسيت لةم جؤرةمان
هةبيَ ناضني لة ثيَغةمبةران بثرسني و لة قورئانيش بةدوايدا ناطةرِيَني و نابيَ ئةو كارةش بكةين .ئةطةر وامان
كرد ،ديارة كة بة ِريَطةيةكي هةلَةدا رؤيشتووين ،ئةم كتيَبة و ثيَغةمبةريشمان بة هةلَة ناسيوة.
هةنديَك لة ِريَبةراني ئاييين ئةم ضاوةراونيية زؤرترين رِادية ياخود"ماكسيماليستةيان" لة ئاييندا جيَطري كردووة
كة هةموو شتيَكتان لة ئايني بويَ ،لة راستيدا بةم جؤرة نيية .هةنديَك ثيَيان واية كاتيَ خودا لة قورئان دةفةرمويَ
"يوم اكملت لكم دينكم" واتة هةموو شتيَكي تيَداية ،نةخيَر .ئايني بؤ رِيَنمايي ياخود"هدايت" كاملَة .واتة لة
ضوارضيَوة يان "فؤنكسيؤن"ي خؤي كاملَة نةك لة هةموو شتيَك .من ئةطةر طومت ئةم كتيَبة بريكارية كاملَة واتة
لة فيَربووني بريكاري كاملَة نةوةك ئةوةي كة ثزيشكيشي تيَدا دةستكةويَ .ئايني كاملَة ،بةآلم بؤ ِريَنمايي
مرؤظةكانِ ،ريَنمايي بؤ كامةراني لة رؤذي دواي.
با بة شيَوةيكي قةتعي بليَم" :ئةطةر نةمردباين و ذياني دواي مردن بووني نةباية ،ئةوا ثيَويستمان بة ئايني
نةدةبوو ".ئيَمة كاري دونياي خؤمان بةرِ َيوة دةبرد ،ئةو كؤمةلَطايانةي كة ئايينيان نية يان ثشتيان لة ئايني
كردوة دةستةوةستان نةبوونة لة بة ِريَوةبردني كاروباري دونيايان .ئيَمة ثيويستمان بة ئايني نيية بؤ بةريَوةبردني
دونيا ،بةلَكو ئاماجني سةرةكي كامةرانية لة رؤذي دوايي .ئايني لة بنةرةتدا بؤ ئاخريةت هاتووة ،نةك بؤ دونيا،
بةالَم لةبةرئةوةي ئيَمة بةم دونيايةدا ت َي دةثةريَن ،ئةوا نيمضة نيطايةكيش بؤ ئةم دونياية دةكةين و طةرنا لة
روانطةي ئايينةوة دونيا لة سيَبةرة .مرؤظةكان دةبيَ دونيا بناسن و ئيدارةي بكةن و نابيَ ضاوةرِواني ئةوةيان
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هةبيَ كة ثيَغةمبةران هونةري بةريوةبردن و ياساكاني زانست و نهيَنيةكاني سروشتيان ثيَ بناسيَينَ .ئيَمة دةبيَ
ضؤنيةتي طةيشنت بة كامةراني ئةو دونيا لة ثيَغةمبةران بثرسني .ئةوةي كة ضي نيازيَكمان هةية بؤ طةيشنت بة
خؤشبةخيت ئةو دونيا .ئةمة خالَي يةكةم.
خالَي دووةم :ئيَمة دةبيَ لةطةلَ بةديهيَنةري ئةم جيهانة ضي ثةيوةندييةكمان هةبيَ؟ ئةو خودايةي كة دروستكاري
ئيَمةية و بةندةكاني خؤش دةويَ .ئا ليَرةداية كة ضةمكي دؤعا و بابةتي ثةرةستش رؤلي خؤيان دةبينني .فيقهي
ئاييين كة زياتر لة ئيسالم و يةهودييةت هةية ،تويَكلَي ئايينة ،واتة رووي دةرةوةي ئايينة .كاكلَ و ناوكي ئايني،
ئةزمووني ئايينية و هةروةها ئةزمووني يةكتاثةرةستية كة باسم كرد ،لة هةمان كاتدا ئاكاري جوان و
موخلَيسانةش .هةلَبةت ئايني ثيَشناريَكي بؤ بةرِيَوةبردني كاروباري دونياش كردووة ،لة ثةيوةندي مرؤظةكان
لةطةل يةكرت ،ضي لة كرِين و فرؤشنت و بواري كؤمةآليةتي ياخود هةتا حكومةت كردنيش ،بةآلم ِريَطةي زةروري
نيية ،بةلَكو يةكيَكة لة ِريَطاكاني بةرِيَوةبردني كاروباري دونيا .ئةطةر كرا بةم ِريَطاية كاروباريي دونيامان
بةرِيَوةبةرين ئةوا ئةم ِريَطاية دةطرينة بةر ،بةآلم ئةطةر ناكريَ دةبيَ ليَي طة ِريَني .ئةو ياسايانة بؤ ضارةسةكردني
كيَشةكان هاتوون ،ئةي ئةطةر خؤيان بؤنة هؤي كيَشة ،ئةوكات دةبيَ وازيان ليَ بهيَندريَ و بةدواي ريَطةضارةي
ديكةو بني.
من ئةم بابةتانةم بةو ثةرِي كورت و ثوخيت باسكرد .دلَنيام كة ئةطةر ديندارييةكي كةمرتين رِادة (مينيمالَ)
بطريتة بةر و كاكلَي ئايني بناسي ياخود تويَكلَ و كاكلَي ئايني بناسي ،هاوكات ئةزمووني ئايينيش بكةيتة ناوةندي
هةموو ئةمانة ،ئةوا هيض ثيَشرِةوييةكي زانسيت و فةلسفةي ناتوان َي زيان بة باوةرِةكةت بطةيةنيَ .ئةوكات مةست
و حةيران لةديار خودا دادةنيشي و خةمي هيض كام لةم ئالَوطؤراِنةت نابيَ .لة هةمان كاتدا دةبيَ سووديش لةم
طؤرِانكاريانة وةربطرين .قسةيةك هةية كة دةطيَرِنةوة كة بة " ِراسلَ"يان طوتوة" :هةنديَك خةلك دةترسن كتيَيب
زؤر خبويَننةوة ،دة َل َين ميَشكمان ئالَؤز دةبيَ ".ئةويش طوتويةتي" :لةو كةسة مةترسن كة ضةند كتيَبيَك
دةخويَنيَتةوة ،بةلَكو لةوة برتسن كة تةتيا يةك كتيَب دةخويَنيَتةوة و لةسةر يةك سةرضاوة دةذي ".بؤية دةلَيَم
سةرضاوةكاني بريي خؤتان زياتر بكةن.
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ئايني تا ماوةيةكي زؤريش تاكة سةرضاوة بووة .روحانيةت دامةزراوةيةكي تاك سةرضاوةيي بووة .تةنيا لة
سةرضاوةكاني ناو خؤي دة ِرواني .دةبيَ بازنةي سةرضاوةي زانيارميان فراوانرت بكةين .هةروةك لةبةشي يةكةم
طومت :خودا هةم بةزماني "زانست" قسةمان لةطةلَ دةكات هةم بة زماني "فةلسةفة" و هةم بة زماني "وةحي"يش،
يةك زمان نةبووة ،بطرة هيَشتا زؤريَك لة قسةكانيشي نةكردووة ،ئيَمة دةبيَ بضني كةشفيان بكةين و طويَ بيستيان
بني ،ضي لة ِريَطاي بينايي ("شهود) يان لة ِريَطةي بريكردنةوةي ئةقلَي و ياخود لة ِر َيطةي ئةزمونةوة .هةموو
ئةمانة ِريَطان بؤ دؤزينةوةي نهيَنيةكاني خودا .دةبيَ طفتوطؤيةك لةنيوان دةرةوة و ناوةوةي ئايني دروست بيَت.
ئةم دوو ناوضةية ،دوو ناوضةي داخراو نني بة ِرووي يةكرتيدا ،بةلَكؤ هةميشة سةر ِريَذ دةبن بةسةر يةكرتدا .من
لة كتيَيب "قبض و بسط"دا باسم لةم خالَة كردووة ،كة زانيارييةكاني دةرةوةي ئايني لةطةلَ زانيارييةكاني
ناوةوةي ئايني لةطةلَ يةكرت هةلَدةكةن واتة"تعامل"دةكةن و هةروةها سوود لة يةكرت وةردةطرن و لةطةلَ يةكرت
طفتوطؤ دةكةن و وةآلمي ثرسيارةكاني يةكرتيش دةدةنةوة .والناني هةر كام لةمانة ،ب َي بةمشان دةكات لةم ديالؤطة
ئةريَين و بةسوودة .لةبةرئةوة دةبيَ نرخي هةردووكيان بزانني و دةبيَ سوود لة هةردواليان وةربطرين .هاوكات
دةبيَ سنوري هةردووكيشيان بزانيني ،نابيَ نة زانست و نة ئايينيش ث َي لة بةرِةي خؤيان زياتر راكيَشن .هةروةها
نابيَ هيض كاميان خؤبةزل زان بن ،ضونكة ئةوكات لةطةلَ يةكرت دةكةونةجةنطةوة ،بةآلم زانستيَكي خاكي و
ئايينيَكي خاكي هيض كات دووضاري جةنط و مشتومرِ نابن و بة ئاشيت وئارامي لة تةنيشت يةكرت لةسةر كارةكانيان
بةردةوام دةبن.
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن
ور نه چون بنگری از دایره بتون ر
باش

وسالم علیكم و رحمة هللا
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