دەگﻧوە ﻛﻪ“ریﭽارد رورﺗی” گﻮﺗﻮیﺗی ل سردەﻣاﻧی ﭼرﺧی ﻧاویین ﺧﻮدا ،ﺧﻮدا
بﻮو .دواﺗر ل سردەﻣی رۆشﻨﮕری و ﻣۆدرﻧیﺘ ﺧﻮدا ،ئق بﻮو و ئوڕۆﻛش واﺗ
ل سردەﻣی ﭘۆسﺘﻤۆدرﻧیﺘ ،ﺧﻮدا بﻮوﻧی ﻧیی .ئم قﺴی سركی ل راسﺘی داوە.
بﺘی ئق یاﺧﻮد ﺧﻮدای ئق ئﻣۆ شكاوە و ﻧﻮی ل ﻧﻮ ﻧﻮان ﻧﻣاوە ،ئو وشیی
رۆژگارﻚ ل ﭘیرۆزﺗریﻨﻛان بﻮو و ﺟﮕای شاﻧازی و ل برزﺗریﻨﻛان بﻮو ،بم
ئﻣرۆ سرﻛﺰ و بدەﻧﮕ و ﺟﮕای گﻮﻣان و دڕدوﻧﮕ .ئقی ئرەسﺘۆیی ،ئقی
دیكاریﺘی ،ئقی ﻛاﻧﺘی ،ئقی ھیﮕی ،ئقی دیﻨی ،ئقی ﻣﮋوویی ،ئقی دیالیكﺘیكی،
ئقی ھﺰری ،ئقی ﻛردەیی… ﺧﻮﻻس ب وردودرشﺖ و ڕەش وبۆرییوە ،ئاوﻨی
ئق بﺟۆرﻚ وردوﺧاش بﻮوە ﻛ ئیﺘر روﺧﺴاركی ﻛاﻣی ﺗیا ﻧابیﻨرێ.
ئﻣۆ ﻛاﺗﻚ لبارەی ئقوە قﺴان دەﻛین ،ﻣبسﺖ ل ﺟۆرەﻛاﻧی لۆژیكی
براﻧﺒرﻛ ﻛردن و ﺗﻮﮋیﻨوە و سلﻤاﻧدن و ڕەﺗكردﻧوەی ،یاﺧﻮد ﻣبسﺖ ل
برھﻣ ھﺰرییﻛاﻧ لواﻧ فلﺴف ،زوان ،ئاﻛار و زاﻧﺴﺘ .لبرئوەی ئم
برھﻣاﻧش ھﻣﻮویان ڕەوان و گۆڕاون ،بۆی گۆڕان و ﭘرەسﻧدﻧی ئق بشك
ل بابﺗ بﮕﻧویﺴﺘﻛاﻧی ئم ڕۆژگارە .ئقی ﻛۆن و ئقی ﻧﻮێ لكﺘر ﺟیاوازن،
ﭼﻮﻧكﻮ برھﻣﻛاﻧی ئم ئق ،واﺗ زاﻧﺴﺖ ،فلﺴف ،ئاﻛار ،سیاسﺖ و ئابﻮورییان
لكﺘر ﺟیاوازە .لبرئم وكﻨﭼﻮوﻧیان ﭼارﻚ ﻧیی ﺟﮕ لوەی دەسﺘوداﻣﻨی
ڕﮋەییﺨﻮازی)ﻧﺴﺒیﮕرایی( بﺒین ﻛ ئوەش ھﻣان ئو شﺘی ﻛ ئﻣۆﻛ ھﻣﻮوﻣان
ﺗیدا ﻧﻘم بﻮویﻨ.
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بشﻚ ل فیﻠسﻮوفاﻧی ﻣﻮسﻤاﻧان ،وایان حساو دەﻛرد ﻛ ئقی ھﺰری ل
بﮕﻧویﺴﺘﻛاﻧی ھﺰرە و ئقی ﻛردەییﺶ ل بﮕﻧویﺴﺘﻛاﻧی ﻛردەیی .ب ﭘی
ئم بۆﭼﻮوﻧ ،ئوێ بﮋین ﻛ بﮕﻧویﺴﺘیشﻛاﻧیﺶ گۆڕدراون ،ئوەی ل بۆ
ﭘشیﻨان بﮕﻧویﺴﺖ بﻮوە ئﻣۆ لم ﭘﻠ و ﭘاییی ﺧۆی ﻛوﺗﻮوە و ﭘﭽواﻧ
بﻮوەﺗوە .ل ﭼرﺧی ﻧاوین بﻮوﻧی ﺧﻮدا ل بﮕﻧویﺴﺘﻛاﻧی ھﺰریی بﻮو ،بن
ئﻣرۆﻛ ئم ﭘﻠیی ل دەسﺘداوە ،ل بری ئوە "ﻣافی ﻣرۆ" بۆﺗ بﮕﻧویﺴﺘی
ڕۆژگار .ئﻣ ل ﻛاﺗكدای ﻛ ئم شﺘ ل ئقی بﮕﻧویﺘﺴی ﻛردەیی ﭘشیﻨان ھیﭻ
ئاسار و ﻧیشاﻧیﻛی ل بدی ﻧاﻛرێ .سردەﻣی رۆشﻨﮕری ،ﺧۆی رۆشن دەدی و
ﭼرﺧی ﻧاویﻨیشی ب ﺗاریكی ﻧاودەبرد ،ھﺒت ئگر ل ﭼرﺧی ﻧاوییﻨییﻛاﻧﺖ
ﭘرسیﺒا ،ئوا شﻮﻨی ئم دوو ھاوەﻨاوەیان ئاﻮگۆڕﻛ ﭘدەﻛرد و رۆشﻨاییان بۆ
ﺧۆیان ﭘسﻧد دەﻛرد و ﺗاریكیﺶ بۆ رﻛابراﻧی .دەرﻛوﺗﻮوە ﻛ ھم سردەﻣی
رۆشﻨﮕری و ھم ﭼرﺧی ﻧاویﻨیﺶ دیﻮاركیان ب دەوری ﺧۆیاﻧدا ھﭽﻨی بﻮو و
ﻧاوی سرﻣشﻖ)ﭘارادایم(یان ل ﻧابﻮو یاﺧﻮد ھﻣان )بﮕﻧویﺴﺘی( ﻛ داﻧیشﺘﻮان
و شﻮﻨكوﺗﻮاﻧی ئم دووە ب زەحﻤت ل ئاسﺘكی برزﺗر دەیاﻧﺘﻮاﻧی ،دەسﺖ بكﻧ
رەﺧﻨگرﺗن ل ﺧۆیان .ﺗﻧیا ئو ﻛاﺗ ﭼاو و گﻮێ و زﻣاﻧیان ﻛراوەﺗوە ﻛ ئم
دیﻮاراﻧیان ڕوﺧاﻧدووە ،ﻛ سردەﻣی ئﻤش واﺗ ئم ﭘۆسﺖ ﻣۆدرﻧیﺘی
لكﭽﻮﻧكی لو ﺟۆرەی ھی.
ھﻣﻮوان ئو ﺧا ل" ﻛﻮیﮫن" و "فۆﻛۆوە" فربﻮوﻧ ﻛ ئﻤ ﺗﻧیا یك عقﻧییﺗﻤان
ﻧیی بلكﻮ ﭼﻧدین عقﻧییﺗﻤان ھی ،ئگر بﻤان ھوی واﻧیﻛی حﺴاویی لﻮە
فیربﺒین بریﺘیی ل" ﺧۆبزلﻨزاﻧیﻨی عقﻧی" .ﭘشیﻨیان دەیاﻧﮕﻮت فیﺰ و لﺧۆبایی
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بﻮون ﭘردەی ب ڕووی دەﻛارﻛردﻧی ئاوەز ،بم وﺴﺘا دەب بﮕﻮﺗرێ فیﺰ ،ﺧﻮدی
ب ئاوەزیی .ﺧاﻛی بﻮون ل ئاﻛارە ﺟﻮاﻧﻛاﻧی زاﻧﺴﺖ دۆسﺘان و داﻧایاﻧ.
ل یاسا گشﺘی و ﺟیﮫاﻧییﻛاﻧا بﮕرە ﻛ رۆژگارﻚ ب ئقی ﻛاﻣ حساو دەﻛرا و بۆ
ھﻣﻮو ﻣرۆﭬﻛاﻧیان براسﺖ دەزاﻧی ،بم ئﻣۆ ل ئاۆزﺗرین ﻛشﻛاﻧ ،ﺗاﻛﻮ
ئﻣۆﻛ ل ڕۆژگاری فرە ئاییﻨی )ﭘﻠۆرالیﺰم( و ڕﮋەییﺨﻮازی ﻛ برھﻣﻛی ﺧاﻛی
بﻮون و دژە دوگﻤاﺗیﺰﻣ ،بم ئق ﻧك ھر ﺗﻧیا ل ﻧاوەوەی ﺧۆی رووبرووی
زۆرﻚ لو شﺘاﻧ بۆﺗوە ﻛ بﻮﻧﺗ ھۆی لبریك ھﻮەشاﻧی ئاوەز ،بكﻮ ل
دەرەوەشا ﻛﺒﻛكاری زۆری ھبﻮوە و ھی .ﻣن لرەدا ئاﻣاژە ب س داﻧ لو
رﻛابراﻧ دەﻛم ﻛ ﺧۆم ل گیان ژیاوم و ئزﻣﻮوﻧم ﻛردوون:

ئهق و وەحی
"بﻧدیكﺖ" ﭘاﭘای شاﻧﺰھم ،لم ئﺧیراﻧ وﺗاركی دا ﻛ قﻮاقﻮی لكوﺗوە ،ب
ﭘﻨازیﻨوە باسی ل ڕەفﻘایﺗی و ھاوﻛاری ﻧﻮان فلو فلﺴفی یۆﻧاﻧی ﻛرد،
ئاشﺘوایی ﻧﻮان ئم دواﻧی بفڕ و بﭘﺰ ﻧاوبرد و ئیﺴﻼم و ﭘۆﺗﺴﺘاﻧﺘیﺰﻣی ب
ﻧاحز و دزﻮ ل قم دا ،لوەی ﻛ ئﻣاﻧ ﻧیاﻧﺘﻮاﻧیﻮە ل ﺗك ئق ،ئویﺶ ئقی
فلﺴفی و یۆﻧاﻧی وەﻔﺗیان ھب و ب ﺧﻮیایی ﺧﻮدای ئیﺴﻼﻣی ب دژە ئاوەز و
دژە ژیریی زاﻧی .لرەدا ﺟﮕای داوەری ﻛردن لسر ئم قﺴ ل ڕوو ﭘ و ﻧاوبﺗا
ﻧیی ،بكﻮ ﻣوزوعﻛ ئوەی ﻛ ﭘﻮەﻧدی ﻧﻮان عق و وەحی ھیﭻ ﻛات
ﭘﻮەﻧدییﻛی ﭘیاواﻧو ست ل ست دۆسﺘاﻧ ﻧبﻮوە.
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عق سربﺧۆی ل رۆح ،ھردەم ب رقبری رۆح حﺴﻮ دەﻛرێ و ﭘﻐﻣﺒراﻧیﺶ
ھیﭻ ﻛاﺗ ﺧۆشیان ﻧھاﺗﻮوە ب فیﻠسﻮوف بﻨاسرن .ﻣﻮﺗﻛلیﻤﻛان ﻛ بﮕاﻧدن
و عقﻧدﻧیان بۆ باوەڕە دیﻨییﻛان دەﻛرد و ﺧۆیان ب ﺧﺰﻣﺗكاری ئاییﻨﻛیان
دەزاﻧی ،ﻛﭼی ل ﻻی شﻮن ﻛوﺗﻮاﻧی ئۆرﺗۆدۆﻛﺲ ب ﺧاین حساو دەﻛران .ئﻣاﻧ
ﻣﻮﺗھم ئﻛران بوەی ﻛ ب ھۆی ئقﻧی ﻛردن ،دین ئﻛﻧ ﭘاشكۆی ئق و ب
ﺗرازوی ئاوەز ڕاسﺘی و دروسﺘی دین ئﭘﻮین ﻛ ئﻣش ،ﺟﮕای گﻮﻣان و ب
بھرەیی .باوەڕداران دەیاﻧﮕﻮت ﻛ وەحی ھاﺗﻮوە ﺗا دەسﺘی عق بﮕرێ ،ﭼۆن ئب
ئﻣ ﭘﭽواﻧ بﺒﺘوە و ئﺴﺘا ئاوەز بﺖ دەسﺘی وەحی بﮕرێ؟ ھﻧدكیﺶ لﻣ
زیاﺗریان وﺗﻮ و ﭘیان وابﻮو ﻛ عق ﺗﻧیا بۆ ﭼرای شواﻧی ب وەحی بﻛك،
ھرﻛاﺗ ﺧۆری وەحی سری وەدەرﻧا ئب ئم ﭼرای ﺧاﻣۆش بكرێ .ھﺒت
ﺟۆرێ ل ھاوﻛاری ﻧﻮان ئم دواﻧ ﭘیا بﻮو ،ئویﺶ ئوەی ﻛ ﺧﻮای داھﻨر واﺗ
ﺧﻮﻘﻨری ئق ھﻣان ﺧﻮای ﻛ وەحی ڕەواﻧ ﻛردووە ﻛ ئﻣش ﺧشﺘی بﻨاﻏ بﻮو
بۆ ھﭽﻨیﻨی دیﻮاری ھاوﻛاری ﻧﻮاﻧیان .زۆرﻚ ل فیﻠسﻮوفاﻧی گاور و ﻣﻮسﻤاﻧان
لواﻧ" ئیﺒن سیﻨا" و "فارابی" و "ﺗۆﻣاس ئاﻛﻮیﻨاس" لم دۆدا بﻮون .قﻮﺗابﺨاﻧی
ﻛﻻﻣیی "ﻣﻮعﺘزیﻠ "ﻛ بداﺧوە ل براﻣﺒر"ئشﻌری" شكاﻧكی ﻣﮋووی
بﺧۆیوە بیﻨی ،لسر بﻨﻣای رازی بﻮون ب" ئق و شرع ﭘكوە" بﻮﻧیاد ﻧرابﻮو
و لگڵ فلﺴفی یۆﻧاﻧیﺶ دەسﺘﻣﻼﻧ بﻮو .ﺧﻮدای ئم قﻮﺗابﺨاﻧی ﺧﻮدایﻛی
دادﭘروەر و ئاﻛار ﭘسﻧد بﻮو ،ھاوﻛات ﻛارەﻛاﻧیشی ب ﻛیﻔی ئاوەز بﻮو .لم
قﻮﺗابﺨاﻧی ئاوەز ئوەﻧدە ﭼاخ بﻮو ﻛ دین ب لڕی دەردەﻛوت .رﻚ ب ﭘﭽواﻧی
ئشﻌری ﻛ ئاییﻨكی قو و ئقكی ﻻوازی ھبﻮو .سۆفییﻛان ھر ل بﻨڕەﺗا
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حساوكی ﺗریان لسر ئﻛرا ،گیشﺘﺒﻮوﻧ ئویﻨكی برز و بﭘﺰ ﻛ ئق و دین
ل ﻻیوە ﻻواز دەردەﻛوت.
ب ،دەسﺘكوﺗﻛاﻧی ئقی ئزﻣﻮوﻧی ل سدەی شاﻧﺰە و حﭬدەی ئورووﭘا
ﻛشﻛشی ﻧﻮوسﺘﻮوی ﭼﻧدین سای ﻧﻮان زاﻧﺴﺖ و ﻛﺘﺒی ﭘیروزی وەﺧبر
ھﻨا ،ﻛ ب بوای ﻣن ئم ﻣشﺘﻮﻣاﻧی ﻧﻮان زاﻧﺴﺖ و ئایین ب قازاﻧﺠی ھرﺗﻚ
ﻻیان بﻮو و فریﺶ بﻮون ﻛ ئیﺘر ئیدیﻌای زلﺘر ﻧﻛن و ب فیﺰ بن ،ھاوﻛات براﻣﺒر
دۆزیﻨوەﻛان و ئاۆزیی ڕاسﺘیﻛاﻧیﺶ زیاﺗر ھسﺘیار بن .ئم ﭼق وھرای ﭘشەویی
ﻛرد ﺗاﻛﻮ سرھداﻧی ﭘۆﺗﺴﺘاﻧﺘیﺰم ،شڕ و ﻛﻮشﺘاری ﺧﻮﻨاوی ﻧﻮان ﺗیرە
ﺟیاوازەﻛاﻧی ئاییﻨی گاور ڕﮕی بۆ سكۆﻻریﺰم ﻛردەوە ،ئویﺶ سودای "ب ﻻیﻧی
حكﻮﻣت ل دین"ی ل سردا بﻮو و بادەسﺘی یك دیﻨی بسر ئواﻧی دیكدا ﺧ
ﻛردەوە.
وەحیی ئیﺴﻼﻣی حساوی ﺟیا بﻮو .ئگرﭼی لگڵ عق ب ﺗایﺒﺗی عقی یۆﻧاﻧی
ساﺗﻚ سازگار و ساﺗﻚ ﻧاﺗبا بﻮو ،بم ھیﭽكات ل براﻣﺒر عقی ئزﻣﻮوﻧی
ﻧوەسﺘایوە ،ﺗﻧیا ھۆﻛاری ئﻣش ئوە بﻮو ﻛ زاﻧﺴﺘی ئزﻣﻮوﻧی ﻧﻮێ ڕیشی ل
ﻧﻮ ﻣﻮسﻤاﻧان داﻧﻛﻮﺗا بﻮو .گرﭼی ئافﺗی ل ﻧدی ،بم ﺧروبرەﻛشی ب
ﻧسیﺐ ﻧبﻮو .ﻛاﺗ ئم زاﻧﺴﺘ سرﻛوﺗﻮوە ل سدەی ﻧۆزدە و بیﺴﺖ ﺧۆی
گیاﻧدە وﺗی ﻣﻮسﻤاﻧان ،ﻧك ھر ﻧبﻮوە ھۆی ﺗرس لبرﻧاﻧیان ،بكۆ
ﺧۆشﺤایشی ﻛردن لوەی ﻛ زاﻧﺴﺘی گاوربزن ئﺴﺘا ھاﺗﻮوە بﺒﺘ دۆسﺘی ئیﺴﻼم.
روداوكی سیروسﻣرەی ﻛ زاﻧﺴﺖ و فلﺴفی ﻧﻮێ ل وﺗی ﻣﻮسﻤاﻧان بو
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ﺟۆرە دژایﺗی ﻧاﻛرێ .سرەﺗا دەرگای زاﻧكۆﻛاﻧی بۆ وا ﻛرا و دواﺗر ﺧۆی ﻛرد ب
ﻧاو حﻮﺟرەی فقیاﻧدا ،ﻛ بﻮوە بابﺗی دەرس ﺧﻮﻨدﻧیان.
ل ئراﻧی دوای شۆڕشی ئﺴﻼﻣیﺶ بم ﺟۆرە بﻮو ،ل یادﻣ دوای شۆڕش ﻛ ل
"ﻧاوەﻧدی شۆڕشی فرھﻧﮓ"یدا بﻮوم ،یﻛﻚ ل ڕۆژﻧاﻣﻧﻮوساﻧی ئیﺘالی
ﭼاوﭘكوﺗﻨكی دەگڵ ﻛردم .لی ﭘرسیم ئایا قول وای ﻣوزووعی ﭘرەسﻧدﻧی
داروین ل زاﻧكۆﻛان وەﻻبﻨرێ؟ ﻣﻨیﺶ ب ﻧﺧر ﭘرسﭭم دایوە .دواﺗر لبر ﺧۆﻣوە
بیرم دەﻛردەوە ﻛ ﺗاﻛﻮ وﺴﺘا شﺘكی لﻣﺠۆرە ب بیری ﻣن و ھاوڕكاﻧیشﻤدا
ﻧھاﺗﺒﻮو .ھﺒت حﺴابی ﻣارﻛﺴیﺰم ﺟیا بﻮو .ﻣﻻﻛان ھﻣیش ئوان ب ﺗیۆرییﻛی
ﻣاﻛﭙرەسﺘی و دژە دیﻨی دەزاﻧن.
ئﻣۆ ل ئران بﺰوﺗﻨوەیك ب ﻧاوی ڕۆشﻨﺒیراﻧی ئاییﻨی سریﮫداوە ﻛ دەیاﻧﮫوێ
ﭘداﭼﻮوﻧوەیﻛی ﻧﻮێ بۆ ﺗﮕیشﺘﻨﻛاﻧیان بۆ ئاوەز و وەحی بكن .ب ﺗایﺒت ل
بارەی قﻮرئاﻧوە دەیاﻧﮫوێ واﻧیك ل ئزﻣﻮوﻧی ﺗفﺴیرﻛردﻧﻛاﻧی ئاییﻨی گاوریی
وەربﮕرن .ب ﭘﭽواﻧی قﺴﻛی "بﻧدیكﺖ" ،ئﻣان ﻧك ھر ئوەی ﻛ قﻮرئان
ئدەﻧ دەس ﺗفﺴیری ﺟیاواز و بكﻮ ﭘشیان وای ئم ﺗفﺴیرە ﺟیاوازاﻧ ھیﭻ
ﻣﻮﻧافاﺗكیان لگل وەحیاﻧی بﻮوﻧی وﺗﻛاﻧی ﺧﻮدا ﻧیی ،ھروەھا ئیﺴﻼم ھر لم
ﺗفﺴیراﻧدا دەبیﻨﻨوە و ﭘشیان وای ﻛ گیشﺘن ب گوھری ﻧایابی دین ﻛاركی ل
ڕادەبدەر دژوار و بﮕرە ﻣحا.
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ئهق و ئهوين
ﻧریﺘی گراﻧﺒھا و ﭘباری ﺗسوفی ئیﺴﻼﻣی برھﻣی دوو ﻛارداﻧوەی :یﻛﻣیان
لبراﻣﺒر زدەﺧﻮازی ،ﺧۆشﮕﻮزەراﻧی و عیشﻮ ﻧﻮشی دەرباری سراﻧی
ﺧﻻفﺗﻛاﻧی عباسی و ئﻮﻣوی بﻮوە ،دووھﻣیشیان لبراﻧﺒر ﺧﻮدایﻛی ﺗرسﻨاك
و زۆردار و بدەسﺗی ئشﻌرییﻛان ل ﻻیك و وردبیﻨی فیﻠسﻮوفاﻧی
ﻣﻮعﺘزییﻠ لسر وەسﻒ و ﻛارەﻛاﻧی ﺧﻮدا ،ب ﺗایﺒت دادی ئیﻼھی ل ﻻیﻛی ﺗرەوە.
ﻛارداﻧوەی ھوەڵ ﺗسوفی دﻧیاﻧویﺴﺘی وەدیﮫﻨا و ﻛارداﻧوەی دووھﻣیﺶ
ﺗسوفی ئویﻨداراﻧ.
ﺗسوفی ئویﻨداراﻧ ،دداﻧی ﻧ ب عق دادەﻧا و ﻧ ب ﺗرسیﺶ .دەیﮫویﺴﺖ ﺧﻮدای
ﺧۆش بﻮێ ﻧك ئوەی لی بﺘرس ،ﺗسوف دداری و ئویﻨ ،ﺧﻮلیایی ﭘشﺘی ﭘردە
بیﻨیﻨ .دەیﮫویﺴﺖ ب سرسﻮڕﻣاﻧوە ل ﺧﻮدا ڕاﻣﻨ .ﻧك وەﻛﻮو فیﻠسﻮوف
ﺧریكی ھﮫﻨاﻧی ﻣﺗی وﺟﻮدی ﺧﻮدا ب .ﻣﻧﺴﻮری حﻻج ،سۆفی ﻣشﮫﻮری
ﭼرﺧی سی ھﺠری ،ﻛاﻛﺧۆشی ئم ﻣووزوع بم ﺟۆرە بیان دەﻛات " :دﺒر
گشﺖ ﻧازە ﻧك ڕاز" واﺗ ئو وەرای فیﻠسﻮوفان و عاقﻛان ﻧیی ،بكﻮ ﺗﻧیا ﻻیﻘی
ئویﻨداراﻧ .بم ﺟۆرە بﻮو ﻛ ئویﻨداری ھاﺗ ﺟﻧﮕی ئق ،ھرﭼﻧدە لرەدا لواﻧی
وشی "ﺟﻧﮓ" زۆر بﺟ ﻧب ،بم ب گڕان ل ھﻧﺒاﻧی سۆفییﻛاﻧدا ،شﺘكی
ﻛﻣﺘر ل ﺟﻧﮓ دەسﺖ ﻧادا.
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عشﻖ ھم بﻮوە رﻛابری عقی ھﺰری و ھم عقی ﻛردەییﺶ .ل ﻻیﻛوە
سﻮفییﻛان دەیاﻧﮕﻮت ئوین ﭼاوﻚ دەداﺗ ئویﻨدار و دەﺗﻮاﻧ بو ﭼاوەی شﺘﮕلﻚ
بﺒیﻨ ﻛ عق لی ب بش .ئوین ﭼرایﻛی رووﻧ ل ﻧاﺧی ئویﻨداردا ،ﻛ دوورە
ل ھر ﺧشﺖ و ﺧاﻚ ،گیشﺘۆﺗ ﭘاییﻛی برزﺗر .ب ﭼاوی دڵ بۆ سرﭼاوە
دەڕواﻧ .ﺟﻻلدیﻨی روﻣی گورە شاعیری ئراﻧی_ئفﻐاﻧی ل ھرای ﻣاﻣۆسﺘای
ﺧۆشویﺴﺘی )شﻣﺲ( دە " :ئی شﻣﺴی ﺗبریﺰی ،ئوین ﺗۆ دەﻧاس ﻧك ئاوەز"
واﺗ ئوین برﭼاوان ڕوون دەﻛاﺗوە ،دەﺗﻮاﻧ ڕاسﺘیﻛان وەدۆزﺖ .ل ﻻیﻛی
دیكوە ،ب بوای سۆفییﻛان ،عق ﻣﺧﻠﻮقكی ﺧۆﭘرەسﺖ و ﺧۆﭘارﺰە و ل ھوی
سﻮودی ﺧۆیدای و ﺗﻮاﻧای لﺧۆبﻮردوویی و ﭼاﻛ و ﺧۆبشیﻨی ﻧیی .دەیاﻧﮕﻮت
ئوین دەرﻣاﻧی گشﺖ دەردەﻛاﻧی د .ﻣوﻻﻧا گﻮﺗﻧی:
"شاد ب ئ ی ئ و

ﺧۆش س ودای ئ م

ئ ی دهوای ﮔﺸ ـ ـ ـت دهرده اﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ئ م
ئ ی دهرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ج سم و ڕۆ

ئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م

ﻫ ر تۆی ئ فﻼت ـ ـ ـ ـ ـ ـۆن و جالینوسـ ـی ئ م "

گرﭼی ئم ئویﻨداریی گوھری ﻧایابی دیﻨ ،بم گر ڕاسﺘﺖ دەوی ل سرووی
دیﻨ .گشﺖ دیﻨدارﻚ ل دیﻨداری ل دووی سﻮود و ﭘاداشﺘ ،ھرﭼﻧدە ئﻣ لﺧۆیدا
ﺧراپ ﻧیی ،بم ھیﭽكات ﻧاگاﺗ ﻣرﺗبی ئویﻨداری ﻛ دەسﺘی ل سﻮود و ﭘاداشﺖ
ھﮕرﺗﻮوە و دەسﺘی داوەﺗ قﻮﻣاری ئویﻨداراﻧ.
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ﺗسوفﻚ ﻛ لسر ﭘﻨﺠی ئم ئویﻨداریی بوێ ،لگڵ وەحی ﭘكوە ﭘادەدﻧوە
و ﻛم ﺗا زۆر ﭘﻐﻣﺒراﻧیﺶ ب عاریﻔاﻧی گورە دەبیﻨن ،ﻛ ئوان برھﻣی
وەحییﻛی ﺧۆیان بۆ ﺧكی بیان دەﻛرد ،بم ئﺴﺘا عاریﻔان ﻛ ﭘﻐﻣﺒر ﻧین،
لبۆی برﭘرسیاریﺗی لوﺟۆرەیان ﻧیی.
ب ،ﭘﻮەﻧدی ﻧﻮان ﺗسوف و فلﺴف یاﺧﻮد ئوین و ئاوەز ،ب ھﻣان شﻮەی
ئق و وەحی ھﻣیش ﭘیﻮەﻧدییﻛی ھﻤن و ئارام ﻧبﻮوە .فیﻠسﻮوفاﻧی ﻣﻮسﻤان
ھروەﻛﻮو ﭼۆن سﻮودیان ل وەحی وەرگرﺗﻮوە ،سﻮودیان ل عیرفاﻧیﺶ بیﻨیﻮە و
ھیﭽكاﻣیشیان ب دژی عق ﻧزاﻧیﻮە .فیﻠسﻮوفان ئوەﻧدەیان سﻮود ل عیرفان
وەرگرت ﻛ ئاوەز ﭘسﻧدی دەﻛرد و ئوەی ﺗریان ﭘشﺘﮕﻮێ دەﺧﺴﺖ ،بم عاریﻔان
بیركی ب فلﺴفییان بﻻوە ﭘسﻧدﺗر بﻮو ،ﭘیان وابﻮو بیری فلﺴف و بﮕاﻧدن،
ﻧاسازگارە لگڵ "ﺗاﻣان" )حیرت( ﻛ شایﺴﺘی ئویﻨداراﻧ .لگڵ ئوەشدا دەﻛرێ
ﺗﮕیشﺘﻨی عاریﻔﻛان ب ﭼﻣك فلﺴفییﻛان ﭘﻮاﻧ بكرێ ،بن بم ﭘﻮەرە
عیرفان ،ب دەعییی ،ڕووسﻮریی و ڕەسﻧایﺗی ﺧۆی لدەسﺖ دەدا ،ھر لبر
ھﻧدێ ﺧۆ ل فلﺴف ب دوور دەگرن.
ﻣن ﻛ ھم فلﺴفم گﻮﺗۆﺗوە و ھم عیرفاﻧیﺶ ،ﺗﻣﻧكم لم ﻣشﺘﻮﻣاﻧدا بسر
بردووە .ب ﭼاﻛی ل قﻮﺗابیﻛاﻧم رواﻧیﻮە ﻛ ل ﻛۆﺗاییدا ﻛاﻣیان ھدەبﮋرن .ﻛﻣﺘر
ﻛسكم بیﻨیﻮە ﺧۆڕاگری ھب براﻣﺒر ﭼق و ﻛشی ھردووﻛیان ﭘكوە،
ھﻣیش زۆریﻨ ئویﻨیان ھﺒﮋاردووە یان ئق ،ﻛ ئوین بھﺰﺗر بﻮوە.
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ﺋﻗ و ﺷﯚڕش
شۆڕش ،ﺗقیﻨوەیﻛی گرﻣی ھسﺘی بﺰار بﻮوﻧی ﻣرۆﭬ .ڕەھابﻮوﻧی ئو ھسﺘش
وراﻧكرە و ھیﭻ ﻧﺰیكایﺗیﻛیشی لگڵ ئقی ساردوسی ﺗﻮﮋەرەوەیی ﻧیی.
بﺰارییك ﻛ ب دوای لﻧاو بردﻧی داب و ﻧریﺖ و دەست ب ،چ وﭽﻮﻧكی ھی
لگڵ ئقﻚ ﻛ لدوای ﻧاسین و زاﻧین ب؟ ل شۆڕشﻛاﻧدا ،بشی ھسﺖ و ئوین
ب ﭼاﻛی بﺟ دێ ،بن ئوە بشی ئاوەزە ﻛ ل بیر دەﻛرێ .زۆری ﭘدەﭼ ﺗا
رﺒراﻧی شۆڕش ڕوو ل عقﻧی بﻮون بكن و دەسﺖ ب ﭼاﻛﺴازی بكن و بر ل
ﻣاڵ وراﻧییﻛان بﮕرن.
ﭘیاو دەب ئیﻨﺴافی ھب ،شۆڕش ب ب عقﻧی ﻧاب ،بم ئم عقﻧیی زیاﺗر ل
ڕەﺗكردﻧوەی عقﻧی ﭘﺶ ﺧۆیوە دەردەﻛوێ .شۆڕشﮕان زۆر ﭼاك دەزاﻧن ﻛ
ﭼیان ﻧاوێ ،بم ﺗا ﺗ بﮕن ﻛ ﭼییان دەوێ ،ڕﮕیﻛی دوور و درﮋیان لبردەﻣ.
شۆڕشﮕاﻧی ئاﻣاﻧﺞ ﺧﻮاز ل ﺧﻣﻧی دەسﺗیان ﺧیاوی دەبن ،وا گﻮﻣان دەبن
ﻛ ب ﺧرایی دەﺗﻮاﻧن ﻧریﺖ و ﻣرۆﭬﻛاﻧی ﭘشﺘر بﮕۆڕن و ﻧریﺘﻮ ﻣرۆﭬی ﻧﻮێ ل
ﺟﮕایان دابﻨن .ب ﺟۆرﻚ ل ﺟۆرەﻛان شۆڕش ،ب سروبریی واﺗ)ئاﻧارشیﺰم(ە،
و ھﺗا ﺗﻮﺧﻤی ئم ئاﻧارشیﺰﻣ ل ﻛاردا ﻧب ،شﻮڕشیﺶ بﻮوﻧی ﻧاب.
شبﻧﮕی ڕەﻧﮕاوڕەﻧﮕی راسﺘی ،ل شۆرش ھﻣﻮو رەﻧﮕﻛاﻧی ل دەسﺖ دەدا و ﺗﻧیا
دەﻣﻨﺘوە رەش و سﭙی :رابردوویﻛی ﺧراپ و داھاﺗﻮویﻛی باش .دژە شۆڕشی
ﺧراپ و شۆڕشﮕی باش ...بم ﺟۆرە ڕﮕ ل داوەری ئقی ﺗﻮﮋەری دەگیرێ و
ﻧاھ ﺧریكی دەرﺧﺴﺘﻨی راسﺘیﻛان ب.
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لشۆڕشدا ﺗﻧیا یك ﭘﻮەر بۆ ﭘﻮاﻧی ﭼاك و ﺧراپ ھی ،ئویﺶ ﺧﻮدی شۆڕش،
وئﻣش ﺧﻮدی ب ﭘﻮەریی .ﻧك ﺗﻧیا شۆڕش باش ،بكﻮ ل بﻨڕﺗدا باش ،یك
شۆڕش !ﻛاﺗﻚ شﺘﻚ ﺧۆی بﺒﺘ ﭘﻮەر و ﺗرازوی ﺧۆی ،ئوا سرەﺗای ب
ئاوەزیی .ﻛاری عاقن ل گۆڕەﭘاﻧی شۆڕشدا ،ھﮕاﻧوەی شﭘۆی شۆڕش ﻧیی،
ﭼﻮﻧك ﺗﻮاﻧایﻛی لوﺟۆرەیان ﻧیی .ﻛاری عاقن ﻛم ﻛردﻧوەی ﻣاﻮراﻧییﻛاﻧ و
برەو باشﺘر بردﻧی ﻛاروبارەﻛاﻧ .ﻣن ﺧۆم ﻛ ل دی شﻮڕشكدا ژیاوم
وبرﭘرسیاریﺗیشم ل ئسﺘۆ بﻮوە ،بۆی ئم ڕاسﺘیم ب دڵ و گیان ھسﺖ
ﭘكردووە.
ﻛساﻧﻚ ﻛ شۆڕشیان بیﻨیﻮە ،ﭼاك دەزاﻧن ئو ﻛساﻧ ﭼﻧدە ﺗاواﻧﺒارن ﻛ ھیﭻ
رﮕیﻛی ﺗر ﺟﮕ ل شۆڕشیان ل بردەم ﺧﻚ ﻧھشﺘۆﺗوە .ھوەین ساﻣان ﻛ
ل شۆڕشدا دەﻛرﺘ قﻮرباﻧی ،عقﻧییﺗ و دواھﻣین شﺘیﺶ ﻛ دەگڕﺘوە ﻻﻧی
ﺧۆی ،ھر عقﻧییﺗ ،ئویﺶ ئگر گڕاﻧوەیﻚ دەﻛاردا ھب.
ل ﻧاو ئم س رﻛابراﻧ :وەحی ،ئوین و شۆڕش ،ئﻣی ئاﺧریان ل ھﻣﻮوان ب
رەحﻤﺘر و دژە ئاوەزﺗرە .وەحی ﺗا رادەیك سروﻛاری لگڵ ئقدا ﭘكﮫﻨاوە ﻛ
دەﺗﻮاﻧ ب سﻮودی ھردوو ﻻیان ب .ئوین ھﻣیش ﻛایﻛی دەگﻤن بﻮوە و
شﻮﻨكوﺗﻮاﻧكی ﻛﻣی ھبﻮوە ،ﺧریكی داگیرساﻧی ﭼرای ئویﻨ و بدوورە ل
ھﮕیرساﻧی ئاگری فیﺘﻨ .ل شۆڕش گشﺘﮕیرەﻛاﻧدا ،ﻛ ﻧ ﺟﻮاﻧییﻛی ئوین
بدیدەﻛرێ و ﻧ ﭘیرۆزی وەحییﺶ ،دەب ﺗﻧیا ﭘﻧا بۆ ﺧﻮدا بﺒردرێ ،ﻛ ھم گیاﻧﻛان
دەسﺘﻨ و ھم ئاوەزەﻛاﻧیﺶ .عاقن دەب دەرگا بۆ ﺗگﺒیری سیاسی ،ﻛۆﻣیﺗی
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و ئابﻮوریی بكﻧوە بۆ ئوەی ﭘﻮیﺴﺖ ب وراﻧی و شۆڕشی دژە ئاوەز ﻧﻛات.
حافﺰ دە:
سا

ده جا ﻣ ی

داد ﻫ ﺗا ﮔ دا

ا غ هت پ ن ا جﯿهان و ن دا ف نا

واﺗ دادﭘروەری برفراواﻧﺘر بكن ﺗا ﭘﻮیﺴﺖ ب شۆڕش ﻧﻛات.
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