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علم و دين" تؤمار لة ذَير ناونيشاني " 2018 ساَلي ي12ئةم ناميلكةية وتارَيكي "د. سروش"ة كة لة مانطي 
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رانیەمبەیە کە ئەقڵی پەسوبحان ئەو خودا  

رکیا گەڕاندەرکی نیانە غەیری بە بەردە  

 

 سوبحان ئەو خودایە کە داناتری زەمان

 دێوانەیە و لە مەعریفەتی کونھیا نەزان

 

 سوبحان ئەو خودایە کە کەڕڕووبییانی عەرش

ناسینی موبتەالنە نەەر بەک ناسی قوڕ بەسو  

 

 زەڕڕێکی چون ئیحاتە چییە نیسبەتی لەگەڵ

وون و بێ چونانو بێچکی بێ نیھایەت ڕۆژێ  

 

 مەحوی



ئايي  ن و ستنزا  

 

4 
 

انميهرةب ىةبة ناوى خوداى بةخشند   

 بةشي يةكةم

 

را وشاست ایوان فلک گوئی که نگون کرده  

ن یا حکم فلک گردانک گرداحکم فل  

 

ثةيوةندييةكةي تةواوي لةطةأل ئةمة بةيتَيكة لة قةسيدةيةكي "خاقاني" كة خاَلَيكي قوَلي فةلسةيف لةخؤطرتووة و 

"كة  ت:دةبييَن وَيران بووة، ثرسيار دةكا سرا(يباسةكةي ئَيمةدا هةية. خاقاني كاتَيك كة ئةيواني كةسرا )كؤشكي ك

ئةمة ِرَيك مشتومِري نَيوان زانست و ئايينة، ِرَيك مشتومِري نَيوان ئةقأل  "نة وَيرانة كَيية؟وَيرانكةري ئةم ئةيوا

ة و يان دوو فةلسةفة هةية كة سةرضاوفيلسويف سياسي ئةَلماني، دوو لؤذيك  طوتةي "ليؤئَيشرتاز" و وةحيية. بة

شةليم". ئةسيناي فيلسوفان و ئورشةليمي ئةوي تريشيان "ئور و بوو "ئةسينا"دةستثَيكةري يةكةميان 

يان ئةوةي بَلَيني يةك "فةلةك طةردان"  :ئَيمة دةتوانني بة دوو جؤر باس لة ِرووداوةكان بكةين .ثَيغةمبةران

كات و سروشت ة و تةطبريي كاروبارةكاني جيهان دةكة طةردون هةَلدةسوِرَييَن، ياني هةموو شتَيكي بةدةست هةية

واتة خودي سروشت ئةم كارانة ئةجنام و لةناو دةستاني ئةوداية، واتة خودا؛ يان " فةلكي طةردان"  كؤنرتؤأللةذَير 

 ثَيويست بة بونةوةرَيك يان هَيزَيكي دةرةوةي سروشت نيية كة بطةِرَيني و بيدؤزينةوة و بَلَيني ئةوة دةدات، كة

" فةلةك طةردان"  يا كةوابووزي بزوَيين جيهانة. ي جوَلة و ِروداوةكان و هَيكة سةرضاوة ةيةئةو بوونةوةرة دةرةكي

ي واتة شوَين خودا كةوتووي و ئةطةر شوَين "فةلكي .  ئةطةر شوَين "فةلةك طةردان" بكةويان "فةلةكي طةردان"

ي، واتة يةك دان" ئةو كات تؤ شوَين سروشت كةوتووطةردان" بكةوي  بة بَي ثَيويست بوون بة "فةلةك طةر

"، يان يةك ماترياليسيت يان يةك فييزكاَليسيت. كةسَيكي كة ثَيت واية جيهان خؤي خؤي بةِرَيوة ناضراَلييسيت"

                                                                        .   دةرةكي نييةيسيت بة بةِرَيوةبةرَيكي دةبات و ثَيو
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ئةم دوو دةستةواذةية تا ِرادةيةك نوَين، ضةند  ناوة،زانست" و "ئايني"م بةكارهَيمن لَيرةدا دوو دةستةواذةي "

ئةم بابةتةيان لةذَير ناونيشاني  ،ةوةاننوسرةدناو ئةو كتَيبانةي كة هةر لةم بوارةدا يةيةك بةر لة ئَيستا  لةدة

 ي زانست و ئاييندا نيية،يان لةطةَل دةستةواذةكانجياوازييةك هةَلبةت هيضوةحي" دةخستة بةرباس. "ئةقَل" و "

بة بةرهةمي عةقل و وةحي  ئاماذةآلم بازنةيةكي فراوانرتيان طرتؤتةوة و لة هةمان كاتيشدا لةجياتي ئةوةي بة

واتة ، زي "بينايي" )ديتين راسيت لة دَلداواتة هَيزي "ئةقَل" و هَيبكةن، ئاماذة بة خودي ئةقل و وةحي دةكةن. 

  ة(شهود) ت و ئةوي تريشيان كة هَيزي بيناييتةيار دةكا بؤ مانمعقوالت() ةندثةساوةزئ كة يةكيان. (شهود

و ضاوَيك لة ةوة بؤ سةر وتةكةي "ليؤئيشرتاز" ِرَييندةستكةوتةكاني وةحييمان  بؤ بةدي دةهَييَن.  ئةطةر بطة

داوةند بة دوو "خوثَيشرتم باسم كردووة، ئةو دةَلَي:  وةك من لة يةكَيك لة وتارةكاني، هةربةرهةمةكاني بكةين

ان بة زماني فيلسوفةكانة كة ناوةندةكةي ئةسينا بووة واتة يوناني كؤن، ةميةطةَل خةَلك قسة دةكات؛ يةكزمان ل

ن كةنعان بووة." ئةم دوو ناوضةية ئةوي ديكةشيان زماني ثَيغةمبةرانة كة ناوةندةكةي ئورشةليم، فةلةستني يا

ةردان" يان "فةلةكي طةردان" دياري كراون بؤ ةك طي لة اليةن "فةليََبَل سةيروسةمةرة وةك ئةوةي يةكيبة شَيوة

يةكيان زانايي )دانش( و بينايي )بينش( لةطةَل خةَلكي خبةنة بةر باس. دوو شيت لَيك جياوازي وةكوو ئةوةي 

 هةرساَل لةمةوبةر تا ئةمِرؤكة  2500لة و  مرؤظايةتي هَينا ةي وةكوو دياري بؤيونان بوو كة فةلسف

هاتوون، لةسةر سفرة  وةسوفةكاني لة دواي ئةفالتؤن و ئةرةستؤو زيندووة كة هةموو فيلسةرضاوةيةكي هةَلقواَل 

ةردةوامة و لةبن وةردةطرن و تَير دةبن،  ئةم سةرضاوةية هَيشتا  ب ماندانيشتوون و خواردن لة مانو خواني ئة

لةوَي   غةمبةري ئيسالمنزيك بة "حيجازة" كة ثَي ةك ة و سةرضاوةكةي ديكةش ئورشةليم بوو نةهاتووة. ناوةند

.                                                                                                                        سةريهةَلدا  

َي بَيت( هةموويان ان لايخوود، سولةميان، موسا و عيسا )سةالمي ئايينة ئيرباهيمييةكان كة ئيرباهيم، نوح، دا

هةَلداوة. ئةوةي كة قورئان ئةو خاكة بة ثريؤز ناو دةبات، لةبةر ئةم هؤكارةية، واتة هةموو لةوَيدا سةريان 

ة لةدايك بةركةتةكان لةوَيِرا بةسةر هةموو خةَلكي جيهاندا بارييون. طةرضي ثيغةمبةري ئيسالم )د.خ( لةو ناوضةي

سيمبولييك" لةو سةرزةوييةدا بووة، بةر بة شَيوةي "دةزانن ميعراجي ثَيغةم انوتنةبوو، بةآلم هةر وةك هةمو

و شيعةشةوة ثَيمان دةَلَين كة ثَيغةمبةر لة مةككةِرا بةرةو "بيت  واتة هةموو ِريوايةتة ئاينييةكان بة سونة



ئايي  ن و ستنزا  

 

6 
 

كة ثَييدا بةسةركةوَي  و  يان بؤ دانايو كة قادرمةيةكي ئاَلتوناملقدس" ِرؤشت و هةر وةك دةطَيِرنةوة لةوَيرِا بو

ب بِروات، هةَلبةت ئةمانة هةموو فةزايةكي "خةون بينني" بووة. ئةو زةويية ثريؤزة ةرةو جيهاني غةيب

ئةجنامةكاني فيلسوفان جياوازي هةبووة. دةركة لةطةَل دةستكةوت و  ئةجنامَيكي ديكةي هةبوودةربةرهةمَيك يان 

كة تا ئةمِرؤكةش هةر و. مشتومِرَيك  لة نيوانياندا دروست بوِرةةطةَل يةكدا تَيكطريان، مشتومِر و شدواتريش ل

و شةِرانةدا بضينةوة بؤ ئةوةي بزانني لة نَيوان ئةم  مِرومشتبةردةوامة. ئَيستا دةمانهةوَي جارَيكي ديكة بةم 

ئةو جَيطايةي  اتبةتة جياوازةكاني نَيوانيان ضيني؟  دووانة ضي ِرويداوة و ضي تَيثةِريوة، بابةتة لَيكضوةكان و با

ني داهاتووي مرؤظ  بة هؤي ثِريشكي شةِري نَيوان ئةم دووانة بة كوَي دةطات؟ ناوَيكي ِري دةكات بزانمَيشكمان ب

والنا ديكة كة عاريفةكاني ئَيمة بؤ ئةم دوو ئوردوطايةيان داناوة، ئوردوطاي "زانايي" و ئوردوطاي  "بينايي" ية.  م

                                                                                                                       :بة ئاشكرا دةَلَي

ه بینش یافت راهخلوت ب هرکه در  

ا نجوید دستگاهانش هـــــــــز داو   

 با جمال جـــان چو شد همکاسه ی

 آ یدش ز اخبــــار و دانش تاسه ی

 

ران كان يان الي فيلسوفةكان دةستدةكةوَي و بيناييش لة الي ثَيغةمبةيي، زانست لة الي زانازاناييمان هةية و بينا

مِرَيك نةبَي، بةآلم لة كردةوةدا دوانةدا هيض مشتو . عةسَل واية كة لةنيوان ئةميان الي عاريفةكان دةستدةكةوَي

ردةمي ئَيمة. تاكو بةر لة "ِرينسانس" ئةم مشتومِرة ثَيشهاتووة، كةم كةميش هةر زيادي كردووة تا طةيشتؤتة سة

 ةي كة ثَيغةمبةران بونياديانئاييين بووة، واتة ئةو قوتاخبانةي كة لة ئةوروثا روويدا، زاَل بوون الي ئةندَيشةي

ر ئةم قوتاخبانةية بؤ مرؤظةكان لةو ناوضة ئايينيانة تاكة سةرضاوة بووة، واتة لة هةموو بوارَيك كةم و زؤنابوو، 

ردةطرت و بةم سةرضاوةية دةبةست. زانست، مَيذوو، فةلسةفة و ئةركة ئايينيةكانيان هةموو لةوَي وةثشتيان 

                  :ةرئةوةي، سةعدي طوتةنيان ئاسودة بوو لةبةوة دةناسي، و زؤريش خةياَليخوداشيان هةر لةو ِرَيطةي
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گدازد مالك خود را هميشة غصة  

و برستيم ملكي ثري ثيكري شديم  
 

لة   ،لة جياتي من تؤ بَلَيكاتَيك مرؤظ بة تةواوي خؤي دةداتة دةست كةسَيك ئةو كات خةياَلي ئاسودة دةبَي. دةَلَي 

ئاسوودةيية رةزامةندي دةدات بة مرؤظ و ئةم ة، ئةم خةياَل تؤ شيكاريي بكلة جياتي من  ،ةن تؤ بريبكةوجياتي م

بة دواوة هةر وةكوو هةموومان دةزانني  بارودؤخةكة لة رَينسانس ةبووة. رازي بوونةش لة الي ثيشينيان بووني ه

".  ناَلَيني كة ئةزمونيناوي زانست، "زانسيت بوو بة ثةيدا  بؤ ئايني هَيزركابةرَيكي بةئاَلوطؤِري بةخؤيةوة بيين، 

. نةبووة هَيزبة"زانست" يني هيض ركابةرَيكي نةبووة، هةيبوو، بَلام هيض كات ئةوةندةي ئةم ِركابةرة ثَيشرت ئا

بوو، ئةويش لةبةرامبةر ئايني خؤي ركابةري ثَيشوتر هةمان فةلسةفة بوو  كة بامسان كرد، هةمان زانسيت يوناني 

             .نستَيك بوو كة مرؤظ وةدي هَينابوون كة روويان لةو دةكرد، روطةيان زااستكردبووةوة، كةسانَيك بووِر

فيلسويف "ابو الوليد ابن رشد"  ناوي بة كة زؤر هؤطري ئةرةستؤش بوو كةسَيك هةبوو ميلة نَيوان فيلسوفاني ئيسال

كي ديكةي ئيسالمي ناسراوة. ئينب روشد سوفَيا ئةو زياتر لة هةر فيللة رؤذئاو .لة ئةندةلوسهةشتةم سةدةي 

ل املقال فيما بني احلكمة و كتَيبةكة ناوي" فص .وةرطرِيدراوة شكة بؤ زؤر زماني ديكةة طرنطي هةي كتَيبَيكي زؤر

ة و ئايني. ئةمة ان حيكمةت و شةريعةتة، واتة فةلسةفعة من االتصال"ة.  ئةم كتَيبة لة بارةي ثةيوةندي نَيوالشري

َيغةمبةران هةموو شتَيكيان فَيري ئَيمة ةرضاو بوو لةو سةردةمةدا، كة ئايا ئايني كامَل نيية؟  ئايا ثبابةتَيكي ب

  كام ستمان بة دةروةوةي ئايني هةبَيَيمة ثَيويستمان بة دةرةوةي ئايينيش هةية؟  و ئةطةر ثَيوينةكردووة؟  ئايا ئ

كةين؟ ئةطةر ناكؤكي كةوتة نَيوان ئايني و فةلسةفة  ئةوكات نةن كة دةكريَ ِروويان تيَ بلة فَيركارةكان جَيطاي متما

ة و ئةوي ديكةيان وةحيية، بة شَيوةي ئايدياَل بَي ضي بكةين؟ اليةنطري كاميان بني؟ ضونكة يةكَيكيان ئةقَلدة

؟ ئينب شةوة، ئةوكات دةبَي ضي بكةينبةآلم ئةطةر ناسازطارييةك هاتة ثَيَي  لةطةَل يةكرت سازطار بن، ئةمانة دةب

                ة.ِرةثاَلداني نيوان حيكمةت و شةريعةت : ئةويشروشد لةوَيدا بة بريي خؤي ِرَيطا ضارةيةك دةخاتة ِروو
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ةرمي ضةند فيلسوفَيكي يمامي غةزالي ئةو كةسة بوو كة بة شَيوةي فئ  .غزالي" هاتدواي "ئيمامي ئينب روشد لة 

. "ئينب و ئةطةر وابَي ئةم روانطانة بَي باوةِريني نتةكفري كرد. دةيطوت ِروانطةكاني ئةوان سةد لة سةد دذ بة ئايين

و" تازة و كؤني" لةبارةي بابةتانَيكي  وةكو  ي مةبةسيت بوون.امي غةزالون كة ئيمسينا" و "فارابي" لةوانة بو

ري"جوزئيات"ي نيية يان جيهان و "زانسيت خودا"،  ئةم فيلسوفانة بة ئاشكرا دةيانطوت خوداوةند زانسيت وردةكا

بةَلكو زانسيت  طرتووة،َيكمان ِركؤ نية كة ئَيمة لَيرةدا دانيشتوين وطرنطي ثَينادات، واتة خوداوةند ئاطاداري ئةوة 

ة و فآلن دَي زانسيت خودا ثةيوةندي نيية بةوةي كة فآلن كةس، لة فآلن شوَينيت "كليات"ي هةية، لةبةر هةنطش

ةمانة سات ضي كردووة، ضونكة ئةوان بة ثَيويستيان دةزاني كة دةبَي لة زاتي خودا فرةيي دروست ببَيت و ئ

ةيطوت ئاشكرا د غةزالي بة بابةتةيان دةكرد. ، بؤية نكؤَلي ئةمةدطارداود"ي ثةروطةَل "واجب والوجناسازطارن لة

هاوِرا  ئاينيكة  قورئان ثَيمان دةَلَي: "كة هيض شتَيك لة زانسيت خودا شاراوة نيية، ئةم فةلسةفة ناتوانَي لةطةل 

هاني ئيسالم كةسانَيك جية يةك كة لبة شَيوةئةم فةلسةفةية ثَيويستة."  لةبةرئةوة بؤ ئيمانداران وةالنانيبَيت. 

فةلسفةي يوناني و فةلسةفةي روذئاوايي بة ناوي ئايينةوة رةد بوونيان هةية،  ةرسةريانهةَلدا كة ئَيستاش ه

دة )ماكزميؤم(ي دةكةنةوة يان لة خؤياني دووردةخةنةوة. هةروةها لة بريوباوةِري ئةوانةدا: "ئايني زؤرترين ِرا

بؤ  ،بَي بؤ كامةرانييةكت ثَيويست ةية، تؤ هةر ضيسيت لة خؤيدا هكي ثَيويهةموو شتَي ال هةية، واتة ئاينيلة

بؤ ناسيين جيهان دةتواني لة ئايينةوة  فَيري ببيت. فيلسوف كَيية كة بَيت بة ئَيمة  و بؤ ناسيين خودا  ،ينمايِرَي

ئةو ئاوازةي  مودة." هةتاورئان و فةرينةوة بؤ قدةبَي بطةِرَي ودامان ثَي بناسَينن،بَلَي خودا كَيية يان ئةوان بَين خ

ئَيمةدا "ئَيران"بووني هةية و حكومةتيش  يو لة وآلت نش بة ئاييين بكرَيي"كانةييمرؤ ة"زانستكة دةيانهةوَي 

حكومةتيش لة ثشت اليةنطراني و  كة ئةو بريؤكةيةش اليةنطران و بةرهةَلسكاراني خؤي هةيةثشتطريي لَيدةكات، 

ريهةَلداوة، كة دةَلَين:"خةَلكي ديكة ض ة سةئاوازة هةر لةو سةرضاوةوو الوازة وةستاوة، ئةم  ةَلشة ثوضئةم ئةندَي

ي خومان دةينوسني، لةبةرئةوةي ئايني  فَيري كردووين يي بؤ ئَيمة بنووسنةوة، زانسيت مرؤيسيت مرؤكارةن كة زان

وةك لة كةسانَيك كة بةر ببيستني نةةبَي ئةمة لة ثَيغةملة بنضينةدا ئةوةي كة مرؤظ كَيية د .كة مرؤظ كَيية

."بة هةموو جؤرة ثيسي و هةوةسَيك ئاَلوودة بووة كة ئةوان بَين و بيانهةوَي مرؤظ ناسيمان فَيربكةن مَيشكيان  
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جياواز خؤي نيشان دةدات و روخساري و لة هةر شوَينَيكدا بة شَيوةيةكي  دةبيين كة مشتومةِرةكة زؤر زيندووة

كة بة  دةركةوتوون ككةسانَي ةشةوةديكلة اليةكي . هزري زانستيية يي ئَيمة سةردةمؤي دةردةخات. سةردةمخ

يان بة مَيتافيزيك يان ئةوانةي كة باوةِر ،"tseishta" خودانةناسان .دةكةن ئاشكرا بانطةشةي خودانةناسي

يش، يلسوفاني ثَيشرتة، هةتا لة نَيوان فودا، موعجيزة، وةحي و ئةو شتانة نيية، هةميشة هةبوونباوةِريان بة خ

ني زانست كةسانَيك سةريانهةَلداوة و باوِرةيان واية كة زانست بة شَيوةي جيددي و بة ثشتيوابةآلم ئةمرؤ 

لة دياريكردني ئةركة  هةروةهاَيمة لة تَيطةيشنت و دةرككردني جيهان يةكجارةكي ثَيمان نيشان دةدات كة ئ

، واتة  كامَلبوون لة ئايني ة بة خودا هةية و نة بةكمان نويستيية، هيض ثَيداجيهانة ةمل انمشؤئةخالقييةكاني خ

ئةو خةسَلةتةيان هةية كة ثَيشينان باوةِرييان بةرامبةر بة ئايني وابوو، بةآلم ئةمان  ِرَيك هةمان. زانستدا دةبينن

 بَيطومانتدا يان لة داهاتو كردووةكة زانست يان هةموو بابةتةكاني ضارةسةر . بةرامبةر زانست بةم جؤرةن

تا ئةمرؤكةش زؤر بابةتي حةل نةكراوةي ثَيش خؤيان ي لةم جؤرةيان هةية. ضارةسةريان دةكات، ئومَيدَيك

ئةم ناوكةثةتكةي  آلمةكانيان خستؤتة بةردةسيت ئَيمة و ثَيويسيت ئَيمةيان بؤ ئايني وةالناوة.و وووة ضارةسةر كرد

ؤن". باوةِريان واية دةَلَين "سيكؤالريزاسيثَيي  بة ئةقَلةوة، بثضرَي و طرَي بدرَيتمرؤظ كة ئةطةر لة وةحي 

 ن وةحي لة بةرةو ثاشلةبةرئةوةي ئةم سيكؤرالريزةيشنة لة حاَلةتي ثَيشكةوتنة نيشانةي ئةوةية كة ئايني يا

                                                       .تنةكاني زانستخؤي دةدات بة ثَيشكةو جَيطايوكات ئايني ، ئةضوونة

ضؤن فَيري موعجيزة ناكةن، نايةن باسي ئةوة بكةن كة تؤفاني نؤح  ا لة قوتاخبانةكان كةسئَيوة دةبينن كة ئَيست

نايةن ثَيداضوونةوة بؤ مَيذوو بكةن ، بةخنة بةر باس لة قوتاخبانةكان ة ثريؤزةكانِرويداوة، ياخود نايةن كتَيب

. نايةن بَلَين لة فآلن شوَينة خوداوةند ةشدارةتَييدا بكردووة و ي كؤنرتؤل وةند جيهانداةر بنةماي ئايني كة خولةس

الفاوَيكي ناردووة تا فآلن نةتةوة لة ناو بةرَيت، يان لة فآلن شوَين هةورة بروسكةي نارد يان لة فآلن شوَين عةزابي 

 . واتةانكؤ بووني نييةوة بطرة تا زناوةنديية ةلزانستيةكاني خوَيندن  هيض كام لةم وتانة لة كتَيبة نازل كردووة،

. بة زانسيت سَيكوالر شكَلي طرتووة زةينَيكة كةئةوانةي كة لة قوتاخبانةكاني ئةمِرؤ دةخوَينن،  ،ئَيمة يينبري يا زة

هيض  يهان ناداتة دةستكاني جواتة زانستَيك كة  ئاشكرا بووون يان ثَيشهاتين هيض كام لة رووداوة زانسيت سَيكوالر

ياساكاني زانست.  ت وسروش ةكانيكان دةداتة دةست هَيزثَيشهاتي رووداوة بةَلكو دةركةوتن و، كي غةييبهَيزَي
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ِرَيطةيةوة جيهان بؤ ئَيمة وا لَيبكات كة دةركي بكةين و لَيي تَيبطةين. ئةم زانستةش سةركةوتوو  مدةيهةوَي لة

ة كة من و تؤ ن كردوون يا  فِرؤكة دروستياببينني ك نةبؤمبة ئةتؤمييايشي لةو ةوتنةكانبووة، دةكرَي سةرك

 دةكةين، ئوتؤمبيل، دةرمان بؤ نةخؤشي، ثَيويست بة طوتنيان ناكات، ضونكة بؤ سواري دةبني و سةفةري ثَي

                                                                            .                                  هةموومان ئاشكران

ردةوةدا نيشاني داوة كة كارةكاني ئةفسانة لةبةرئةوة زانست لة ك ركةوتين زانستة،ة نيشانةي سةريةك لةمانةه

اليةنَيك  ضنيني و مرؤظةكان سةرقاَل ناكات، بةَلكؤ ِراستيةكان كةشف دةكات و ئةويش بة بَي ئةوةي اليةنطري هي

ؤظةكانة.  ذياش خزمةتكاري مرلؤؤكنَيو ت شةاؤلؤذيكنَيدايكي ت هةروةهانَيت بَيت، و ئةم ِراستيةش بةكار دةهَي

 :م ثةتةويي و ثشتيوانييةي كة هةيةتي، هةَلةبةتة كة دةتوانَي وا لة مرظةكان بطةيةنَيت كةزانستَيك بة كةوابوو

ؤ طةر ئةوان ئةفسانةيان بجَيطاي ئةوان بطرمةوة. ئةكاراني خؤم لة طؤِرةثان وةدةرنَيم و"من هاتووم تا كَيرِبكَي

نطوت خودا باران دةنَيرَي، من ئَيستا ثَيتان ئَيوة دةَلَيم. ئةطةر ئةوان دةياوت، من ئَيستا راستيةكان بة ئَيوة دةط

، ئةطةر ئةوان دةيانطوت خودا لة ناو ِرةمحي دايك شكلي مرظةكان دةكَيشَي  كة ئةم ت دةبَيدروس م باران ضؤنَيدةَل

ي  يصوركم هو الذي"ئانيشدا هةية دةربِرينة لة قور
ن بيهةوَي نةخشةي ؤضخودا ) ..."األرحام كيف يشاء ف 

لة بنةِرةتدا ئةم قسانة و ئةمرؤ زانست دةَلَي  ثَيويست بةم قسانة ناكات  (.سارتان لة منداَلدانةكاندا دةكَيشَيخرو

 ، ئَيمة بةلة خؤدةطرن"DNA" ان  كةو كِرؤمؤسؤمةكثةسةند كراو نني، بةَلكؤ ئَيمة كاتَيك دةطةين بة ذَينَيتيك 

لة رووي ئةو ذَينانةوة دةتوانني  كة ض شتَيك شكَلي مرؤظ دروست دةكات هةتا دةزاننيهؤي ئةمانةوة بة باشي 

يكةكاندا ت، كةم كةم دةتوانني دةست بةسةر ذَينَياَل تةندروست و ساغ لة دايك دةبَي يان كةم ئةندامندمبزانني 

يان   يان ضاوي فآلن ِرةنطة بَيت،دياري بكةين، مة نَير و مَييةكي ئَيكة وة ابَيتة دوني ة كورثةلةيةكواتطرين، ب

ئةمرؤكة طفتوطؤي لةسةر دةكرَي كة  "enhancement Human" .بَيت تيذ برييقةدي ئةوةندة بَيت، ياخود 

 هةموو نيخؤمان بتوانبة شوَين ئةوةوةية كة  لة دذي وةستاونةتةوة،  (خالقئة) ئاكار و هةندَيك لة فيلسوفاني

نداَلةكانيان لة ئانيشتايةن بذَيرين، جا ئةوكات دايكان هةموويان ثَييان خؤشة م هةَلكؤرثةلة  تايبةمتةندييةكاني

بةم شتانة  مَيشكيسوود لة ذَينَيتيك وةردةطرن بؤ ئةم مةبةستة. ببينة كاتَيك كةسَيك  يكةمرت نةبَي، لةبةرئةوة

مةية، ئةو كةسة كَيشةي بؤ دَيتة ثَيش كاتَيك دةسيت ئَيلة رةمحي دايك بة  ثةلةاني كؤرَينةكيشةَل دةبَي، كة وتَيك
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. " يان لة رووداوة كؤمةآليةتييةكان دياري دةكات لة رةمحي دايكنَيتةوة "خودا شَيوةي مرؤظ لة قورئاندا دةخيوَي

ة، كاتَي قاتوقوِري ِروو لة ي ثَيشكةوتنشتوكاَل كردن لة حاَلةتكاتَيك طراني يان هةرزاني ثَيش دَيت ياخود كاتَي ك

خودا  دا قاتوقوِري ناردووة، فةتارةتةي ناردووة،خةَلك دةكات. ثَيشينان ئةمانةيان دةداية ثاَل خودا، دةيانطوت خو

اية ئةمرؤ ضونكة خةَلك ثةرةستشيان كردووة و طوناحيان نةكردووة. وةكوو بؤتان ئاشكر خؤشطوزةراني ناردووة،

هةموان بة شوَين بري ناكةنةوة، بةم جؤرة ئيدي َلك ةماوةتةوة بؤ شيكار كردن، خةطايةكيان نئةم شتانة جَي

 "passive"؛ هةورةها ضي بكةين كة ناضاالكبدؤزنةوة داوانةئةم رو  ةط و ِريشةي زانسيت بؤئةوةوةن كة ِر

                                     بكةين؟ "ctivea" خؤمان ضاالك ؤنلض و ،انكاري رووداوةكانطؤِرؤَلمان هةبيَ لة ر نةبني و

تةفسري " تاكو ئَيستا فيلسوفان جيهانيان لةوانةية ئةم ِرةستة بةناوبانطةي "ماركس"ت بيستيَب كة دةيطوت: 

 خبةينة جيهانةوة، ضي ديكة بة هاتووين ئاَلوطؤِر واتة ئَيمةجيهانة."  ستا قسة لةسةر طؤِرانيكردووة، بةآلم ئَي

هان ئاوا و ئاواية، بةَلكؤ ئَيمة هاتووين و نويَلَيكمان وةسفي جيهان بةسةندة ناكةين. هةر دانيشني بَلَيني كة جي

اليةني  لة راستيدا وَينةكان بؤ طؤرِانكاريجوآلن و طؤِراني ِرووداوةكان. طرنطرتين ش ةستةوة طرتووة بؤبةد

يةتييةكان هؤكارةكاني مَيذووي  ي بوو كة ماركس ثةجنةي لةسةردانا. هؤكارة كؤمةاَلبووركؤمةآليةتي و ئا

اية دةست و ياساي نيشان دا كة  بةم جؤرة كرد، و دواتر هاوكَيشةي دئالوطؤرةكاني كؤمةآليةتي و ئابووري بةيان 

ةدا ، بةآلم بةهةر حاَل لةو دؤَلماركس زؤر سةركةتوو نةبوو يؤكةكانبريا بةت واديارة لة كردةوةدرةفتار بكةن، هةَل

لة رووداوةكاندا  و دةيهةويست خؤشي رؤَلَيكبوو... تةنيا بةوةندة نةدةوةستا كة دانيشَي تا روداوةكان رووبدةن 

يك ناوة، شاعريوشتَيكي دووةمي وةدي هَي، ئةويش روداوةكاني جيهاني مرؤظايةتي. تةكنةلؤذياش سرطَيِرَيب

َلكيش شارةكان."  ئَيستا دةبَي بَلَيني: "خودا سروشيت دروست كرد ني دروست كرد خة"خودا  طوندةكا :طوتبووي

كةي هةية و جؤريكي ديكة خزمةتي تةكنةلؤذياش سروشتَيكي ديكةية، واتة ياسايةكي ديخةَلكيش تةكنةلؤذيا و 

هةية، خودا دةزانَي كة ئةم ن ذيانَيكي تةواو جياوازترماوينةتةوة و ثَيوةي بةسرتا يتةواو ةبو ئَيمة  ئَيمة دةكات

                                                                                     ". مان لَي دةكاتتةكنةلؤذياية لة داهاتوو ضي
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 كانيةطي نووسي بة ناوناوبانكتَييب بة  وي"  دورراهوال نوح يو لةم ئةخريانة نووسةرَيكي ئيسرايلي بة ناوي " 

ساَلي ديكة  30بؤ  20"  كة زؤر ترمسان وةبةردةنَي، دةَلَي:  "ئاطادر بن خودا هاوضةشين مرؤظ"" مرؤظي ذير" و 

واتة دةبينة  باتةكان لةطةَل ئَيمة بةو جؤرة رةفتار دةكةن كة ئَيمة ئةمرؤ لةطةَل ئاذةالن ِرةفتار دةنوَينني:رؤ

ؤماسيؤن" و "لؤطاريتم" دةست بةسةر هةموو دةطرن، "ئؤتةر دونيادا . ئةوان دةست بةسي روباتةكانذَيردةستة

شتَيكدا دةطرَيت. ئةوكات ئَيمة تةنيا دةبينة تةماشاضي و هيض كارةي جيهان، نةك هةر هيضمان بةدةست نابَي 

كة  وةندة طةشة دةكاتكةم كةم ئة دروست كردووة.  ئةم دذةبةَلكو دةبينة ذَيردةستة، واتة مرؤظ خؤي دذي خؤي 

."                                            ةكاتة ذَيردةستةي خؤي و لة طؤرةثان وةدةريدةنَيرةكةي خؤي ددروستكا  

، بة ناو شوشة ةستخيدةلة ئةفسانةكاني ثَيشوو خؤيندومانةتةوة كة دةَلَين "جن طريَيك" هةبوو جين دةطرت و 

ري ملي كابرا بوو، ناو شوشةكة، ئيرت جنةكة هاتوو سوا َي، بةالم نةيتواني بيباتةوةهَيناية دةرمششاَل جنةكةي 

لةوةبةدواوة جن هةميشة لة سةر ملي كابراي جن طري بوو. واديار، هةَلبةت كة هيوادارين وا نةبَي، ثَيشهاتَيكي لةم 

ي ؤلَيكهيض راوانةي تةكنةلؤذيا ِرودلةم  ئايني بة روالةتوةك دةبيين . جؤرة بؤ مرؤظ لة ثَيشة و خةريكة روودةدا

و بة ئةقَلي خؤيان تا ئةو جَيطايةي توانيويانة مليان لَيناوة و كةسيش  ثانةكة بوونةنةبووة، مرؤظةكان لة طؤِرة

كة يان واية ن و باوةِرطؤِرو زياتريش دةي كةم كةم رؤخساري دونيايان طؤِريوة. ثَيشيان لَي ناطرَي و وةستانيان نيية

ةسةردةضَي. مةطةر ئةوةي كة ئةم ي كة ثَيشرت ثَيشبينيان كردبوو، بتر لةوةرؤظ و زةوي زؤر خَيرام تةمةني

                                                               .                                    ثًيشبينيانة وةِراست نةطةِرَين

ةمرؤكةي ئَيمةن كة هةموو ئَيمة تَييدا ثَيكهَينةري جيهاني الديين ئناي طةورة، ةم جؤرةية: سَي زاةكة بضريؤك

مرؤظي  الديين يةم "فرؤيد" و سَيهةم "داروين." ئةم سَي زانا طةورةية بريهيان "ماركس"ة،  دوومةدةذين، يةك

ي ديكةش ئةم رَيكدة و زؤردي بةنروانطةي بةراوة زؤرن، بةآلم لة ينيدال يئةمِرؤيان ثَيكهَيناوة، فيلسوفاني ديكة

يةكي انيان تةواو ثةيوةسنت بة سةدةي نؤزدةهةم و فرؤيد ثَييةكي لة سةدةي نؤزدةيةو ثَيسة كة دووسَي كة

هيض كات  كانيان طؤِري. ماركس وةكوو هةموومان دةزاننيئةمانة بة راسيت بريي مرؤظة، ديكةشي لة سةدةي بيستة

دروست بكات، بةالم  نئايينداراطةَل نةبوو كة  مشتومِر لة ا ثَييي باشلة بنةِرةتدين نةطرت و سةنطةري دذ بة د
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ةموو ي لة جَيطاي خودا دانا، كة مَيذوو هةموو كارَيك دةكات، هتيؤرييةكي خستة روو لةبارةي مَيذووةوة كة مَيذوو

خؤشي انطوت نةطرت هةتا دواتريش دةي ئايني. داروينيش هيض كات سةنطةري لة دذي ئةودايةكارَيك لة دةسيت 

و كتَيبةكان و  طرنط بري بووة يان نا، بةَلكو ئيماندارطرنط نيية كة خؤي بووة، هةَلبةت زؤر  ئيماندار

لَيرة باسي داروينيزمم دةكرد،  ئاماذةم بةو  من كة، بةآلم داروين "كات"ي لة جَيطاي خودا دانا، ةكانيةتيبةرهةم

ئةم بوونةوةر ِرَيك وثَيكانة  هةموووو شتَيكتان دةدةمَي. ةنَي من هةمداروين دةيطوت  كامت بدطومت: " خاَلة دا كة

ِرا ةمووي لةثركة ئةمرؤ دةيبينن و ثَيتان واية كة دروستكارَيكي هةية، لةبةرئةوةية ئَيوة ثَيتان واية كة ئةمانة ه

بة مليؤنان ساَل  ثَيضووة كة َيكي زؤر درَيذ خايةني و بةيةكجار دروست بوونة، بةآلم ئةطةر ئَيوة بريبكةنةوة كة كات

تا طةيشتونةتة ئةم حاَلةتي ئَيستايان، ئةو  ة، و ئةمانة وردة وردة و كةم كةم طؤرانكارييان بةسةر هاتووتَيثةربووة

يهاتين ثَيويسيت بة خودا نيية.  و ئةو باسانةي كة ئايينةكان لة بارةي وةد ئةم جيهانكة  نكات ئةوة قةبوَل دةكة

ي ئَيمةي "الشعور" هؤشيارناؤيديش فِر "د كراو نيية.ِروانطةيةكي ثةسةن ،نةتة رووةران خستوياجيهان و طيانلةب

لة تةطبريي بؤ دةكات، ئةو كةسةش كي ديكة زؤرَيك لة رةفتارةكاني ئَيوة كةسَي"لة جياتي خودا دانا، دةيطوت: 

ن بةسةردَييَن و ضي تاضيو نازاني ني خؤتان بوونتان هةية وردةرةوةي خؤتان نيية، بةَلكؤ خؤتي، بةآلم لة دة

."  فةرمانَيك دةدات و ضؤن  فةرمانرةوايتان بةسةرةوة دةكات يان ض ،دةكاتدةوَي و بؤ كام ال راثَيضتان  لَيتان  

و زؤر  وةديهَينا، كةم دامرؤظةكانةكي طةورةيان لة بريي بةَلَي ئةمانة سَي كةس بوون كة لة راستيدا بزوتنةوةي

ماركسيزم لة كؤمةَلطا تا رادةيةك  راستة .تةوةَينَيمانة دةخونطةو بريؤكةكاني ئةروا خوَييَنوانة دةهةر كةس 

سيت بةتايبةت لة زانبةآلم لة زةمينةي وانةكاني زانكؤ وةالنةنراوة، بةَلكو تؤ وةك كةسَيكي خوَيندكار وةالنراوة، 

 هةم ئةو هةم بريؤكةكاني خؤي وة،وَينييةماركس خب بريؤكةكانيكة  مَيذووي و كؤمةآليةتي ناضارييان  ئابووري 

ي خؤي ثتةو كردووة بة تايبةت ئةم "ئاتَييستانةي" ئةخري رةخنانةش كة لة سةري نوسراون. داروين زؤر جَيطا

َيك كاني ئةو دةخةنة روو، ثَييان واية لة هةموو بوارلة ئةمريكا زؤر ثشيت ثَي دةبةسنت كة بة جؤرَيك بريوكة

ي لة كتَيبَيكيان دةنووسبريمة كة زاناكاني خؤمان من لةة. ئةو هيضي ديكة نيي دوايكة لة  كردووة قسةي كؤتايي

ن هةية، بة زاناكاني خؤمانيا خووي كؤتاييدا دةيانوسي: " لةمة زياتر ناكرَي ضي ديكة بطوترَي. " ئةمانةش رَيك

، دةكةن َلتة بة خةَلكاني ديكةة و هةتا طاية كة ئةمة قسةي كؤتايييان وا"ما ال مزيدة علية"  قسة دةكةن.  و َث
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بة دواكةتوو ناويان دةبةن كة زانستيانة بري ناكةنةوة و هَيشتا بري لة ئايني و خودا دةكةنةوة. من ئةمانة دةَلَيم 

 نةي رؤذئاوا لة ئةمريكاوو ئَيوة نيطةران و نائومَيد بكات، بةَلكو هةر لةم وآلتابةت نابَي كةساني دينداري وةكهةَل

باوةريان بة خودا هةية و لةطةَل ئةوةي كة زانياري زانسيت باشيان هةية،  هةن كةفيسلوفاني زؤر طةورة  يان كانادا

كؤنطرةيان كتَيبيان نووسيوة و رةددانةوةي ئةواندا  ية، و لةئةمانة بريي ئةم خودانةناسانةيان ثَي ثةسةند ني

                                                                                                              بةستووة و وتاريان داوة.

 انواديار رةونةقَيكي زياتريان هةية و مشرتي وتةكاني ئةم دةستةية كةبة روالةت زانستيانة و "ناضراليست"ن

ثا و اني ئةورون كتيبةكثِرفرؤشرتيلة بكةي لة ماوةيةكي كةم  ، دةتواني ضاوَيك لة كتَيبةكةي "داوكينز "ؤرترةز

نزيكةي ضةند مليؤن بةرطي لَي فرؤشرا، هةَلبةت ئةم نووسةرة زؤر زيرةكانة شتةكان ا بوو. كا و كانةدئةمري

دةنوسي و زيرةكانة بابةتةكان باس دةكات و خودي بابةتةكةش شريين دةكات، بةجؤريك داروينزمي بةيان كردوة  

ةكةن. وةكوو طومت كةم كةم ذَير اوةري ثَي دخيوَينةوة ببةكة دةكِرن و دةةَلكيش كتَيةدَلي خةَلكي بنيشَي. خكة ل

ثَيي ئايني لةق دةكةن. هةَلبةت ئةمة وةكوو ثَيشةكييةك بوو باسم كرد بؤ ئةوةي بزانني كة ئَيمة لة ضي جيهانَيكدا 

 ةَيذويي ئةم ضريؤكورتة مكةش ككي ديةوَل دةدةم هةندَيينةتة ئَيرة. من هوذيان بةسةر دةبةين و ضؤن طةيشتو

                                                                                 .دَيينة ناو شيكاري بابةتةكةتا ئةوةي  باس بكةم 

انة زؤربةي ئةم .ووبةهين رودا وهةمووتان تا رادةيةك ئاشنان بة روداوةكة، طاليلةيةك هةبوو كؤثةرنيكَيك هةبوو 

ة و دواي طاليلبةت نيوتن و ديكارت وو، هةَليوتن لة طةَل كةليسا مشتومِري نةبا تَيك طريان، بةاَلم نكةليسطةَل لة

ئةركي زانست و كةليساي دياري كردبوو، كة  و كؤثةرنيك هاتن. دةكرَي بَلَيني كة كةليسا شةِرةكاني خؤي كردبوو

ئايني شةِرَيكي زؤر ثِر  وةم طوتووة كة شةِري زانست ون هةميشة ئةشوَيين ئَيمة كويية. م شوَيين ئَيوة كوَيية و

ؤكةش كة هةية هةرطيز نابي وا بريبكةينةوة كة روداوَيكي بةركةت بووة و دةبَي نرخي ئةمة بزانني. هةتا ئةمر

طةيةكي ِرانةوة  شتةكان لةروانو شومة كة لة جةرةيان داية. مرؤظ هةميشة دةتوانَي لة ِرَيطةي ئةم مشتوم شةِر

نةوةري خؤبةزلزان يةكيان زانست و ئةوي تريشيان ئايني، لة و. دوو بوطرَيوةرلَي  وة ببييَن و سووديانديكة

ِرووبةِرووي يةكرت بوونةوة، هةردووكيان خؤبةزلزان بوون و ةتاكاني سةردةمي ِرَينسانس و رووناكبريي سةر
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ةريان دةكرد. ئةمانة س ييانمةعريفحتي جيهاني ان دةكرد و بانطةشةي فةهةردووكيان بانطةشةي كامَل بووني

نةشتةرطةرييان ن بوو، دانيشنت و لةيةكدا و سةري هةردوكيشيان شكا، ئةم سةر شكانةش بةسوودي هةردووكيا

تا واتة هةواي خؤ بةزلزانييةيان لَي جيا بووةوة و بة شَيوةي خاكي خؤيان نواند،  مكرد و باندثَيضيان كرد، ئة

طةرضي  .ئةمةش بة سوودي مرظايةتي بوو ،شتووةكي خاكي دانية تةنيشت ئايينَيخاكي ل كيتَيزانس ئةمِرؤكةش

واتة يةكيان هةَلدةسيَت و دةيهةوَي ئةوي ديكة خبات ذَير ثَيي  ،دةضَي  و تَيك ضووة جاروبار ئةم هاوسةنطيية تَيك

و  كي تةواو سَيكؤالركةسَيم كرد  كة باس ةيليؤئيشرتاز " خؤي، بةتةواوي لة طؤِرةثان وةدةري نَيت. هةر ئةو "

ستة بؤ ئةوةي لةطةَلي جبةنطني و لَي: "ئَيمة ئايينمان ثَيويثَيشينةيةكي يةهودييةتي هةية. بة ئاشكرا دة و الييكة

وكات ئَيمة ةئبضَيتة درَي. ةكة ئَيمةش لةم جةنطة بةهَيزتر دةبني، باش نيية ئةم ركابةرة بة تةواوةتي لة طؤرةثان

                        ت.        " راستيش دةكا نة ثالةواني جةنط.و هَيزبطرين و ببيي جبةنطني ة كة لةطةَلكَيمان هةي

  ،لةطةل ئةو هةموو هَيرشانة كراوةتة سةر ئايني و دةكرَيتة سةري ببينة ئايني خؤطوجناندنَيكي سةيري هةية،

تة يةكة هةموو خبرَيربنريَ و زةوواوةتي وةدةةكردةوة كة ئايني بة تةلةم ئةوروثاية بؤ ماوةي دوو سةدة وا برييان د

دا زاتيهةندَي تومخي خؤطوجناندن لة  ئايني ذَير دةسيت زانست، بةآلم ئةم روداوة رووي نةدا و مايةوة، ضونكة

دةضَي. من هةية. هةندَيك دةَلَين كة زانست هَيشتا طورزي كؤتايي نةوةشاندووة ئةطةر بيوةشَيين ئايني لةناو 

هةبووة، بريؤكانةيان ك لةو ثَيشبينييانةي كة لةم جؤرة فاَلطرييش نيم، بةآلم زؤرَي بيين بكةم وناتوامن ثيش 

بووة كة ئةم دووانة هةردووكيان ماونةتةوة، و نابَي تةنيا وةِراست نةطةراون. وةكوو طومت بة سوودي مرظايةتي 

م ووة و هةية و ئةة هةميشة هةبئةم دووان ناضونكة هاوكاري لة نَيوئةم دووانة ببينرَي،  نَيوان شةِر و مشتومري

ةي ثلةي يةكةم كاتَي لة روانطهاوكارييةش زؤر بةنرخة. كاتَيك ئَيمة دةَلَيني زانست لةطةَل ئايني دةرطري بووة، بة

ئايةتي تَيدا  ةندَيكة ه "كتَييب ثريؤز" بووة، بة تايبةتي "تةورات "طةَل لةةكة مشتومِر، مَيذوو تةماشاي دةكةين

كة ئةمانة ني زةوي، ئامسان، خؤر، درةيا و ضياكان ..هتد دةكات، ةديهاتن"، كة باسي دروست بوولة سفري "و بوو

                          .                                                           لةطةَل ثَيشكةوتنةكاني زانسيت ناكؤك بوون
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 داو بةدةوري مرؤظةكانو هةموو شتَيك بةدةوري زةوي  جيهان نييةطوتي كة زةوي ضةقي ت و ك هاكؤثةرني

 الي زانست و زانايانبوو، و ئةمة  كي ديكةية. ئةمة هةوةَلني طورزي بةهَيزناسؤِرَيتةوة، بةلكو بابةتةكة بة جؤرَي

ي ضاث كراوني بةرطي هةوةَل بووط ةر. كؤثةرنيك كتَيبةكةي ضاث كرا، بةآلم كاتَي لةسةرة مثةسةندكراو نةبوو

كاني دواتري كةليسا ببييَن. كتَيبةكةي زيندوو نةبوو كة شةِر و مشتومرةبةكةي طةيشتة دةسيت وخؤي تَيك

 "زانست يمَيذوو"زاناياني  بةرطي لَي ضاث كرا. تا ضةند ساَل لةمةوبةر كة لة وتاري يةكَيك لة  400كؤثةرنيك 

ديارة كةليسا  اكتيبخانةكان دؤزيةوتةوة" و ي ئةومان لةبةرطي كتَيبةكة 200مرؤ " ئَيمة تا ئة دةيطوت: ،بووم

يش لة كتَيبخانة طشتييةكان هةمئةهلييةكان  كتَيبةكةي هةم لة كتَيبخانة. ي لةناوبردني ئةو بةرطانةي نةداوةهةوَل

                                                                    بةرطةي ديكةش دةستبكةون. 200ماوةتةوة، لةوانةية ئةو 

وارة، بةآلم كاريطةري ذدئةمِرؤش زؤر  ياني فيزيايينازاتين بؤ يشطةهةتا لَي تَيسةختة،  تَيطةيشنت لة كتَيبةكة زؤر

بؤ كتَيبةكةي كؤثةرنيك نووسي كة لةو  يةكيانثَيشةككةليسا رووبِةووي كؤثةرنيك بووةوة و . ةخؤي هةبوو

ايني زانست و ئ يذوويمزاناياني ش بةردةوام انةئةم خاَل، ي زؤر طرنطي تَيدايةخاَلَيك ضةند ثَيشةكييةدا

. ئةو ثَيشةكيية زؤر دانايانة تَيبةكة ضاث بكرَيدا كية ِرَيطةيثيشةك وةكةليسا بةمةرجي نوسيين ئ وة،ةتةنراويانطَي

كة  ثَيشةكييةكي نووسي،بة ناوي "ئؤسياندر"  كةلسيا بة زؤرةملَيي نةهاتة ناو باسةكة. قةشةيةكنووسراوة، 

بةكةي ةوةي لة كتَيئةو بَلَي ئ طةرمان نيية. ئةمشتومِرَيك و نييةك هيض كَيشةكؤثةرنابي : " ئَيمة لةطةَل جةدةَلَي

ة "فةرزيةية" يان تيؤريية. ئةوا هيضي ديكةمان لَيي ناوَي، تةنيا نةَليَ من ِراستييةكةم  خؤيدا هَيناويةتي  طرميانةي

خاَلَيكي كةم بوو كة وة." ئةمة خالي يةهَينايةكم هةميشةية، بةَلكو تةنيا بَليَ من تيؤري ةكيِراستيي كة دؤزيوةتةوة

جطة لةوةي بانطةشةي تيوريي ي ديكةي كزانست هيض مافَي كة ا دواتر دةركةوتو. لة راستيدزيرةكانة بو طرنط و

بوو، هةم كةليسا  بانطةشةي خاترجةم بووني  (يةقني)، بةآلم ئةو رؤذطارة رؤذطاري حةمتي بوون نيية ،بوون بكات

جةنابي كؤثةرنيك  وةي كةئة ملَيندرارؤذطارَيك سةةر ئةط" بوو كة تيش. خاَلي دووةم ئةوةسندةكرد هةم زا

نووسيويةتي راستة كة خؤر ضةقة و زةوي بة دةوريدا دةسؤِرَيتةوة، ئةوكات ئَيمة وةك "كةليسا" وةكوو روحانياني 

كمان ين و بة دروسيت دةركشتوطةيلة هةندَيك بةشي كتَييب ثريؤز بة هةَلة كةليسا رايدةطةيةنني كة ئَيمة 

ةكان كة لةو ثَيشةكييةدا نوسراوتةوة. نةيطوت كة كتَييب ثريؤز رترين خاَلكة لة هةستياوة." ئةمة يةكَينةكردو
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تةفسري باآلدةست بووة، بةآلم ئةطةر بةَلكو طوتي دةكرَي تةفسريي بؤ بكرَي. تا ئةمرؤكة يةك ، رةد دةكرَيتةوة

ثريؤز و  يبةين بؤ كتَيخؤمان دةك يشتينان لة تَيطةئةوا ئَيمة طوم ة،دروستةكةي دياركةوت كؤثةرنيك قس

                                 .هاتة طؤرَي "hermeneutics and interpretation" تةفسري بابةتي دةيطؤرين.

ئةم  ."بووني ئاينيتةفسريي "ميان  ةو دووه "ني زانستتيؤري بوو"ةكةميان  دوو بابةت لَيرةدا سةريانهةَلدا: ي 

زيرةكانة و دانايانةية، و نيشاني دةدا كة كةليسا يةكَيك لة باشرتين مَيشكةكاني خؤي ومت زؤر زؤر  دووانةي

مرؤكةش كة ئَيمة رووبةروو بيتةوة.  تا ئةدا لة مَيذووي كةليسا  خستؤتة كار تا لةطةَل ئةم ثَيشهاتة نوَي و طرنطة

ي ئايني بةدةر نيية لةم دوو نست و فيلسوفانفيلسوفاني زادةكةين وتةي  ابةتةقسة لةم ب انيشتوين ورة دلَي

ة يان بةلطة هَينانةوةية، نةك تيؤري هةميشةيي (مدلل) دةربِرينةي بامسان كرد. زانست دةستةيةك تيؤريي سةملادن

ةوةندة و ي، ئقةتعهةميشةي و  اتيية، نةك تةفسرييئايينيش دةستةيةك تةفسريي ك ي.ةكجاريةك و

                                                                                                                            .        واوتة

دةطةين بة مةعريفةتي زانسيت و مةعريفةتي ئاييين. واتة ووشةي ئايني ئايني، كاتَيك ئَيمة دةَلَيني زانست و 

نسيت.  يان مةعريفةتي زابطؤرة بؤ مةعريفةتي ئاييين و وشةي زانستيش بطؤرة بؤ طرميانةكاني زانسيت

انست و ئةوكات روالةتي بابةتةكة كة تا ئَيستا دةمطوت زئاطاداربي،  مةعريفةتانة بةباشي لةم دوو بةمةرجَيك

ئايني، ثةيوةندي ئةمانة لةطةَل يةكرت بةم شَيوازة راست دةبَيتةوة، بةآلم زؤر كةس رَيطةيةكي درَيذييان بِريةوة تا 

َيمة تي ئاييين. ئواتة مةعريفةزانسيت و ئايني واتة مةعريفةتي نة ئةوةي كة زانست طةيشتوةنةتة ئةم دةربِري

لة بارةي سروشتةوة هةمانة طرميانةية، ئَيمة ياسايةكي كة وة ئةوةي ئاييين تةفسرينةكراومان نيية بة هةمان شَي

ةَلطةو مان هةية واتة ب(للمد) زانستيمان نيية، بةآلم هةَلبةت تيؤري سةملاندن يان بةَلطةهَينانةوةسةملَينراوي 

لةسةر هةية،  تةوة، بةَلكو بةَلطةياننةوو تيؤريانةمان نةهَيشتلة خؤِرا ئة هةية و هةرواامشان لةسةريان شايةتي ب

.                            لةبةرامبةريشدا تةفسريةكانيش نوَيخوازن، لةبةرئةوة قسةي ئةو قةشةيةتان لة بري بَيت  

كتَيبَيكي  ،ذياةد زدةيةمنؤ دةييةكاني سةلة كؤتاي بوو، ةخةَلكي فةرانسةك زانست فةلسةفةيني زانايايةكَيك لة 

، دةَليََ ئَيوة ئيماندار بووو  فيلسوفة خؤي مةسيحيكة لةوَيدا رةخنة لة طاليلة و كؤثةرنيك دةطرَي، ئةم  نووسي



ئايي  ن و ستنزا  

 

18 
 

. يؤرميان هَيناوةوتباتان تتاوة طلة سةرئَيوة  ايةوببةَلكو دةان هَيناوة، تلة خؤِرا دةَلَين بريؤكةي هةميشةي و يةكجاري

يك شيكاري بؤكرا و ليكؤلينةوةي لةسةر كرا، كة من كتبَييكم تةرجةمة يةكةي كؤثةرندواتر تيؤري بةجؤريك كة

 ئارتؤر""  كة نووسةرةكةي فيلسوفَيكي ئةمركيية بة ناوي مبادی مابعدالطبیعە علوم نوینووة بة ناوي "كرد

ئةندَيشةكاني كؤثةرنيكيان خستة ذَير كان زانا دواترَيك تكا" دةَلَي:ةوَيدا ، ئةو لكتييب طرنطةبَيرت" زؤر 

بة  ي "سوِرانةوةي زةويو بةَلطةكانناوةند بووني خؤر" بينيان كة بةَلطةكاني ئةو بؤ سةملاندني " ،لَيكؤَلينةوة

طرنط بووة، بةالم ئةطةر ئَيمة بويناية و  ئةو زاناية ة قسةكةييف نيية. دواتر دةركةوت ككا ر" دةوري خؤ

مايف خؤمان بوو كة قسةكةي ثةسةند نةكةين.  كةليسا مايف خؤي بوو كة ثةسةندي ، ئةوا بةَلطةكاني كؤثةرنيك و

 بووة، راسيتةكةي ئةمانة بني ِرةشنست بووة و ؤر دذ بة زاةليسا زوتيان كطتن و نةكات، ئةوةي كة دواتر ها

آلم كاتَيك ؤر ناِرةواي ئةجنام داوة، بةكةليسا ناكةم، كةليسا كاري زلة َلبةت من ثشتطريي بانطةشةي ناِراسنت، هة

مَيذوو ن لة سةر اوةري كردهةروةك مَيذوونوساني زاست دةَلَين: د  .مَيذوو دةخوينيةوة دةبَي بة وردي بيخوَينيةوة

ئةم تيؤريةي "خؤر ناوةند"يية ثةسةند كراوة، ناكريَ بَلَيني كةوابوو تا ةمرؤ هةَلةية، ئةطةر ئَيسكاني ئهؤي داتا بة

بينني لةسةر دةبَي ببثَيوين.  انبة هؤي داتاكاني خؤيطاليلة و رنيك راسيت دةطوت، بةَلكو دةبَي كؤثةرنيك كؤثة

كة "كؤستلَير" ان نا. كتيَبيك هةية بكات ي شةي ئةو تيورييةئةوةي هةبوو بانطة ئةو داتايانةي كة هةيبوو مايف

زؤر كتيبيكي طرنطة، هةم ضريؤكة هةم وةكان" يان " بةدةم خةو ِرؤشت "walker sleep" وينانوسيويةتي  بة 

سَي ني ئةم كتَيبة شنت. ثاَلةوانايؤةسانَيك كة لة خةودا دةِرشتوو" واتة كيمَيذووي زانستيشة. "بة دةم خةو ِرؤ

شنت و لة بَيداريدا نةبوون، واتة هةندَيك شتيان يوا دةِرانة لة خةوددةَلَي ئةو .ليلة و كؤثةرنيك: نيوتن، طاكةسن

ئةمانة  نةدةجوآلن. دواتر تيؤريةكاني وةبة ضاوي كراوةهاوشيوةي ئةوانةية كة خةَلكاني خةوتوو دةيَلَين، ت دةطو

يان بيانثَيوين، ةر بة داتاكاني سةردةمي خؤةطثةسةند كران. ئ انةوة و ثتةوكران وقةناعةتيان ثَيكرا و راست كر

تيؤري هةلكيش و داكيش "جزر ومد" قسةكةي هةَلة  تَيؤرييةكان زؤر ثتةو نةبوون، هةروةكو طاليلة كة لة سةر

                                                                                                                         دةرضوو.  

كضةكةي نووسيوة كة .  لة نامةكاني بؤ توند بوو خوَلقيشي هةبوو،ضةَلي كي سةربةطَيطاليلة كةسَيك بوو كة زةوقَي

هةر كة كةسَيك بوو خوَلقي توند بووة،  هةر بةو جؤرةش لةطةَل كةليسا تَيكطريا.  كةليسا ضاث كراوة دةبينني 
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بة كتَييب   ةكةين ئةم مشتومِرةهَيناوة. كاتَيك ضاو  لة مَيذوو د ةميشةييهيةكي واشي بةو دةطوت كة نةَلَي تَيؤري

ئَيمة لة ناكؤكي هةبوو لة نَيوانيان و بابةتي خودا هَيشتا نةهاتبووة ناو باسةكة.  تةو بة رواَل ؤز دةسيت ثَيكردثري

و لةسةر كاريطةري نكؤَلي خودا لةطةل لي لة بووني خودا بكات سةردةمي رينسانس هيض زانايةك نابينني كة نكؤ

ين سةريهةَلدا. لةسةردةمي دوزةكةي داروهةم لةطةَل بريؤلة سةدةي نؤزةدةئةم رووداوة كات. كةليسا مشتومِر ب

لةسةر ئةو بابةتانة بوو كة زانست دةيهةويست ثةردةيان ة لة سةر بابةتي سروشت بوو، رينسانس مشتومِرةك

داروين  وين. بةر لة دار"جؤرج اليل" كارةكاني هةروةكو، دةريا وضياكان ،ئةستَيرة ثةيدابوونيةسةر الدا. وةكوو ل

كي زةويناس بوو، لَيكؤَلينةوةي لةسةر دةركةوتين اني ثشيت بة بريؤكةكاني ئةو دةبةست. ئةو كةسَيزؤر لة قسةكلة 

، روذ جيهاني وةديهَيناوة ك دةزانن لة تةورات هاتووة كة دةَلَي خودا لة شةشضياكان و دةرياكان كردبوو. هةروة

ئةمان دةيانطوت: نةخَير، ضياكان بةيةك رؤذ  ن و ...هتد.ؤر و دواتر ضياكاو رؤذي دووةم خ نؤذي يةكةم دةرياكار

لةبةر  ايةك شكل بطرَي، ودروست نةبوونة، بةلكو كاتَيكي زؤري خاياندووة تا ضيايةك وةديهاتووة تا ئةوةي دةري

ة طةر ئةم تيؤريانةميشة دةيطوت ئةهةَلبةت كةليساش ه ئةوة بة ئاشكرا دذايةتيان لةطةَل كتَييب ثريؤز دةكرد،

                . ئةو كات ئَيمة ِرايدةطةيةنني كة تا ئَيستا بة هةَلة لة بةشَيك لة كتَييب ثريؤز طةيشتوين ا، ئةوسةملَينران

 بةدروسيتن سَي جار ئةم قسةية دووبارة بكةنةوة كة ار ياشةوة، دةكرَي جاريك، دووجثَيتة كي ديكة دَيلَيرةدا شتَي

ام ئةطةر ئةم جياوازيانة هةر ِرووي لة زيادبوون كرد ئةو كات ضي؟  ئايا دةكرَي طةيشتوون، بةَللة كتَييب ثريؤز نة

 شتوين؟ ئةي باشة لةوَيؤز طةيَيك لة كتييب ثرييستا بةهةَلة لةبةشهةميشة ثاشةكشة بكةن و بَلَين كة تا ئ

دةي ئةطةر  هةَلة لَيي تَي بطةي؟ت لة كةليسا وةرطرتووة بؤ ئةوةي ضي بكةي؟ بؤ ئةوةي بة دانيشتبوويي و موضة

                            !                                    واية دةسيت لَي هةَلطرةوة دةرطاي ئةم دوكانةت داخة باشرتة

كاتَيك يةكجار يان دووجار يان سَي بوو، بةالم واز بوو. لة عةسَلدا شتَيكي باش ة كةم كةم ئةم لؤذيكة البوو كئةمة 

ةي كة رووبةِرووي شتَيك دةبيتةوة كة هةميشة ة ئةوكات هةست دةكبَيت، بةاَلم كة هةميشة دووبارة بَيتةو جار

ةكةي دواتر فِرَيي دةدةي، بةرطَيك ضةند جارَيك ثينةي دِرؤ بكات. جل و كة دةيهةوي ثينةوثةثاساو دةهَينَيتةوة، 

لَي بدةي. من هةندَي جار كةسانَيك دةبينم بةرامبةر قورئان هةمان كار  ةيئةو هةمووة ثينةيئةوةندة ناهَييَن 
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الش لة اليةن اتةوة، كة هةمان تةهيض سرجني ئةم مَيذووةي ثَيش خؤيان نةداوة، ِرَيك ئةمةم بريدةخو دةكةن 

 ودا هةية كةواتة كارةكةيان ِراستة، بريواية لةبةر ئةوةي موسَلمانن و باوةِريان بة خ ، ثَييانسلمانةكانةوة كراوةمو

بة كةالمي خوايان دةزاني و  و بَييب ثريؤز هةبووةلةوة ناكةنةوة كة ئةواني ديكةش واتة كةليساش باوةري بة كت

                               ةكرد. دةزامةندي خودا ئةم كارةيان بةدةستهَيناني رَلةميان دةدا،  بؤ بة وةحي لة قة

دةَلَي: "خوداي سروشت و  ،دةكات و وتةيةكي جواني هةيةينط طر َيكيتشي طاليلة لة بةرهةمةكاني خويدا باس

و  تي ناردووةن خوداية كة شةريعةكة سروشيت دروست كردووة هةما خوداي شةريعةت يةكَيكة، هةمان خوداي

" هةَلبةت لة .يةك نوسةري هةبووة واتة ازطار بن، يةك خالق و يةك بةديهينةرنةوة ئةمانة ناتوانن ناسبةر ئلة

اتة ِروو ئةوة نةبوو كة بَلَي م ِرَيطة ضارةي طاليلة بؤ ئةم بابةتة كة دةخيروانطةي ئةو مةبةسيت مةسيحيةتة، بةاَل

 داةزانن لة زماني ئينطليزيد ووةك. وة دةطوتطي لةم باريةئةو شتَيكي طرن َيني "طرميانةية"،ئةوةي ئَيمة دةيَل

هاتووة بة مرؤظةكان بَلَي  ت ئاينيدةيطو ئامسان دَي و هةم بة ماناي بةهةشتيش.هةم بة ماناي "heavn"وشةي

ةوة رةكانجوَلةي ئةستَيياني لةبارةي  ،دةكات ضؤن كار"heavn"نةك ئةوةي كة ئامسانضؤن بضن بؤ بةهةشت 

                                                               ؤن بؤ بةهةشت.  َلَي مرؤظةكان ضؤن بِرةو دكةَلب قسة بكات،

ةدا دروست كرد. ئةو بة كةليساي دةطوت وا لة خةلك مةكةن طاليلة بةم وتةيةي هَيَلَيكي جياكةرةوةي لةم نيوان

، ياني ئةوةي ثَييان بَلَين ة ناسي و شيت ديكةسيت ئةستريلةوانة زان ،كةنَيك لة ئايني بو شتكة ضاوةراني هةمو

سيت ك لة كتييب ثريؤزدا بةدةست بَينن.  لةبنةِرةتدا  ئةمة قةسدي ثَيغةمبةران نةبووة كة بَين و زانهةموو شتَي

ةوةي لةبةرئ ةن.ردةكَيضوونة بةهةشتمان ف، بةَلكو ضؤنيةتي نهةَلسوِراني ئامسانةكان و هةسارةكامنان ثَي بَلَي

ئامسان ماناي خودي ئامسان و بةهةشتيش دةطرَيتةوة. بةهشت لة ئامسانةكانة لةبةر هةندَي شينان ثَييان وابوو ثَي

ةشت لة ئامسانةكانة. ئةم وتةيةي طاليلة هَيشتاش ئةندَيشةيةكي هةَلبةت زؤريش لة موسلمانةكان ثَييان واية بةه

كة هةتا ئَيمة بازنةي  ،بةستووة و ثشتم ثَي ةم خاَلة كردووة،زؤرم ئاماذة ب مؤخ لة بةرهةمةكاني زيندووة، من

ي  بابةتي زانست ِرسةركوتوو نابيَ لة ضارةسةري كردني مشتوم ضاوةروانييةكاني خؤمان لة ئايني  دياري نةكةين، 

                                                                                                                   .           و ئايني
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وو، مرؤظيكي ذيريش بوو  و لةطةَل كةليسا ئةطةر لة طاليلة بَيينة خوارتر، دةطةينة نيوتن. نيوتن زؤر كَيشةي نةب

كةليسا يةكي  طةَلو ديكارتيش بة هةمان شَيوة. هةَلبةت ِروانطة و بريؤكةكاني ديكارت لة نةدةكردمشتومِري 

ن دةزاني و بَي دةنطيان هةَلبذارد ي زاناكاني ثَيش خؤياةكرد، ضونكة سةرةجنامي توش نرتةوة، بةآلم خؤنةدةط

لة   يةلَيَلي دةهَيشتةوة. بَيينة خوارتر و بطةينةوة داروين كة لةسةرووي هةموويانةوةوتةكانيان كةمَي بة 

ية، كي داروين زؤر سادةة تيؤرييةوةك لَيتان ِروني زانست و ئايني.  تيهةَلضوني لةطةل كةليسا و دةركةوتين مشتومِر

. هةميشة داروين خؤي دةيطوت: وة قسةو باسةي لةسةر كراوة، تةفسريَيكي زؤر لة خؤهةَلدةطرَيبةآلم ئةو هةمو

را كردن و نةسةملَينراوة، بةآلم ناكرَي تيورييةك ئةو هةمووة توانايةي هةية لة ئاشك"راستة كة تيؤرييةكةي من 

شت تةفسري بكةم. لةبةر هةندَي  رييةم دةتوامن زؤربَيت. من بةم تيؤ ةَلثوضةكي ، تيؤرييشتةكان دةرخستين

لةخؤطرتيَب." ئةهلي كةليسا لَيرةدا زؤر زوو دةركي ئةوةيان كرد، كة بابةتةكة تةنيا دةبَي بةشَيك لة حةقيقةتي 

ن لة و ئايني مشومِرةكانيازانست  ا هاتة ثَيشةوة.لَيرةدا بابةتي خودكتَييب ثريؤز نيية، بةَلكو بابةتةكة خودا بوو. 

                     .             ودانةناسانؤز ضووة سةرتر و بوو بة مشتومِري نيوان خوداناسان و خئاسيت كتَييب ثري

خوداي  بوونيوي: " داروين داروين كة ثَيي دةليََن نيوتين بايؤلؤذي، بة طوتةي يةكَيك لة ميذوونوسةكان نووسيبو

كةسانَيكي زؤر ئةم قسةية دووبارة دةكةنةوة. واتة  " كةن بة خودا نيية. م طوتي ثَيويستمادةوة، بةاَلرةد نةكر

ياساكاني سروشت و هةر بةو ميكانزميانةي اس بكةين بةهؤي ئَيمة دةتوانني جيهاني طيانلةبةران بةجؤرَيك ب

 َيكوثَيكيةي ِربةَلطت. داروين بة بريي خؤي رداني خودا نةكاَيويست بة دةستَيوةداروين طوتويةتي كة بة جؤرَيك ث

بةاَلم هةندَيك كردةوة، نالَيم قةسدي ئةو ئةوبووة، دةرئةجنامي كارةكةي ئةوة بوو،  ةَلضثو "يبرهان نظميان "

انهةوَي خودا ةيةكمان نابَي كة مبو كة ئةطةر " بةَلطةي ِرَيكوثَيكي" بَي هَيز بَيت ئيرت ئَيمة هيض بةهانثَييان وابو

رد؟ كانت طوتي: " ئةو ئةقَلةي خودا داويةتي روين لة دواي كانت هات، ئةي كانت ضي كهَينيينة ناو بابةتةكةوة. داب

ئَيمةي بؤ ئةوة ي نيية. لة بنةِرةتدا ئةقَلي (ءالطبيعةماورا ) سروشت بة مرؤظةكان هَيزي ضوونة ناو بابةتي سةرو

ثرسيارانةي بةرامبةر خؤي  التؤنةوة تا ئَيستا، كة ئةوَلةي كرد لة ئةفساَل هة2000، مرؤظ دروست نةكردووة

ساَل درَيذةي كَيشاوة كة تَي طةيشتوم كة نابَي ئةو  2000. ؤزَيتةوةكة نةيتوانيوة وآلمةكاني بددروست كردووة 

ة زموني هةست و ئةمة دةبَي لة سنووراَلمي ئةو ثرسيارانةي نيية. ئَيةرانة بكرَيت. ئةقَلي ئَيمة تواناي وثرسيا
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تي و هةرطيز نةيتوانيوة واَلمي ين. يةكَيك لةو ثرسيارانةي كة مرؤظ كردوويةنستيةكاني خومان قسة بكةزا

لة بنضينةدا ئةقَلي مرؤظ بؤ ضارةسةركردني  .بداتةوة، ثرسياري بابةتي خوداية. ئَيمة ناتوانني خودا بسةملَينني

                                ان" ... هتد.و كؤني جيه"و  "نويي ختياررب و اووة وةكوو "جبابةتانة دروست نةبو ئة

تافيزيك باري كرد. ضاو لة كتَييب "نوَي بة تةواوي لة  فةزاي مَي تةقريبةنلةدواي كانت ئةم بةَلطةهَينانةوة   

 طانةةي ئةو بةَلي بؤ زيندوو كردنةوبكةن، دوو بةشي يةكةمي كتَيبةكة "ريئيقبال الهو"بوونةوةي فيكري ديين" 

يةك خباتة دةزانَي ئةو ِرَيطايةي كانت بَي طةِرانةوةية، بةآلم هةوَلي داوة رَيطائةو ت َلبة، هةةآلمدانةوةي كانتةو و

زؤربةي فيلسوفاني  روو بؤ ناسيين خودا ئةويش لة سةر بنةماي زانسيت نوَي. بةشَيوةيةكي طشيت دةكرَي بَلَين

وين ئاخرين بزماري لةم تابوتة دا. واتة كي كؤن وةالبنَين. دارتافيزيَي مَيةي كة دةبطةيشتنة ئةو باوِر دواي كانت

"  كة بة ِرواَلةت روخسارَيكي زانستيانةي هةية، و لةسةر برهان نظمو ثَيكي طةردون يان "طوتي بةَلطةي ِرَيك

بسةملَييَن،  ظم"نا"خودايةكيةكي هةنةرمةند يان سروشتدا هةية و دةيهةوَي خوداي كة لة كييةوثَيرَيكئةو بنةماي 

                                                                           .نت، لةبةرئةوة ئةم دةفتةرة ببةسكة ئةويش ناكرَي

ينا و ان "ئةسايي"  يايني" يان "ئةقل و وةحي" يان "زانايي و بينبا بَين بزانني مشتومِري نَيوان "زانست و ئ

ةيشتة زانست و ئايني لة سةردةمي نوَي.  يت ثَيكرد  و طسةئايني و فةلسفة دَيكرد. لة  ثيم" ضؤن دةسيتئورشةل

رات بوو و و كتَييب ثريؤز بة تايبةت تةوسةرةتا ئةم مشتومِرة لة دةستكةوتة زانستيةكان يان مةعريفةتي زانسيت 

دا لة طؤِرةثاني خوؤتةوة وبةِرووي خوداش بةضوون كة زانست ِرووخودا هاتة ناو بابةتةكة، واي بؤ ددواتر

ةتي دوورخراوةتةوة. سةدةي بيستةم لة راسيتدا كاتَي دةسيت ثَيكرد كة تةقريبةن خةَلكي ئةم عريفةتي مرؤظايةم

ةبةرئةمة بة باشي شوَيين خؤيان كردؤتةوة. هةر ل هزرانةئةم  بابةتةيان ثةسةند دةكرد. واتة برييان دةكردةوة كة

جؤرَيك دةسيت ثَيكردووة  ي سيكؤالريزةيشن بةمةكة سةردباسيان لةوة دةكرد رة سانَيك لة كؤمةَلنابوو كة زؤر

ضي ديكة خوداناسي. ئةوةي كة ئايني  هزري، ئازاد بوون لة ئاينيكة ئيرت طةرانةوةي بو نيية. واتة ئازاد بوون لة 

 ي و خوداباوةري ِريشةيةكي سَينا، طوتي خوداناة فِرؤيد هَيرشي هناتوانَي روَلَيكي لة كؤمةَلطادا هةبَي. لة اليةكةو

لة نةخؤشي لةمرؤظةكاندا. لة اليةكي ديكةو  ماركس هَيرشي هَينا و طوتي خوداباوةِري  الشعوري هةية، كة جؤرَيكة
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لة خودا دةكةن، كَلوَل بوونة، بؤ سةركةوتين خةياَلي روو و مةَلطا كة داماو هؤكاري ئابووري هةيةو هةذارةكاني كؤ

رَيكوثَيكي جيهان دةبةسنت بؤ خوداناسي، ئةوانيش بةَلطةي بة  داروين طوتي ئةوانةي ثشتوة لة اليةيكي ديكةشةو 

را و . لة ضةندين الوة خةجنةر لة ثةيكةري ئايني دِرانةوةستاونثتةو  ئةستوونَيكيذير ثَييان لةقة و لة سةر 

ان ييةكةوة هةوَلكة لة هةموو ال وة بيينيين بةخؤيةويناوي ئايرَيكي خثةَيكة ،سةدةي بيستةم .خوَيين لَي دةضوِرا

رةو مةرطي ببةن. يان تاوانبار دةكران بة دذة زانست و دذة زانايي، يان تاوانبار دةكراو بة كةمايةسي فكري دةدا بة

ماركس دةيطوت:  سةرنةكةوتن و ناكام مان لة رووي ئابوورييةوة. و نةخؤشي دةروني،  يان تاوانبار دةكران بة

َيردةستان و ستةم لَيكراوان. كة هيض ِرَيطايةكي يكاران و ذركاني بي رؤحي جيهبَي روحة" ايني روحي جيهاني "ئ

ش سوود دةربازبوون لةم جيهانة شك نابةن، رزطاربوونيان لة ثةنا بردن بؤ خوا دةبيننةوة. خاوةن دةسةآلتةكاني

                                         .يةكةوة طةمارؤدرائايني لة هةموو الكة  نلةم دةرفةتة وةردةطرن. وةك دةبين

س كران بَي وةاَلم نابن و كةم كةم دةست دةكةين بة وةاَلم دانةوة و شيكاري ئةم بابةتانة،  تا ئرية ئةمانةي كة با

ش سَي خاَلي . و تاكو ئريةدؤخةباروزياتر بامسان لة كورتة مَيذوويةكي بابةتة كرد و ضؤنيةتي ثةيدا بووني ئةم 

كردنةوةن: يةكيان ئةوةي كة زانست  بري لَي نيك دةرهَينا كة زؤر جَيطايرةان لة قسةكاني طاليلة و كؤثرنطمط

ئةوةي كاتَيك باس لة ئايني دةكةين يش ، سَييةمةدةستةيةكة لة تيؤري و دووةميش ئايني دةستةيةكة لة تةفسري

ةَل ئايني طةن. زؤربةي مشتومرةكاني كة لةييان سنورداري بكدياري بكةين  ينيئاوانيةكامنان لة ِرةدةبي ضاو

واتة ئاينَيك كة ضاوةرواني زؤري لَي بكةي، سرنج لةم بووة،  (ماكزميؤم) زؤرترين ِرادة اييينروويداوة، لةطةَل ئ

ي ةرانوة  يان ِرَيببو (عةوام)يي ئاسازؤر لة ئايني يان لة اليةن خةلكي كردني خاَلة بدةن زؤر طرنطة، ضاوةِرواني 

ك لة ئايني داوا بكةن، هةتا ضارةسةر كردني دةيانطوت هةموو شتَي ان وةديهَيناوة.يةئةم ضاوةِروانيان ئاييين

نةخؤشةكانتان. دةيانطوت بِرؤن بزانن فةرموودةيةك يان دؤعايةك لة فالن ئيمام يان لة فالن ئةوليا ببيننةوة كة 

دَيت. ئةمة ئةو ئايينة  نران بةسةرمالة ئَيكة ئةمرؤ نةي نةهامةتياةو ن بكات. هةر ئانتاضارةسةري كيشةك

ياخود دةَلَين ثزيشكي، ئةستَيرةناسي، فيزيا، مَيذوو لة ئاييندا بدؤزنةوة. ضاوةِروانييةكي لةم  ية."ةاَلماكزمي"

ئاماجنةكةت هيض كات  تَيبطري، تريي طةوةرة كة بتهةوَي لة دووري  هةزاران مةتر خانوويةكيجؤرة لة ئايني واتة 

ةر مبانهةوَي ئةم دينة كةمَي الوازتر بكةين ياني ي بهاوَيذي ثَيي دةكةوَي، بةالم ئةطَيوهةَلة ناثَيكي، بؤ هةر ك بة
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بضوكرتي بكةينةوة و ئةويش نةك هةروا بة هةِرةمةكي، بةَلكو لةسةر بنةماي بةَلطة، لةسةر ئةو بنةمايةي كة لة 

ك ئةو ئايينة بضوك دةبَيتةوة، بةآلم ضاال ي لَي داوا بكةين؟  ئةوكاتةبَي ض شتَيكووة؟ و نابؤضي هات ئاينيبنةِرةتدا 

دةبَي، ئةوكات ئةم ئايينة بضوك و ضاالكة دةتوانيَ لة بةرامبةر زؤريك لةو مشتومِرانة بة سةركةوتويي بَيتة دةرَي، 

مبةَل تةنيا دةخوا و بونةوةري تةيةك  .َي دةهَييَني بةجو تةندروستيش دةبَي. ئةوكات ئةركةكاني خؤشي بة باش

دةبَي   و ناتوانَي لة جَيطاي خؤي جبوَلَي. دةبَي ضاالكي كةيةوة، و دواتر دوضاري نةخؤشي جؤراوجؤر دةبَي دةكةوَي

دوو  يوانمشتومري نَيوان زانست و ئايني مشتومري ننابَي خؤبةزلزان بَي، بازنةي ضاالكيةكاني بؤ دياري بكةي. 

. انة ئةوة رويداشكابا تا خاكي بووبانةوة، كة خؤشبةخت هةردووكيان دةبواية سةريان زان بوو كةةري خؤبةزلبونةو

دياري  مينةكامنانزةو دةبي دووبارة بابةتةكان بناسينةوة و لة رؤذطاري ئَيمة ئةم مةشتومرة كةمي زيادي كردووة 

                              ".طةردان وكمي "فةلةكيردان" ياني حطةك كة لةكؤتايدا بزانني حوكمي "فةلبكةين، 
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 بةشي دووةم
 

لةوة كرد كة ضؤن لة ئةوروثا و دونياي رؤذئاوادا كةم كةم زانست بة سةر ان امسلة بةشي يةكةم  ب ووةك هةر

 دواتر و  خؤي نيشانداوةكوو رؤَلطَيِري سةرةكي طؤِرةثاني مةعريفةت هةروةها  ،فةلسفة و مَيتافيزيكدا زاَل بوو

  بة سوودي ئةوكة ئاينيا نيشاني دةدخؤي خود وا اشةي ئةوةي دةكرد يلة سةرةتادا بانطة. ني تَيطريانلةطةأل ئاي

يين كات جؤرَيك لة ئاطربةست لة نيوان ئةم دوو ضةمكةدا روويدا، طةأل تَيثةِرضؤل دةكات، بةآلم لةة طؤِرةثانةك

ي كة زةكانجياوا لة لقة ِرةوييؤي ثَيشبة ه تزانس ،يةكوواتة لةسةدةي بيست دابةآلم ديسان لة سةردةمي ئَيمة

م مشتومِرةوة و هةوَل دةدات ةو بة شَيوةيةكي ضاالك هاتؤتة ناو ئ دةكات، نووبانطةشةي لة ثَيشرت ب روويداوة

                                       بة ئايني بكات.  شثاشةكشة ناوضةي زياتر بة سوودي خؤي داطري بكات و ئةطةر بتوانَي

بةو الوة  دوو و يستة بلة سةد واتةو اني داهاتوملة سةردة ةكينيان كردووة  شبثَي سانناك لة كؤمةَلهةتا بةشَي

دةرماني هةموو  .ئاييين. واتة مرؤظةكان دةست لة ئايني دةكَيشنةوة و لَيي نائومَيد دةبن دةبَيتة سةردةمَيكي بَي

 يو سةردةمدةدؤزنةوة و زانسيت مرؤيدا ي ئةزمون لة ناو زانسيت ثرسيارةكانيانآلمي هةموو ةو و دةردةكان

ئةمة  يفةت دادةنيشنت.سةر كورسي مةعرو لةدةستثَيدةكات  ضَي  و سةردةمي زاناياندةيثَيغةمبةران  بةسةر

ذيان لة فةزايةكي لةم جؤرةدا  ئَيستا تةقريبةنر كةم تا زؤكة ماوةيةكة دةسيت ثَيكردووة و ئَيمة  دميةنَيكة

                                                                                                                        بةسةردةبةين. 

 ،سَي ِرؤَلطَيري سةرةكي كايةي الديين دةركةوتينلة كؤتاييدا  واليلة هؤي هاتين ط رد كة ضؤن بةلةوة كباسم  

 كؤمةَلناسانهةروةكوو  شرتي نةما و الوازتر بوو.ثَي تواناييةيبارودؤخةكة سةرةوذَير بوو و ئايينيش ئةو 

 ،فةرهةنطي ،آليةتيلة زؤر بابةتي كؤمةثَيشبينيان كرد جيابوونةوةي ئايني لة حكومةت و بطرة جيابوونةوةي 

تيةكةي كؤمةآلية ةايني زياتر روويةكي تاكةكةسي بةخؤيةوة طرت و رؤَلمكي ئةض روويدا. و مرؤيي سيتانز

كة لة  رووداوطةلَيكبة هؤي  كؤمةَلناسةكانلة  بةشَيك بةآلم، م جؤرة كةم تا زؤر ِروويداوة. ثَيشهاتَيكي لةلةدةستدا

كة ئةو اليانانةي  رامبةرةب هةستانةوةي ئايني ِر وواتة شةثَيشهات، ةم يةكوبيستبيستةم و  كؤتاييةكاني سةدةي
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ئةو ثَيشبينيانةي لة سةركردةوة  ني خؤيانبؤ نووسينةكان لة كايةكاني سياسةت و حكومةتدا بوون، ثَيداضوونةوةيا

ئةم كة. ثانةطؤرةبؤ  ِراوةتةوةةطكة ئايني دووبارة طوتيان  ئايني كردبوويان. ضوونيونَي لة كة ثَيشرت بؤ

 ةسيت ثَيكردد ئيسالمي ئَيرانشؤرشي  سةرهةَلدانياَل لةمةو بةر بة هؤي ضل سة ل ةكةانبؤ طؤرةث يةشوةانةطةِر

وةكوو  يديكة ئايينيةكانيطةَل ثةيدا بووني طروثة و كةم كةم لة كرا،ثَيئاماذةي  كؤمةَلناسان ةكانينووسينو لة 

و  ا،ةآلت لة ثؤلةندذهؤِر يئةوروثاةرةتا لة س كة يسيتدذ بة كؤمون ئايينيةكاني نةوةوتبزو  داعش و ئةلقاعيدة

هةموو  .ةفريقالة ئ يشثَينتاكؤستاَل"" يبزوتنةوةهةروةكوو سةرهةَلداني ، لة كةليسا دةسيت ثَيكرد يةكةم بؤ

كة بووني  تئةوة دةكاانطةشةي دووبارة ئايني ثَيي خستؤتةوة طؤرةثانةكة و بئةمانة بوونة هؤي ئةوةي كة بَلَين 

وخسارَيكي انةكة رةثوبارة طةِرانةوةي ئايني بؤ طؤِر. هةَلبةتة بة داخةوة ئةم دوتتا ِرؤَلطَيِر بَي تووةو هاهةية 

 بة قناعةتوة ئَيستا نةيانتواني بةَلكو روخسارَيكي سياسي، سةربازي و حكومةتي هةبوو. تا ،نةبوو يمعريفةتي

كردني ضارةسةرة بؤ ةونةتاوطةِر مةعريفةتةوة لةثِر ي ةوَلةمةندبارَيكي دمئة كة بة بكةن مةعريفةتئةهلي 

ضي  داهاتوودالة ئةوةي كة  طةِراوةتةوة. و دةسةآلت حكومةت دةسيت بؤ طرتنة "ئاييين شوناس" بةآلم، كَيشةكان

وةي كة بةآلم ئة، ِروودةدا يض لة هةنبانةدا هةية و و نازانني كة مَيذوو ضية نيي دالة دةسيت كةس لَي دَيتةوة

 ئايينيةكانة هَيشتا ضراي مزطةوت و كةليساكان ِرؤشنن، ئةجنومةن .ايةن و ئاشكرووؤرةثانةكة ماوتةوة، ِرايني لة طئ

، زانكؤكان وانةطةلَيطي زؤر لةمةِر زؤري ئاييين دةنوسرَين بانَيكيكتَيةردةوام و لةسةر ثَين. بشوَينَيك  هةموولة 

ي وآلتانةو لة كاتي دةنطدان لة منوونة بؤ .نهَيشتا ِرؤَل دةبينلة ناو خةَلكدا ن باوةرة ئايينيةكاوة، ئايني دةَلَينة

ي كة دةنط بة كَي بدةن. كةوابوو بة ، لةوةرِؤل دةبييَن دةنطدانيان ياريلة بِر، ئايني دةنطدان هةيةمايف ئازادي 

 ،تبَي ثَيشرتيشوةك  و هةرطيز ناتوانَي يةني جيددي ئامادةبووني هةية. طةرضي وةك ثَيشرت شَيوةيةكي

و خؤي بطوجنَييَن. بيَ  طةَلي سازطارلة داهاتوشدا دةبيَ لة كَيرِبكَيكارَيكي بةهَيزي هةية، طومت وووةك لةبةرئةوةي هةر

                                                                       .      وانةكا سةرةجنام تووشي الواز بوون دةبَيئةطةر 

ية، دةمهةوَي بة شَيوةيةكي كورت و ثوخت باس لةوة بكةم  هةةيفةلسان زياتر روويةكي فم بةشةدا باسةكةمةل

 بؤمانو ض بةرهةمَيكي ؟ نيوان لةم بابةتة بِرنيئَيمة كة ئايينمان بةالوة طرنطة لة دونياي ئةمرؤدا ضؤن دةتوان

طةَل  لةينيزانست و ئا نَيوانِري لةوة كرد كة مشتوملةبةشي يةكةم باسم  .نيان بزانمخؤ ؟ تا جَيطاو ثَيطةيدةبَي
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كةم  مو هاتين داروين و دواي ئةو كةتاطةيشتة سةدةي نؤزدةيةم  ثَيكرد، ثريؤز بة تايبةت تةورات دةسيت كتَييب

و لة ني زانسيت تيؤرييةكا كة ةيئةجنامدةرة ئةو نطةيشت كةسانَيك. سةريهةَلداطةأل خودا زانست لة يمشتومِر

ك بة ناوي خودا.  بي نياز بوون لة ضةمكي كات لة ضةمكَيان دةزمنيا بَيوين ريةكةي داريانةوة تيؤوي هةموسةروو

 وانةروودائةو روونكردنةوةي روداوةكاني جيهان، دةتوانني  سوود وةرطرتن لة ضةمكي خودا بؤاتي جيلةخودا واتة: 

 َيندو لةبةر هة َينةوةبكر روون ،تهاتووندةسوة ئةزموونكة بة ي ؤيرم وسروشيت  يبة ثشت بةسنت بة ياساكان

                                                                .            ةمكي خودا ناكاتض ثَيشةوةي هَينانةويست بة ثَي

كي بة َيبكتَي ،ياوةةي هةذدةيةم ذكة لة سةد "الثالس"انسي فةِر يةستَيرةناسئ هةية، كة بةناوبانط َيكيضريؤك

كة بةري ناثليؤن ثَييان طوتبوو ودةور نيثليؤن. زاناكانا بردي بؤ يبة ديارو اني" نووسي ناوي "ميكانيكي ئامس

 . نيوتنباسي كردووةلة كتَيبةكةيدا ، ضونكة نيوتن طرتووةوةرنةا سوودي لة ضةمكي خود كتَيبةكةيداالثالس لة 

دةوشَي يةك هةَل ةرجيهانة لةب طوتي ئةم لةبةر ئةوة، ِرؤَلي هةبَي كة خودا بووويسيت بةوة هةيدا ثَيؤلة ميكانيكي خ

 ةم شَيوةيةب .نين خؤياتةوة شوَينَيَيدووبارة دةيانه ، خوداوةندهةسارةكان لة تةوةري خؤيان دةردةضنكاتَيك  و

بري  واي السالثبةالم  ،ووكردب يلة خؤي راز يساشيوة كةلشةطةيةي خوداي دياري كردبوو لة جيهان و لةم رَيرؤَل

ن ناثلَيؤن َيدةَلخودا بكات.  دا باس لةي نووسيوة كة ثيويست ناكات لةوَيَلامئامساني كنيكَيكي ميكاة كة ةودةكرد

م بة ويستقوربان من ثَي" طوتويةتي:ئةويش  "؟بيستومة لة كتَيبةكدا باسي خودات نةكردووة" :ي ثرسيلَي

يةك كة نةةم طرمياهو دووانةيةك ئاسيت طرميهَيناية خوداي كةئةوةي  هةوةَلواتة لةوجؤرة نيية!"طرميانةيةكي 

 "درا بؤ ئةندازيارَيكي خانةنشينكراو.خودا طؤِر"دةيانطوت:  ينةي كة دواتر ميذوو نوسانبةو دةربِر از بووة.الو

 باريكارو ،بووة خانةنشنية وكردووة و دواتر وازي لَيهَيناو دروستيهانةي واتة رؤذَيك رؤذطارَيك خودا ئةم ج

ة لة الي يةكان و ياسا و هَيزةكاني سروشت. ئةم تيؤريدةست مرؤظة ي داوةتشي ئةم جيهانةناسوِرواتة هةَل دونياش

 بؤوة بو واآلتردةسيت مرؤظ  بوو و لةسةردةمي ئَيمة ئةو طومانة زياتر بووة، سةرناكان طوماني لةزا

جنام بدات.. ةئك موو كارَيهة نَيادةتوكة  ن دةردةخاتوةكوو خوداي جيها خؤيو سروشت  رتيندةستبةسةرداط

و  "ئؤتؤماسيؤنطاي "لة رَي. تةكنةلؤذيا سروشيت دوومة كة مرؤظ وةدي هَيناوة ،شرتيش باسم كردثَي هةروةكوو
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كرداري  بةشَيوةي زانسيت و ؤل دةكات وؤنرِتياساكاني سروشت وا خؤي نيشان دةدا كة لة داهاتوو هةموو شتيك ك

                                                                                                        .         ةثان وةال دةنَيطؤِرودا لة ضةمكي خ

 بة شَيوةي شيكاري هةوَل دةدةين هةر لةم باسةوة دةست ثَي بكةين تا دةطةينة بابةتانَيكي ئاسانرت، من هةوَل

ئايينةكاني شَيوة لة  انهاتووة كة بة هةم وتةيةكندا ائ. لة قورمَيذوو شيكار بكةم ثَيضةوانةدةدةم بة شَيوةي 

ك ئةو غةيب ضيية؟ غةيب رَي. ""غةيب بة : بةشَيك لة ئيماني باوةرداران تايبةتةديكةش ئةم ووتةية هاتووة

 بوونةوةرَيك ،دةروةي سروشت لةيا  لةوديو مادةوة َيواتة دةَل، ي دةكاتةوةتيان رة ي ليَ دةكاتشتةية كة زانست نكؤَل

َيي مة. واتة ئةطةر تؤ بَلزي كردني غةيب سةرةتايي ماترياليتدا نكؤَلبووني نيية. لة بنةِر ،ر بَيئَيمةوة ناديا ةكة ل

بة  ثَيويسيتتةوة و َيسةر تةوةري خؤي دةسوِر لةكة هةموو جيهان لة ياساكاني سروشتدا كؤدةبَيتةوة، و سروشت 

من . ديارننازي يان هَي ناديارنةري وةغةيب يان بوندةكةي.  بي غةيلةو كاتةدا نكؤَل ،ة نييةيكد ثاَلثشتيةكيهيض 

كة  دةكةم هةندَي بابةتي غةييببة ئاماذة م ئا لريةوة دةست ثَيدةكةم، جارَي بابةتي خودا دةخةينة ئةوالوة، بةاَل

جيزة ا، موععؤويستة قسةيان لةسةر بكةين؛ دَيث كة ا سَي ضةمكمان هةيةرةدئَيمة لَي .ةتيثَيي ئيمانيان باوةرداران

بة غةيبةوة هةية. ئةم سَي ضةمكانة لةوانةن كة بة جيددي كةوتونةتة بةر نكؤلَي  انسيانة ثةيوةندي ةمو رؤح. ئ

كو ي هةية و بةَل. هةروةكوو دةزانن  دؤعا لة ئاييندا رؤلَيكي بنضينةئةزمونيةوةكردن لة اليةن زاناياني زانسيت 

م ك فيلسوف دةناسني كة بووني خودا دةسةملَينن، بةاَلهةندَيييندا. ئَيمة ائلةوة بنضينةيي تر شتَيك نيية لة بطرة 

نةناسراو  طةَل ئةم جيهانة لةو ثةيوةندييةواتة ثةيوةندي خودا لة، هيض فيلسوفَيك باس لة ضةمكي دؤعا ناكات

 تون وئةفاللة  ، يَنتَيهةَلناقور خؤي تَي و نييةثَيي  ينست لة عةسَلدا باوةِريان نةزانروانةية لة فةلسةفةدا. زا

 نةانايئايينةكان هَيكردن  دؤعا .ةكانيميبطرة كة خودايةكي تايبةتيان دةسلماند تا دواتر طةيشتة روِرا ئةرستؤ

                                                 :مةوالنا ضةندين جار باس لةمة دةكات، كردخةَلكيان فَيري   كايةوة و

هم ز تو هم دعا از تو اجابت  

مهابت هم ز توایمن  از تو   

 ما ز آز و حرص خود را سوختیم
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ا هم ز تو آموختیموین دعا ر   

فيلسوفاني لة هةتا نةبووينة  فَير ةوة. واتة ئَيمة دؤعا كردن لة فيلسوفانيةطرينط و بنةِرةت ئةم وتةية زؤر

 بةرزترين و لة لة دواكاري مةئَي كة بةومانايةي .ضةمكي دؤعاي نيية ويخستنةِروي سةفة تواناش. فةليئيسالمي

. بداتةوةان امنداواكارييةكي وةآلم لةم جيهانة ، ئةويشواتة خوداهةموو جيهان بكةين روترين بوونةوةري ةس

خؤيدا فةلسفةش ناتوانَي لة  هةروةك طومتخؤيدا بؤ نادؤزَيتةوة. نَيكي لةئةمة ئةو شتةية كة زانست هيض شو

 "مريدماد"و  "مةال سةدرا"و  "ئني سينا"و فاني وةكوفةي فيلسوفةلسة طةَلاشناييان لةئئةوانةي شوَيين بكاتةوة. 

ن يََةية كة دةلوي قسةيان لةم باسةدا ئةثةِرئةوةوان لةم باسةدا دةستيان بةسرتاوةتةوة. ئ دةزانن كة ،هةبَي

ن. جَيي دةكةبةسنت و جَييكة ئةوان دةنطي ئَيمة دةب ننزيك ةوخودالة  مبةاَل، خوداجطة لة  ونةوةرانَيك هةنبو

 ئةزمونييةوة زاناييةكيوانطةي ئةطةر لة ِر. طريابووني دؤعا نييةنيةتي  دؤعا و ضؤ ميكانيزمي لَيرةدا كارم بةمن 

انكاري طةورة طؤِريهانة بووني هةبَي و زَيك بة ناوي دؤعا لةم جدةتوانَي باوةِر بكات كة هَي ستةمةئبة  بِرواننيلَيي 

ةي  قةرزةكانت بدةيةوة و ، دؤعا بكوست بيدردؤعا بكةي تةن، اَلت ثَي بداتتة دؤعا بكةي خودا مندخبوَلقَييَن. وا

سةرقاَلن بة دؤعا كردن و دؤعا كاري هةموو طا ئايينيةكان هةروةك دةزانني كؤمةَل. وخَيبِرحكومةتَيك دؤعا بكةي 

استيدا ئةو كات ئَيمة طةَل خودا نةبَي، لة رلة ثةيوةنديية ماية نةبَي واتة ئةئةطةر ئةم دؤعمةية. رؤذَيكي ئَي

 :ديدي زانايةك و لة روانطةباوةر دةبني.  بَي لةدةست دةدةين و ماناي دينداري وةالدنرَي ويت خؤمان ثاَلثش

ة بتانهةوَي حكومةتَيك . ئةطةر ئَيوني هةبَيجيهان بوو لة ئاوانابةخشَي كة هَيزَيكي  مانا ةرضةمكَيكي لةم جؤ"

ارةسةر بكةي دةبَي هةولي بؤ بدةي، هةر شتَيكي ةخؤشَيك ضئةطةر بتهةوَي ن .ندةبَي هةوَلي بؤ بدةن بِروخَين

 ةرةي لة بنةرةتدا شتَيكي لةم جؤوؤعا كردن سوودبةخش نابَي و لةبةرئةدكوو دانيشنت و ةهاوشَيوةي ئةمة و

                                                                                                                        "بووني نيية.

 وة خؤشيانَينةةَلك كة دةثاِرواتة زؤربةي خ ،نةتةوةوالم ماةو كي زؤرمان هةية كة بَيئَيمة دؤعاطةلَي لةمةشجطة 

آلم ناداتةوة ة، وةك ئةوةي بَلَيي خودا نايبيسيَت يان دةيبيسيَت بةآلم ونابَي طرياانن كة هةندَي جار دؤعاكانيان دةز

خاَلَيكة  ةئةم طرميانةيةك بكات. جؤرةهةموو  رحالَ مرؤظ دةتوانَيهة ةب ، يان ئةسَلةن خودايةك نيية كة بيبيسيَت

دؤعا لةم  كة طرنطي بؤ دروست دةبَي زمونييةوة تةماشا دةكات ثرسيارَيكيوانطةي ئةكة لة ر ةكايزانواتة بؤ 
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، سنوري وَيمدةد ووةوةرجيهانة ضي دةكات ؟ كةسَيكي ئيماندار ضؤن دةتوانيَ وةآلمي بداتةوة؟ من لَيرةدا تةنيا لةم 

هان سيت بؤ جيكة روانطةيةكي زان نيزمووئةَل زانايةكي زانسيت طةلةمن ئةمةية كة ئايا دؤعا كردن باسةكةي 

طريا دةبَي  ميكانيزمَيك يض دؤعا لة سةر ئةوةي كةهةية يان نا؟ ئةوةي كة دؤعا بؤخؤي ضيية، يان  ناكؤكيهةية، 

كات، ئةم دةاري تَيناكات ضؤن دؤعا كاري تَيخودا كة هيض شتَيك ك ضؤنة، يان و شَيوازي كاريطةربووني لةم جيهانة

من لةو رووةوة باس دةكةم كة ئايا زانست دةتوانَي بَلَي  دؤعا . َيمة نييةو باسي ئَيستاي ئ خواناسييةباسانة باسي 

نست هَينني لةبةرئةوةي زادةبَي وازي لَي ب. يان دةتوانَي بَلَي ةو ئةفسانةي خورافاتيان ثوضةَلة  و بَي بنةماشتَيكي 

                                                          ؟  دةستكةوَيان نةيتوانيوة هيضي لَيينةيتوانييوة ثةي ثَي بةرَيت 

ك لة لة راستيدا يةكَي ة.موعجيزة لة المان ئاشناي. ثةِرين و دةضينة سةر موعجيزاتبةتي دؤعا تَيدةلة با

ا كة لة ناو كتَيبة ئايينيةكاند نةيسةر ئةو موعجيزا ينةدَيلَيرةدا بةالم ، ة، خودي دؤعايةموعجيزاتي ئةم دونياي

و ئةوانةي لة دواي مبةر ئيرباهيم ةها ثَيغةهةرو، بووة موعجيزة خؤيح ؤفاني ثَيغةمبةر نولةوانة ت باس كراون.

 َيزكة ضةندة خاوةن ِرن ئةوانيش هاتوون، هةروةك دةبينني لة كتَيبة ثريؤزةكاندا زؤر شت لةم بارةيةوة باس كراو

فريعةون هَينا موسا كة شكسيت بة بةر ثَيغةمدةطةينة كو تا. ةتايبةتيان لة الي خوداوةند هةبووبوونة و ثلةيةكي 

سا كة موعجيزاتي عي دةطةينة حةزرةتي دواتردةرياي سووري شةق كرد و طؤضانةكةي دةسيت دةبووة ئةذديها، و 

تاييدا بة شَيوةي موعجيزة لة لة كؤ ،ضاك دةكردةوة نةخؤشيو مردووي زيندوو دةكردةوة  ، لةوانةزؤري هةبوون

لة دواي  يةتدا دةخيوَينينةوة.حلة مَيذووي مةسي ووةكهةر ،شتيئامسان رؤ و بةرةودوذمناني رزطاري بوو  دةست

دَلَي:  ، ثةسةندةلة الهةية كة من زؤرم قسةيةكي  دةطةينة ثَيغةمبةري ئيسالم كة "ئينب خةلدون" هةموويان

كة  بوو ةبةكانةرعقةبيلة  شتكردنةوةيئا ة ويةكخستنةونةبووة، يةكةم ي رزيات موعجيزة لة دوو ثَيغةمبةر"

هةَلبةت لة كتَيبةكاني مَيذووي " . ةبوو قورئان دووهةميشيان ،هةبووة داطةَل يةكرتزؤر دوذمنايةتيان لة ساآلنَيكي

خت لة ةك دةكات و دروةي كة بانطي درةختَيئةلةوانة مبةر طَيراوةتةوة. ةغثَيسةر ان لةموعجيزاتي زؤري ئيسالم

. باس كراون دالة كتَيبةكانمنونةي زؤري لةم جورة  .الي ثيغةمبةر ؤةكةوَي بو وةِرَيدَلدةقةندرَي شوَيين خؤي هة

ئةم موعجيزانة تةنيا هاوكات . بة هةرحاَل جؤرَيكن لة موعجيزة، بةآلم لة ِراسيت ئةمانة زؤر دَلنيا ننية هةرضةند

 انشتي "ئةوليا" ةرامةتيشكوكةساني خاوةن ِرَيز ، بةَلكو ةران وةكوو دةطَيِرنةوةغةمبثَيةت نةبوونة بة تايب
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 وة. ئةوةي كة من بزامنمَيشكي كةساني ديكة خبوَيننة كة توانيويانة ةئةوة بوو توانايان دةست هاتووة، كةمرتينلة

وويت بكةم. دةلَين ميعراجي وةم هةبَي و ِرَينمانةن كاردلة مَيشك و دَلي تؤدا ضي هةية. لةسةرئةو بنةماية م

ا ضووة بؤ ِرا هاتووة بؤ فةلةستني و لةوَيِرشةو لة مةككة ئةوةي كة ثَيغةمبةر بةمبةريش موعجيزة بووة. ثَيغة

ئَيوة اوةتةوة و هةموو ئةم سةفةرةش لة ضاوتروكانَيكدا بووة. وة و دواتر طةِرئامسان و شتة غةيبييةكاني بيني

ة لةم رووداوانة. خةَلكاني ئيماندار  كة مَيذووي ئايني ثِر وةنةبريلةمة بكة. انة طةِرَينئةمالة راست و ناِراسيت  ئَيستا

و  ةوةنةثارَيد ثَيغةمبةر عيساخةَلك لةكةكةليساكان دةبينني لة  ضؤنباوةري تةواويان بةمانة هةية، هةروةك 

  انثَيويستيةكانيكاني ديكة خةَلك بؤ ةك لة هةموو ثةرةستطاهةور. ةندةك ثَيويستيةكانيان بةدةستهَينانيداواي 

بة رواَلةت  ة. بةَلَي، ئةم موعجيزاتانرازيان حاسَل بَيكة مدةكةن ئةوانةي كة لة دونيا نةماون،  داوا لة ثياوضاكان

ت، هةَلبةت ميان دةداةفات لة قةَلخورا و بةي لةو شتانةي كة زانست كَيشةي هةية لة ثةسند كردن ديكةنيةكَيكي 

باس لة هةندَيك شت َيرةدا ، بةآلم ئَيمة لهةيةبوونيان كةلتورَيكدا  انني كة خوِرافات زؤرن و لة هةمووئَيمة دةز

 طوتويةتي:لة راستيدا زانست لة جيهاني نوَي ئاييين ناودةبرَين.  دةكةين كة لة روانطةي زانستةوة بة خورافاتي

، دةكةوَيتة بَيمن سازطاري نة ةوةرةيةيتو  وانةثَي طةَل ئةملةهةرضي  .ةمنالي عةقآلنيةت  تةوةري ثَيوانة و"

، تؤ لة هيض كتَيبَيكي زانسيت كة ئةمرؤ ضاث شزانست نة دؤعا دةناسَي و نة موعجيزة "زنةي خورافات.ناو با

بةالم ، وةويداضؤن رو بَي هؤكاريا روداوَيك بة  بكرَيباس لة موعجيزة  نابيين ،كرَي و لة زانكؤكان دةخوَيندرَيةد

                                                                               .دايةئةم شتانةي زؤر تَييينيةكان َيبة ئالة كت

ناو ناضَي، واتة دواي مردني رؤحَيك كة لة سَييةميش ضةمكي رؤحة. ئةوةي كة مرؤظةكان روحيان هةية، هةَلبةت 

و ، ةيةخيت و خؤشبةختيشي هوام دةبَي لةسةر ذياني خؤي و بةدبةةمَينَيتةوة و بةردةر درؤح هة ئادةميزاد

كة لة  "زانسيت دةماري"زاناياني  ئةمرؤ. دةمَينَيتةوة يهةميشةبؤ و لةوَيدا  ةجيهانَيكي نوَي بؤ خؤي دةدؤزَيتةو

كة  ايةن كة ئةو باسانةيوبِرلةسةر ئةو  خؤيةوة بيين، سةدةي بيستةم ئةم زانستة ثَيشكةوتين بةرضاوي بة

تا ئَيمة بة هؤي دةمارةخانةكاني مَيشك دةتوانني ، ئَيسوِريان ثَي بوةاوروح ب نفس يان تيؤريسةر لة ثَيشينيان

بة  تئةطةر هةس ،ئةطةر دةتواني ثيش بيين بكةي ،بيينئةطةر خةون دة بؤمنوونة انة بكةين.باس لةو رووداو

رؤحي ئةواندا وةحي بؤ ثَيغةمبةران هاتوة و لة ي ة لةوةةويدةكةةر بريئةط ،هةندَيك ئةزمووني ئاييين دةكةي
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 و ئةلكرتؤنيك ي،دةمار ،زانستةكاني بايؤلؤذيئةوة دةكةن كة بة هؤي  ئيديعايان لَيك روويداوة، ئةمرووداوطة

انة روون هةموو ئةو شتدةتوانن ، داةروود مرؤظدادةمارةخانةكاني  رَيطةي ئةو رووداوانةوة كة لةو لة اكيمي

ئومَيدَيكي زؤر هةية كة لة داهاتوو ئةوانيش ، وون نةبوونةتةوةتا رئةطةر بةشَيكيش لةمانة كة تا ئَيسنةوة، و بكة

 هةورةهاو  دووري دةطرندؤعا لةهزري زانستيان هةية كةسانيك كة  ،كة بة هؤي زانستم جؤرةية رؤشن ببنةوة. بة

. ئةمة لة دةستدةدةن و بة دونياي ديكةش حيان بة رؤباوةِريش اوكاته. باوةر دةبنبَي  يشموعجيزاتبةرامبةر 

هةن كة ش ديكة ندَيك شيتو ئايينة، لةبةر ئةوةي هةموو ئةم ضةمكانة بةشَيكن لة ئايني و هة ومِري زانستمشت

                                                                                                                               دةكةم. ثَي ئاماذةيان

داوةري بكةين؟ قسةي سةرةتاي من ئةوةية كة بة هيض دةتوانني ضؤن  ؟نيارةيةوة بَلَيمة دةتوانني ضي لةم بئَي 

اث بةرين، لةبةرئةوةي زانستةكان كاري خؤيان ئةجنام دةدةن و طوماني خر تجؤرَيك نابَي بةرامبةر بة زانس

ئةجنام ا كاري خؤيان ة ناو ئةو ضوارضيوةيةدلكة  ارضيوةيةكيان دياري كردووة وو ض ةيةخؤيان ه شضوونيبةرةوثَي

. بابةتةكة ئةوةية يض طومانَيك نييةاليةنةوة هو دةبَي، كة لةم  ةدةستكةوتي طةورة و بةسووديشيان هةبوو. دةدةن

وة يان َل دةكاتةة ثوضةئةوي ديك يةكيان ؟ ئايانطةَل ئةم ضةمكانة تَيكدةطريَييةكان لةتزانس دةستكةوتةكة ئايا 

. بةو جؤرة نيية. طةرضي زؤرَيك و ا بري دةكةنةوة. هةَلبةتة كة بة هؤي ئةزمونةوة نةخَير كة ي من ئةوةيةنا؟ وآلم

بةتة كة موعجيزة كةكاني زانست. هةَلةي دؤعا ضةمكَيك نيية لة ضةمولةبةرئة، ناتوانرَي دؤعا بسةملَيندرَيت

رونكردنةوةي زانسيت لة ة روداوطةلَيك نني كة ةرئةوةي كلةب ،درَيتوة بسةملَينبة هؤي ئةزموني زانستيةناكرَي 

بطوتريَ هةرضييةك  شكرَيبةآلم نات، بسةملَيندرَي ةوةبة هؤي ئةزموني زانستيرؤح هةمان شَيوة ناكريَ بةبطرن. خؤ

 ةووةرمان  بي كة ئَيمة بؤضي با.  ئةوةدايةلَيرةسةرةكي خاَلي ثؤضةَلة.  بسةملَيندرَيت، بة هؤي زانستةوة ناتوانرَي

ناكةين. لةوة باس ا د. لَيرةبكرَيارن لة ئيماندثرسيارة  وة بابةتَيكي ديكةية، دةكرَي ئةوسَي ضةمكانة هةية، ئة

ن، تةوثهةية، ياخود ئايا بةَلطةكانيان ثةسةند و  موعجيزةكة باوةريان بة دؤعا و رؤح و ضني بةَلطةكاني ئةوان 

 رووبةرووبونةوةيدا ئَيمة تةنيا لةسةر . لَيرة(ئيالهيات) اسيبازنةيةكي ديكة بة ناوي خودانئةوة دةضَيتة ناو 

                                                                                      .          وان زانست و ئايني دةدوَينينَي
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 كة هةن شتزؤر  ".ثوضةَلة بطوترَيملَينرا ناكرَي ةستةوة نةسي زانهةرشتَيك بة هؤ" :ي بابةتةكة ئةمةيةكاكَل

م نابَيتة بةَلطة بؤئةوةي بةآل ،اتناط انيثَي زانايةكيشهيض  ئةزموونيني ئَيمة ثَييان ناطات و دةسيت دةسيت ئةزمو

يا ئةوةي كة  ةمة ورووداني زؤر كي دةكرَي بَلَين ئةطةر هةَلبةتضةَلة. وكةوابوو ث نةمدؤزيوةتةوةمادام  بطوترَي

ئةمة  ؟ئةقَلي دةيسلةمَينن بنةمايةكيلةسةر ض  هةية ان ثَيئَيوة بؤ باوةرت ن بثرسنلَيياو  بطرنئيماندان  يةخةي

بيَ رووني بكاتةوة دة ةية.  واتة ئةطةر كةسَيك باوةري بة موعجيزة هةية نابيَ بيَ بنةما بَيت واتكي بة جَيثرسيارَي

يةنَيك لة ةَلضونَيك نيية، الكهلَيرةدا هيض تَي ة. كةوابوو"مومكني"روودانة يان  شياوي كة بؤضي شتَيكي لةو جؤرة

 ئةطةر دةكاتةوة. شييتنة دةيسةملَييَن و نة رةلةبةرئةوة كة نيية. يةنةي ديالكاري بة و دةكاتضيويةك كارضوار

يان شخؤ كانيةيزانست او ياس وشرةاري بزانن كة ئةوانة بة تةواوي ئاطاد ،بَيسوود دةكةن ئيديعاي كةسانَيك دةبيين 

                                                                                                                                   نني. 

ياخود  ،رةناخاتة د لةو بازنةية ثَيي كة بةتةوةكاني خؤي بزانَي كؤَيية، هةَلبازنةي لَيكؤَلين زاد ئادةميةر ئةط

 يؤن ثَيضئةو ثرسيارة بكات، كة من ثَيي نةطةيشتوم تؤ  ةوةكوو طومت دةتوانَي هةميش هةرئيديعاي زياتر ناكات. 

ثَيي  لةبةر ئةوةي من  َيتوانَي بةَلبةالم نا ،ة. ئةمة ثرسيارَيكي ثةسةندو بة جَييثَييةتيت وةِركة با طةيشتوي

دةبَي لَيرةدا ئاماذة بة خاَلَيك بكةين،  .ول نييةنة و مةعقم كةوابوو بووني نيية. ئةمة وتةيةكي ذيراونةطةيشتو

 ةيشتومنةط يمن ثَي يةوكة لةبةر ئة َلَينيب نييةة كة بةجَي راستهةورةها ئةوةش راستة كة مشتومرَيك نيية 

تةوة بؤ ضارسةركردني وةؤزينوَيمان دئةوةندة ِرَيطا ضارةي ئَيمة  كاتيشدا ة هةمانلبةآلم و بووني نيية، كةوابو

رَيك ةوانةية رؤذطالتةوة. ةلَيي سارد بوون رؤظةكانمكة ، ناكةينةوةثَيشرت انةي ِرَيطا ضارشةكان كة ئيرت بري لةو كَي

بةآلم  ،ينبةرةدا زياتر ثةنا بؤ دؤعا خؤشرت بوو كة لةو كات ة ثَيماننةبووة، ئَيمضارةسةري هةندَيك نةخؤشي  كة

بينةوة.  نةية لةو رةوشانةي ديكة ساردادةرمانَيك هةية و ضارةسةري نةخؤشييةكة دةكات لةو نيستا بزانئَي ةطةرئ

ةو ِرةوشة دةِرؤي ئاكةي، بةَلكو نئيرت دؤعا  دةبَيارةسةر شيةكة ضكة بة دةرمان نةخؤ بوويةوةئةطةر تةواو دَلنيا 

، دَيكي دؤعا كردن نابيننيكان ناوةنئَيوة لة نةخؤشخانة شي ضاك دةبييةوة.دةطريتة بةر و ثَيضارةسةريية 

رخي خواية ن نبَلَي بؤ منوونةلةبةرئةوةي باوةريان بةشتَيكي لةوجؤرة نيية. خودي زاناكان خؤيان دؤعا ناكةن 

بةآلم ، جَيطاي دؤعا كردن نيية زؤرشوَينانة  ئةودةزانن  نكةوشتانة دابةزَينة يان نرخةكان بةرز كةوة، ض ئةو
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نوَيذة  جاروبارلة والتي ئَيمة  ةبَي مرؤظ زياتر ثةنا بؤ رةوشي دؤعا كردن دةبا.ةسةرانة نكاتَيك ئةم ِرَيطةضار

 ضارةسةرانة ئَيستا ئةم شَيوة باشة .دؤعا دةكةن، كةم دةبارَيباران و  بارانة دةخوَينن، واتة كاتَيك وشكة ساَلي دةبَي

ي يشتون كة بؤ باران بارين و ئاودَيري كردن زياترن بةوة طةلةبةرئةوةي كة مرؤظةكا ؟ نشتوويكةمي رؤبؤ بةرةو 

كة ة نيية خودي ئةو شت يلةبةرئةوةي هةميشة ثوضةَلي. دةبَي ِرَيطاي ديكة بطرنة بةرزةويية كشتوكاَلييةكان 

ة، هةرضةند دةخاتةوي لة طؤِرةثانةكة دوور ية كةكَيربكَيكارَيكي ديكة بةَلكوو دةركةوتين ،دةبَيتة هؤي الواز بووني

                                                                                 .نةمشان توانيبَيت ثوضةَلي بكةينةوة ئةطةر

ي "ئيمكان"ةي جاري واية ئَيمة لةبارباريةوة بدوَيم.  ، ثَيم خؤشة كةمَيك زياتر لةوات ضؤننبةآلم ئةي موعجيز 

من لَيرةدا لةسةر حةقيقةتي شتَيك قسة دةكةين. اني يان ست طةِرجاري واشة لةسةر وةرِادةدوَيني و ةوشتَيكة

 باسةكةي ئَيمة نيية. ئةوةتةوري  ئةوة ،رويداوة يان نا فالن موعجيزة ئةوةي كة ئيمكاني ئةو شتانة قسة دةكةم.

بةِراسيت ئايا  ؟دةسيت دةرياي سووري شةق كردووة طؤضانةكةية سيت موسا بائايا بةِر كاري مَيذوونوسانة كة

انة ئةطةر ئةم ثرسيار ؟ طؤضانةكةي دةبووة مار كة يةوةيان ئ نةتةوةي بةني ئيسرايل بةو دةريايةدا تَيثةِريون؟

دارَيك كة  نةماديووة ةكامنانتوَيذينةوة سروشتيئَيمة لة ، نةخَير" :نسي، دةَلَيبثر  ئةزمونينسيتزازاناياني لة 

بة بَي مةسيحيةت دةَلَي كة عيسا  مَيذووي كةضي." بة بَي باوك بَيتة دونياوة منداَل نةمانديوة ، يان مار بَيتةب

                                                                                                                      .باوك هاتؤتة دونياوة

ة يان نا، تةوةري قسةكةمان ئةمةية.  ئايا دةكرَي "مومكني" بةِراسيتديوةكةي ديكةي باسةكة ئةوةية كة ئايا  بةآلم

دةقيقي فةلسفي  زةينَيكيبَي دونياوة؟  ئا لَيرةدا دة ة؟  مندالَيك بة بَي باوك بَيترووبداتئاوا دةطمةن  روداوَيكي

مهةوَي ثةجنةي شيكار خبةمة من دة. وانرَيلَيي بِرةكاني زانستيةوة تةنيا لة رَيطةي روانطبةناكرَي  لَيي بِروانَيت.

كَيشةكانة. هةتا لة زانسيت  طةورةتريينئةوةي كة شتَيك لةم جيهانة مةحاَلة لة سةملاندني  :يةكةم سةر ئةم بابةتة.

 رَيطةي زؤرو ويستة وزةي ثَي دةر لةِرادةبةني شتَيك  وبوسةملاندني مةحاَل"  :ةم قسةية دةكةنئاري لؤذيك و بريك

ن. واتة ئةوةي كة ئَيمة لَيرة "مومكينات"دةيانبينني  ئَيمة ئةوشتانةي كة لة جيهاندا "واري هةية.ذدو  اَلؤزئ

مومكني ، دةسؤرَيتةوة خؤرداي بة دةوري زةو ةر. يان ئةطمومكني بووة بؤية لَيرة دانيشتيوندانيشتوين ئَيستا، 
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ئَيمة ناتوانني هيض  بةشَيكة لة مومكينات. ة دةيبيننيئةوة هةرشتَيك ك وة. لةبةرَيتةوريدا دةسوِرةبة دبووة كة 

 ئةطةر بتوانني مةحاَل ببينني، ئةوة. ببيندرَينناتوانرَي  ،مةحالَيك لةم دونياية ببينني.  لةبةرئةوةي كة مةحاَلة

واتة مةحاَل ، مةحالَ ناكةين جرةبةيتةياخود  َيمة ئةزمونيئ ة، بؤيبووة كة ثةيدا بوو مومكنينيية بةَلكو  مةحاَل

ئةوة خاَلي  هةموويان مومكيناتن،ة بتوانني تةجرةبةي بكةين، بةَلكو ئةوانةي كة جترةبة دةكرَين وونادات كر

 بؤيةؤرن. لةبةرئةوةي ز، نةك هةموو مومكيناتَيك ، بةآلميةكةم. خاَلي دووةم  ئَيمة مومكينات تةجرةبة دةكةين

ي كة دةيانبينني دةتوانني بيانناسني ئةو شتانةن كة دةكةونة ناو بازنةي ئةزموني ئَيمةوة. ئةوانة ئةزمون دةكرَي

انسيت ز كةرةستةيان نةدةزاني، امبارةي ئةستريةكانةوة شتَيكي و . ضةندين سةدة ئَيمة لةدةطات ثَييانو دةستمان 

 ئةزمونيمان طةيشتؤتةةبةر ئةوةي بازنةي لئامسانةكان دةزانني. زؤر شت لة بارةي ئةمرؤ  مَيويستمان نةبوو. بةآلث

ن، بةآلم هةرضةندةش فراونرتي بكةين هةر لة ناو بازنةي يةبةرفراوانرت بك بازنةيةو دةتوانني ئةم  نانةئةو شوَي

                و لة بةشي مةحاَلن.لة بازنةي مومكينات بةدةرن  نيَلَيئةوشتانةي كة نةمانديوة نابَي ب مومكيناتة.

ساكاني زانسيت ياني دةكةين. يا اني زانست، ئَيمة هةميشة باس لة ياساكطرت لةمةبا ئَيستا بَيينة سةر خاَلَيكي طرن

ئةمة  ،ن هةيةحاَلةتي زؤر لةمة ئاَلؤزتريا. Bجار ئةو Aم جار ةةلَين يةكةك كة دضي؟ بريتني لة كؤمةَلة ياساي

ئَيمة ئةم  ئةمة بةشَيكة لة ياساي سروشت. ،Bجار وئة Aكةم جار ية دةَلَينيزؤر سادةية. لة زانستدا ئَيمة 

بينيوة و ني شتَيكمان اواتة بةشةك ،توَيذينةوة "استقرا" و نوةهؤي ئةزموبةدةست هَيناوة؟  ب نضؤ سايانةمانيا

زؤر بينراوة كة  :ياني Bئةجار  A دةَلَينيكاتَيك . ةست هَيناوةبةدممان دةرئةجنالة تةنيشت يةكمان داناوة و 

"استقرا". بةجؤرَيك ئَيمة بةماناي توَيذينةوةية ئةمة  دات.روودة B ئةوداِرويدابَيت ئةوا بة دواي  Aهةركاتَيك 

ؤذيكي باس ئةطةر مبانهةوَي ئةمة بة شَيوةي ل .Bامة بؤ دةرئةجن Aةتي تايبةتي كة لة حاَل نةتةوةدَلنيا بووي

ئَيمة واتة هيض كات  "رووبدات، بةآلم مةرجي الزم نيية. Bمةرجي كافية بؤ ئةوةي  Aبةم جؤرية: "  بكةين

ئةمة خاَلَيكي . دَيت Bئةوجار  هةبَي A كافية نيرووبدات، بةَلكو دةَلَي Bا رووبدات ت A حةمتةن دةبَي نيَيناَل

روو، نةك مةرجي الزم يان  ةنةةكان دةخةرجي كايف رووداومرنطة لة فةلسفةي زانست، كة ياساكاني زانست زؤر ط

روودةدات. لةوانةية  Bبيَب  Aدةَلَين ئةطةر بةَلكو روودةدات،  B طةيةوةيةا لةم ِرَيينالَين كة تةن ةثَيويست. وات

 لةم نرؤزةم ِرَيطةيةمان دؤزيةوتةوة. منوونةي ئاسان بةآلم ئَيمة ئ ،Bةيتة تؤ بتواني لة ِريطةيةي ديكةشةوة بط



ئايي  ن و ستنزا  

 

36 
 

 Bجار وئة A: َتلَي دي جؤرةيواتة بةم ضارةسة بكرَيت.  دةكرَي بة ضةند جؤر دةرمان نةخؤشييةك .ةبارةيةو

دةكةين، ئَيمة هةميشة لة ياساكاني سروشت باس لة مةرجة كافيةكان  .Bئةوجار  Dاياخود   Bئةوجار  C يان

                                                                                                      . ورييةكانزةرمةرجة  كنة

روو،  مةرجي كايف بؤ لةدايك بووني  نةو بةم ياساية بيخةي ثَيغةمبةر عيساي سةر لة دايك بوون بضينةئَيستا با 

ي واية ئةمة مةرجي ئةطةر كةسَيك ثَي ئةمة مةرجي كافيية. ،طةَل ثياوَيك خبةوَيذنَيك لة كة  ةمنداَلَيك ئةوةي

ِرَيطةي  وا بريكةينةوة تاكةماناي ياساي زانسيت نيية. واتة ئةطةر ئَيمة ةي ئةمة وووة، لةبةرئةالزمة، بة هةَلةدا ض

دةزامن  ، هةَلةية.َيك خبةوَيطةَل ذنةرَيكي زيندوو يان كؤرثةلةيةك ئةوةية كة ثياوَيك لةثةيدا بووني بونةو

دةقيقي  لؤذيكي  رئةجناميدة، ئةمة لَي بكةيةوة برييمة لة اليةن ئَيوةوة نكؤَلي لَيبكرَي!  بةآلم دةبَي لةوانةية ئة

 كافية بؤ ضارةسةركردني نيجي كايف  روداني روداوةكانني. دةَلَية. لة زانستدا ئَيمة بةدواي مةرزانستيةكان مَيتؤدة

 مَيتؤدة يان ئةوؤي بكةي لةو رَيطةيةوة بِر َيرثةجنةكةتشؤي، كافية بؤ ئةوةي دةرماني دةرمانة خبئةو  سةرئَيشة

قسةية نكة جورئةت ناكا ئةو وض، كار بهَيين تةنيا ئةو رةوشة بة زةرورييةَلَي الزمة يان بةكاربهَينيت. كةس نا

بؤ ديكةش نادؤزرَيتةوة  كيمَيتؤدَيض و هي يةناتوانَي بَلَي تةنيا ريطةي ضارةسةر هةر ئةمة زانايةكبكات. هيض 

كات؟ بةآلم كَيشةكة ئةوةية كة ئَيمة ب يةقسة مني ئةاك دةتوكَي و ض زاناية ضارةسةركردن، و دَلنياتان دةكةمةوة.

رومي  جةاللةديينو بوارانةي كة هةميشة ئافةرين بة مةوالنا ن لةسةر  هةَلةكاري راهَيناوة. يةكَيك لةمَيشكما

عادةتي " يان زةيينخووي "ناوة ئةمة من ناوم لَي ها كردبوو.ندي ئةم عادةتانة رةكي  لة بةدةَلَيم ئةوية كة مَيش

 ةتةيين. موالنا لة ضةند شوَينَيك دةَلَي، ئةو علين. كة لةجياتي مةرجي كايف، مةرجي الزم دةبينبؤ زانايا زهين

ئاطر  ئاو هةميشة نيمان ثَيطرتووة كة بَلَيوخوو ة دةيناسني عادةتي مَيشكي ئَيمةيةكة ئَيم "هؤيةتي"

كة هةميشة بةم جؤرةية، واتة  ييةن بةآلم بةوماناية ،اتسةي ئاطر زياد دةكهةميشة بَلَيت وو نة ذَينَيتةوةدةكو

شت، يلةوةش ِرؤ باآلترئةو  ةوة.ينترةوة بيكوذَين ِرَيطايةكيبؤ كوذانةوةي ئاطر، ئاو نيية، دةكرَي لة مةرجي الزم 

                                                                                هةر لةسةرةتاي دةفتةري سَيهةمي مةسنةوي دةَلَي: 
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                                                   د س کو روشن بو ن چراغ شمای

فتیل و پنبه و روغن بود نه از   

 سقف گردون کو چنی   دایم بود

 نه از طناب و استن  قایم بود

ئةطةر  بناسَي. "راديؤئةكةتيظيتة"و بَيت  21و  20تَيدةطات كة لةسةدةي  يئةم وتةية ئةمرؤ كةسَيك ضاك لَي 

و  "زانسيت فيزيا"، شارةزاياني "كايناميدؤتَيرم"اياني زشارة، مسةدةي نؤزدةية كؤتاييةكاني بؤ نةوةيبطةِرَي

سةرضاوة  كوَيوةلة وناكي خؤر ووزةي طةرمي و ر كة طرنطةكانيان ئةوةبووثرسيارة  ، يةكَيك لة"كيميازانةكان"

انيان روناكي و طةرمييةي خؤر ضيية؟  ئةوثةري طوم ةسةرضاوةي ئةم هةمووبوو.  ثرسيارَيكي زؤر بةجَي ؟دةطرَي

وةكوو  يةكي زؤر بةهَيزي، سوتةمةنسوتةمةنيية ئةمبارَيكيئةوةبوو كة خؤر ةم ثرسيارة ي ئانةوةؤ وةآلم دب

كيميا هَيشتا . دةسوتَي ةهةرخةريك كاتةوةي كة هةَلكراوة، هةروا ماوةتةوة تا ئةمرؤكةش . لةو..نةفت و بةنزين

ناكي و وني روبةرهةمهَينا ية بؤةش هي ديكةَي كة ِرَيطةيةكتواني بزانةواتة نةيدشِرةوي نةكردبوو، ثَيلةو زياتر 

زاناكان لةم ِرَيطةيةو بة هؤي ئةم كةشفةوة بوو كة  وزةي طةرمي. راديؤئةكتيظ ئةم كَيشةيةي ضارةسةر كرد.

ناوكي طةرديلةكةكاني هايدرؤجني . روودةدات يان يةكطرتين ناوةكي "يفيوذني ناوةك"لة ناو خؤر بةوة برد  ثةيان

 جؤرَيكبة هيض  ا دةبَي و وزةي طةرميش دروست دةبَي.دو روناكي ثةيدروست دةبَي يؤم هيليةكةوة و دةضنة ناو

بوو كة بؤ  و هةموو زاناكان ئةوةعادةتي مَيشكي هةموو مرؤظةكان . زانراو نةبوو بؤ زانايانثَيشرت ئةم ِرةوشة 

مةوالنا  كةئةوةي  هتد. ... يا بةنزينة لوزخة ،تونة، دار يةشيسوتةمةنئةم  سوتان ثَيويستت بة سوتةمةني هةية،

ضراكاني  جياوازة لةو ضرايانةي خؤمان بةكاري دَينني،و دروسيت كردووة يخؤر"" ضرايةكي ديكةخودا دةَلَي 

ةكي ديكة يبة سوتةمةني ي هةية، بةآلم دةكرَي ضرايةكةي ديكة هةبَي كةتي هةية، رؤنوؤمان ثَليتةي هةية نةخ

عاداتي زانسيت زؤر جار ، زؤر طرنطة، بةآلم زاَل بووني زةيينون لة عادةتي وار بكات. رةها بكة كؤرَيكي دييان بة ج

من  رَي رووبدات. بة جؤرَيكي ديكةش دةكنيئةو قةفةسة بريبكةينةوة و بَلَي لة دةرةوةيئَيمة  لةوةيِرَيطربووة 

هاني مومكينة، نةك تةنيا يجئةم جيهانة يةك  ةَلَيم: "يان د، ثَيةوهةميشة كاتَيك وانة بة خوَيندكارةكامن دةَلَيمة
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كة روودةدةن دةكرَي بة جؤرَيكي ديكةش رووبدةن. طةرضي  رووداوةكانة زؤربةي وجيهاني مومكني." لةبةرئة

                                                        ناطات.ئةقَلمان بة  ةوئَيمة خةياَليالوازي  هؤيديكة بةجؤرةي ئةو 

 لةم بارةيةوة، بةَلكو لة راستيدا دةبيَ وة باوةري ثيَ بكةينطَيِراينةبؤ  موعجيزةيةكيانر ة كة هةةتةكة ئةوة نييباب 

هةروةك ضؤن بة  ئةقَل بة ئاساني روودةكاتة خوِرافات، رانةوةي الواز هةن،طَيلةبةرئةوةي . بنيزؤر سةختطري

َي وا بري دةب ةوةهزرظانَيكوانطةي ر لةؤية ب .وة دةبينرَيئةم ئاسانطرييية لة اليةن خةَلكي ئاسايية بةرفراواني

ثةردةي هةية و ، تةنيا جيهاني مومكني نيية هةيةتي و دةيبينني يبكةينةوة كة ئةم جيهانة بةم تايبةمتةنديانة

وَل بؤ قةب غةيب كة ئايينةكان فَيريان كردووين،كرَي. ب ئةو ثةردةيةش ثةردةي ديكةي هةية، كة ناكرَي نكؤَلي لَي

. بري بكةنةوةبري لة ِرَيطةكاني ديكةش نطةي مرؤظة كة كرانةوةي ئاسؤي روا بةَلكؤ بؤة، فات نييكردني خورا

جاروبار لة ذياني رؤذانةمان رووبةروي ئةم بكاتةوة كة روداوةكان بؤيان هةية بة جؤرَيكي ديكةش رووبدةن. 

، هةرئةوةندة ناتووة يان طو نشتانةيائةو  كانزانستة ةكنةوة يةهةميشة بري بك تويست ناكا، ثَية دةبينةوةشتان

اخود ئةوةي ثةي بة ي ئةزموني خؤمان يةبيخةينة ذَير سةيتةر نينني كة جيهان زؤر لةوة فراوانرتة كة بتوانبزا

                                                                                       . يهانة بةرينهةموو كةلَين و كولَينَيكي ئةم ج

ثَيداطري  تةئيكد و ئاَلؤزترة، من زؤرؤح ابةتي رب ةهةَلبةت قسةم كرد. ئةوانة ن بوونيئيمكاتةنيا لة تا ئَيرة من 

موتةكليم  ئَيمة لة ناو جيهاني ئيسالمئةركاني ئاييين.  هزرةكانيةي رؤح بةشَيك نيية لة وةم. لةبةرئةناك لةسةر

ةريان بة رؤذي ، بةآلم باوكة لة موسَلماناني موعتةزيلة بوونةيان بة رؤح نةبووة،  هةبووة كة باوةِر فيلسوفمانو 

رؤحَيك ئةوةي كة لةم نَيوانةدا  دروست دةبَيتةوة. دووبارةدواتر  بةآلم، مرؤظ دةمرَي دةيانطوت بووة.دواي هة

 بة ثَيويستيان نةدةزاني.يان بةمة نةبوو و باوةِر زؤر ،جيهاني بةرزةخ هةبَي و تا رؤذي دواي هةر مبَينَيتةوةهةبَي 

 .طةيةنَيتَيكي باوةِردار نااخود هيض زيانَيك بة ئيماني كةسي ةك ييؤرةش هيض  بؤشاَيكي لةم جواية كة باوةِر ثَييان

جةستةي  اني ناورونكردنةوةي رووداوةك بؤزانسيت دةماري ثَييان طوتني يان لةبةرئةوة ئةطةر رؤذطارَيك بايؤلؤذي 

اَلةتدا  لةم حئيماندارن نابَيرؤح ناكات، ناوي  يان ضةمكَيك بة رَيكئةطةبة  ثَيويستكة روودةدةن،  ئادةميزاد

داطري ناكةم، طةرضي دةزامن بابةتي بارةيةوة زؤر ثَي ملة بةآلم، باوةِرم بة رؤح هةيةخؤم  من ةهةرضةندن، بشَلةذَي
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يةكَيكة لة ِرَيطرية طةورةكان بةرامبةر زاناياني زانسيت  "ciousnesscons"يان يهؤشيار و"و شعور هةست"

ة لةبارةيانةو ئةوةي كة من .ِروونبكةنةوة ةوةانةكاني مَيشكدةمارةخنة لة ِرَيطةي اكة بتوانن ئةو شت دةمار

و لةوانةية لة بةآلم دةرطاي زانست و لَيكؤَلينةوة واآلية  ،قانع ناكات مرؤظتيةكةي بيستومة راس مةتةوة وخوَيندو

                                                                                             . دةرئةجنامَيكداهاتوو بتوانن بطةنة 

و عةقيدةي خؤي  نيية، ئيماندار دةتوانَي بة خاترجةمي لةسةر باوةِر بةَلَي، هةركام لةمانة بَيت زؤر طرنط

ناطات. يان  تةِرةكةوبابة عةقيدة و بة رؤذي دواي هةبَي، هيض زيانَيك باوةرت  نايةي كةت بةو مابةردةوام بَي

بة هؤي روحةوة  واتة هةموو ئةو روداوانةي دةيانطوتهيض زيانَيكي ثَي ناطات.  هةبَيئةطةر باوةرت بة بووني خوا 

سةرةتاي باسةكةمان  ن ئةم سَي ضةمكةم لةدةدات.  مئادةميزاد روو  يمادي وجودي روودةدات دةكرَي بَلَيي  هةر لة

، ةيب ثةيوةندي هةية، باسم كردبَي. هةَلبةت لة سةرووي بابةتي غةييبطةَل غةكة ئةو شتةي ل هَينا بؤ ئةوةي

يةكي زانسيت ناتوانَي ناكؤك بَيت وةهؤكارانةي باسم كرد، هيض دؤزينة وخوداوةند هةية، كة دووبارة لةبةر ئة

                                                                     . بيشيسةملَييَن دا، هةَلبةت ناتوانَيبووني خو لةبةرامبةر

و هةر لةبةرئةوةشة  " كة جيهان ِرَيكخةرَيكي هةيةبرهان نظميان" جيهان  ثَيكيورَيك ية بةَلطةيمنيش هةر ثَيم وا

كَيشةي زؤر دَيتة كايف نيية. بةَلطةيةكي ثتةو  جؤرَيكبة هيض  بةَلطةيةم ، ئةئاوا نةزم و ِرَيكي لة جيهاندا هةية

بةوة فةلسةيف  نطةيروا، لةبةرئةوةي لة َيَلكة ئةو ثَيمان بدةكرد بة داروين نة ثَيويستيشيهةروةها ، اسةكةناو ب

 زةيينتي تةنيا عادةو ئةم بةَلطةية الوازة بؤية  كردووة.شرتيش ئةم خاَلةيان باس زاناياني ثَي و طةيشتبووين

كة ، دةطَيِرنةوة ويشةةَلبةسرتاكوو ئةو ضريؤكةي كة هوةقةناعةت بةوان بهَينَيت، هةرخةَلكي ئاسايية. لةوانةية 

ي كة ضةرخَيكي ثَي بوو و سةرقاَل ثريَيذنَيكيان بيينشوَينَيكدا تَيدةثةرين،  بةلةطةَل هاوةَلةكاني  (د.خ)ثَيغمبةر

اندني ضةرخةكة هةَلطرت و ضةرخ ويش دةسيت لة سوِرلَييان ثرسي تؤ خودات ضؤن ناسيوة، ئة. خوري رسنت بوو

اندني وِرطةردونةش بؤ هةَلس مئةة كةوابوو ني ثيويسيت بةمن هةياندةَلسوِرةستا، طوتي ئةم ضةرخة بؤ هراو

ئةم ضريؤكة  يةكةم:ثرييذنة ناوي لَينرا بوو "ديين ثَيرَيذنان".  باوةِرةي جؤرةثَيويسيت بة خودا هةية. ئةم 

يان زةوي  دةسوِرَينا دةيزاني  ئةفالك هةَلوَيِرلة ك ئةم ثريَيذنة: شيت وا رووي نةداوة، دووةهةم هةلبةسرتاوة و
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مة بكةن. مةوالنا لةم بارةوة رونكردنةوةي داوة. هةَلبةت ئةمة لة بؤ ئةراظةكاري ر بوون ؟ دواتر ناضاَيةسوِرد

                                                                         اكات.بنةرةتدا راست نيية ثيويست بة ِراظةكاريش ن

ة انكة لةم ئةخري" ciplenpri antropic" هةتاةي كة لةم جيهانةدا هةية يئةم بةَلطةي نةزم و رَيكو ثَيكَي 

بةَلطةي  ثاَلَيوراويشَيوةيةكي كة دةبةسنت  ثَيو ثشيت  ئاماذةيان بؤ كردووة بواري فيزيا نيشارةزاياهةندَيك لة 

ئةمانة  ز نني.ئةوةندة بةهَيمن هيض كام لةمانة بة بِرواي فيزياية،  نية نوَييةكاةر بنةماي دةستكةوتلةسمة و نةز

زؤر زؤر  "علت"ةري رووداني بة بَي هؤكارطئة وَينةية ة بَيبةم نةزمئةوةية كة ئةم جيهانة  انبةَلطةي ترينبةهَيز

لةسةر ئةم هةر  موعجيزاتيشكردن لة مان كاتدا  نكؤَلي جيهانة لة هةي برهان نظم""ئةمة وتةي كؤتايي كةمة. 

                                                                                      يةكة.  هةرسةرضاوةكةيان  و بنةمايةية

طةرَيكي زؤر زؤر كةم دةكرَي ئةئةوةية كة: روداوطةلَيك بة  بطوترَي ةر ئةوانةدابلةبةرامبتوانريَ كة  وتةيةك تةنيا

كاتَيك  انستةكان هيضهةروةكوو طومت زوَيك كة ئةطةري روداني كةمة بة ماناي مةحاَل بوون نيية. روبدةن، رودا

 ذمارةية  ، ئةم"1^(=100مليارد)"ةمنوونبؤَيك ووداني شتتؤ بيسةملَينة ئةطةري رشتَيك ناسةملَينن. بووني  مةحاَل

كةمة، بةآلم بةو ماناية نيية كة ناتوانَي  واتة ئةطةري روداني زؤر، ئيرت لة مَيشك و خةياَلي كةسدا ناطوجنَي

زؤر كةمة، بةآلم شتانَيك ندالَيك بة بيَ باوك ووني مدروست ب يئةطةر بطوترَيةكريَ د هةر لةبةر هةندَي ت.ووبدار

ك منونةيةكي سادة دةهَينمةوة و ئيرت لةم باسة تَيدةثةِرين: وادابيَن تريوثشكَيبة ئةطةري كةم دةكرَي رووبدةن. 

آلتة كة ئةم خةةري ئةوةي رئةوة ئةطخةآلتَيك بةر يةك كةس دةكةوَي، لةبة كةس مليؤنلة نيوان سةد  دةكرَي

لة كؤتاييدا بةر كةسَيكيان  بَيطومانكة ئةطةرَيكي زؤر كةمة، بةآلم  ة،"100/1ةنؤملي"،ةبة هةركام لةمان بدرَيت

ة رووبدات. ئةطةري كةم هةرطيز بةماناي ةم كةميية هةر بؤي هةيدةكةوَي. كةوابوو رووداوَيك بة ئةطةرَيكي ب

                                         ي دةطمةن بوون دَيت.ا بةمانايةنون نيية، تمةحاَل بوبة ماناي روونةدان نيية، 

بةهَيزتر ئةطةري  بةَلطةي نةزم ثةرةسةندنزي ؤدبريو ثةسةند كردني  تنهاواي دثَييان واية لة  ي ديكةهةندَيك

 و قةبوَل نيية انمنسندكة بريؤدزي ثةرة دادةنَيني وائَيستا ئَيمة وات. ون بِربوةي بةرةو الوازوياتي ئةجلة  بووة

لؤكؤن "نووسةرةكةي  كتَيبَيك هةية :بةو جؤرةي ثَيشرت بريدةكةينةوةم ثَيش سةدةي نؤزدةية وةكوو
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طةردي ك بووني يةثةيدابةدا ئةوةية كة زانايةكي فةرانسيية، هةموو بةَلطةهَينانةوةكاني ئةو لةو كتَيدونوي"

 ثةيدا بووني ثرؤتني، شةي هةيةخؤي كَي دنةئةذماركرئةم  :بووني كةمة، يةكةمئةطةري دروستة ضةندثِرؤتني 

هةميشة ئةوان يةكجار،  دروست دةبَي نةك بة بةرةبةرة " واتةتةدريج"، دووةم بةدةبَي دروستدا لة فةزاي تايبةتي

ئةم وةسفانة ثةيدا بووني  طةَل هةموولة زؤرضاكة، ئةذمار دةكةن كاناي شتةدروست بووني لة ثرِرئةطةري 

 يبةآلم لة هيض شوَينَيك نةطوتراوة روداوَيكي بةم ئةطةر ،زؤر كةمةدروست بووني ي ثِرؤتني ئةطةر طةردَيكي

                                                                                                                        كةمة ناكرَي رووبدات.

ضاث كرا، يةكَيك بووة لة ضةند ساَل لةمةوبةر لة ئةمريكا  ،قووي ِرةش"ناوي " بةهةية كتَيبَيكي ناياب  

) بة شَيوةي  هةيةي ِرةش وست بووني قووةري درو كة  ئةطئةوةبوفرؤشرتين كتَيبةكان. هةموو بةَلطةكاني ئةو ثِر

ئةم  وداوةكانيروكة زؤربةي ئةوةبوو ئةو لة كتَيبةكةيدا  روونكردنةوةي .قووةكان ِرةنطيان سثيية( طشيت زياتر

ةطةري كة ئ رووداوطةلَيككةمرتن. ، بة ئةطةري زؤر ةكانثَيكهاتووة. رووداو ةوةنةكانهؤي رووداوة دةطمةبةدونياية 

يهاني جبؤمنونة جةنطي . ةم جيهانةيان ثَيكهَيناوةيان هةَلداوة و ثَيكهاتةي ئووة، لةناكاو سةرم بدانيان كةروو

جةنطي جيهاني ةوة كة بةر لة نيدةتواني نوسينةكاني ئةو كةسانة خبوَي. زؤر كةم بوو ي روودانيدووةم ئةطةر

سانَيك لةو كة كةا ئارام بووة نيةيةك دولَين بة ئةندازدة "،راسل "برتراند ةيةكةم و دووةم نوسراون، لةوان

لة مةوداي جةنطي جيهاني . جةنطانة روويدا وئةو ييةوة. لة ناكاو بارودؤخةكة تةقناتوانن بزانن يابننةذسةردةمة 

 ،انوسر ئينطلستان ناميلكةيةك هةبوو كة لةزاري زانستةوة. با ناو هاتة "نةيف علييةت"و دووةم تَيوري  يةكةم

قسةي ئةو ئةوةبوو كة:  ةوةم خوَيندةوة،ئ َينكاربوومو كاتةي من لةوَي خوئةبوو،  ان"فورمنوسةرةكةي ناوي "

ئةم دوو جةنطة بوو، كةس بريي  رووداني"دةترمينيزم" واتة نةيف علييةت سةرهةَلداني يةكيك لة هؤكارةكاني

هاتن وي نيية، ةؤر ثتَيكي ز"علييةت"جيهانة ة هاتن و طوتيان ئةم ووا رووبدات. لةبةرئة بؤي نةدةضوو شتَيكي

قسانة، دةمهةوَي بَلَيم روداو  مام لة طةَل ئةمن ناَلَيم كة هاوِر ة رَيكةوت دةكرَي رووبدات.وتيان شتَيك هةروا بو ط

                                                                                 بةآلم دةطمةنن. ،كةم، روودةدةنبة ئةطةري 
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ي خودا بوون ةة كة بيهةوَي بووني خودا بسةملَييَن يان نكؤلي لشتَيك لةزانستدا نيي هيضةي كة تينة ئةو خاَلطةيش 

ر" و. شتَيك هةية لةم جيهانة كة زؤريش طرنطة، زانايةك بة ناوي "ئييةن بارباليةنة بَيت زانس وةوةرولةم ات. بك

برد بؤ ئَيران " من ئةم كتَيبةم بابةتةكاني زانست و ئايني"بَيكي نووسي بة ناوي نزيكةي ثةجنا ساَل لةمةوبةر كتَي

خوداي درزطري" يان " "apsg of God"وينا بة بةكاردةباتةك ةستةواذةيد نووسةرةو تةرجةمة كرا، لةوَيدا ئةو 

، بطرين دوور بة لَي ئةم خوداية زؤر ترسناكة، دةبَي خؤي ثوش" تةرجةمة كراوة، خداي رخنة" بة فارسي بة

ئةم خوداية بهَينيتة ناو ئةوكات ، دةستةوةستان بوويشتَيك  ك كة لة رونكردنةوةي زانستيانةيلة هةركوَييةواتة 

كو بةَل ناداتهةَلةية. ئةمة نةك هةر يارمةتي خوداناسي كة زؤر  طري،خوداي درزئةمة ثَيي دةَلَين  بابةتةكة،

بة هؤي ، نابَي سروشت ونبكرَيتةوةرو تبَي سروشت بة سروشة. دةخواناسيسةد دذ بة لة شَيوةيةكي سةد

 يذَير رؤشنايمة لةئَي داوة.كة رووي طةورانةيةو ناشتواني. ئةمة لةو هةَلة  روونبكرَيتةوةت سةروسروش

 زانيارييتؤ  كاتَيك هةَلةيةئةمة كردووة.  رزطار بريؤكة هةَلةية لةم خودامانزانست و فةلسةفة  ثَيشكةوتنةكاني

 ك نازامنبؤمنوونة من كاتَي .ة ئةجنام دةداتكةوابوو ئةمة خودا ئةم كار بَلَييةوَيدا ل نةطات،بة شتَيك  تنيئةزمو

ئةوة خودا مراندي.  دةَلَينيابوو ئةوة خودا دةينرَي. من نازامن كةسَيك ضؤن دةمرَي ، كةودةبارَيباران ضؤن 

دةكاتةوة. شتَيك كة ثِر تؤ ريزانيااية كة درزةكاني واتة ئةو خود "gaps of Gode" دةَلَين...هتد. ئةمة ثَيي 

تة كايةوة، ئةم خوداية هَينيةئةوة تؤ خودا دجياتي لةيان هَيشتا زانست كةشفي نةكردووة، اني تؤ خؤت نايز

يان هؤكارةكاني  دةكات، واتة هةركاتَيك هؤكار ثاشةكشةزانست  ضووني ثَيشبةرةوهؤي  رؤشنة، بة زؤر جناميةسةر

ئةندازيارة ثَيش دةِروا تا دةطةينة ئةو خودا خبةيتة ئةوالوة. هةر بةم جؤرة بةرو يةشف بنب تؤ ناضار دةبزانسيت ك

كاروبارةكان نيية،  دةست تؤدام ئيرت هيض لة طاي خؤي، بةاَلي دةَلَين رَيزي تؤ لة جَي، واتة ثَيخانةنشينكراوة

                                                                 و بةدةستيان طرتووة. دةدةنهَيزةكاني سروشت ئةجنامي 

اني هؤكارةك يان ثانتايي بووني هةية، ئةوا لة ئاستَيكي بةرزتر بووني هةية.  لة ناو  زةمينة ببينة، ئةطةر خودايةك

طةر هةية ةئ. ةكاتدكار جؤرةخوداوةند لةوَيدا بةو كة بَلَيي  سروشتلة هؤكارةكاني نيية . هؤكارَيك دا نييةسروشت

 ك. هةندَيبةِرَيوةدةباكاري خؤي  . سروشتةر ئةم دونيايةدا هةيةضاوةدَيري و دةسةآلتي بةسئاستَيكي ديكةدا  لة

دةَلَي خوداوةند جيهاني لة كة  "وةديهاتن"سفري  سةرةتاي كانيئايةتةلة تةفسريي مودَيرن  ةكانييلة يةهودي
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و مةبةست ئةوة نيية كة خودا ماندودا دةلَين تةفسريانة لةودا، وويو لة رؤذي حةوتةم ثش ؤذ دروست كردش رشة

ة لةم :هةندَيكيان وا دةَلًين، بةَلكو كاري جيهاني داية دةست خودي جيهان، طوتي بوو و دواتر ثشووي دا، هةَلبةت

من نيية.  راستةوخؤي بةشداريو ثَيويسيت بة  دةستطرنة ةسروشت د طؤِرانكارييةكانيهيزةكاني سروشت  بةدواوة

خؤي خؤي  جيهان كردووة، كة قسةيةيانئةم  فيلسوفاني ئيسالميش تةيةكي طرنطة، هةَلبةتئةمة زؤر و

طةر كةسَيك دةمرَي، ك دَيتة دونياوة، ئةر مندالَي، يان ئةطةر باران دةبارَي، ئةطةدةِروَيبا. ئةطةر طيايةك ةبةرَيوةد

َيزةكاني سروشت ئيدارةي دةكةن. تةوة، هةموو ئةمانة هئةطةر ضاك دةبَي يان ئةطةر كةسَيك نةخؤش دةكةوَي

سرنج ؟ موعجيزة ضي ئةيضيية؟ مة، ئةي ئةا طريا دةبَي لةم جيهانةكة دةَلَيي دؤع باشةانةية بثرسي، ئَيستا لةو

ك ، بةآلم من طومت لةوانةية ئَيمة هةندَينيدونيايةدا طوجناندو َيزانةن كة خودا لةمه ئةمةمان موعجيزاتيش ه، بدة

كايف ك تةنيا جيهاني مومكني. زانست مةرجي ، ئةم جيهانة يةك جيهاني مومكينة نةاسييَبنةنلةو هَيزانةمان 

دروستكراوةي  يهانةوشت ئةم ج، مةبةستم لة سردةخاتة روو، نةك مةرجي الزم. كةوابوو هةر لةم سروشتةدا

بةآلم  ،نازامن يةكةيضؤنييةتنيت هةبَي، من تؤ هَيزي دةرو يةلةوانةهَيزَيكي تَيداية،  جؤرة خوداية، كة هةموو

ي بةآلم ئةوة ،ةزؤر شيئةطةري روودانيو  تَيدا نيية شكي من خبوَينييةوة، ئةمة هيض كَيشةيةكيبتواني مَي ةلةوانةي

دةكات، نا. ئةمة هةَلةية، خوداوةند هَيزَيك نيية لة  و بةشداريخودا راستةوخؤ دَيت شوَينَيك بكةيةوة لة  بري كة

 دروستكراوةكاني سةروويبةرزي ياخود لةو لةبةَلك تايي دروستكراوةكاني خؤي كار ناكات،زةكاني سروشت، لة ثانهَي

ثوضةَلي  ناتوانَي ئةوة زانست . خودايةكي لةم جؤرة  دةسيت هَيزةكاني سروشيت ناطاتَي. و لةبةردةكاتكار  خؤي

ن لة ِرَيطةي فةلسفةي مَيتافيزيك يان يا ،ديكة بطرينة بةر بكاتةوة يان بيسةملَييَن، بؤ طةيشنت بة ئةو دةبَي رَيطةي

                                                    بابةتةكةي ئَيمةية. لة دةروةيكة  فانريو ع بينايي"َيطاي شهود"لة ِر

جَيطاي بؤ ئةوةي ة دةهات زطري بوو. خودايةك كخوداي در وان زانست و ئاينينَي ِريئةوةي كة بووة هؤي مشتوم 

، بةآلم نةك هةموو دةخاتةوةخوداية لة طؤرةثانةكة دوور  ئةم زانستكة شت بطرَيتةوة، هةَلبةتة ةكاني سروهَيز

شيعرةي مةوالنا  ئةم  هةروةك ئةم هَيزانةوةية. سةروويا لة بؤ خودا. خود طةيشتنَيك هةموو تَيخودايةك، نةك 

                                                                                                                            :دةَلَيكة 
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ج چون اشتر شودشود هر مو گر سیل عالم پر   

هوا ان آبی را چه غم تا غم خورد مرغمرغ  

 زؤرةوة بةرزييةكيلة  باَلندةيةكئةطةر  ؟ضةندةية ئاسيت بةرزي شةثؤَلةكةي ئةوثةِري، دةريا كاتَي شةثؤل دةدات

مان بة خودا مة باوةرراستة كاتَي ئَيسةر ئةو باَلندةية.  بكةنةكاريطةري  ننو ناتوانة نايطةنَي ئةم شةثؤَلا ،بفرَي

ذَير ويست و ئريادةي ئةو بةو ماناية بةآلم لة ،ذَير ويسيت خوداية، لةودةدا هةر شتَيك لةم جيهانة رونيةَلَيهةية، د

بؤ هَيزةكاني سروشيت  ئةكةر وابوو ئةيدةكات.  فتاررةزةكاني سروشت ي دَي و وةكوو  هَينيية كة خودا بؤ خؤ

ة " ال حول وال قو نَيك. بة بَي هيض طوما كَيشراوي ئةوةشتَيك تةطبريي نةخشة. هةموو لةم جيهانة وةدي هَيناوة

 و ناديارةية سروشتةوة سةروولة و  تكارناكالة هةمان كاتدا ئةو هيض كات لة ثانتايي هَيزةكاني سروشت ، "اال باهلل

 "ستاميفروغي بة" كة.  هةروةوني خودايبو نهَيينئةمة ئيرت  هةية. شدا بوونييكات بةآلم لة هةمان ،لةم جيهانة

                                                                                                                                   دةَلَي:

 

ه تمنا کنم تو راای زدل کیک رفته  

ای نهفته که پیدا کنم تو رایک بوده  

ای که شوم طالب حضورغیبت نکرده  

ای که هویدا کنم تو راپنهان نگشته  

د هزار جلوه برون آمدی که منبا ص  

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 

هةوةك سةعديش دةَلَي ن، "سيكاَلثارادؤك" غةيبييةكانكي ديارة. هةموو بابةتة يارَيكةوابوو ناد  

یاحاض  غایب شنیدههرگز وجود   

تمن در میان جمع و دلم جای دیگر اس  
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خودا  ِرازانةشي هةموو ئةم لة سةروو. "ن و تَيكةَل بة ِراز بوونةيةكان "ثارادؤكسيكاَليغةيبهةموو بابةتة 

ي يةك جؤر خوداناس ،بةَلَيئَيمة ثَيي ناطةن.  مةفهومةكاني زةيينئةوة ". لةبةرسراراالسر" و نوار"اال هةية."نور

مان بؤ خودا نَيكطةيشت تَي ئَيمة دةرك و. اناسييةكدنةك هةموو خو، بةآلم طةَل زانست تَيكدةطريَيهةية كة لة

 دياريشة،لةم جيهانة هةم نا " دةركَيك كة خودا هةم بووني هةيةجودالو وحدت"  بنرَيناوي  نرَية دةتواهةية، ك

، بةآلم لةهةمان كاتيشدا لة هةموو شوينَيك ئَيمة َيشكيو منا مةفهومةكاني لة ديارةنا. ةمة ناديارلة ضاوي ئَي

بةم شَيوةية  دةربكةوتايةخودا بيويستاية  ئةطةر واتة ،يا دةركةوتين ئةوة "تةجةلي"يهانةئةم ج ئامادةيي هةية.

ا، روناكيددةتواني بيبيين، لة طوَلَيكدا، لة  نواِريبشوَينَيك  هةر ة بؤ دةردةكةوت، كة ئَيستا دةركةوتووة. لةبةرئةو

كسانن. لةم روانطةوة ية ،ندنمةزهةري خوداوةهةتا لة شةيتانيشدا دةيبيين، لة ثَيغمبةرانيش دةيبيين. واتة ئةوانة 

                        . دووينثَي ناسانترين خزمةتيان  بة ئَيمة كردووة كة ئةم خودايةيان عاريفةكان لَيرةدا طةورة

 . ضةوانةوة دةثَيوينمَيذوو بة ثَيئَيمة  طومتوةك ينة ناو دةقةكاني كتييب ثريؤز. هةرو بض تَيثةِرينئةطةر لةم باسة 

 دؤزينةوةلةوَي بوو كة  ة،و قورسي هةبوو تسةخسةرةتايةكي كردو  زيادي تَيكهةَلضونانةئةم  لةو جَيطايةي

ةوة. من لَيرةدا دَيم كةمَيك لة هةمان كاتدا ئةمانة قورئانيش دةطرَيت ة،تةورات ناكؤكي هةبووطةَل لة زانستيةكان

كتَيبة ثريؤزةكاني  طةَلتةنيا لة زانست مشتومِرانةيئان دةدوَيم. نابَي دَلمان بةوة خؤش بكةين كة ئةم لة سةر قور

طرميان كة  :ي دووةم، خاَلةئَيمةشةوة هةيثةيوةندي بة  :خاَلي يةكةم .نييةبة ئَيمةوة  ثةيوةنديثَيشرتة و 

ئايني. َئَيمة  مَيذووينكة ئةوانةش بةشَيكن لة ، ضوثشتطوَي خبرَيننابَي  هةر ديسان ،ةبَيبة ئَيمةوة ن يوةنديثة

ة خؤَلةمَيشطري ذَيرئا وةكوو. كةوابوو ئةم مشتومِرة ي ديكةش لةبةرضاو بطرينايينةكانلةم بابةتة دةبَي هةموو ئ

                                                        .                   دةنَيوةدةر ئاطرة سةر و ئةما بووني هةية، شتهَي و

و  دَيتة ناو هَيزةكاني سروشت زطرية، واتة راستةوخؤباس لة خودايةك دةكا كة خوداي در قورئان بة "رواَلةت"

ي األنفس حی   موتها"هللا"  :دا دةفةرموَيَينَيكشوام دةدات، لة كاري سروشت ئةجن
لة  اشكرازؤر بة ئ.  يتوف 

َي وفةرملة جَيطايةكي ديكة دة ." هوراط ا من السماء ماءنزلنا " َي خودا باران دةبارَييَن:شوَينَيكي ديكة دةفةرم

ةي سَلمانةكان  ئةو طومانة موئةمانة بؤ هةندَيك لة موتكةليم. "ارسلنا عليهم ريحا ضضا: " دةنَيرينئَيمة با 
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نيية، لة راستيدا  لةدةستدااميان دةدات و هَيزةكاني سروشت هيضيان ئةم كارانة خودا ئةجن"دروست كردبوو كة 

دي ؤرة لة نيوان ثةيوةنلةم ج دةركَيكي تَيطةيشنت و بة بةتةهةَل "جيهان راستةوخو لة اليةن خوداوة هةَلدةسوِرَي. 

                                                                   شةوة.  زانست دةكةوينة كَيَلطةخودا و جيهان، ئةوكات لة

لةوانةية ئَيستا  ،ش ئةوة شتَيك بَلَيمبةآلم ثَي كة زؤر بابةتَيكي طرنطة، فَيركةم ياسايةكتاندةمهةوَي لَيرةدا  ئَيستا

، بةهةر َيغةمبةر و قورئانوةندي نَيوان ثنةبَي بةتايبةت ثةيكراو زؤرَيكتان قةبوَل  ئةم بابةتةي باسي دةكةم الي

طةم بؤ لة نوسينةكاني خؤمدا باسم كردوون و بةَلضونكة من  ، من ناضارم هةموو ئةم شتانة باس بكةمحاَل

ةَل طخودا لة وةحي يان كةالميكة  ثةيوةندييةي بزانة ئةو هَيناونةتةوة و دةكرَي طفتوطؤيان لةسةر بكرَي.

ثةيوةندييةكي بةر مةطةَل ثَيغلة . قورئانييةتهة داطةَل ئَيمةلةكة  ثةيوةندييةيزة لةو ، جياواهةيبووة بةرثَيغةم

مبةر ةهةية. ثَيغ جياوازتريثيوةندييةكي  ،بؤ وةحيرين طةَل ئَيمة كة طوَيطةبوو كة خاوةني وةحي بوو، و لةه

بؤ شتةكان ببييَن. ضاوَيكي  بة جؤرَيكي ديكةني واتة نةيدةتوا ،هةموو شتَيكي ئةم جيهانةي لة خوداوة دةبيين

 (سورمةي)كلتةوحيد" هةمان  "يةكتاثةرةستيةضاوي ئةمة هةمان  ،زؤر زؤر طرنطةكة  كرابوويةوة،

                                                                             :ضاوي دراوة. مةوالنا دةَلَيكة لة ةستيةيةكتاثةر

یت آن بجو ای هسرفان را رسمهعا  

 تا که دریا گردد این چشم چو جوی

خوا ثِري  ةهانودا نةبييَن. ئةم جيدةسيت خكان لة، لةراستيدا نةيدةتواني شتةدرابوولة ضاوي يةكتاثةرةسيت  ليك

و لة هةر  باران  ،  لة هةر دَلؤثَيكي، باران كة دةبارَيوَيدةِركة  طيايةكَيك خودا ئةجنامي دةدا. كردبوو. هةموو كار

كةسَيك مردبا يان لة دايك بووبا. ضي لة ثاييز و خةزان. ، ذيانةوةضي لة بةهار و  ةآليةكدا خودا بووني هةبووة.ط

                      :وتةني مةوالنا ،اشقَيك بووقسةي دةكرد وةكوو ع سة بكات. كاتَيئةو نةيدةتواني جطة لةمة ق

زلیخا از سپندان تا به عود آن  

کرده بود  نام جمله چت   یوسف  
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ئاشقانةي  ي دةبيين. ئةم ضاوة شتَيكدا يوسف هةموويوسف. لة   ةموو شتَيكي نابووقسةي دةكرد ناوي ه كاتَيزَلَيخا 

، هةَلبةتة كة ناتوامن و ئاشق بة يوسف نةمبة زَلَيخا نيم باشة من كنةدةبيين. هيضي ديكةي  جطة لة يوسف ئةو

جطة لةمة ، بَيوبوغرؤ نكةسَيك  بةم جؤرة دةيبين و قسةي دةكرد.. ئةوة ئةوبوو كة هةبَي ثةيوةندييةمئةو 

و سةرةكيرتين  ثَيغةمبةرانة ثةياميسةرةكي ترين ةَلَيني يةكتا ثةرةسيت كة د لةبةر ئةمةيةضاوةرواني لَي ناكرَي. 

                  : َيدةَل سةعدي .رينطةكة زؤر ط ثَيغةمبةرانة ئةزموونيلةسةر  ياترمزتَيبيين  زموني ثَيغةمبةرانة،ئة

اب جور عشقگران را تلخ یمدی آید رسر  

یم و شکر یمما ز دست دوست یم شودگت   

لةوَيدا هَيزةكاني ناطرَي. وةر جطة لة خودا ديكة كةسَيك يان شتَيكي. لة دةسيت دةطرَيدوست" وةر"ك لةهةموو شتَي

خودا هةموو شتَيكي . وةك ئةوةي ننةدبينراكو َلةكؤَلي بكرَي، بةن. نةك ئةوةي نو نةدةبينرا نوون ببوسروشت 

ياخود  "راز الودهةميشةش ثَييان دةَلَين " عاريفةكانيش هةيانبووة.ياخود ئةزمونة ئةم تةجرةبةية . بَيثِر كرد

 شتةكانيو هةمو ثِر لة خوداية كة شَيوةيةك ئةم جيهانة ةب ، بةآلمضي بوو بَلَيني. ناتونني تَيكةَل بة ِراز بوونة

بةآلم كاتَيك ئادةميزاد بة ئاطابَيتةو واتة لةو ، ةنط وةردةطرنو ِر ِروخسار ،دانةوةي ئةوي تيشكديكة بة هؤ

و رةنط و قةبارةي خؤي هةية. َيك ياساي بَيتة دةرَي، هةموو شتَيك لة شوَيين خؤيةتي و هةر بونةوةر ةتةجرةبةي

                                                                                                      ةيوةنديةمان هةية.ئَيمة ئةو ث

دةفةرموَي خودا ئةو كارةي كرد تؤ بة  وَينَيك كةيةوة، لة هةر شيك قورئان دةخوَينطومت ئةمةية: كاتَي ياساكةي 

بكةوة فآلن  ريي لَيجؤرة بتؤ بةم  : خوداوةند طياني كةسَيكي ئةستاند،جؤرة، بةم بريي لَيبكةوةشَيوازي ناديار 

ر ئةوةي ئةو خؤي دةيبيين. كةسي ئةستاند، لةبة اني بَلَي خودا طياني فآلنة ثَيغةمبةر بوو دةيتوكةس مرد. ئةو

بةآلم ئةو كةسةي هةموو شتَيكي ، ووكيان راسنتد بكةوة، باي دَيت.....هتد. هةر باي نارد، بةم جؤرة بريي لَيخودا 

جياكردنةوةيةك  هيض باسي لة خودا دةكرد بة بَي  شوَينَيكدةبيين، ئةو لة هةموو ا خود كؤنرِتؤَليجيهاني لة ذَير 

. مةيةئا ئةطةلَ خوداي درزطري كرةوةي لةخاَلي جيا. آلم طؤ بَيتةتوانيَ وةو شوَينةي زانست نال تةنيا، نةك نا"ثاست"

ةية . لةقورئان هشةر و ايك بوون خَيرلة مةرط و لة دشوَينَيك خودا بوو كارةكاني ئةجنام دةدا  هةمووبةَلكوو لة 
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ماخلق 1قل أعوذ برب الفلق "يش هةر لة خوداوةية، كة دةفةرموَي شةِر بَلَي "ناكات،  ة: نكؤَلي لةمان"2من رسر

غةمبةر ثَيكة  ثةنا بؤ ئةو خوداية دةبةم كة شةِري دروست كردووة. ئةمة ئةوثةري لوتكةي يةكتاثةرةستية

ئةطةر  ،ؤ ئَيمةبةآلم ب ،دةبيين ةةم شَيوةيني بنيوان خودا و جيها يةيرتووييةكط ةثةيوةنديئةم  و. ئةهةيبووة

ئةو جؤرة  روانيينبؤ  نيةجؤرةمان اَلمان، بةآلم ئةطةر ضاوَيكي لةو حةب خؤش هةبوو ئةو كراوةماناوة ض ئةو

ؤن دةخيوَينينةوة. بزانني كة ضدار بني ئاطارئان قو ئايةتةكاني، ئةوا دةبَي لة كاتي خوَيندنةوةي يةكتاثةرةستية

ي ا هأن هللا يسبح ل ألم تر " 
، هةتا وة دةبيينةي هةموو شتَيكي لة خواولةبةرئة ئةو سماوات و األرض"لمن ف 

                                                                                :مةوالنا دةَلَي .بونةوةراني ديكةي بيستووة وَيردي

تآید اش تسبیح جماداتف  

 تاویلها نربایدت
ٔ
 وسوسه

.راستةوخؤي روودةدةنرَيك شتةكان بة ثَيويست بة راظةكاري ناكات. ئةسَلةن    

ه استفلسف  کو منکر حنان  

ا بیگانه استاز حواس اولی  

ي بةةطةَل خودا دةبيين و تةجرئةمانةي لة ثةيوةنديدةبيست.  تةسبيحاتيو كة دةنطي ئةو هةستَيكي هةبو

دةكات  دةميزالة ئاد وا ئةم كتَيب ناوةِرؤكية ناو ِرؤح و ضوون دييانة.لةم ثةيوةن ةثِر كتَيبة "قورئان" ئةمدةكردن. 

 بةآلم ،يان ضاوَيكي عاريفانة ،ئادةميزادضاوَيكي ثَيغةمبةرانة دةدات بة  بة يةك، بنب حةقيقةتي جيهانطةَل كة لة

                         :ةَلَيد مةوالنا لة سةرةتاي دةفتةري دووةم بني. ي هةَلةكاتَي ئَيمة دةخيوَينينةوة نابَي دووضار

 نامصور یا مصور گفتنت

صورت رفتنت باطل آمد بی ز   

 ای بسا کس را که صورت راه زد

هللا زد قصد صورت کرد و بر   
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ة دةَلَي ئةوةي ك صورت" روخساري هةية يان نا. دةَلَيدةكةن كة خودا " طةَل يةكرت مشتومِرهةندَيك خةَلك لة  

ناو ئَيمة لة لةبةرئةوة و قسةية بكات. شي لة روخساري ضوبَيتة دةرَي تا بتوانَي ئةؤؤخروخساري نيية دةبَي ب

روخساري خودا قسة  ةتا ئةطةر بة رواَلةتيش لة بَييشة قسة لة روخسارةكان دةكةين ههاني روخسارداين هةمجي

                                                                               ية.لَيوة ديار ني راستةقينةكةمان بكةين، مانا

  "رواَلةت"ت باس كراوة كة بة لة قورئان هةندَيك ش. نةبووةابةتةكة تةواو هَيشتا بهةرضةند ئةطةر لةمة تَيثةرين 

ا " منوونة بؤ ،ت ناكؤكةطةَل زانسلة
َ
ٰ ِإذ ى ْمِس  َحنر

ى
ِرَب الش

ْ
 َمغ

َ
غ
َ
  وَ َبل

َ
ٍ َحِمئ

ي َعی ْ  ِ
ُرُب ف 

ْ
غ
َ
ا ت
َ
ه
َ
                              ة  َجد

 يحةوت ئامسان، كة هةموو ئةوانة يان س دةكةم. امن تةنيا رواَلةتي ئايةتةكان بمن ناَلَيم ئةمانة تةفسري نةكراون، 

 بؤ ةيان نر ئةو بؤضونااتة هةكردووة. وباس  "بةتليمؤسيان"مان حةوت ئامساني هة ،ورئانيان كردووةق تةفسريي

ةرموَي: منوونة لة بارةي ئادةميزاد كة دةف . يان بؤةباو بووكة تا بةر لة كؤثةرنيك  هةبووةزةوي و خؤر و  هةسارة

ائبلق يخرج من بی   الصلب و اخلق من ماء داف" ةوانةي ئةمرؤ تةفسريي قورئان دةكةن، بينيومة زؤريك ل" تر

 جن، لة لة بواريبكةن. يان بؤمنوونة  دةدةن راظةي بؤ َلو هةو ش دَيتن بؤ ثَيةياشكَي ئايةتانة ئةم ةدةطةناتَي ك

أكلون الربا ال يقومون ألذين ي": وةشاندبن دةسيت لَيوةكوو ئةوةي جن  البقرة كةسانَيك كة سووخؤرن تيسورة

دةست بةتةي بائةم بطوترَي؟  دةتوانرَيلةبارةي ئةمانةوة  . ضية الشيطان من المس"الذي يتخباال كما يقوم 

لة تةفسريي ئةم  "شةريزةخم"بة ناوي  تةفسريي قورئاني كردووةلةوانةي يةكَيك لة  ،كة باسم كردةشاندني جن و

يان خودي عةرةبةكانةوة قسةي كردووة، ئةوان ثَي بريوباوةِريكة قورئان لَيرةدا لة زاري ةتي يسيووون ئايةتةدا

ئةويش ئةوكاتة  .ةيةكة. ئةمةش رَيطة ضاردةدا اوسةنطي لة دةستهسَيكةوة ةشي كةلدةضَيتة  جن كاتَيك وابووة

مةوالنا  ثةسةند نةبَي سةردةمي خؤي فةلسةيفو  روانطةي زانسيت لة يةة ئةم قسةية لةوانةهةسيت بةوة كردبوو ك

                                                                                   دووة:لَيرةشدا باسي ئةم قسةيةي "زةخمشةري" كر

دیو را منکر شود فلسف  مر   

دم سخرٔه دیوی بوددر همان   
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انايان كة بابةتي زانستيان لة هةَلبةتة هةن لة ز طرتووة كة دةَلَي جن بووني نيية؟ دةَلَي مةطةر بؤخؤي جين

 ضي بكةين كة هةست دةكةين ئايني . لةو حاَلةتدا دةبَيمب راهاِو كارة مئة لةطةَلناتوامن ورئان هةَلينجاوة، من ق

 ئَيمة دةبَي ضاوةِروانييةكامنان لة ئايني، طوتوة اي خؤم زؤر بة ئاشكراؤكي هةية؟ من ِر زانسيت سةردةم ناكطةَللة

واني ضاوةِر. راست بكةينةوةثَيغةمبةريش  خودي ناسيين وانيةكامنان لةضاوةِردةبَي روةها هة راست بكةينةوة،

است زانيين بةِر لة ئايني و هةموو شتَيك وةِراونيكردنيضاواتة ناوضوونة. ، لةلة ئايني (مميَوزماك) زؤرترين رادة

بةت هةَل راست نني.رواي من نةتةوة، ئةمانة بة بئيمامةكان بؤيان طَيراوي و ناوي ثَيغمبةر هةموو ئةوشتانةي بة

                                 زؤر ئةستةمة. يشطرتووة و الداني جَيطاييان مَيشكي ئيماندارن  زةينئةم باوةرانة لة 

 ةباوةِرَي. ناطةيةن انة ئايينيةكانَيغمبةر هيض زيانَيك بة ئةرككردنةوةي تَيروانينةكامنان بؤ ئايني و ثاستِر  

ةر بةالم ئةط، ؤيان دةمَيننةوةطاي خلة جَي بنضينةييةكاني وةكوو باوةِر بوون بة خوداو ِرؤذي دوايي و ئةو شتانة

ئةطةر ئةوكات  ،ثزيشكي بَي ئاطا بوو بواريلة د ياخو ثزيشك نةبوو انينةبوو  ناس ةثَيغةمبةرَيك ئةستَير

ي مبةرايةتةسي، ئةمانة هيض زيانَيك بة ثَيغفيزيؤلؤذي يان ئةستريةنا بةرامبةر وتةكانيبؤشاييةك دروست بوو لة 

ن زانيوة. و هةموو شتَيكيا َل بوونةكام تةواوةران ثَيغةمبةبَي خؤ بةدوور بطرين لةوةي كة د. ةيةنَيناطئةو 

لةبةرئةوة نابَي ، "قل انما أنا بشر مثلكم يوىح" :بة ئاشكرا دةيطوت كة من مرؤظَيكم وةكوو ئَيوة ثَيغةمبةر

 ؤية، بوةحي بؤ دةهات ةو مرؤظ بووبضَيتةوة كة ئ انبريم. نابَي بريبضَيتةوةثَيغةمبةرمان لة ي "مرؤظ بوون"

و خؤي نيشان  كةوَيةةمتةنديانةش لة كتَيبةكةيدا دةردئةم تايبو  مرؤظ بووني تَيدابووة يبةمتةندييةكيتاهةموو 

دةكرَي نني، بةآلم  ةسةندكراوثةم قسانةي من بؤ هةندَي كةس زؤر قورسن و دةزامن ئ ومتوةكوو ط هةردةدا. 

 وان ئةقل وةحي نيية،مان بؤ مشتومري نَيلةم سةردةمةي ئَيمة رَيطا ضارةسةرَيكي ديكةطؤيان لةسةر بكرَي. توطف

نَيكي يئاي يز لةسةركزياتر تةرغةمبةران سنوردار بكةين. بازنةي ضاوةروانييةكامنان لة ئايني و ثَي وةيجطة لة

ئةم  بهَينينةوة. بؤ ةيانو بةهانشوَين راظةكارييةوة بني بة بؤ ئايتةكان نابَي. نةوةيبكة (مينيموم) ن رادةكةمرتي

 كة بني وةدواي ئةوةبة نابَي خوديا بوو. سوود بَيي هةوَلَيك بةآلم ،طةَل تةورات كرديانةكانيش لةيديكارة يةهو

بزانني ئَيمة د بووة. دةبَي وسو دويانة و بَيارة كةساني ديكةش كر. ئةم كدةربهَينني قورئانة زانستيةكان لة بابةت

 ؟بووئايا فيزيؤلؤذميان كةم . مبةر كةوتووينكة شوَين ثَيغة بووة ةمكضيمان لة ئايني دةوَي. ئَيمة ضيمان 
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يان بكةوين؟  ثَيغةمبةرهؤي ئةوةي شوَين  بؤتةة كة وبوشةي هةمان كَييشكيكةم بووة؟ ثز يمانتريةناسئةس

                                                                                                             ؟هؤكارَيكي ديكةي هةية

ئةم  تهيض كابةَلكو  ،ئةويش لة رَيطاي خوَيندن و توَيذينةوة بةدةست بَينني زانستييةكامنان نيازةني ئَيمة دةتوان

 ،وو دروست بكةينبؤخومان خان دةتواننيمبةران بكةوين. ئَيمة شوَين ثَيغة ةمة كردووواي لة ئَي ني كةنيازانة ن

 بثرسني انمبةرةلة ثَيغنابَي بضني ، َيبةجَي بكةينجخؤمان  و ثَيويستيةكاني ديكةي ؤمان بؤِري كَيشي بكةينبؤخ

هيضكام لة  ثةيامي نةكانيروكبوونة لة ئةمانة بةشَيك نة بةرئةوةيلةشي ... ضؤنة؟ كة ئةندازياري و بؤري كَي

 مانجؤرةئَيمة ئةطةر ثَيويسيت لةم  كاني ئَيمة بؤ خودا.ستيةينةبوونة لة ثَيو، هةروةها بةشَيكيش مبةرانثَيغة

امان و ئةطةر و نابَي ئةو كارةش بكةين. َينيدوايدا ناطةِرو لة قورئانيش بةبثرسني هةبَي ناضني لة ثَيغةمبةران 

                         مان بة هةَلة ناسيوة.يشثَيغةمبةرئةم كتَيبة و رؤيشتووين،  داهةَلة ةكييِرَيطة بةكة  ةيارد، كرد

 لة ئاييندا جَيطري كردووة سيماليستةيان""ماكزؤرترين ِرادية ياخود ئةم ضاوةراونيية ئاييين ةرانيِرَيبلة هةندَيك  

 دةفةرموَي قورئانيان واية كاتيَ خودا لة ية. هةندَيك ثَيلة ئايني بوَي، لة راستيدا بةم جؤرة نيهةموو شتَيكتان كة 

اتة لة كامَلة. و ""هدايتياخود ِرَينمايي ئايني بؤ .شتَيكي تَيداية، نةخَير ووواتة هةم "لكم دينكميوم اكملت "

ة واتة كامَل ةيبريكار ةطةر طومت ئةم كتَيبةك لة هةموو شتَيك. من ئنة خؤي كامَلة "يفؤنكسيؤن" يانضوارضَيوة 

 ِرَينماييةآلم بؤ ب ،امَلةكستكةوَي. ئايني ئةوةي كة ثزيشكيشي تَيدا دة ةكلة فَيربووني بريكاري كامَلة نةو

                                                                                             بؤ كامةراني لة رؤذي دواي.مرؤظةكان، ِرَينمايي 

ثَيويستمان بة ئايني ئةوا ، نةبايةني وياني دواي مردن بوئةطةر نةمردباين و ذ"تعي بلَيم: َيوةيكي قةبا بة ش 

ثشتيان لة ئايني نية يان  انينيكة ئاي طايانةي، ئةو كؤمةَلدةبرد ةوَيبةِر انئَيمة كاري دونياي خؤم "نةدةبوو.

 بةرَيوةبردني بؤ يةئايني ني بةَيمة ثيويستمان ئ ايان.روباري دونيكا بةِرَيوةبردنيونة لة وبستان نةةدةستةو ةكردو

. ئايني لة بنةرةتدا بؤ ئاخريةت هاتووة، نةك بؤ دونيا، رؤذي دواييلة  ةكامةراني دونيا، بةَلكو ئاماجني سةرةكي

رنا لة و طة دةكةين دونياية بؤ ئةم طايةكيشنيمضة ني ، ئةوادةثةرَين َيت دائَيمة بةم دونيايةم لةبةرئةوةي بةاَل

ةوةيان ئواني و نابَي ضاوةِرن ارةي بكةئيدو  ناسنبدونيا دةبَي  رؤظةكانمرة. وانطةي ئايينةوة دونيا لة سَيبةر
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 دةبَية ئَيمَي بناسَييَن. كاني سروشتيان ثيةهَينو نزانست  ياساكانيبةريوةبردن و  هونةريان رهةبَي كة ثَيغةمبة

ةية بؤ طةيشنت بة ه نيازَيكمان يضئةوةي كة بثرسني. مبةران ةثَيغ لةيا ئةو دون كامةرانية ةتي طةيشنت  بضؤني

                                                                                     ئةمة خاَلي يةكةم. . دونيا ئةوخؤشبةخيت 

دروستكاري  خودايةي كةهةبَي؟  ئةو  مانثةيوةندييةك يض جيهانة ئةمهَينةري طةلَ بةديئَيمة دةبيَ لة: اَلي دووةمخ

فيقهي . دةبينني انرؤلي خؤيش بابةتي ثةرةستو  دؤعا ضةمكي ية كةدا. ئا لَيرةبةندةكاني خؤش دةوَيو  يةئَيمة

كاكَل و ناوكي ئايني،  .وةي ئايينةةرووي دةر ، توَيكَلي ئايينة، واتةةت هةيةيديئاييين كة زياتر لة ئيسالم و يةهو

ئاكاري جوان و ، لة هةمان كاتدا كة باسم كرد يةتيةكتاثةرةس ئةزمووني هةروةها ة ويايينئ ئةزمووني

كاروباري دونياش كردووة، لة ثةيوةندي مرؤظةكان  بةِرَيوةبردنيشنارَيكي بؤ هةَلبةت ئايني ثَي. شموخَليسانة

 ةروريزبةآلم ِرَيطةي  ،نيشكرد حكومةتا هةتةتي ياخود كؤمةآلي بواريين و فرؤشنت و كِرلة  يض ،طةل يةكرتلة

ية كاروباريي دونيامان ابةم ِرَيط كراةطةر ئباري دونيا. بردني كاروَيوةلة ِرَيطاكاني بةِر، بةَلكو يةكَيكة يةين

انة بؤ ضارةسةكردني سايئةو يا .نيطةِرَيي ناكرَي دةبَي لَي ئةطةر، بةآلم رطاية دةطرينة بةِرَي ئةمئةوا  َيوةبةرينبةِر

رةي بهَيندرَي و بةدواي رَيطةضا لَي دةبَي وازيانئةوكات  ،شةكَي هؤي توون، ئةي ئةطةر خؤيان بؤنةَيشةكان هاك

                                                                                                                        ديكةو بني. 

 (مينيماَل)كةمرتين ِرادة  ديندارييةكيطةر ةئدَلنيام كة . كردباس ثوخيت كورت وي بةو ثةِر بابةتانةممن ئةم 

 ناوةندي بكةيتة شئاييني ئةزمووني هاوكات ،كاكَلي ئايني بناسي و وَيكَلت خوديا ني بناسيبطريتة بةر و كاكَلي ئاي

كات مةست وةكةت بطةيةنَي. ئةباوةِراتوانَي زيان بة ي نةكي زانسيت و فةلسفةيةويثَيشِرهيض  ئةوائةمانة، هةموو 

ةم ان كاتدا دةبَي سووديش للة هةمنةت نابَي. طؤرِاودادةنيشي و خةمي هيض كام لةم ئاَل اديار خوديران لةةو ح

هةندَيك خةلك دةترسن كتَييب : "ةوطوت يان"اسَلِر"بة كة  دةطَيِرنةوةكة  قسةيةك هةية .طرينانكاريانة وةربطؤِر

 بَيككة ضةند كتَيلةو كةسة مةترسن : "طوتويةتيئةويش دةبَي."  ئاَلؤزشكمان ن مَيَيَلدة، زؤر خبوَيننةوة

م بؤية دةَلَي  ".دةذيسةرضاوة  يةك سةرلةو  يةك كتَيب دةخوَينَيتةوة ةتياتبرتسن كة  ةلةو ، بةَلكوتةوةدةخوَينَي

                                                                                          .بكةنتر خؤتان زيابريي ةرضاوةكاني س
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 لة تةنيا. سةرضاوةيي بووة دامةزراوةيةكي تاكماوةيةكي زؤريش تاكة سةرضاوة بووة. روحانيةت  ئايني تا

شي يةكةم ةك لةبهةروة بكةين. فراوانرت ارميانزانيسةرضاوةي بازنةي . دةبَي وانيِرةسةرضاوةكاني ناو خؤي د

، شي"وةحي"هةم بة زماني و  "فةلسةفة"هةم بة زماني  دةكاتطةلَ قسةمان لة "نستزا"ةم بةزماني دا هطومت: خو

 تيانبيس طوَي و بكةين انمة دةبَي بضني كةشفينةكردووة، ئَي يك لة قسةكانيششتا زؤرَيهَي طرةب، يةك زمان نةبووة

هةموو ئةزمونةوة. طةي َيِر لةي و ياخود قَلئةي طةي بريكردنةوةيان لة ِرَي (شهود")نايي بي ِرَيطايلة  يض ،بني

. بَيتدروست و ناوةوةي ئايني  دةرةوةنيوان وطؤيةك لةطفتنيةكاني خودا. دةبَي هَين طان بؤ دؤزينةوةيِرَيئةمانة 

من  سةرِرَيذ دةبن بةسةر يةكرتدا.ووي يةكرتيدا، بةَلكؤ هةميشة ِرنني بةراو خاةي دضناو دوو ،ناوضةية ئةم دوو

 يةكانيزانياريةَل طلة ةرةوةي ئاينيد ةكانييزانيارياسم لةم خاَلة كردووة، كة ب دا"قبض و بسط" َييبكتلة 

طةَل يةكرت و لة و هةروةها سوود لة يةكرت وةردةطرن دةكةنعامل""تواتة هةَلدةكةن طةَل يةكرتناوةوةي ئايني لة

ديالؤطة دةكات لةم  انبةمش َيب، مانةلة هةر كاموالناني  .دةدةنةوة شثرسيارةكاني يةكرتي و وةآلميدةكةن  طؤوفتط

كات و. هابطرينرواليان وةدبَي سوود لة هةردووكيان بزانني و دةلةبةرئةوة دةبَي نرخي هةر بةسوودة. ين وةرَيئ

ن. هةروةها زياتر راكَيش اني خؤيةثَي لة بةِر شينينة ئايو زانست  نةنابَي  ،بزانيني هةردووكيشياندةبَي سنوري 

و خاكي زانستَيكي بةآلم ةوة، جةنطدةكةونةيةكرت  طةَلضونكة ئةوكات لة زان بن، ؤبةزلخ انكامي هيضنابَي 

كارةكانيان  سةرلة يةكرت تلة تةنيشئارامي و اشيتئنابن و بة تومرِ مشو  جةنطدووضاري  هيض كاتئايينَيكي خاكي 

                                                                                                                             بةردةوام دةبن.

 نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

ون باشر   ور نه چون بنگری از دایره بت 

 

 وسالم علیكم و رحمة هللا

 


