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پێشەکی
ئامانــج لــەم کتێبــە دەســتەبەرکردنی دژە بەڵگەکانــی ورد ،روون وە ئاســانە لــە بەرامبــەر
بەڵگــە باوەکانــی بابەتــی بوونــی خــوا .هــەر وەرزێــک بــە روونکردنەوەیەکــی کــورت و ســادە
لەســەر بەڵگەکــە دەســت پێــدەکات وە دوای ئــەو رەخنــەکان و سەفســەتە جەوهەریەکانــی
روون دەکاتــەوە .بەڵگــە باســکراوەکانی ئــەم کتێبــە بناغەیەکــی پتەوتــان پێشــکەش دەکات
بــۆ ئــەوەی بتوانــن بۆچوونــە تایبەتیەکانــی خۆتــان ســەبارەت بــە خــوا لەســەری دابمەزرێنــن.
ئـەم کتێـبە بۆ کێـیە؟
ئــەم کتێبــە بــۆ بێـــخوداکان ،خواپەرەســتەکان وە ئەوانــەی هێشــتا بڕیاریــان نــەداوە لەســەر
بــوون یــا نەبوونــی خــوا نووســراوە .بــۆ ئــەو کەســانە کــە مانــای خــوا بــەو رادەیــە الیــان
گرنگــە کــە شــایانی گفتوگــۆو و شــیکردنەوەی رەخنەگرانــە بێــت .ئــەم کتێبــە بــە شــێوەی
ســەرەکی کومەڵێــک بابەتــی بەرچــاو ســەبارەت بــە چەمکــی بوونــی خــوا دەخاتــەڕوو وە
خوێنــەر بــە ســوود وەرگرتــن لــەم بابەتانــە دەتوانێــت باشــتر ئامــادە بێــت بــۆ گفتوگــۆو کــردن
و دۆزینــەوەی بیرۆکــەی نــوێ وە تایبــەت بــە خــۆی لەســەر بابەتــی خــوا.
بــۆ ئەوانــەی خۆیــان وەک بێـــخودا یەکالکردووتــەوە ،ئــەم کتێبــە یارمەتیــان دەدات
بــۆ ئــەوەی لــە کاتــی گفتوگــۆ لەگــەل خواپەرەســتەکان بــە شــێوەیەکی باشــتر باســی
بۆچوونەکانیــان بکــەن وە رێنیشــاندەرە بــۆ روونکردنــەوەی بۆچوونەکانــی بێخودایــی بــە
باشــترین رێگــە .وەک بــێ باوەڕێــک ئێــوە بەهــەر حــال لەکاتــی رووبەرووبوونــەوە لەگــەل
کەســێکی بــاوەڕدار بەناچــاری تووشــی بەشــێک یــا هەمــوو بەڵگەکانــی باســکراو لــەم
کتێبــەدا دەبــن ،بۆیــە ئاشــنابوون و خوێندنــەوەی وردی لێکدانــەوەکان وە هەروەهــا بــۆ
هەبوونــی هەڵســوکەوتێکی لۆژیکــی و گونجــاو لەکاتــی گفتوگۆکانتــان بەســوود دەبێــت.
وەک کەســێکی خوابــاوەڕ ،لەوانەیــە دژی زۆربــەی لێکدانەوەکانــی ئــەم کتێـــبە بــن وە
ئەمــە شــتێکی ئاســاییە ،بــەاڵم لــە رێگــەی خوێندنــی ئــەم کتێبــە لەگــەڵ بیــرۆڕای خەلکی
بــێ بــاوەر وە هەروەهــا پرســیار و رەخنەکانیــان لەســەر باوەڕەکانتــان زیاتــر ئاشــنا دەبــن.
ئەگــەر دڵنیــان لــەوەی کــە دەتانەوێــت بەرگــری لــە باوەڕەکانتــان بکــەن ،بێگومــان ئــەم
کتێبــە یارمەتیــدەر دەبێــت بــۆ زانینــی هۆیــە ســەرەکیەکانی بــێ بــاوەڕ بوونــی خەلکانــی
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تــر .بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە هاوکاریتــان دەکات تاکــۆ لــە بارێکــی وشــیارترەوە دیبەیــت
بکــەن وە تەنانــەت بــۆ الیەنــی بــێ بــاوەڕی بەرامبەرتــان جێــگای رێــزو سوپاســە بــۆ ئــەو
کاتــەی تەرخانتــان کــردووە بــۆ خوێندنــەوە و تێگەیشــتنی بەڵگەکانیــان .ئاشــنا بــوون
وە درک کردنــی بۆچوونەکانــی الیەنــی بەرامبەرتــان رێــگا خۆشــکەرە بــۆ هەبوونــی
گفتوگۆیەکــی بەســوود وە پــڕ بایــەخ لــە ســەر بابەتــی بوونــی خــوا.
بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە بــۆ ئەوانــەی دوودڵــن لەســەر بــوون و نەبوونــی خــوا وە هێشــتا
بڕیاریــان نــەداوە ،هــاوکار دەبێــت بــو دروســت کردنــی قۆناغێکــی ســەرەتایی گونجــاو
بــە مەبەســتی گفتوگــۆو و لێکۆڵینــەوەی زیاتــر لەســەر بابەتــی بــوون و نەبوونــی خــوا.
بــە پێـــداچوونەوەی زۆربــەی باســە بــاوەکان ســەبارەت بــە ســەلماندنی بوونــی خــوا وە رەت
کردنەوەیــان ،بناغەیەکــی پتەوتــان دەبیــت بــو ئــەوەی بتوانــن وەک بنچینــەی شــیکردنەوە
وە لێکوڵینــەوە وە بۆگواســتنەوەی بۆچوونەکانتــان ســوودیان لــێ وەربگــرن.
تێگەیشـتنی ئەرکی سـەلـمانـدن
یەکێــک لــەو رســتانە کــە بــەردەوام لــەم کتێبــەدا دووبــارە دەبێتــەوە بیرۆکەی «تێگەیشــتن
و قەبــوڵ کردنــی ئەرکــی ســەلماندنە» .لــە گشــت دیبەیتەکانــدا بەرپرســیارەتی ســەلماندن
دەکەوێتــە ســەر ئەســتۆی ئــەو الیەنــەی کــە ئیددیعایــەک دەکات وە پێویســتە بــە بەڵگــە
و شــایەت و هۆکارەکانــی گونجــاو ،راســتی ئیددیعایەکــەی بســەلمێنێت .بێگومــان زۆر
بێمانایە کاتیک الیەنێک بە بێ پێشــکەش کردنی بەڵگە و ئەســاس بانگەشــەی شــتێک
بــکات وە داوا لــە الیەنــی بەرامبــەری بــکات تاکــۆ نادروســت بوونــی بانگەشــەکە بــە بەڵگــە
بســەلمێنێت .بــۆ زیاتــر ئاشــنا بــوون لەگــەل چەمکــی «قەبوڵکردنــی ئەرکــی ســەلماندن»
بــا نموونــەی مــەت دیالهانتــی  Dillahunty Mattلــە بەرنامــەی تەلەڤیزیونــی The
 Experience TVبهێنینــە بەرچاومــان؛ وادابنێــن کــە شوشـــــەیەک پــر لــە فاســولیاتان
بدرێتــێ .نازانــن ژمــارەی فاســولیاکان چەنــدە ،بــەاڵم دەزانــن کــە ژمارەکــە یــان دەبێــت
جــووت بێــت یــان تــاک .بــە بــێ هیــچ بەڵگەیەکــی بەهێــز ناتوانــن بــە هیــچ جۆرێــک
دڵنیــا بــن لــە جــووت یــا تــاک بوونــی ژمــارەی فاســولیاکان .ئەگــەر بڵێــن جووتــە یــا خــۆد
تــاک ئــەوە پێویســتە هــۆکار یــا بەڵگــەی لۆژیکیتــان پــێ بێــت بــۆ پشتڕاســت کردنــەوەی
قســەکەتان ،بــە پێـــچەوانە ئــەم وتەیــە تەنهــا پێــش بینییەکــی بــە رێکەوتــە.
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بــاری ســەلماندن بــە بــێ بەرچــاو گرتنــی بابەتــی نیقاشــەکە بەشــی ســەرەکی هەمــوو
دیبەیتێکــە وە بەکاردێــت بــۆ ئاســان کردنــی دیبەیتەکــە .تەنانــەت لــە بەرێوەچوونــی
پروســەیەکی یاســایی لــە دادگا ،بێگومــان لــە زۆربــەی حاڵەتــەکان ئــەوە الیەنــی داواکارە
دەبێــت تاوانبــار بوونــی الیەنــی داوالێکــراو بســەلمێنیت.
لــە دیبەیتەکانــی بوونــی خــوا ،ئەگــەر الیەنــی باوەڕمەنــد دەیەوێــت وتەکانــی بــە جیــدی
وەربگیرێــت پێویســتە بــاری ســەلماندی بانگەشــەکەی لــە ئەســتۆ بگرێــت بــە خســتنەڕووی
بەڵگــە و هۆیــەکان .تاکــە بەڵگــەی پێویســت بــۆ الیەنــی بــێ بــاوەڕ ،لــە راســتیدا نەبوونــی
بەڵگــە و نیشــانەی پێویســتە لەســەر ســەلماندی بوونــی خــوا .کەســانی بێخــودا ناچارنیــن
لەمــە زیاتــر خۆیــان مانــدوو بکــەن بــۆ روونکردنــەوەی هۆکارەکانــی بێخودابــوون .زەحمــەت
و بــاری ســەلماندن دەکەوێتــە ســەر ئەســتۆی ئەوانــەی بانگەشــەکە دەکــەن وە هــی خۆیانــە.
ئەوکەســەی ئیددیعــا دەکات دەبێــت بەڵگــەی بەهێـــز بــۆ ســەلماندنی پێشــکەش بــکات .ئایــا
دەتوانــن هەبوونــی ئەناناســی باڵنــدە رەت بکەنــەوە تەنهــا لــە بــەر نەبوونــی بەڵگــە و نیشــانە؟
بــە ئەگەرێکــی زۆرەوە نەخێــــر ،ئێــوە ئــەم بابەتــە پشــت گــوێ دەخــەن تــا هەبوونــی بەڵگــەی
پێویست لەســــەری.
لەگــەڵ ئەوەشــدا هەندێــــک جــار ئامــاژە کــردن بــە سەفســــەتەکانی کەســی ئیددیعاکــەر
دەتوانێــــت بەســوود بێــت .بــە الیەنــی کەمــەوە دەبێــــتە هــــۆی دروســت بوونــی گفتوگۆیەکی
بەســوود ،بــە جۆریــک کــە هەمــوو بۆچوونــەکان تاقــی دەکرێنــەوە وە بەرچــاو دەگیــرن.
هەروەهــا لەوانەیــە ببێـــتە هــۆی دروســت بوونــی گومانێــک کــە کەســی بەرامبەرتــان هــان
بــدات بــۆ ئــەوەی پێـــداچوونەوە بــکات لــە شــێوازی بیرکردنــەوەی ســەبارەت بــە بابەتەکــە
وە ناچــاری بــکات قووڵتــر بیربکاتــەوە پێــش پەســەند کــردن یــا رەت کردنــی بۆچوونــی
کەســانی تــر.
ئایا دەتوانین بە دڵنیاییەوە بڵێـین خوا نییە؟
چەنــد جــۆرە بێخودایــی هــەن .بەشــێک لــە بێخــوداکان هەبوونــی خــوا بــە دڵنیایــی تــەواو
رەت دەکەنــەوە .بەشــێکی دیکەیــان گۆمانیــان لــە بوونــی خــوا هەیــە وە بەبــێ بەڵگــە و
نیشــانەی بەهێـــز ناتوانــن بــاوەڕ بــە بوونــی خــوا بهێنــن .بــە هــەر حــــال کاتێــک کەســێک
لــە ئاســتێکی بــەرزی دڵنیاییــەوە بێــت ســەبارەت بــە بابەتێــک ،بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج لــە
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد

9

گفتوگــۆ ،ناچــارە باوەڕەکــەی بــە دڵنیایــی تــەواو بەرچــاو بگرێــت.
تەنانــەت منیــش ناتوانــم بــە دڵنیاییــەوە بڵێــــم کــە هاوژینەکــەم ناتوانێــت بەکــرێ گیــراوی
دەوڵەتــی چیــن بێــت کــە ئەرکــی کوشــتنی مــن پــێ ســپێردراوە .بــەاڵم کاتــم ناگــرم بــە بیــر
کردنــەوە لــە ئەگــەرەکان چونکــە هیــچ دەلیــل و بەڵگەیــەک بــۆ ئــەم ئەگــەرە لــە بەردەســتم
نییــە .ئەمــە ســەبارەت بــە بابەتــی بوونــی خــواش هــەر هەمــان شــتە ،هەرچەنــدە ئەگــەری
تیروریســت بوونــی هاوژینەکــەم زیاتــرە لــە ئەگــەری بوونــی خــوا یــا خــواکان چونکــە بــە
الیەنــی کــەم ئــەم سێـــناریووە دەکرێــت لــە چوارچێــوەی یاســایە زانســتیەکان بگۆنجیــت بــێ
ئــەوەی دژایەتــی مۆدێلــە ئاســاییەکانی گــەردوون بێــت.
ئایا گفتوگۆ هیچ سـوودێکی هەیە؟
زۆر لــە ئێمــە لــە نــاو ژینگــەی ئایینیــدا گــەورە بوویــن وە دواتــر دەســتمان کــردووە بــە
پرســیار و گومــان کــردن ســەبارەت بــەو بــــاوەڕو کــــردار و رەفتارانــەی لــە الیــەن خێـــزان
وە کەســە نزیکەکانمــان وە بەگشـــتی کۆمەڵــگا فێرکراویــن .هەرچەنــد پاڵپشــتی ئــەو
کەســانەی کــە پێـشـــتر ئــەم گرفتانەیــان تێــپەرانـــدووە گرنگــە بـــەاڵم دۆزینــەوەی زمانــی
دەربڕینــی گومــان و بۆچوونــەکان خــۆی لــە خۆیــدا ئاســـان نییــە.
تەنانــەت ئەگــەر ناتوانــن کاریگەریتــان هەبێــت لەســەر کەســانی دەوروبەرتــان ،بــەالی کــەم
پێـــداچوونەوەی بابەتــە جۆراوجــۆرەکان دەتـــوانن یارمەتیــدەر بـــن بــۆ زیادبوونــی ئەزموونــی
بیرکردنەوەی رەخـــنەگرانە وە هەســتی گۆمان کردنـــتان بەهێـــزتر دەکەن .ســەرەڕای هەموو
ئەمانــەش ،لەوانەیــە کەســێک لــە نزیکەکانتــان گومانــی لــە الی دروســت بووبێـــت بــەاڵم
نازانێــت چــۆن وەاڵمــی ئــەم گومانانــە بدۆزتــەوە ،ئاشــناکردنی لەگــەڵ ئــەم بەڵگانــە و
دژە بەڵگانــە ئاســـۆیەکی فراوانتــر و تێگەیشــتنێکی قووڵتــر لەســەر بابـــەتی گۆمانەکانــی
فەراهــەم دەکات وە هانیــان دەدات بــۆ خوێندنــەوەی زیاتــر لەســەر ئایینەکانیــان .ئەگــەر ئــەم
ســەرچاوەیە بەکاردەهێنــن تەنهــا بۆزیـــادکردنی زانیاریـــەکانتان بــە مەبەســتی ئامادەبوونــی
زیاتــر لــە گفتوگــۆکان وە یــا خــۆد بەکاردەهێنــن بــە ئامانجــی وردبینــی وە شــیکردنەوەی
پێـــناسەی خــوا و ئاییــن لــە دیدێکــی رەخنەگرانــەوە ،ئــەم کتێـــبە بـــۆ بیســت لێکدانــەوەی
بــاو ســەبارەت بــە ســەلماندنی بوونــی خــوا وەاڵمــی پوختــی ئامادەکــردووە .لەســەرەتای هــەر
وەرزێــک ســەرەتا پێـــناسەیەکی بەڵگەکــە هاتــووە ،ئەوجــا پارادۆکســەکان و رەخنـــەکانی
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بــە تێـــرو تەســەلی بــاس دەکرێــن وە بەپێــی توانــا لەگــەڵ ســەرچاوەی زیاتــر ئاشــنا دەبــن بــۆ
خوێندنــەوەی زیاتــر.
مەبەستمان لە خوا چییـە؟
لــە زۆربــەی بەشــەکانی ئــەم کتێبــە ،مەبەســت لــە وشــەی خــوا یــا خــودا ،بوونـــەوەرێکی
وشــیارو ناسروشــتیە کــە بەرپرســە لــە دروســت کــردن و بەرێـــوەبردنی هەمــوو گــەردوون وە
یــا خــۆد بەشــێکی گــەورەی گــەردوون وە یاســاکانی حوکــم دەکــەن ،بــۆ نموونــە خواکانــی
ئایینەکانــی ئیســام و مەســیحیەت .كەواتــە مەبەســتمان لــە خــوا دەچێتــە ژێــر چەتــری
پێناســەی گشــتگیر لــە خــوا یــان خــواکان .لــە وەرزی  ١٣پێناســەکانی تــری خــوا ،تــاک
خواپەرەســتین وە پانتێـئیـــزم (هەڵبــەت زیاتــر بابەتــی دووەم) بــاس دەکرێــت .بــۆ خوێندنــەوەی
زیاتــر لەســەر بیــر و بۆچـــوونەکان و ئایدیۆلۆژیــەکان ســەبارەت بــە خــوا دەتوانــن ســەردانی
ئــەم ماڵپـــــــەرە بکــەن:
www.whatAreGods.com

ئێـمە کێـیــن؟
ئــەم کتێبــەی بەردەســتانە لــە الیــەن «ئارمیــن نەوابــی» ئێرانییەکــی پێشــتر موســڵمان،
نووســراوە .دامەزرێنــەری « »Atheist Republicیــا خــۆد کۆمــاری بێخودایــی کــە
رێکخراوەکــی پێشــرەو و ســەربەخۆیە کــە خــاوەن چەنــد ملیــون فالــۆوەرە لــە هەمــوو
جیهــان .ئامانجــی ئــەم رێکـــخراوە فەراهــەم کردنــی ئەنجومەنێکــی ئەمــن و ســەالمەتە
بــۆ بێخوداکانــی سەرتاســەری جیهــان بــۆ ئــەوەی بتوانــن لــەم رێگەیــەوە بــە ئــازادی
باســی بیرۆبـووچـــوونەکانیان بکــەن وە هەڵێــک برەخســێت بۆیــان بــۆ ئاشــنا بــوون لەگــەل
هاوبیرەکانیــان لــە هەمــوو واڵتانــی جیهــان .بێــــخوداکان لــە گشــت واڵتانــی جیهــان لــە
کەمیـــنەکان هەژمــار دەکــرن وە ئاشــکرا کردنــی بیــرو بۆچوونەکانیـــان هەمیشــە ئاســان و
بــێ مەترســی نییــە.
لــە کەمتریــن حالەتــدا ،کەســێکی بێـــخودا ناتوانێــت بــە ئازادانــە رای تایبەتــی خــۆی
لەســەر خــوا و ئاییــن دەرببڕێـــت وە بــەم هۆیــەوە بــە رێژەیەکــی زۆر گۆشــەگیر دەبــن .لــە
هەندێک واڵت تەنانــــەت ئاشــکرا کردنی بێـــخودایی دەتوانیت مەترســی گیانی لەســەریان
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هەبێــت .کۆمــاری بێـــخودایی هیــوادارە لــەم رێگەیــە بتوانێــت وەک پاڵپشــتێک بێــت بــۆ ئەو
کەســانەی کــە لەوانەیــە بەبــێ هــاوکاری بــێ دەنــگ بکــرن.
بابەت و گفتوگۆی زیاتر
ئەگــەر ئێـــوە شــتێکی نوێـــتان هەبێـــت بــۆ زیــاد کــردن لەســەر بابەتەکانــی ئــەم کتێـــبە،
یاخـــۆد تەنهــا دەتانەوێـــت لــە ســەر بابەتێکــی ئــەم کتێبــە گفتوگــۆی زۆرتــر بکرێــت ،لــە
رێگــەی ئــەم ماڵپـــەرەوە دەتوانــن پەیوەندیمــان پــێ بکــەن:
WhyThereIsNoGod.com

بــەم رێگـــەیەوە دەتوانیــن پێکــەوە گفتوگــۆی دەنگــی یــا ویدیویــی بــە شــێوەی ئۆنالیــن
بکەیــن ســەبارەت بــە بابەتــی خــودا و ئاییــن.
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وەرزی یەکەم

«زانست ناتوانێت ئالۆزی ورێکوپێکی گەردوون
ڕوون بکاتەوە ،دەبێت خوا ئەم جیهانەی
بەم جۆرە دروست کردبێت».
بێگومــان یەکــەم بەکارهێنانــی ئاییــن بریتــی بــووە لە روونکردنەوەی رووداوە سروشــتیەکان
کــە تێگەیشــتنیان بــۆ مرۆڤــی ســەرەتایی ئەســتەم بــووە .بــۆ نموونــە هــەورە تریســکە وە
بورکانــەکان لــەو رووداوە سروشــتیانە بــوون کــە ئەیانـــبەستەوە بــە خــواکان.
بــەاڵم ئێســتا کــە زانســت هۆکارەکانــی ئــەم جــۆرە رووداوانــەی روون کردووتــەوە ئیتــر
هیــچ پێویســت بــە خــواکان نابێــت بــۆ پڕکردنــەوەی بۆشــاییەکانی نەزانینــی مــرۆڤ.
ئەمــە هەمــوو رووداوە سروشــتیەکانی دەورووبەرمــان دەگرێتــەوە وە هەرچــی رێگــە زانســتی
یــەکان مۆدێلەکانــی باوەڕپێکراوتــر دەخەنــە روو بــۆ روونکردنــەوە و پێشــبینی رووداوەکان،
بــە پێچەوانــەوە پاســاوە مێتافیزیــەکان بــێ نرختــرو بــێ ماناتــر دەبــن .هەڵبەتــە دەزانیــن کــە
تــا ئێســتاش زۆر شــت هــەن لــەم جیهانــە کــە ئێمــە ناتوانیــن لێیــان تێبگەیــن وە تەنانــەت
لەوانەیــە هەرگیــز بــە تــەواوی لێیــان تێنەگەیــن بــەاڵم ئەمــە نابێتــە دەلیــل کــە بــۆ ئاســوودەی
خۆمــان پەنــا ببەیــن بــۆ لێکدانــەوە بــێ بنەمایــەکان .لەوانەیــە باشــتر وابێــت بڵێیــن نــە تەنهــا
باوەڕهەبــوون بــە خــوا پرســیارەکانمان وەاڵم ناداتــەوە ،بەڵکــو شــێوازێکی تــرە لــە هەمــان
وشــەی (نازانــم) .ســەرەڕای ئەمــەش هەبوونــی خــوا کومەڵێــک پرســیاری تــر دەخاتــە
پێـــشمان لەجیاتــی وەاڵمدانــەوە.
لــە ســاڵی  ١٨٠٢فەیلەســوفێک بــە نــاوی ویلیــام پیلــی  William Paleyلــە
کتێبەکــەی بــە نــاوی ئیالهیاتــی سروشــتی  Natural Theologyباســی لێکدانەوەکانــی
ئیالهــی کــرد( .)١لــە کتێـــبەکەیدا دەنووسێـــت؛ دەبێــت گــەردوون لــە الیــەن دروســتکەرێکی
وشــیار دروســتکرابێت ،چونکــە ناکرێــت ئــەم جیـــهانە ئاڵــوزە لــە هیچــەوە دروســت ببێــت.
ویلیــام پیلــی بــۆ باشــتر وێناکردنــی لێکدانەوەکــەی ســوود لــە بەراوردکردنــی جیهــان
وکاتژمێــر وەردەگرێــت .دەڵێــت ئەگــەر لــە کاتــی پیاســەکردن لەســەر لێــواری دەریــا لەنــاکاو
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کاتژمێرێــک بدۆزنــەوە ،بــە هــۆی رێکــی و ئالــۆزی کاتژمێرەکــە بــە دڵنیاییــەوە دەڵێــن کــە
کاتژمێرســاز ئەمــەی دروســتکردووە .بــە پێــی لۆژیکــی ویلیــام پیلــی ،ئاڵــۆزی نیشــانەی
هەبوونــی دروســتکەرە.
لەوکاتــەوە تــا ئێســتا ژمارەیەکــی زۆر زانــا و لێکۆڵــەر و فەیلەســوف کاریــان لەســەر
ئــەم بابەتــە کــردووە وە پێشــاندراوە کــە تەنانــەت دەکرێــت سیســتەمی ئاڵۆزیــش بــە بــێ
دروســتکەر هاتبێتەکایــەوە .پەرەســەندن لــە رێــگای هەلبژاردنــی سروشــتی یەکێکــە لــەم
سیســتەمانە .لێـــرە ئێمــە بــە گشــتی باســی ئــەم بابەتــە (ئالــۆزی بەبــێ پێویســتی دیزاینــەر)
دەکەیــن بــەاڵم لــەم ماڵپــەرەی خــوارەوە دەتوانــن زانیــاری زیاتــر وەربگــرن لــە رێگــەی ویدیــوی
کــورت و ســادە وە لەگــەڵ چەمکــی پەرەســەندن زیاتــر ئاشــنا بــن.

EvolutionSimplyExplained.com

زانایەکــی بیــرکاری بەنــاوی جــان کانوێــی  John Conwayدیزاینــی مۆدێـــلێکی
ســادەکردووە بــە نــاوی یــاری ژیــان کــە پێـــشان دەدات کــە چەنــد خانــەی ســادە بــە
پەیرەوکردنــی چەنــد یاســایی بنچینەیــی ســادەی بیــرکاری ،چــۆن ئالـــۆزی دروســت
دەکــەن( .)٢لــەم یاریــەدا یاریــزان دەبێــت شــێوەیەکی ســەرەتایی لــە خانــەکان دروســت بــکات
وە دوای وازیــان لــێ بهێـنێـــت تاکــۆ بــە پێــی یاســابیرکارییەکانی خــوارەوە زیادببــن یــا
لەناوبچــن.
لە شوێنەکانی قەرەبالغ:
ئەگەر خانەیەک بە کەمتر لە دوو خانەی زیندوو دەورە درابێـت لە ناودەچێـت.
ئەگەر خانەیەک زیاتر لە سێ خانەی زیندوو لە دەورەبەری هەبێـت لە ناو دەچێت.
تەنهــا ئــەو خانانــە زینــدوو دەمینــن کــە دوو یــان ســێ خانــەی زینــدوو لــە دەورووبــەری
هەبێـت.
لە شوێنەکانی چۆل:
ئەو خانەمردووانەی بە سێ خانەی زیندوو دەورەدراون زیندوو دەبنەوە.
دەکرێــت ئەنجامــەکان بــە پێــی دیزاینــی ســەرەتایی جۆراوجــۆر بــن .هەندێــک لــە
ئەنجامــدا دەبنــە دیزاینــی زۆر ئاڵــۆز وە جۆراوجــۆر وە هەندێکــی تریــان گەشــە دەکــەن
وە لەکۆتایــی لــە یــەک خاڵــدا دەوەســتن .لــە گشــت حالەتــەکان ئەنجامــەکان بــە پێــی
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یاســایە بیرکاریــە سەپێــــنراوەکان دیــار دەکــرن وە نــەک بــە پێــی پێـــبژارکردنە وشــیارەکانی
یاریزانــەکان .ئــەم یاریــە ســــادەیە دەسەلمێـنێـــت کــە هــەر سیســتەمێک دەکرێــت بــە پێـــی
یاســاکانی خــۆی وە نــەک دەســت تێـــوەردانی دەرەکــی خۆیــان رێکبخــەن وە بــە بەردەوامیــش
بــۆ الیــی ئەنـــجامی ئاڵـــۆز لــە جوولــەدان .لــە ماڵپـــەری خــوارەوە دەتوانــن دوو ویدیــوی
کــورت ببینــن لەســەر فــراوان بــوون و رەفتــاری ئــەم شــێوە ئاڵـــۆزانە کــە تەنهــا بــە پێــی چەنــد
یاســای ســادە ،دیزاینــی سەرســورهێنەر دەهێنێنــە کایــەوە.
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ئاڵــۆزبوون نیشانەی بـوونی دیزاینـەر نییە
نموونــەی کاتژمێرەکــە زۆر بــە وردی کار دەکات ،ئەویــش تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کــە
پێـــشتر دەزانیــن کاتژمێــر شــتێکی سروشــتی نییــە وە ناتوانێـــت لــە هیچــەوە دروســت بوبێـــت.
ئەگــەر بــە راســتی دیزاینەرێــک بەرپرســی دروســتبوونی هەمــوو شــت بێــت ،نابێــت جیــاوازی
بەرچــاو هەبوایــە لــە نێــوان کاتژمێــر و پارچــە بەردێــک ،چونکــە هەردووکیــان بەدەســتی
دیزاینەرێکــی وشــیارەوە دروســت کــراون وە هەروەهــا ئێمــە تواناییمــان نەدەبــوو جیــاوازی
بکەیــن لــە نێــوان ئــەو شــتەی کــە دروســتکراوە لەگــەڵ ئــەوەی خــۆی دروســت بــووە ،وە
ئــەم لێکدانەوەیــە رەت دەکرێتــەوە .چەمکــی دیزایــن کــردن لــە راســتیدا دژی دیاردەکانــی
دروســت بوونــە لــە ناوسروشــتدا.
ئەگــەر ئاڵـــۆزبوون پێویســتی بــە خــوا هەیــە ،ئــەی کــێ خــودی
خــوای دروســت کــردووە؟
لەوانەیــە ئــەم بابەتــە گەورەتریــن رەخنــە بێــت لەســەر ئایدیۆلوژیــای پێویســتی هەبوونــی
دیزاینــەر بــۆ ئاڵۆزیــەکان .هێنانەپێشــەوەی وشــەی خــوا نەتنهــا وەاڵمــی پرســیارەکانی
پەیوەســت بــە ئاڵــۆزی ناداتــەوە ،بەڵکــو کێشــەیەکی نــوێ دەهێنێتــە پێشــەوە .ئەگــەر
بەڕاســتی گشــت دیــاردە ئاڵــۆزەکان پێویســتیان بــە هەبوونــی دیزاینەرێکــی وشــیارهەبێت،
کەواتــە چــۆن دەبێــت ئــەم پرســیارە خــودی دیزاینەرەکــە (خــوا) نەگرێتــەوە؟ ئایــا نابێــت
بەپێــی لێکدانــەوەی ســەرەوە ،ئــەم دیزاینــەرە ئاڵــۆزە خــۆی بــە دەســتی دیزاینەرێکــی لــە
خــۆی ئاڵۆزتــر خەلــق کرابێــت؟ وە بێگۆمــان ئــەم زنجیرەیــە تــا بــێ کۆتایــی بــەردەوام دەبێــت.
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ئاڵـــۆزی گــەردوون و دیاردەکانــی بابەتێکــە کــە لــە الیــەن زانــاکان بــە بەردەوامــی هەوڵــی
تێگەیشــتنی زیاتریــان بــۆ دەدرێــت وە لەوانــە مــرۆڤ هەرگیــز نەتوانێــت پــەردە لەســەر
هەمــوو نهێنییەکانــی گــەردوون البــدات وە وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکانی دەســتکەوێت
وە ئەمــە نابێتــە کێشــە ،بــەاڵم ناکرێــت لــە جیاتــی لێکولینــەوەی زیاتــر و هەوڵــدان بــۆ
دۆزینــەوەی وەالمــی لۆژیکــی و زانســتی بــۆ پرســیارەکانمان ،پەنــا ببەیــن بــۆ ئەفســانەکان.
سەرچاوەکان:
1) Paley, William, and Matthew Eddy. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the
Appearances of Nature. Oxford: Oxford University Press, 2006.
2) Gardner, Martin. “Mathematical Games – The Fantastic Combinations of John Conway›s New Solitaire Game ‘Life.’” Scientific American
223, October, 1970, 120-23.
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وەرزی دووەم

«بوونی خوا لە رێـگەی کتێـبە پیرۆزەکان
سەلمێـنراوە»
زۆربــەی ئایینــەکان کۆمەڵێــک دەقــی پیرۆزیــان هەیــە کــە وەک راســتی رەهــا ستایشــی
دەکــەن .ئــەم جــۆرە نووســراوانە لــە الیــەن پەیڕەوانــی ئایینــەکان بە پیــرۆز ناودەبرن وە بە ناوی
کتێـــبی ئاسمانی دەنـــاسرێنەوە .بە شێوەی گشتی دەگوترێـــت ئەم دەقەپیـــرۆزانە بە شێـــوەی
راســتەوخۆ وە یــان بەشێـــوەی ئیلهــام لــە الیــەن خــواوە بــۆ پێغەمبــەرەکان دابەزیــوە .لــە الیــەن
زۆربــەی الیەنگرانــی ئــەم ئایینانــە ،دەقــە پیــرۆزەکان وەک بەڵگــەی ســەلماندنی بوونــی
خــوا دادەنرێــن .کتێبەکانــی قورئــان و ئینجیــل وەک بەڵگــەی مێژوویــی متمانەپێکــراو وە
هەروەهــا وەک رێـــنیشاندەر بــۆ الیەنگرانیــان هەژماردەکرێــن .ئیمانــداران کتێبەپیرۆزەکانیان
بــێ کــەم وکــوڕی و بــێ وێنــە دادەنــن وە لەبەرئەمــە بــە بەڵگــەی راســتبوونی ســەرچاوەی
خوایــی ئــەو لێکدەدەنــەوە.
لــەم بۆچوونەیانــدا گریمانەکــە ،پێشــەکی بــە دروســت دادەنرێــت .ئــەو کەســانەی کــە
دەقەپیــرۆزەکان وەک بەڵگــە بەکاردەهێنــن ،هــەر ئــەو کەســانەن کــە پێشــوەختە بــاوەڕی
تەواویــان بەڕاســت بوونــی ناوەڕۆکــی دەقەپیــرۆزەکان هێنــاوە .بــەم شــێوەیەش بۆچوونەکــە
دەکەوێتــە داوی بەهەڵەدابردنــی «وێناکردنــی راســتبوونی پرســیار» (جۆرێــک لــە
بەهەڵەدابردنــی لێکدانــەوەی بازنەیــی) .لــەم بەهەڵەبردنــەدا پرســیارەکە لــە پێــش وەاڵمدانــەوە
بــە دروســت هەژماردەکرێــت( .)١هیــچ جیاوازیــەک نییــە لــە نێــوان ئــەم بەهەڵەدابردنــە
لەگــەل گووتنــی ئــەم رســتەیە« :راســتە چونکــە مــن بــاوەڕم پــێ هەیــە» وە هیــچ نرخێکــی
نابێــت وەک بەڵگــە.
بەڵگـەکان ناتوانن متمـانە بدەن بە خۆیـان
تەنهــا بــە هــۆی ئــەوەی شــتێک لــە نــاو کتێـــبێک نووســراوە ،راســت بوونــی شــتەکە
ناسەلمێـــنرێت .لــە مێــژوودا ملیونەهــا ئەفســانە و رێژەیەکــی یەکجــار زۆر کتێــب ئیددیعــای
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ئەوەیــان کــردووە کــە راســتی رەهــان بــەالم دواتــر نادروســت بوونیــان ســەلمێندراوە .بوونــی
دەقێکــی ئایینــی ناتوانێــت خــۆی لــە خۆیــدا دروســتی ناوەڕۆکەکــەی پشتڕاســت بکاتــەوە.
ســەرەڕای ئەمــە ،ئــەم دەقانــە پــڕن لــە پارادۆکــس چۆنکــە بــە هەرحــال بــە دەســتی مرۆڤــی
ئاســایی نووســراون .هەڵبــەت لەوانــە لــە الیەکــەوە شــوێن پێــی هەندێــک راســتی مێژوویــی لــە
ناویــان دیــار بێــت ،بــەاڵم لــە الیەکــەی تــر پــڕن لــە زێـــدەڕۆیی ،پێشــبینی هەڵــە و ئەفســانە.
دەقـە ئاییـنییەکان زیاتر ناکـۆک و هـەڵـەن
لــە کتێبــە ئایینییــەکان ،بەرێژەیەکــی زۆر هەڵــە دەبینرێــت لــە نــاو دەقــەکان ،هەروەهــا
پارادۆکــس وە جیــاوازی نێــوان رووداوە باســکراوەکان هەیــە وە بێگومــان شــتێکی سروشــتیە
چونکــە بــە درێژایــی چەندیــن ســەددەی یــەک لــە دوای یــەک وە لە الیەن چەندین نووســەر
نووســراوە و کۆکراوەتــەوە .ئەگــەر دەقــە ئایینییــەکان بەڕاســتی بەڵگــەی باوەرپێکــراوی
مێژوویــی بوونایــە ،دەبوایــە هیــچ حاڵەتێکــی دژەبەیەکــی بەرچــاو لــە ناوەڕۆکی رووداوێک
لەگــەل رووداوێکــی تــر بــەدی نەکرابوایــە.
هەندێــک لــەم رووداوانــە تەنانــەت دژی یاســاکانی سروشــتی زاڵ بەســەر گــەردوون دان.
بــۆ نموونــە لــە ئینجیــل کتێـــبی پیــرۆزی مەســیحیەکان لــە بەشــی پەیدابــوون ()١٩-١
نووســراوە :کــە خــوا زەوی و ئاســمانەکانی لــە رۆژی یەکــەم دروســتکردووە ،وە هەروەهــا
ئەســتێرەکان ،خــۆر ،مانــگ وە هەســارەکانی تــر لــە رۆژی چــووارەم ،یــەک رۆژ دوای
رووەکــەکان دروســتکراون .گریمــان ئــەم راســتیە زانســتیە پشــت گــوێ بخەیــن کــە خــۆر
و ئەســتێرەکان زۆر پێشــتر لــە زەوی وە رووەکــەکان هەبوونــە ،دیســان دوورە لــە لۆژیــک
چونکــە رووەکــەکان بــە بــێ رووناکــی خــۆر گەشــە ناکــەن.
لــە کتێبــی پیــرۆزی موســڵمانەکان قورئانیــش چەندیــن هەڵــەی زانســتی گــەورە
دەبینرێـــت .بــۆ نموونــە لــە ســوڕەتی کهــف (ئایەتــی  )٨٦ئامــاژە بــە تەخــت بوونــی زەوی
کــراوە وە هەروەهــا خــۆر لــە خالێکــی دیارکــراوی زەوی هەڵدێــت وە لــە خالێکــی تــر
ئاوادەبێــت .بێگومــان بەلەبەرچاوگرتنــی ئاســتی زانســت لــە ســەردەمی نووســینی قورئــان،
ئــەم جــۆرە هەڵــە زەقانــە ئاســایین بــەاڵم ئاســایی نابێــت کــە ئــەم جــۆرە هەڵەگەورانــە لــە الیــەن
خوایــەک بکرێــت کــە وەک ئیمانــداران دەڵێــن لــە هەمــوو شــت دەزانێــت .هــەروەک دەزانــن
موســڵمانەکان باوەڕیــان بــە دابەزینــی راســتەوخۆی قورئانــە بــۆ محمــد.
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هەندێــک هەڵــەی تــر ،بریتیــن لــە پارادۆکســەکانی نــاوەوەی ئــەم دەقانــە .بــۆ نموونــە
چیرۆکــی هەســتانەوەی مەســیح کــە بەدڵنیاییــەوە گرنگتریــن رووداوی باســکراوی نــاو
ئینجیلــە بــە چەندیــن جــۆری جیــاواز لەیــەک نووســراوە .لــە خــوارەوە تەنهــا چەنــد نموونــە
لــەم پارادۆکســانە دەبینیــن:
● لــە مەتــا هاتــووە کــە مەســیح لەالیــەن کەســێک بــە نــاوی یوســف کــە خەلکــی
رامەیە بە خاک سپێـــردراوە (مەتا  ،)٥٧ – ٦٠ ، ٢٧بەاڵم بەپێـــی کردارەکانی رەســواڵن
لەالیـــەن گروپێکــی تــر بەخــاک ســپێردراوە (کردارەکانــی رەســواڵن .)٢٧-١٣،٢٩
● لــە مەتــا ( )٢:٢٨-٥و مەرقــۆس ( )١٦ :٥نووســراوە لــە کاتێــک ئافرەتــەکان
چوونەســەر گۆڕەکــەی ،فریشــتەیەکیان بینــی بــەاڵم لــە لۆقــا ( )٢٤:٤وە یوحەنا ()٢٠:١٢
نووســراوە کــە ئافرەتــەکان دوو پیــاو یــا خــۆد فریشــتەیان بینیــوە.
● مەرقــۆس رۆژی مردنــی مەســیح رۆژێــک دوای جەژنــی فصــح دیــار دەکات
(مەرقــۆس  )١٤:١٥بــەاڵم لــە یوحەنــا ( )١٩-١٨کاتــی ئــەم رووداوە لــە رۆژێــک پێــش
جەژنــی فصــح دیارکــراوە.
کاتێــک دەقەپیرۆزەکانــی ئایینــی مەســیحیەت تەنانــەت ناتوانــن ســەبارەت بــە روداوێکــی
ســادە وەک رۆژی لــە خــاچ دانــی مەســیح کــۆک بــن ،ناتوانیــن قەبــوڵ بکەیــن کــە
رووداوە مێژووییــەکان لــە ناویــان بەدروســتی و وردی باســکرابن ،چ بــگات بــەوەی کــە
قەبــۆڵ بکەیــن کــە لــە ئاســمانەوە دابەزیــون.
لــە دیــدی موســڵمانەکانێش کتێـــبە ئاســمانییەکەیان واتــە قورئــان تــەواو وە بــێ کــەم و
کوڕیــە وە زۆربــەی موســڵمانەکان پێیــان وایـــە کــە قورئــان ســەبارەت بــە زۆربــەی دۆزینــەوە
و داهێنانەکانــی زانســتی مودێــرن پێشــتر بەئاگابــووە وە پێــش بینــی کــردووە.
ئــەم جــۆرە ئیددیعایانــە وەک بەڵگــە گوماناویــن .ئیماندارانــی ســەردەم لەگــەڵ هــەر
دۆزینەوەیەکــی زانســتی یەکســەر پەیوەســتی دەکــەن بــە قورئــان .ئەگــەر بــە راســتی
قورئــان ئــەم راســتیە زانســتیانە دەگرێتــەوە ،دەبوایــە ئــەو موســڵمانانەی دەیــان جــار قورئانیــان
خوێندووتــەوە بــە زمانــی دایکــی خۆیــان ،زۆر زووتــر لــە زانایانــی ناموســڵمان راســتیەکانی
زانســتیان پەیداکردبوایــە .هیــچ کام لــە پێــش بینییــە زانســتیەکان تــا کاتێک کە لەرێگەی
زانایــان دۆزراونەتــەوە لــە هیــچ تەفســیرێکی قورئــان نەهاتــوون ،وە ئەمــە بەڵگەیــە لــە پــووچ
بوونــی ئــەم ئیدیعایانــە.
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دەقە ئایینییەکان بەدەست مروڤ نووسراون وە ئاساییە هەڵەی تێدابێت
یــەک روونکردنــەوەی ســادە بــۆ هەڵەکانــی نــاو دەقەپیرۆزەکانــی وەکــو قورئــان و ئینجیــل
هەیــە؛ ئــەم دەقانــە بــە دەســتی مروڤــی ســادە نووســراون وە لــە زۆربــەی حاڵەتــەکان دەیــان و
تەنانــەت ســەدان ســاڵ تێـــپەریوە لــە رووداوە باســکراوەکانی نــاو دەقــەکان ،ئەوجــا چیروکــەکان
کۆکراونەتــەوە وە نووســراون .هەروەهــا لــە بیرتــان نەچێــت کــە زۆربــەی وەرزەکان و بەشــەکانی
ئینجیــل بــێ نــاون .ناوەکانــی مەرقــۆس ،لۆقــا ،مەتــا و یوحەنــا لــە راســتیدا لــە الیــەن
نووســەرەکان و هەڵەگیــرەکان دوای زیــاد کــراون وە نــاوی ســەرەکی نووســەرەکان نادیــارن(.)٢
بــە پێــی لێکدانــەوەی توێژەرەکانــی کتێبــی پیــرۆزی مەســیحیەکان ،کۆنتریــن بەشــی
ئینجیــل؛ نامەکانــی پۆلــس ،نزیکــەی  ٢٠ســال دوای ئــەو بــەروارە کــە گوایــە لــە خــاچ
دراوە ،نووســراون .پۆلــس لــە هیــچ کامــە لــە رووداوەکانــی مێژوویــی باســکراو بوونــی نەبــووە
وە راســتەوخۆ مەســیحی نەدەناســی وە تەنانــەت ئینجیلــەکان لــە نێــوان  ٣٠تاکــو  ٧٠ســال
دوای بــەرواری دیارکــراو بــو مردنــی مەســیح نووســراون.
لــە ســەردەمی مەســیح ،خەلکــی ئاســایی و نەخوێنــدەوار لــە ناوچەکــەی دەژیــان کــە
بــە زمانــی ئارامــی قســەیان دەکــرد وە توانایــی خوێنــدن و نووســینیان نەبــووە .بۆیــە
چیرۆکــەکان بــە شــێوەی زارەکــی دەم بــە دەم دەگوازرانــەوە .وەک پرۆپاگەنــدەکان ،ئــەم
چیــرۆک و مێــژوو زارەکیانــەش لەگــەل تێپەربوونــی کات بــە ناچاری تووشــی گۆڕانکاری
گــەورە دەبــوون ،وردەکاریــەکان وە زۆرجــار راســتیە گرنگــەکان لەبیردەکــران وە بــەم شــێوەیە
بەتــەواوی گۆڕانکاریــان بەســەر دەهــات.
هــەروەک گشــت ئەفســانەکان ،لــە شــەری تــروا تــا چیرۆکــی رۆســتەم ،ئــەم چیرۆکانەش
لــە جیاتــی ئــەوەی راســتی مێژوویــی هەژماربکــرن ،زیاتــر بەهــای ئەدەبیــان هەیە.
سەرچاوەکان:
1) Bennett, Bo. «Begging the Question.» Logically Fallacious: The Ultimate Collection of over 300 Logical Fallacies. EBookit.com, 2012.
2) Ehrmann, Bart D. Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don’t Know About Them). New
York: HarperOne 2009.
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وەرزی سێیەم

«هەندێک رووداو نائاسایی وە وەک موعجیزەن وە
ئەم موعجیزانە بوونی خوا دەسەلمێنن».
پێــش ئــەوەی بچینــە نــاو بابەتــی موعجیــزە ،بابزانیــن واتــای وشــەی موعجیــزە چییـــە.
فەرهەنگــی وشــەی ئینگلیــزی  Collinsبــەم جــۆرە پێناســەی وشــەی موعجیــزە دەکات:
«رووداوێــک کــە پێچەوانــەی یاســاکانی بــاو و جێگیــر لەنــاو سروشــتە وە بــە هۆکارێکــی
دەرەوەی سروشــتی دەبەســترێتەوە» .بــۆ ئــەوەی رووداوێــک بــە موعجیــزە ناوببرێــت پێویســتە
لــە ســەرووی رووداوە سروشــتیەکان وە دوور لــە ئامــارەکان بێــت وە لــە رووی فیزیاییــەوە بــە
بــێ دەســت تێوەردانــی هێزەکانــی دەرەوەی سروشــتی مەحــاڵ بێــت.
ئــەم پێناســەیە« ،موعجیــزەی راســتی» لــەو رووداوانــە کــە لــە رووی ئاماریــەوە زۆر
دەگمەنــن جیــا دەکاتــەوە .رووداوەکانــی ئاماژەپێکــراو بــە هــۆی بەدەگمــەن بوونیــان جێــگای
ســەرنجن بــەاڵم هێشــتا لــە نــاو چوارچێــوەی یاســاکانی سروشــت رووئــەدەن .بــۆ نموونــە
حالەتــی نەخۆشــێک کــە لــە نەخۆشــیەکی ناعیــاج چــاک بویتــەوە ،تەنهــا دەتوانێــت
ئاماژەیــەک بێــت بــەوە کــە لــە رێگــەی زانســتی پزیشــکی هێشــتا زانیــاری تــەواو لــە ســەر
جــۆری نەخۆشــیەکە بەدەســت نەهاتــووە وە یــان هــەر لەســەرەتاوە بــە هەڵــە دەســت نیشــانی
جــۆری نەخۆشــیەکەکراوە .شــارەزایی ئێمــە لــە جیهانــی سروشــتی ،دەکرێــت رۆژ بــە رۆژ لــە
رێگــەی زانســتی نــوێ راســتبکرێتەوە ،بــە بــێ ئــەوەی پێویســت بــکات کــە واز لــە گشــت
زانیاریەکانمــان ســەبارەت بــە جیهــان بهێنیــن.
هۆکارێکی نەزانراو نابێـتە بەڵگـەی دەستێـوەردانێـکی خوایـی
بــۆ وردبوونــەوە لەســەر بابەتــی موعجیــزە ناســراوەکان ،بابڕوانینــە باوەڕهەبــوون بــە
خــوای هەورەبروســکە(هەورەگرمە) لــە نــاو هەندێــک کولتــووردا .بــە درێژایــی مێــژوو
وە لەسەرتاســەری شارســتانییەکان و کیشــوەرەکانی جۆراوجــۆر ،ژمارەیەکــی زۆر خــوا
هەبوونــە بــۆ هــەورە تریشــقە( .)١لــە زۆربــەی ئــەم باوەڕانــە خــوا راســتەوخۆ هەورەتریشــقەی
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد
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دروســت کــردووە .بــۆ نموونــە وەک زەیــۆس  Zeusکــە تروســکەی هەڵــدەدا یاخۆد باڵەکانی
باڵندەیەکــی گــەورە هەورەتروســکەی دەوەشــاند .ئەگەرچــی رووداوی هەورەبروســکە
لــە دێــــرزەمانەوە بــۆ بــاوەڕداران بــە موعجیــزە هەژماردەکــرا وە پەیوەســتیان دەکــرد بــە
هۆکارێکــی ئیالهــی ،بــەاڵم ئەمرۆکــە هــۆکارە زانســتیەکانی هەورەبروســکە دۆزراونەوتــەوە
وە چــی دیکــە پێویســتمان بــەم ئەفســانە گەمژەییانــە نییــە وە رەتیــان دەکەینــەوە.
پەیوەســت کردنــی ئــەم جــۆرە رووداوە ســەیرو ســەمەرانە بــە هۆکارەکانــی دەرەوەی
سروشــتی ،نموونەیەکــی ئاشــکرایە لــە بــە هەڵەدابردنــی «گفتوگــۆ لــە نەزانییــەوە»(.)٢
لــەم بەهەڵەبردنــەدا کەســێک ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــۆ بانگەشــەکەی هیــچ بەڵگــە و
نیشــانەیەک ناخاتــەڕوو  ،لێکدانەوەکــەی بەدروســت دەزانێــت چونکــە بەڵگــەی پێچەوانــە
بەردەســت نییــە لــە کاتێکــدا کــە هیــچ بەڵگەیەکــی پشتڕاســت کــەرەوەی بانگەشەکەشــی
نییــە .ئــەم بەهەڵەبردنــە بــەم جــۆرە دەگوترێــت کــە« :هێــچ بەڵگەیەکــی دژ بــە  Xنییــە
کەواتــە  Xدروســتە» .بــە واتایەکــی تــر؛ «چونکــە هیــچ روونکردنەوەیەکمــان نییــە
ســەبارەت بــە رووداوەکــە ،کەواتــە کاری خوایــە».
بــا وا دابنێیــن کــە مــن بڵێــم خــۆر وزەی خــۆی لــە تریلیۆنەهــا باتــری قەلەمــی وەردەگرێــت
وە ئێــوە لــە وەاڵمــدا بڵێــن ئەمــە قســەیەکی پێکەنیناویــە .ئەوجــا مــن لــە وەاڵمتــان بڵێـــم
کەواتــە بــۆم بســەلمێنن کــە خــۆر وزەی خــۆی لــە ســەرچاوەیەکی تــر وەردەگرێــت .بــە
ئەگەرێکــی زۆرەوە ئێــوە وەاڵمەکــەی نازانــن وە یــا خــۆد گریمــان هیــچ کەســیش تــا ئێســتا
ســەرچاوەی وزەی خــۆر نەدۆزیتــەوە .ئایــا ئەمــە دروســتە کــە الوازی زانســت لــە دۆزینــەوەی
راســتیەکە ،خــۆی بەڵگــەی پشڕاســت کردنــی ئیددیعــای مــن بێــت؟
کێشــەیەکی تری گرێدانی رووداوە ڵێــــلەکان بە هۆکار و ســەرچاوەی دەرەوەی سروشــتی
ئەوەیــە کــە ئــەم لێکدانەوانــە شــیاوی پشتڕاســت کــردن وە یــان رەت کردنــەوە نیــن ،کەواتــە
بەبــێ بەڵگــە و نیشــانە بــێ نــرخ دەبــن .بــۆ نموونــە بــە هیــچ جۆرێــک ناتوانیــن هەبوونــی
ئەســپەزەبەالحەکانی رەنــگ شــینی دژەگەرمــا لــە نزیــک ســەنتەری زەوی رەت بکەینــەوە،
بــەاڵم ئــەوە کــە ناتوانیــن رەتیــان بکەینــەوە نابێـــتە بەڵگــەی دروســت بوونیــان .کاتێــک
کەســێک بانگەشــەی شــتێک دەکات کــە قابیلــی رەت کردنــەوە نییــە ،بێگومــان ئەرکــی
ســەلماندن دەکەوێتــە ســەر ئەســتۆی خــودی کەســەکە.
بــۆ هەمــوو ئــەو رووداوانــە کــە روون ناکڕێنــەوە ،دەکرێــت ژمارەیەکــی بــێ ســنوور
22

بۆچی خوا بوونی نییە؟

هــۆکاری رەت نەکــراو بهێنرێتــەوە ،بــەاڵم هیــچ کام لــەم هۆکارانــە ناکرێــت بــە دروســت
هەژمــار بکــرن .لەوانەیــە لــە کاتێکــدا کەســێک یــا کەســانێک موعجیــزە بــە کاری خــوا
بزانــن ،لــە هەمــان کاتــدا کەســێکی تــر بوونــەوەری هەســارەکانی تــر بــە هــۆکار بزانێــت .لــەم
حاڵەتــە وە بەبــێ بوونــی بەڵگــە و نیشــانەی گونجــاو بــۆ ســەلماندن ،ئیددیعــای هەردووکیــان
بــە یــەک ئەنــدازە پــووچ و بــێ مانایــە.
چەندیــن جــار رێککەوتــووە کــە رووداوێــک ســەرەتا بــە موعجیــزە ناوبــراوە ،بــەاڵم دوای
ماوەیــەک شــیکردنەوە و لێکۆلینــەوەی عەقالنــی و زانســتی ،روونکردنــەوەی گونجــاو
بــۆی دۆزراوتــەوە .بــۆ نموونــە ئەزموونەکانــی نزیــک لــە مــردن زۆرجــار وەک ژیانــی
دوای مــردن هەژمــار کــراون .زۆرجــار کەســێک لەگــەل ئــەم جــۆرە ئەزموونانــە ،بــۆ نموونــە
هەســت دەکات کــە لــە لەشــی چووەتــە دەرەوە وە گوایــە لــە ســەرەوە خــۆی دەبینێــت ،وە یــان
خەریکــی تێپەربوونــە لــە تونێلێکــی تاریــک بــەرەو رووناکــی .هەندێــک کــەس دەنگــی
کەســە خۆشەویســتە مردووەکانیــان دەبیســتن ،وە هەندێــک جــار ئــەم دەنگــە بــێ الشــانە
کەســەکە بــەرەو رووناکــی پــاڵ دەدات وە لێــرەدا کەســەکە رووناکیەکــە بــە ژیانــی دوای
مــردن لێــک ئەداتــەوە.
ئــەم ئەزموونانــە لەوانەیــە بــۆ زۆر کــەس شــیاوی قەبــوڵ کــردن بێــت وە بــۆ خــودی
کەســەکەش زۆر راســتەقینە بێتــە بەرچــاو .بەهەرحــال نیشــانە زانســتیەکان ئامــاژە بــە
میکانیزمێکــی بیۆلــۆژی ناســراودەکەن لــە پشــت ئــەم کاردانەوانــە .زانــاکان دەتوانــن بــە
هاندانــی هەندێــک بەشــی تایبەتــی لــە مێشــکی مــروڤ ،ئەزموونــی هاوشــێوە دروســت
بکــەن)٣(.
تەنهــا بەهــۆی دیارنەبوونــی هۆکارەکانــی دیاردەیــەک وە تێنەگەیشــتنی دیاردەکــە لــە
هەمــان کات ،نابێــت یەکســەر لــەدوای ســەرچاوەیەکی دەرەوەی جیهانــی مــاددی بگەرێیــن.
لەوانەیــە پێویســت بــکات بــۆ تێگەیشــتنی دیاردەکــە لێکولینــەوەی زیاتــر ئەنجــام بدرێــت وە
لەوانەیــە هەرگیــز نەتوانیــن بــە تــەواوی لێــی تێبگەیــن.
زۆربـەی رووداوەکـان لە جـەوهـەرەوە بێ مـانـان
مێشــکی مــروڤ بــە جۆرێــک راهاتــووە کــە تەنانــەت لــە ناودەنگەکانــی بێمانــا و
هەڕەمەکیش نموونەکان بناســتەوە .مایکل شــێرمێر  Michael Shermerلە نووســینێکی
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زانســتی لــە گۆڤــاری زانســتی  Scientific Americanلــە ســاڵی  ٢٠٠٨باســی ئــەم
تواناییــەی مێشــکی مــروڤ دەکات وە نــاوی لێنــاوە «نموونــە خــوازی» Patternicity
(دۆزینــەوەی نموونــەی بەمانــا لەنێــوان دەنگــە بێمانــاکان)( .)٤بــە پێــی بیرۆکــەی شــێرمێر
ئــارەزووی مێشــکی مــروڤ بــۆالی ناســینی نموونــەکان وە دروســت کردنــی پەیوەنــدی
بەرێکــەوت ،بــە بەرچاوگرتنــی توانایــی ئێمــە بــۆ زیندوومانــەوە لــە سروشــت زۆر پێویســت
بــووە وە ئەمــە شــتێکە کــە ئێمــە بــە باشــترین شــێوە لەســەری پەرەمــان ســەندووە .شــێرمێر
بیرۆکەکــەی لــە بەرنامــەی TedTalk 2010بــەم جــۆرە زیاتــر روون دەکاتــەوە:
گریمــان ئێمــە لــە  ٣ملیــون ســال پێــش ئێســتا دایــن وە تــۆ هۆمینیدێکــی  hominidکــە
لــە نــاو بیابانەکانــی ئەفریقــا پیاســە دەکەیــت .لەنــاکاو دەنگــی خــش خشــێک لــە پشــت
دەوەنــەکان دەبیســتی .ئایــا ئەمــە دەنگــی نزیــک بوونــەوەی گیانەوەرێکــی دڕندەیــە یاخــۆد
دەنگــی ئاســایی بــــایە؟ بڕیارەکــەت لــەم ســاتەدا لەوانەیــە گرنگتریــن بڕیــاری هەمــوو ژیانت
بێــت .ئەگــەر بــە دەنگــی گیانــەوەرە دڕندەکــە لێکبدەیتــەوە ئەوجــا دەربچێــت کــە تەنهــا
دەنگــی بـــای بــووە ،ئــەوە بێگومــان تووشــی هەڵەیەکــی ئاســایی لــە لێکدانەوەکەت بوویت وە
زەرەرناکەیــت .بــەاڵم لــە الیەکــی تــر ،ئەگــەر بــە دەنگــی بــــای لێکبدەیتــەوە وە بــە پێچەوانــە
دەربچێـــت ،ئــەوا دەبیــت بــە خواردنــی نیــوەڕۆی گیانەوەرەکــە وە ئــەم لێکدانــەوە هەڵەیــە
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی بۆهێلەکانــت نەگوازرێنــەوە بــۆ وەچــەی داهاتــوو وە بــە یەکجــاری لــە
نــاو دەچــن .ئــەم نموونــە پێشــان دەدات کــە چــۆن هەڵبژاردنــی سروشــتی گرنگــی دەدات بــە
بەســتنەوەی هۆیەکانــی نێــوان دوو رووداو(.)٥
لــە ســالی  ٢٠٠٨لــە نووســینێک بــە نــاوی «پەرەســەندنی رەفتارەکانــی خورافــی و وەک
خورافــە» لــە نــاو گۆڤــاری زانســتی»»The Proceedings of the Royal Society B
کــە لــە رێگــەی هــەردوو زانــا کەویــن فۆســتەر  Kevin R Fosterو هانــا کوکــو Hanna
 Kokkoباڵوکــراوە بــەم شــیوەیە روون دەکاتــەوە:
بــی هێــزی تاکــەکان -مــروڤ و جۆرەکانــی تــر -لــە دیارکردنــی ئەگەرەکانــی کتوپــڕ
بــۆ گشــت ئــەو دیاردەیانــە کــە لــە دەورووبــەری روودەدەن ،ناچاریــان دەکات بــە دۆزینــەوەی
هۆکارەکانی ناپەیوەســت .لێـــرەوە بە دواوە پرۆســەی پەرەســەندنی بۆ خورافات ئاشــکرایە؛
هەلبژاردنــی سروشــتی ئــەو رێگایانــە هەڵدەبژێریــت کــە زۆر پەیوەنــدی لەنــاکاوی هەڵــە
دروســت دەکــەن بــە مەبەســتی دەســت نیشــان کــردن و جێگیــر کردنــی ئەوانــەی زۆر
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گرنگــن بــۆ مانــەوە وە گواســتنەوەی بۆهێلــەکان بــۆ وەچــەی داهاتــوو(.)٦
لــە جیهانــی ئاژەڵــەکان ئــەم جــۆرە فێربوونــە لــە رێــگای پەیوەســت کــردن بــاوە .بــەاڵم
توانایــی مــروڤ لــە ناســینی نموونــەکان زۆر ئاڵــــۆزە وە بەداخــەوە دەکرێــت مێشــکمان
بــە ئاســانی فرێــو بدرێــت وە ئــەو نموونانــە ببینیــن کــە هــەر بوونیــان نییــە .بــۆ نموونــە
لــە شێــــوەی هــەورەکان ،بینینــی دەم و چاوێــک لەســەر پارچــە داڕێــک وە یــا بیســتنی
دەنگــی کەســێک لــە نێــوان دەنگــی ســپی.
ئێمــە هەروەهــا زۆر بەپەلەیــن لــە پێـــدانی مانــای جۆراوجــۆر بۆ هەرشــتێک کە دەیبینین
وە روودەدەن ،تەنانــەت ئەگــەر رووداوەکــە خــۆی لــە خۆیــدا تــەواو بێمانــا بێــت .ئێمــە وەک
مــروڤ (بوونەوەرێکــی پــڕ لــە هەســت کــە پەیوەنــدی قووڵــی تایبەتــی پێکــەوە دەبەســتن
وە هەندێــک جــار زۆر خەمخــواری یەکتــرن) خۆمــان دەبەســتینەوە بــە نموونەکانــی
تێگەیشــتنی هەڵــە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن بــۆ کارەســاتەکان و ســەرکەوتنەکانمان مانــا
دروســت بکەیــن وە بــەم جــۆرە لەکاتــی تــووش بــوون بــەو حاڵەتانــەی لــەدەرەوەی کۆنتروڵــی
ئێمــەن پەنــا ببەینــە الیەنێکــی باوڕپێکــراو بــە نــاوی خــوا (.)٧
ئــەم هەڵســوکەوتانە دەیســەلمێنن کــە بۆچــی مــروڤ حــەز بەباوەڕکردنــی موعجیــزە
هەیــە وە بۆچــی بــاوەڕ هەبــوون بــە ئەزموونەکانــی بەنــاو موعجیــزە هەڵەیــە .بەبــێ
هەبوونــی بەڵگــەو هــۆکاری بەهێــز لــە بەردەســتمان بــۆ ســەلماندنی روودانــی موعجیــزە،
بێگومــان ئــەم ئەزموونانــە ناتوانــن بوونــی خــوا بســەلمێنن.
ڕووداوە نامۆیــەکان نیشــانەی بوونــی دەستێـــکی دەرەوەی
سروشــتی نیــن
زۆربــەی ئینســانەکان کاتێــک رووداوێکــی زۆر نامــۆ دەبینــن یەکســەر دەیبەســتنەوە بــە
هــۆکاری دەرەوەی سروشــتیەوە وە لــە جیاتــی دۆزینــەوەی هــۆکارە سروشــتیەکان ،نــاوی
لێدەنــن موعجیــزە .بــەاڵم لەگــەڵ خوێندنــەوەی کەمێــک لــە ســیفەتەکانی ســەرەتایی
یاســایی ئەگــەرەکان ،دەردەچێــت کــە تەنانــەت رووداوە دەگمەنەکانیــش بــە بەردەوامــی
روویــان داوە( .)٨چەندیــن نموونەهــەن کــە دەیســەلمێنن کــە ئــەو رووداوانــەی ئەگــەری
روودانیــان کەمــە موعجیــزە نیــن وە لــە راســتیدا لــە هەمــوو شــوێنیک دەبینــرن .زانایەکــی
بیــرکاری بــە نــاوی  J.E Littlewoodدەلێــت کــە هــەرکام لــە ئێمــە دەبێــت پێــش بینــی
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ئــەوە بکەیــن کــە مانگانــە بــەالی کــەم رووداوێــک رووبــدات کــە ئەگــەری روودانــی
یــەک لەســەر ملیۆنــە .گرنگــی نــەدان بــەو رووداوە یەکجــار زۆرانــەی کــە لــە ژیانمــان
هاتوونەتــە پێــش ،بویتــە هــۆی الوازیمــان لــە ناســین و لێکدانــەوەی رووداوە دەگمەنــەکان.
ئــەو رووداوانــە کــە لــە پێــش چاومــان گرنگــن وەک بردنــەوەی یانەســیب وە یــا خــۆد
لــە خەوهەســتانەوە بــە دەنگــی تەلەفونــی دایکتــان وە بەرێکــەوت هــاوکات بوونــی ئــەو
لەگــەڵ خەونەکەتــان کــە تێــدا بینیوتانــە دایکتــان تەلەفونتــان بــۆدەکات ،کــە بەشــیکی
بچووکــی ئــەو رووداوە بێمانایــە زۆرانــەن کــە ئەگــەری روودانیــان لــە هەمــان ئاســت
و تەنانــەت کەمتریشــە .وەک شانســی بینینــی زەنگــی تەلەفونــی دایکتــان لەگــەڵ
تەواوبوونــی شــیر لــە کاتژمێــر حەوتــی بەیانــی پێنــج رۆژی دواتــر .هــەروەک پســپورێکی
ئامــار بــە نــاوی دەیویــد ئــس هەنــد  David S. Handرووندەکاتــەوە :ژیــان پــڕە لــە
رووداوی بچــووک و گــەورە وە بــە لەبەرچــاو گرتنــی رێــژەی یەکجــار زۆری رووداوەکان،
ئاســاییە کــە چاوەڕیــی ررووداوی زۆر ســەیر بیــن لــە نێوانیــان ،هەرچەنــدە لــە هەرکامــە
لــەم رووداوانــە بــە جیــا ورد ببینــەوە ،دەبینیــن کــە ئەگــەری روودانیــان بــە شــێوەیەکی
سەرســۆرهێنەر زۆر ئەســتەمە.
لــە کاتــی بینینــی ئــەو رووداوانــەی کــە ئەگــەری روودانیــان زۆر الوازە ،لەوانەیــە
وابیربکەینــەوە کــە دژی یاســا زاڵەکانــی سروشــتن وە بــۆ پێــــدانی مانــا و لۆژیــک ئــەو
دیاردەیانــە روودەکەینــە هــۆکاری دەرەوەی سروشــتی .بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە هەرچەندیــش
شــتێک نامــۆ و دەگمــەن بێــت ئــەو مانایــە ناگەیەنێــت کــە روونکردنــەوەی دەرەوەی
سروشــت راســت بێــت .بەتایبەتــی دەبێــت ئاگاداربیــن کــە بــە قەبوڵکردنــی ئــەو لێکدانــەوە
نادروســتانە ،بــە ئاشــکرا دان بەوەدادەنێیــن کــە نموونەکانــی زانســتی کــە بەبەردەوامــی و
بــەوردی دیاردەکانــی سروشــتی زۆریــان روونکردووتــەوە وە پیــش بینیــان کــردووە ،تەنهــا
بــە هــۆی ئــەوەی کــە ئێمــە شــایەتی شــتێکی دەگمــەن بوویــن ،نادروســتن .ســەڕەرای
ئەمانــەش ،شــیکردنەوە و لێکوڵینــەوەی وردی ئــەم جــۆرە موعجیزانــە هەرگیــز هیــچ
نیشــانەیەک لــە بوونــی دەســتێکی دەرەوەی سروشــت دەرنەخســتووە ،بەڵکــو لــە زۆربــەی
حاڵەتــەکان ســەلمێندراوە کــە شــتێک نییــە زیاتــر لــە فێـــڵبازی بــێ نرخــی تەردەســتەکان
یــان وەهــم و تێگەیشــتنی هـەڵـــەی ســەرەتایی لــە دیــاردە سروشــتیەکان(.)٩
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وەرزی چوارەم

«رەگی ئەخالقیات لە بوونی خواوە دێت و
بە بێ خوا ئێمە ئینسانی باش نین».
بەگشــتی ئاییــن وەک نموونــەی رەفتــار و کــردار و ئەخالقــی دروســت دەناســرێتەوە.
زۆربــەی کتێبەپیــرۆزەکان ئــەو رێســایانە دەگرێتــەوە کــە فەرمــان لــە خەلــک ئەکــەن
چــۆن بژیــن وە چــۆن رەفتاربکــەن بۆئــەوەی بچــن بــۆ بەهەشــت وە یــان بــۆ هەبوونــی
ژیانێکــی بەختــەوەر دوای مــردن ،وە دەرئەنجامــی پشــتگوێ خســتنی ئــەم رێنمایــی و
یاســایانە ،ئەشــکەنجە و ئــازاری هەتاهەتاییــە .ئــەو کەســەی ئــەم فەرمانانــە جێبەجــێ
بــکات خواتڕســە وە وەک ئینســانێکی چاکــەکار و رەوشــت بــەرز دەناسرێـــتەوە ،ئەمــە لــە
کاتێکدایە کە لەالیەکی ترەوە کەســانی بێـــخودا بە شــێوەی گومانـلێـــکراو هەڵســوکەوتیان
لەگــەڵ دەکرێــت ،چونکــە بــە پێــی بۆچوونــی ئایینــی ،ئەگــەر باوەڕمــان بــە خــوا نەبێــت
ئیتــر کــەس نییــە کــە پێمــان بڵێــت چــۆن رەفتــار بکەیــن وە یــان چاودێریمــان بــکات وە
لەئەنجامــدا هیــچ شــتێک نییــە رێگربێــت لــە ئەنجامدانــی هــەر تاوانێــک کــە حەزمــان لــێ
بێــت .بەپێــی راپرســیەک کــە لەالیــەن دەرونناســانی کەنــەدی ئەنجــام دراوە دەرکەوتــووە کــە
زۆربــەی خەلکــی کەنــەدا و ئەمریــکا کەمتریــن متمانەیــان بــە بێخــوداکان هەیــە ،تەنانــەت
لــە ئاســتێکی نزمتــر لــە تاوانبارانــی دەســترێژی سیکســی(.)١
بــەاڵم لەڕاســتیدا هیــچ بەڵگەیــەک نییــە لەســەر مەترســیداربوون و بــێ رەوشــت بوونــی
بێخــوداکان .وەک هــەر گرۆپێکــی ئینســانی ،بۆنموونــە مەســیحیەکان و موســڵمانەکان،
دەکرێــت لــە نــاو بێخوداکانیــش کەســانی ناپــاک و نیازخــراپ پەیــدا ببــن .لــە بەرامبەریشــدا
بێگومــان ئینســانی بــاش و چاکــی زۆریــش لــە ناویــان هــەن ،هــەروەک کــە لــە نــاو
ئیماندارانــدا خەلکانێــک هــەن کــە سەرمەشــقی ســیفەتی جــوان و رەوشــت بەرزیــن.
ئــەوەی روون و ئاشــکرایە ئــەم راســتیەیە کــە ئــەوە ئایینەکانــن کــە زۆرجــار دەبنــە
هــۆی هاندانــی توندۆتیــژی لــە نــاو الیەنگرانیــان( ،)٢()٣هەرچەنــد ئەمــە بــە واتــای
پەیوەنــدی بــەردەوام و راســتەوخۆی ئایینــەکان لەگــەل توندۆتیــژی نییــە بــەاڵم بێگومــان بــە
پێچەوانــەی ئــەم بۆچوونەیــە کــە رەگــی ئەخالقیــات لــە بوونــی خــوا دێــت.
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ئەخالقیات دەگـۆڕێن وە لە مـۆد دەکـەون
دەقەئایینییــەکان بەگشــتی زۆر کۆنــن وە بەپێــی بەهافەرهەنگــی و ئەخالقیەکانــی
ئــەو ســەردەمەی تێدابوونــە ،نووســراون .لەگــەل تێـــپەربوونی کات وە بەرەوپێــش چوونــی
فەرهەنگــی کۆمەڵــگا ،روانگــەی مروڤیــش لەســەر بەهائەخالقیــەکان کــە ســەردەمێک
شــایانی پەســەند بــووە ،دەگۆڕێــت ،بۆیــە زۆر لــە ئایەتەکانــی قورئــان و ئینجیــل بــێ ســوودن
وە تەنانــەت کێشــەیەکی زۆر دروســت دەکــەن .بۆنموونــە کوێـــلەداری بهێـــنە پێــش چاوتــان،
ئەگەرچــی تــا ئێســتاش خەلکانێــک هــەن کــە کوێـــلەداری دژبــە بنچینەکانــی ئەخالقــی
نازانــن ،بــەاڵم زۆربــەی مەســیحیەکان دژی بەکوێلەگرتنــی ئینســانەکانن .ســەرەڕای
ئــەوەش لەنــاو ئینجیلــــدا بــەوردەکاری زۆرەوە باســی یاســاکانی دروســتی کوێـــلەداری
دەکات .بۆنموونــە لــە ئینجیلــی ســەردەمی کــۆن الویــان ( )٢٥ :٤٤-٤٦رووندەکرێتــەوە کــە
ئێــوە دەتوانــن لــە نەتەوەکانــی دراوســێتان کوێـــلە بکــڕن ،بــەاڵم قەدەغەیــە لــە نەتــەوەی خۆتان
کوێـــلەتان هەبێــت« :بــەاڵم رێـپێـــدراوە کــە کوێــــلە لــە نەتەوەکـــانی دانێـشتـــووی نزیکتــان
بکــڕن وە هەروەهــا دەتوانــن مناڵەکانــی بێگانــەی ناوخۆتــان وەک کوێلــە بکــڕن تەنانــەت
ئەگــەر لــە ســەر خاکــی نیشــتیمانی ئێـــوە لەدایــک بووبــن» .لــە دەرچــوون (:٢٠-٢١
 )٢١بەشــێوەیەکی ســوودمەندانە دەڵێــت ئەگــەر خــاوەن کوێـــلەیەک بــە داڕ لــە کوێـــلە یــا
کەنیزەکــەی بــدات ،پێویســتە ســزابدرێت .هەڵبــەت تەنهــا ئەگــەر کوێلەکــە یــان کەنیزەکــە
دوای چەنــد رۆژ بمرێــت؛ «بــەاڵم ئەگــەر کوێلەکــە یــان کەنیزەکــە چەنــد رۆژ دوای لێـــدان
خواردنەکــە زینــدوو بمینێـــت ،خاوەنەکــەی نابێــت ســزا بدرێــت چونکــە بەهەرحــال کوێلەکــە
یــان کەنیزەکــە هــی خۆیەتــی».
کوێـــلەهەبوون تەنهــا بابــەت نییــە کــە مشــت ومــڕ دەهێـنێـــتەوە وە چاوەکانیــان لەســەری
داخســتووە .لــە ئينجیــل ســزای کوشــتن رێپـێـــدراوە بــۆ زۆر تاوانــی جۆراوجــۆر .لەکاتــی
نووســینی ئينجیــل ســزای کوشــتن بــە ئازادانــە بەکاردەهــات وە ســزایەکی زۆر بــاو و
خوشەویســت بــووە بــۆ تاوانەکانــی ســەردەمی کــۆن .تاوانەکانــی وەک :زینــا (الویــان
 ،)٢٠:١٠هاوڕەگەزبــازی (الویــان  ،)٢٠:١٣درۆکــردن لەســەر پــەردەی کچینــی (تثنییــە
 ،)٢٢ :١٣-٢١ســەرپێچی کــردن لــە رێنماییەکانــی رۆژی ســبت (دەرچــوون :١٤-١٥
 ،)٣١نەفــرەت کــردن لــە دایــک و بــاوک (دەرچــوون  )١٧:٢١وە ...هتــد ،بــۆ هەمــوو
ئەمانــە ســزای کوشــتن جێبەجــێ دەکــرا.
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هەروەهــا لــە رێنماییەکانــی ئیســامیش بەڕاشــکاوانە ســزای کوشــتن بــۆ ئەوانــەی لــە
ئاییــن دەردەچــن دیاریکــراوە .لــە گرنگتریــن و باوەڕپێـــکراوترین کتێـــبەکانی حەدیــث ،کــە
دوای ئایەتەکانــی قورئــان بــە ســەرچاوە و بنچینــەی ســەرەکی یاســاکان و ئەخالقیاتــی
ئیســام دادەنرێــن ،لــە زاری محــــمد نووســراوە کــە داوای ســزای کوشــتنی کــردووە بــۆ
ئەوانــەی واز لــە ئایینــی ئیســام دەهێنــن.
پێغەمبــەری ئیســام گوتــووە :خوێنــی ئــەو موســڵمانەی بــاوەڕی بــە خــوا هەیــە وە وشــەی
شــەهادە بەزمــان دەهێنێــت (کــە ئــەو نــاردراوی خوایــە) حــەالل نییــە ،تەنهــا لــە بــەر ســێ هـــۆ
نەبێــت :گیــان لەبەرامبــەر گیــان ،هاوســەری زینــاکار وە ئــەو کەســەی لــە ئاییــن دەربچێـــت
وە موســڵمانەکان بەجــێ دەهێلێــت (صحیــح بخــاری  ٦/٣١٢٥ژمــارەی .)٦٤٨٤
هەروەهــا قورئــان پشــتگیری لێـــدانی ئــەو ئافرەتانــە دەکات کــە گوێڕایەلــی مێردەکانیــان
نین :
«پیــاوان زاڵ و سەرپەرشــتیارن بەســەر ژنــان ،ئەمــەش بەهــۆی ئــەو رێــز و بەرزیــەی کــە
خــوا داویەتــی بــە هەندێــک کــەس بەســەر هەندێکــی تــردا ،لــە مــاڵ و ســامانیان خــەرج
دەکــەن ،کەواتــە ژنــان پێویســتە گوێرایەلــی مێردەکانیــان بــن وە لەنەبوونیــان پارێــزگاری
نهێـــنییەکانیان بــن ،لەبــەر ئــەوەی خــوا مافەکانــی ئەوانــی پاراســتووە ،ئــەو ئافرەتانــەش
کــە لێیــان دەترســن سەرکشــی و ســەرپێچی بکــەن ســەرەتا ئامۆژگاریــان بکــەن (ئەگــەر
کاریگــەر نەبــوو) ،لــە نــاو جێــدا پشــتیان تێبکــەن( ،وە ئەگــەر دیســان کاریگــەر نەبــوو)
لێیــان بــدەن ،ئەگــەر دوای ئەمانــە وازیــان لــە یاخیبــوون هێنــا ،ئیتــر ســتەمیان لــێ مەکــەن
وە رێگــەی تــر مەگرنەبــەر ،بێگومــان خــوا بــەرز و گەورەیــە» (النســاء)٣٤ :
هەڵبــەت زۆربــەی خەلکــی ئایینــی هەرخێـــرا بەگووتنــی ئــەم رســتەیە کــە؛ «وتەکانــی
ســەرەوە لــە دەقــی راســتەقینەی خــۆی جیاکرایتــەوە «بەرگــری لــە کتێبــە پیرۆزەکەیــان
دەکــەن وە ئیددیعــای ئــەوە دەکــەن کــە رەخنەگرانــی ئاییــن ئایەتەکانــی پێــش وپــاش
پشــتگوێ دەخــەن وە بــەم شێـــوەیە مانایەکــی جیــاواز لێـــوەردەگرن .لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر
لــە رەخنەگــران لەڕاســتیدا کاتێکــی زۆریــان لەســەر شــیکردنەوەی ئــەم ئایـــەتانە دانــاوە
بەگوێــرەی دەقــی تــەواو .ئێمــە پێشــنیار دەکەیــن کــە لــە گفتوگۆکانتــان بەبــێ خوێندنــی
تــەواوی دەقەکــە ،ســوود لەهیــچ کام لــەم ئایەتانــە بەتەنیــا وەرنەگــرن .جێــگای ســەرنجە
کــە زۆر لــە ئیمانــدارەکان کاتێــک کــە ئایەتێــک لەســەر خۆشەویســتی ،رەفتــاری بــاش
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وە یــا خــۆد هــەر الیەنێکــی ئیجابــی لــە نــاو دەقەپیــرۆزەکان دەردەهێنــن ،باســی دەقــی تــەواو
ناکــەن وە هەلیــان دەبژێــرن .ئیمانــداران تەنهــا کاتێــک لــە ئایەتێــک بەدڵیــان نەبێــت رەخنــە
دەگــرن کــە گوایــە لــە دەقــی ســەرەکی جــودا کرایتــەوە وە مانــای گــۆڕاوە.
ئەگەرچــی لەوانەیــە ســزاکان و کردارەکانــی باســکراو لــە دەقەئایینییــەکان لەگــەڵ
رەوشــت و کولتــووری ســەردەمی ژیانــی نووســەرەکە ئاســایی بێــت ،بــەاڵم ئەمــە نابێـــتە
بەڵگــەی قەبــول کردنــی ئــەم یاســا و رێنماییانــە لــە ژیانــی ئەمرۆمانــدا .لــە ســەردەمی
ئێمــە ،هیــچ کەســێک سوپاســی ئــەو کەســە نــاکات کــە کچەکــەی لەســەر پــەردەی
کچینــی دەکوژیــت ،بەڵکــو بــە تاوانــی کوشــتن دادگایــی دەکرێــت .ئەگــەر بــە راســتی
ســەرچاوەی ئەخالقیاتــی ئینســان لــە خــوا بێــت ،نەدەبوایــە لەگــەڵ تێپەربوونــی کات
گۆڕانــکاری بەســەریاندا بێــت.
مەتەڵی ئیتیفرۆن
ئایــا کــردارەکان تەنهــا بەهــۆی ئــەوەی خــوا دەڵێــت ئەخالقیــن؟ یــا خــۆد خــوا هەندێــک
فەرمانی تایبەت دەدات بەهۆی جەوهەری ئەخالقیان؟ ئەم پرســیارە پۆختەی مەتەڵەکەی
ئیتیفرۆنــە ،ئــەم مەتەڵــە زۆر جــار لــە دڵــی نیقاشــەکانی ئایینــی لەســەر ســەلماندنی بوونــی
خوا دێـــتە پێشــەوە(.)٤
ئەگــەر ئەخالقیــات جــودان لــە ویســتی خــوا ،کەواتــە هیــچ پێویســت بەخــوا نییــە بــۆ
چاکەکــردن .تاکــەکان دەتوانــن بــە بــێ گەرانــەوە بــۆ ســەرچاوەی خــوا وە ســەربەخۆ،
پێــوەر و ســەرچاوەی خۆیــان هەبێــت بــۆ رەفتــار و کردارەکانیــان .لــە الیەکــی تــرەوە ئەگــەر
خــوا ئەخالقیاتــی دیــاردەکات بەپێــی ئــەوەی چــی پێــی دروســتە وە چــی پێــی هەڵەیــە،
کەواتــە ئەمــە ناکرێــت ناوبنێیــن ئەخالقیــات ،بەڵکــو ئەمــە خۆســەپاندنی تــەواوە .ئــەم جــۆرە
ئەخالقیاتــە دەگۆڕێــت بــۆ پەیڕەوکردنــی کوێـرکوێـــرانە لــە هەوەســەکانی خــوا.
خــوا یــان بێ هێــزە ،یــان نیازخـــــراپە وە یــــان هەرلــە بنەڕەتدا
بوونــی دەرەکــی نییە
زۆربــەی ئایینــەکان باوەڕیــان بــە بوونــی خوایەکــی بەهێــز ،دلۆڤــان وە خێرخــواز هەیــە.
بــەاڵم راســتی مێــژوو وە تەنانــەت ئێســتا بــە پێچەوانــەی ئــەم باوەڕەیــە .ژمارەیەکــی زۆر
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد
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کارەســاتی دڵتەزین و ترســناک بەســەر خەلک دێت .بو نموونە مردنی خەمناکی منااڵن
لــە تەمەنەکانــی زۆرکــەم ،لــە ناوچوونــی گوندێــک بــە تــەواوی بەهــۆی کارەســاتێکی
سروشــتی وە یــان مــردن بەهــۆی رووداوەکانــی هاتووچــوو یــان نەخۆشــیەکان .ئــەم رووداوانــە
زیاتــر نیشــانەی بوونــی خوایەکــی بــێ هێــز و ســتەمکارە تاکــۆ خوایەکــی چاکەخــواز و
میهرەبــان.
بێگومــان لــە هەموویــان خراپتــر وێناکردنــی شوێنـــێکە بەنــاوی دۆزەخ ،کــە لــە ناویــدا
کافــرەکان تەنهــا بــە هــۆی باوەڕنەبــوون بــە خــوا هەتاهەتایــه ئەشــکەنجە دەدرێــن .لەڕاســتیدا
ئــەم ئەشــکەنجەیە تەنانــەت ئــەو ئیماندارانــەش دەگرێتــەوە کــە بەهەڵــە خوایەکــی جیــاواز
دەپەرستن .ئەگەر مەسیحیەت ئایینی راستی بێت ئەوا هەموو موسڵمانەکان و هیندووەکان
و بووداییــەکان و جۆلەکــەکان هەتاهەتایــە لەناوئاگــری دۆزەخ ئەســووتن( .یوحەنــا -٣٦
( ،)٣ :١٨شــالونیکیان( ،)٦:١-١٠موکاشــفە  )٢١:٨وە هەروەهــا ئایینەکانــی تریــش کــە
باوەڕیــان بــە دۆزەخ هەیــە ،هەمــان جــۆرە ئەشــکەنجە بــۆ شــوێنکەوتوانی ئایینەکانــی تــر
پێــش بینــی دەکــەن ،بــۆ نموونــە ئایینــی ئیســام:
ين
َو َمن َي ْب َت ِغ َغي َْر ْالِسْ َل ِم دِي ًنا َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َوه َُو فِي ْالخ َِر ِة م َِن ْال َخاسِ ِر َ

ئـهو کەســەی بێجگــه لــه ئاینــی ئیســام پهیــڕهوی هـهر ئاینێکــی تــر بــکات لێــی قەبــوڵ
ناکرێــت ،لهقیامهتیشــدا لــه زهرهرمهندان ـه.
آل عمران ()٨٥
ِيهـ ْم َنــارً ا ُكلَّ َمــا َنضِ َجـ ْ
ـت ُجلُو ُد ُهــم َب َّد ْل َنا ُهـ ْم ُجلُــو ًدا
ـن َك َفـرُوا ِبآ َيا ِت َنــا َسـ ْـو َ
إِنَّ الَّذِيـ َ
ف ُنصْ ل ِ
َّ
ْ
َ
ان َع ِزيـ ً
ـزا َحكِي ًمــا
للا َك َ
َغي َْر َهــا لِ َي ُذوقُــوا ال َعــذ َ
اب إِنَّ َ

بهڕاســتی ئهوان ـهی باوهڕیــان نههێنــاوه بــه ئای ـهت و فهرمانهکانــی ئێم ـه ،لــه ئاینــدهدا
دهیانســوتێنین بهئاگــری دۆزهخ ،ههمــوو جارێــک پێســتیان داوهشــاو ســووتاو ههڵقرچــا،
پێســتی تــر دهکهیــن بهبهریانــدا ،بــۆ ئ ـهوهی بــه چاکــی ســزاو ئــازار بچ ـهژن ،بهڕاســتی
خــوا ههمیشــهو بــهردهوام بااڵدهســته و دانایــه.
النساء ()٥٦
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ـرائِي َل
للا ُهـ َـو ْالمَسِ ــي ُح ا ْبــنُ َمرْ َيـ َم َو َقــا َل ْالمَسِ ــي ُح َيــا َب ِنــي إِسْ ـ َ
ـر الَّذِيـ َ
َل َقـ ْـد َك َفـ َ
ـن َقالُــوا إِنَّ َّ َ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ـالل َف َقـ ْـد َحــرَّ َم للاُ َعل ْيـ ِه ال َجنـة َو َمــأ َواهُ النــا ُر
ـركْ ِبـ ِ
اعْ ُبـ ُدوا َّ َ
للا َر ِّبــي َو َر َّبكـ ْم إِنـ ُه َمــن ُيشـ ِ
َو َمــا ل َّ
ـار
ـن ِمــنْ أَ َ
ِلظالِمِيـ َ
نصـ ٍ

ئهوانــه بــێ بــاوهڕ بــوون کــه وتیــان :خــوا هــهر مهســیحی کــوڕی مهریهمــه مهســیح
وتوویهتــی :ئــهی نــهوهی ئیســرائیل ،ئــهو خوایــه بپهرســتن کــه پــهروهردگاری مــن و
پـهروهردگاری ئێوهشــه و دڵنیابــن ئـهوهی شـهریک و هاوبـهش بــۆ خــوا بڕیــار بــدات ،ئـهوه
بێگومــان خــوا بهههشــتی لهســهر حهرامکــردووه و شــوێن و جێــگاو ســهرهنجامی ئاگــره،
ئهوســا ئهوســتهمکارانه هیــچ جــۆره پشــتیوانێکیان نــی یــه.
المائدة ()٧٢

للا َثالِـ ُ
ـث َث َل َثـ ٍة ۘ َو َمــا ِمــنْ إِ ٰ َلـ ٍه إِ َّل إِ ٰ َلـ ٌه َوا ِحـ ٌد ۚ َوإِن لَّـ ْم َين َت ُهــوا
ـر الَّذِيـ َ
لَّ َقـ ْـد َك َفـ َ
ـن َقالُــوا إِنَّ َّ َ
َ
َ
َّ
ـن َك َفـرُوا ِم ْن ُهـ ْم َعــذابٌ ألِي ٌم
ـون َل َي َم َّســنَّ الذِيـ َ
َع َّمــا َيقُولُـ َ

ســوێند بێــت بهخــوا بێگومــان ئهوان ـهش بــێ بــاوهڕ بــوون کــه وتیــان :خــوا یهکێکــه لــه
ســێ دانــه خــوا (تثلیــث) ،هیــچ خوای ـهک نیــه جگــه لــه خوایهکــی تاکــو تهنهــا ،خــۆ
ئهگــهر لــهو گوفتــاره نابهجــێ و ناماقۆاڵیهیــان کــۆڵ نــهدهن ،ســوێند بهخــوا ئهوانهیــان
کــه بــێ بــاوهڕ بــوون ســزایهکی بهئێشــیان تــووش دهبێــت.
المائدة ()٧٣
ْس ـ َل
ـن ا َّت َخـ ُـذوا دِي َن ُه ـ ْم َل ِع ًبــا َو َل ْهـ ًـوا َو َغرَّ ْت ُه ـ ُم ْال َح َيــاةُ ال ُّد ْن َيــا ۚ َو َذ ِّكــرْ ِب ـ ِه أَن ُتب َ
َو َذ ِر الَّذِيـ َ
للا َولِــيٌّ َو َل َشـفِي ٌع َوإِن َتعْ ـ ِد ْل ُك َّل َعـ ْـد ٍل َّل ي ُْؤ َخــذْ
ون َِّ
َن ْفــسٌ ِب َمــا َك َسـ َب ْ
ت َل ْيـ َ
ـس َل َهــا ِمــن ُد ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ـرابٌ ِّمــنْ َحمِيـ ٍـم َو َعــذابٌ ألِي ـ ٌم ِب َمــا
ـن أبْسِ ـلوا ِب َمــا َك َس ـبُوا ۖ ل ُه ـ ْم َشـ َ
ـك الَّذِيـ َ
ِم ْن َهــا ۗ أُو ٰ َل ِئـ َ
ُون
َكا ُنــوا َي ْكفُ ـر َ

(ئــهی محـــمد) واز لهوانــه بهێنــه کــه ئاینــی خۆیــان کــردووه بهگاڵتهوگاڵتهجــار و
ژیانــی دونیــا فرێــوی داون و س ـهر لێشــێواوی کــردوون ،بەبیریــان بهێن ـهرهوه بهقورئــان تــا
ک ـهس تیــا نهچێــت بههــۆی کارو کــردهوهی نالهباری ـهوه ،ئ ـهو کاتــه جگــه لــه خــوا ک ـهس
نهبێــت پشــتیوانی بێــت ،کهســیش نهبێــت تــکاکاری بێــت ،چونکــه کەســی خوانهنــاس
ههرچیهکــی ببێــت و بیهوێــت بیکاتــه بارمتــهو فیدیــهی خــۆی ،لێــی وهرناگرێــت ،ئــا
ئهوانــه کاســانێکن کــه گرفتــار بــوون و تیاچــوون بــه دهســت کارو کــردهوهی نالهبــاری
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خۆیانــهوه ،بــۆ ئهوانــه خواردنــهوه و ئــاوی لهکــوڵ و ســزای بهئێــش ئامادهیــه ،بههــۆی
بــێ بــاوهڕ بوونیان ـهوه.
االنعام ()٧٠
ار ُهـ ْم َو ُذوقُــوا
ـون وُ جُو َه ُهـ ْم َوأَ ْد َب َ
ـن َك َفـرُوا ۙ ْال َم َل ِئ َكـ ُة َيضْ ِر ُبـ َ
ـر ٰى إِ ْذ َي َت َو َّفــى الَّذِيـ َ
َو َلـ ْـو َتـ َ
ـق
َعـ َـذ َ
اب ْال َح ِريـ ِ

ئهگـهر دهتبینــی کاتێــک فریشــتهکان گیانــی ئهوانهیــان دهکێشــا کــه بــێ بــاوهڕ بــوون!
کــه دهیانکێشــا بـهدهم و چــاو و پشــتیاندا و (ڕاپێچیــان دهکــردن بــۆ دۆزهخ و ،پێیــان دهوتــن):
ده بچێــژن ســزایهکی ســوتێنهر.
األنفال ()٥٠

َ
ـاب ْال َج َّنـ ِة أَنْ أَفِي ُ
ـن ْال َمــا ِء أَ ْو ِم َّمــا َر َز َق ُكـ ُم
ضــوا َع َل ْي َنــا ِمـ َ
ـار أَصْ َحـ َ
َو َنــادَ ٰى أصْ َحــابُ ال َّنـ ِ
َّ
ـن
للا َحرَّ َم ُه َمــا َع َلــى ْال َكاف ِِريـ َ
للاُ ۚ َقالُــوا إِنَّ َّ َ

(دۆزهخیــان ب ـهدهم ئاهــو ناڵ ـه) هاواریــان لــه بهههشــتیان کــردو لێیــان پاڕان ـهوهو وتیــان:
نهختێــک ئاومــان بهسـهردا بڕێــژن ،یــان بهشــمان بــدهن لـهو رزق و رۆزیانـهی کــه خــوا پێــی
بهخشــیوون (بهههشــتیهکان لــه وهاڵمیانــدا) وتیــان :بهڕاســتی خــوا خــواردن و خواردن ـهوهی
بهههشــتی لهس ـهر بــێ بــاوهڕان ح ـهرام کــردووه.
األعراف ()٥٠

َو َمــن َي ْهـ ِد َّ
للاُ َف ُهـ َـو ْال ُم ْه َتـ ِد َو َمــن يُضْ لِـ ْل َف َلــن َت ِجــدَ َل ُهـ ْم أَ ْولِ َيــا َء ِمــن ُدو ِنـ ِه َو َنحْ ُ
شـ ُر ُه ْم
ْ
ص ًّمــا مَّأ َوا ُه ـ ْم َج َه َّن ـ ُم ُكلَّ َمــا َخ َبـ ْ
َيـ ْـو َم ْال ِق َيا َم ـ ِة َع َلـ ٰ
ـى وُ جُوه ِِه ـ ْم عُمْ ًيــا َو ُب ْك ًمــا َو ُ
ـت ِز ْد َنا ُه ـ ْم
َسـ ِعيرً ا

ئ ـهو کهس ـهش خــوا رێنمایــی بــکات و ئ ـهوه ئیتــر هیدای ـهت دراوهو رێنمایــی وهرگرتــووه،
ئــهوهش کــه ســهرگهردانی بــکات ،ئــهوه ههرگیــز کهســێکت دهســت ناکهوێــت جگــه
ل ـهو زاتــه کــه پشــتیوانی بــکات و رزگاری بــکات ،لــه رۆژی قیامهتیشــدا (ئ ـهو جــۆره
کهســانه) لهســهر روو کۆدهکهینــهوهو لهکاتێکــدا کوێــرو الڵ و کــهڕن ،ئهوانــه شــوێنیان
نــاو ئاگــری دۆزهخ ـه ،ه ـهر کاتێــك بڵێس ـهی کوژای ـهوه ،بڵێس ـهی زیــاد دهکهین ـهوه بۆیــان.
اإلسراء ()٩٧
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ـك َج َزاؤُ ُهــم ِبأ َ َّن ُه ـ ْم َك َف ـرُوا ِبآ َيا ِت َنــا َو َقالُــوا أَإِ َذا ُك َّنــا عِ َظا ًمــا َو ُر َفا ًتــا أَإِ َّنــا َل َم ْبع ُ
ـون
ُوثـ َ
ٰ َذلِـ َ
َخ ْل ًقــا َجدِي ـ ًدا

ئ ـهو دۆزهخــه پاداشــتیانه چونکــه بهڕاســتی ئهوانــه بڕوایــان بــه ئای ـهت و فهرمانهکانــی
ئێمــه نهبــوو دهشــیانوت :باش ـه ،ئایــا ئهگ ـهر ئێمــه بووینــه ئێســك و پڕتووکایــن ،ئایــا ئێمــه
بهڕاســتی جارێکــی تــر س ـهرلهنوێ زینــدوو دهکرێین ـهوه؟!
اإلسراء ()٩٨

ـق ِمــن رَّ ِّب ُك ـ ْم َف َمــن َشــا َء َف ْلي ُْؤ ِمــن َو َمــن َشــا َء َف ْل َي ْكفُــرْ إِ َّنــا أَعْ َت ْد َنــا ل َّ
ـل ْال َحـ ُّ
ـن
ِلظالِمِيـ َ
َوقُـ ِ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ـس
ـوي الوُ ُجــو َه ِب ْئـ َ
َنــارً ا أَ َحــاط ِب ِه ـ ْم ُسـ َ
ـرا ِدقُ َها َۚوإِن َيسْ ـ َتغِيثوا ي َُغاثــوا ِب َمــا ٍء َكال ُم ْهـ ِ
ـل َي ْشـ ِ
ـرابُ َو َســا َء ْ
ت مُرْ َت َف ًقــا
ال َّشـ َ

پێیــان بڵــێ :ح ـهق ه ـهر ئهوهیــه کــه لهالی ـهن پهروهردگارتان ـهوه بۆتــان رهوانهکــراوه ،جــا
ئـهوهی دهیهوێــت بــا بــاوهڕ بهێنێــت و ئـهوهی دهیهوێــت بــا کافــرو بــێ بــاوهڕ بێــت ،بێگومــان
ئێمــه دۆزهخێکمــان ئامــاده کــردووه بــۆ ســتهمکاران کــه لــه ههمووالیهکـهوه دهورهیــان دهدات
و دیــواری بڵێسـهی ئابڵوقـهی داون ،خــۆ ئهگـهر هــاوار بکـهن لــه ئــازارو تێنویهتیــدا ،ئـهوه
ئــاو دهدرێــن بــه ئاوێکــی گهرمــی پیــس و بــۆن ناخــۆش کــه وهکــو خڵتـهی کانزایــی تــواوه
وای ـه ،ئهوهنــدهش گهرمــه دهم و چاویــان ههڵدهکوڕوزێنێــت و دهیبرژێنێــت ،ئــای کــه چهنــد
خواردنهوهیهکــی تــاڵ و ناخۆش ـه ،چهنــده جێگ ـهو رێگهیهکــی پــڕ لــه ئــازاره.
الكهف ()٢٩

ـان ْ
ـن َك َف ـرُوا قُ ِّط َعـ ْ
ـار
ص ُمــوا ِفــي َرب ِِّه ـ ْم َفالَّذِيـ َ
اخ َت َ
ـت َل ُه ـ ْم ِث َيــابٌ ِّمــن َّنـ ٍ
ان َخصْ َمـ ِ
ٰ َهـ َـذ ِ
ـه ُم ْال َحمِي ـ ُم
ي َ
ُصــبُّ ِمــن َفـ ْـو ِق ُرءُوسِ ـ ِ

ئهمانــه دوودهســتهی دژبهیهکــن (ئیمانــداران و بــێ بــاوهڕان) کردیانــه کێشــه لهبــارهی
پهروهردگاریان ـهوه :جــا ئهوانهیــان کــه بــێ بــاوهڕ بــوون پارچــه پۆشــاك لــه ئاگــر بــڕڕاوه
بهبااڵیــان ،ئــاوی زۆر لهکــوڵ لهســهرویانهوه دهکرێــت بهســهریاند.
الحج ()١٩
يُصْ َه ُر ِب ِه َما فِي ب ُ
ُطون ِِه ْم َو ْال ُجلُو ُد

ئهو ئاوه لهکوڵه ههرچی لهناو سکیاندا ههیه بهپێستهکانهوه دهیتوێنێتهوه.
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الحج ()٢٠
َو َلهُم َّم َقا ِم ُع مِنْ َحدِي ٍد

گورزیش له ئاسن (بۆ لێدانیان) ئامادهکراوه.
الحج ()٢١

يق
ُكلَّ َما أَ َرا ُدوا أَن َي ْخ ُرجُوا ِم ْن َها مِنْ َغ ٍّم أُعِ ي ُدوا فِي َها َو ُذوقُوا َع َذ َ
اب ْال َح ِر ِ

هـهر کــه هـهوڵ بــدهن و بیانهوێــت خۆیــان رزگار بکـهن و لـهو ســزایه ههڵبێــن (بهقامچــی
و تێههڵــدان) دهگێڕدرێنــهوه نــاوی و پێیــان دهوترێــت :بچێــژن ســزای ســووتان و ئاگــر.
الحــج ()٢٢
ب
ار ل َِخ َز َن ِة َج َه َّن َم ْادعُوا َر َّب ُك ْم ي َُخ ِّففْ َع َّنا َي ْومًا م َِّن ْال َع َذا ِ
َو َقا َل الَّذ َ
ِين فِي ال َّن ِ

ئینجــا ئهوانـهی کــه لهنــاو ئاگــری دۆزهخــدان بــه فریشــتهکانی کارگێــری دۆزهخ دهڵێــن:
داوا لــه پهروهردگارتــان بکـهن؛ تهنهــا رۆژێــک ســزاو ئازامــان لهسـهر کـهم بکاتـهوه.
غافر ()٤٩
ت ۖ َقالُــوا َب َل ٰ
َقالُــوا أَ َو َلــ ْم َتــ ُ
ــى ۚ َقالُــوا َف ْادعُــوا ۗ َو َمــا ُد َعــا ُء
ك َتأْتِي ُكــ ْم ُرسُــلُ ُكم ِب ْال َب ِّي َنــا ِ
ض َ
ــا ٍل
يــن إِ َّل فِــي َ
ْال َكاف ِِر َ

ئهوانیــش لــه وهاڵمــی داخوازیهکهیانــدا دهڵێــن :باشــه ،مهگــهر پێغهمبهرهکانتــان بــه
بهڵگــهو نیشــانهی روون و ئاشــکراوه ،رهوانــه نهکرابــوون بۆتــان؟ ههمــووان بهیهکدهنــگ
دهڵێــن :بهڵــێ ،راســته ،ئینجــا فریشــتهکان دهڵێــن :دهی کهوابــوو هـهر داوابکـهن وبپاڕێنـهوه،
بێگومــان داخــوازی و پاڕانـهوهی کافــران بههیــچ ناچێــت ،تــازه هیــچ نرخێکــی نیـهو گیــرا
نابێــت.
غافر ()٥٠
بێگومــان هیــچ خوایەکــی میهرەبانــی بــێ وێنــە بەندەکانــی خــۆی هەتاهەتــا ئەشــکەنجە
نــادات تەنهــا بەهــۆی لەدایــک بوونیــان لــە کۆمەڵگایــەک کــە خەلکەکــەی خوایەکــی
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هەڵــە دەپەرســتن وە پەیــڕەوی کتێـــبێکی پیــرۆزی هەڵــە دەکــەن وە یــان بــە شــێوەیەکی
نادروســت رێوەڕەســمەکانی کەنیســە ئەنجــام دەدەن.
ســەم هەریــس  Sam Harrisلــە دیبەیتێــک ســەبارەت بــە ئەخــاق و مەســیحیەت ئامــاژە
دەکات بــە دوو پێــوەر لەســەر هەبوونــی خــوای خێرخــوازی کامــل ( ،)٥کاتێــک کــە
بەســەرهاتێکی بــاش دێـــتە پێــش بــۆ ئیمانــدارەکان یەکســەر دەبەســتنەوە بەخــوا وە کاتێــک
کارەســاتێکی ناخــۆش روودەدات ،دەڵێــن ئەمــە ئیــرادە و خواســتی خوایــە وە بەدڵنیاییــەوە
حیکمەتێکــی تێدایــە وە ئێمــەی مروڤــی الواز ناتوانیــن لــەو حیکمەتــە تێبگەیــن .لەڕاســتیدا
ئــەم دوو لێکدانەوەیــە تــەواو دژبەیەکتــرن ،ئەگــەر ویســت و ئیــرادەی خودا قابیلی تێگەیشــتن
نییــە کەواتــە چــۆن دڵنیابیــن لــە خێرخــوازی و نیازپاکــی خــوا .بێگومــان ئــەم قســانە ناتوانــن
بــە ســتوونێکی پتــەو هەژماربکــرن بــۆ ســەلماندنی ئــەم بانگەشــەیە کــە خــوا ســەرچاوەی
تــەواوی ئەخالقیاتــە.
ڕوونکردنەوەیەکی سروشـتی بۆ ئەخـالقیات
هەرئەنــدازە ئێمــە زیاتــر لــە ســەر پەیوەندیەکانــی نێــوان ئینســانەکان ورد دەبینــەوە ،زیاتــر
بۆمــان دەردەکەوێــت کــە دەکرێــت ئەخالقیــات لــەدەرەوەی ئایینــەکان هەبێــت وە لەڕاســتیدا
تەنهــا ســنووردارنییە بــە ئینســانەکان بەلکــۆ تەنانــەت لەنــاو جیهانــی ئاژەلەکانیــش بــەدی
دەکرێــت .بەتایبەتــی ئەوانــەی بــە کومــەڵ دەژیــن)٦(.
مێشــکی مــروڤ بەجۆرێــک لــە ســتراتیژیەکانی رەفتــاری پەرەســەندووە کــە بتوانێــت
بۆهێلــەکان بگواســتەوە بــۆ وەچەکانــی دوای خــۆی وە هەرئەمــە هــۆی ســەرەکی
دروســتبوونی ســیفەتەکانی خۆویســتە لــە ئینســانەکان دا بــۆ گەرەنتــی کردنــی بەردەوامــی
جــۆری ئێمــە .بــەاڵم لــە الیەکــی تــرەوە ،ئــارەزووی مــروڤ دۆســتی وەک دلســۆزی یــان
دادپــەروەری بەرهەمەکانــی هەمــان داڕن .ئــەم جــۆرە ئارەزووانــە وە هەستەسرۆشــتیەکان
لەگــەڵ زیادبوونــی هــاوکاری لــە نێــوان تاکــەکان ،چانســی مانــەوەی بۆهێـــلەکانی ئێمــەی
زیادکــردووە)٧(.
گیاندارانــی بەکۆمەڵیــش وەک مروڤــەکان ،بەهــۆی ئــەوەی کــە مێشــکیان بــە
جۆرێــک پەرەســەندووە کــە ســەڕەرای هەوڵــدان بۆمانــەوەی خۆیــان ،هەروەهــا گرنگــی دەدەن
بەمانــەوەی نزیکەکانــی بۆهێلــی خۆیــان ،لەگــەڵ جــۆری وەک خۆیــان بــە شــێوەیەکی
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تایبــەت هەڵســوکەوت دەکــەن .مێشــکی ئێمــە بــە هەســتیار راهاتــووە ،هــەروەک هــاودەردی
و دادخــوازی دروســت دەکات تاکــۆ ئێمــە بــەم شێـــوەیە رەفتــار بکەیــن( .)٧هەروەک ســەمیر
ئۆکاشــا  Samir Okashaلــە کۆلیــژی فەلســەفەی زانکــۆی  Bristolبــەم شــێوەیە روون
دەکاتــەوە« :جیــاواز لــەوەی کــە بەگشــتی بیــر لــێ دەکرێتــەوە ،تێروانینێکــی پەرەســەندن
لەبــارەی رەفتــاری مــروڤ نیشــانەی ئــەوە نییــە کــە تەنهــا بــۆ دەســتکەوتی تایبەتــی
خــۆی وەک تــاک هاندەدرێــت ،یەکێــک لــەو ســتراتیژیانە کــە هــۆکاری زیادبوونــی
بۆهێلەکانــی خۆویســتە لــە نــەوەی داهاتــوو ،هەرهەمــان خۆنەویســت بوونــی مروڤــە لــە رووی
دەرونناســیەوە»(.)٦
بۆهێلەکانمــان وشــیار نیــن وە خاوەنــی ئــەو دووربینییــە نەبوونــە تاکــۆ ئارەزووەکانمــان
بەباشــی بەکاربهێنــن بــۆ زیادکردنــی توانایــی گەشــەکردنی کومەڵــگای مۆدێــرن ،لــەم
رووەوە گرێدراوبوونــی تــەواو بــە ویســتەکانی مــروڤ دۆســتی ،ئایدیــال نابێــت .بــەاڵم
مروڤــەکان خاوەنــی توانــای دووربینــی ژیرانــەن وە بــەم جــۆرە دەتوانــن کۆمەڵێکــی تەواوتــر
لــە نموونەکانــی ئەخالقــی دروســت بکــەن.
نموونــە ئەخالقیــەکان لەکۆتاییــدا ،بــە هەمــان شــێوە کــە لێـــیان تێدەگەیــن لەڕاســتیدا
هەمــان پەیمانەکانــی کۆمەاڵیەتیــن .بــە شێـــوەی هۆگرانــە بەســتراون بــە هەڵومەرجــە
فەرهەنگیــەکان وە ئەگــەری زۆرە کــە لەگــەڵ تێپەربوونــی کات ،گۆڕانکاریــان بەســەربێت.
لەگــەڵ ئەمەشــدا رەگ و ریشــەی ئــەم ئەخالقــە نموونەییانــە لــە هەســتەکانەوە دێــت وەک
هاوســۆزی بــۆ ئینســانەکانی وەک خۆمــان کــە لــە ئــارەزووی ئینســان دێــت بــۆ ژیــان
لــە کۆمەڵگایەکــی یارمەتیــدەر و هێمــن .ئــەم پەیمانــە کۆمەاڵیەتیانــە کــە لــە ســەر ئــەم
ئارەزووانــە بنیــات نــراون ،لەباشــترین حالەتــدا ،بەجۆرێــک دارێــژراون تاکــۆ گەشــەکردنی
مــروڤ لەرێگــەی هاندانــی دەرخســتنی ئــەم ویســتانە بەهــۆی ئامانجەکانــی پەرەســەندن،
بەهێــز دەکات .بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم راســتیە کــە ئــارەزووەکان لــە بنەڕەتــدا لەژێــر
کاریگــەری مێشــکی ئێمــەدان ،دەکرێــت بگەینــە ئــەم ئەنجامــە کــە بــۆ شــادبوونی زۆرینەی
خەلــک ،باشــترین چارەســەر تێگەیشــتنی زانســتی چۆنییەتــی کارکردنــی مێشــکە وە
هەروەهــا ناســینی ئــەو نموونانــەن کــە رێژەیەکــی زیاتــر لــە ئینســانەکان هــان دەدات بــەرەو
ئــەو هەڵســوکەوتانەی گونجــاون بــۆ دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتوو(.)٨
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وەرزی پێنجەم

«خواپەرەستی تائەم رادەیە فراوان نەدەبوو
ئەگەر خوا نەبوایە».
بێگۆمــان نکۆڵــی لــەوە ناکرێــت کــە ئایینــەکان کاریگــەری گرنگیــان هەبــووە لەســەر
مێــژووی جیهــان .بەشــێکی زۆر لــە دانیشــتووانی ئەمــرۆی جیهانیــش لــە خەلکــی ئایینــی
پێکهاتــوون .بەدرێژایــی مێـــژوو کولتــوورەکان بەرێژەیەکــی زۆر لەرێگــەی ئایینــەکان
دروســت بوونــە( .)١ئــەو ئایینانــە کــە بــەم رێژەیــە فراوانــە باڵوبوونەتــەوە بەســادەیی ئــەم
بۆچوونــە دروســت دەکــەن لــە بــەالی کــەم دەبێــت بنچینەیەکــی راســتی هەبێــت ،ئەگینــە
مومکیــن نییــە ئــەم رێــژە زۆرە بــاوەڕدارە بەبــێ بوونــی خــوا.
بەاڵم لە راستیدا ئەم لێکدانەوەیە رەخنەیەکی زۆر لەخۆی دەگرێت .پێش هەمووشتێک
کاریگەریەکانــی فەرهەنگــی و مێژوویــی کــە بەدرێژایــی ســەدەکانی یــەک لــەدوای
یــەک ئایینــەکان لــە ناویــان پێکهاتــوون وە گۆڕانکاریــان بەســەریاندا هاتــووە پشــتگوێ
دەخرێــت .بــەم جــۆرە نەبــووە کــە کولتورەکانــی جیهــان بەرێککــەوت تووشــی ئایینــەکان
بوونــە وە لەگەڵــی ئاوێتەبووبــن ،بەڵکــو ئایینــەکان بەبەردەوامــی لــە رێگــەی هەڵومەرجــە
ئاڵوزەکانــی ژینگەکانیــان دروســت دەبــوون وە دەگــۆڕان .کاتێــک نەتەوەیــەک هێرشــی
ســەربازی دەکرایەســەر و داگیردەکــرا ،ئایدیۆلۆژیەکانیــان وەردەگیــران وە لەڕێگــەی الیەنــی
ســەرکەوتوو گۆڕانــکاری بەســەریان دەهــات(.)٢
لــە کۆتاییــدا ئــەم بیرۆکەیــە کــە ئەگــەر ژمارەیەکــی زۆر لــە خەلــک بــاوەڕی بــە
شــتێک هەبــوو ،ئــەوا بەڵگــەی راســتبوونی شــتەکەیە ،بەهەڵەدابردنێکــی لۆژیکیــە بــە
نــاوی «پەنابــردن بــە رێــژەی پەســەند بــوون»( . )٣بــاوەڕی فــراوان لەســەر شــتێک نابێتــە
بەڵگــەی راســت بوونــی وە شــتەکان ئەکرێــت بەبــێ گــوێ دان بــە باوەڕەکانــی ئێمــە راســت
بــن .بــە کورتــی راســتی هــەر راســتیە تەنانــەت ئەگــەر باوەڕتــان پــێ نەبێــت ،وە شــتی
ناڕاســت و درۆ هــەر نادروســت و درۆن تەنانــەت ئەگــەر هەمــوو خەلــک بــاوەڕی پــێ
هەبێــت.
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باوەڕەکان هیچ کاریگەریان نییە بەسەر جیهانی ماددی
لــە جیهانــی مــاددی زۆر جــار لــە رێگــەی دۆزینــەوەی بەڵگــەی نــوێ نادروســت
بوونــی بــاوەڕە خۆشەویســتەکانی خەلــک ســەلمێنراوە .یەکێــک لــە بــاوەڕە هــەرە کــۆن
و بــاوەکان بــە درێژایــی مێــژوو ئــەو بۆچوونــە بــووە کــە دەڵێــت زەوی چەقــی گەردوونــە.
ئــەم بۆچوونــە لــە ســەدەی شــانزدەهەمی زایینــی لــە رێگــەی زانــاکان وەک گالیلــە و
کۆپەرنیــک وە کۆپلــەر رەتکرایــەوە ،وە ئەمــرۆ ســەفەرەکانی مــروڤ بــۆ بۆشــایی وە
دۆزینــەوەکان گومانــی نەهێشــتووە کــە نــەک تەنهــا زەوی چەقــی گــەردوون نییــە بەڵکــو
لەهەمــوو گاالکســیەکان ئــەوە هەســارەکانن کــە بــەدەوری خـــۆرەکانیان دەســۆڕێنەوە(.)٤
ســەڕەرای ئــەم راســتیە سەلمێـــنراوەش لەگــەڵ بوونــی هەمــوو بەڵگــەکان ،هەندێــک خەلــک
هێشــتاش باوەریــان بــەوە هەیــە کــە زەوی چەقــی جیهانــە یــا زەوی تەختــە .دەتوانــن لــە
گــوگل بــەدوای ئــەم بابەتــە بگەرێــن تــا هەندێــک گــروپ وەک  FixedEarth.comوە
 GalileoWasWrong.comبدۆزنــەوە کــە پێداگــری دەکــەن لــە ســەرهەڵەبوونی بەڵگــە و
زانیاریەکانــی چەندیــن ســەددەی زانســت .هەڵبــەت بــاوەری ئــەم خەلکــە هێــچ کاریگــەری
نییە بەســەر دروســتی راســتیەکان وە ســەرەڕای باورەکانمان زەوی وەک هەمیشــە بەدەوری
خــۆر دەســۆڕێتەوە.
نووســەری چیرۆکەکانــی زانســتی خەیالــی ( sifi) Philip K Dickســەردەمێک
دەیگــووت« :ڕاســتی ئــەو شــتەیە کــە تەنانــەت ئەگــەر ئێــوە وازی لــێ بهێنــن لەنێــو
ناچێــت» .ئــەم رســتەیە تیرێکــە لــە نــاو دڵــی بەهەڵەدابردنــی «پەنابــردن بــە رێــژەی
پەســەندبوون» .راســتیە فیزیاییــەکان بــۆ بــەردەوام بــوون پێویســتیان بــە باوەڕهەبــوون یــا
باوەڕنەبوونــی ئێمــە نییــە وە بــاوەڕەکان ناتوانــن راســتیەکانی جیهــان بگــۆڕن.
ئایینــەکان لــە هەمــوو جیهــان هــەن ،بــەاڵم باوڕێکــی تایبــەت
جیهانــی نییــە
تەنانــەت ئەگــەر جەوهــەری باڵوبوونــی ئایینــەکان بەهــا بــدات بە ئیددیعای خواپەرەســتان،
ناتوانێــت دیــار بــکات کــە پشــتگیری لــە کامــە ئیددیعــا و بــاوەڕ دەکات .چونکــە جیهــان
لــە ژمارەیەکــی یەکجــار زۆر ئاییــن پێکهاتــووە وە هیــچ کام لــەم ئایینانــە لەســەر جەوهــەر و
زاتــی خــوا تەبانیــن .ئەگــەر بەڕاســتی خوایەکــی تــاک بەرپــرس بوایــە لەگشــت باوەڕەکانــی
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ئایینــی ،ئایــا نەدەبوایــە بــە الی کــەم ئــەم ئایینانــە خاڵــی هاوبەشــی زیاتریــان هەبێــت؟
زۆربــەی ئایینــەکان تەنهــا خۆیــان بــە راســت دەزانــن وە پێیــان وایــە کــە ئایینەکەیــان
تەنهــا ئایینــی تــەواو وە بــێ کــەم و کۆڕییــە .بــە هەرحــال ئەگــەر بەکارهێنانــی ئاییــن
بــۆ وەســفکردنی شــتێک بێــت کــە لــە راســتیەکانی فیزیاییــەوە هاتبێــت ،وە نــە وەســف
کردنــی راســتیەکی زەینــی و کەســی لەســەر بنەمــای هســتەکان ،ئیتــر مومکیــن نییــە
ئــەو ئایینانــە کــە هەوڵــی ســەلماندنی خۆیــان دەدەن راســت دەربچــن وە لــەم رووەوە هەموویــان
رەت دەکرێنــەوە.
باڵوبوونەوە وە فراوان بوونی ئایین لەسەرتاسەری گۆی زەوی بەدرێژایی مێـژوو ،ئەگەر
شــتێک پێـــشانمان بــدات ،بێگومــان ســەبارەت بــە ژیــان و مێــژووی خــودی ئینســانەکانە
وە نــەک ســەلماندنی خوایەکــی خەیاڵــی .لەوانەیــە ئایینەکانیــش وەک کۆمەڵێــک
ئایدۆلۆژیــای خــۆ -زیادکــەر ،هــەروەک پرۆســەی پەرەســەندن لــە زینــدەوەران ،بەجۆرێــک
پەرەیانسەندووبێـــت کــە جەوهــەری ســەرەکی خۆیــان دەشــارنەوە وە بــە ســوود وەرگرتــن لــە
هەســت و ویســتەکانی سروشــتی ئێمــە پــەرە بــە ئاهەنگــی فــراوان بوونــی خۆیــان دەدەن(.)٥
وەک دەنیێــل دەنێــت  Daniel Danettرووندەکاتـــەوە:
«ئەگــەر ئایینــەکان مشــەخۆری فەرهەنگــی پەرەســەندووبن ،دەتوانیــن پێشــبینی ئــەوە
بکەیــن کــە بەشێـــوەیەکی زۆر زیرەکانــە دارێــژراون بەجۆرێــک کــە رووی راســتەقینەی
خۆیــان لــە مێـــواندار دەشــارنەوە ،چونکــە بەڕێگــەی ئــەم خۆگونجاندنــە زیاتــر باڵودەبنــەوە».
ئایینەکانــی ئەمــرۆی جیهــان ،رێژەیەکــی بچووکــی ئــەو ئایینانــەن کــە بــە درێژایــی
مێـــژووی مــروڤ هەبوونــە وە بێگومــان ئەمانــە توانیویانــە بەشــێوەی زۆر کاریگەرتــر
خۆیــان رابهێنــن بــۆ راکێشــان و راگرتنــی وەفــاداری پەیڕەوەکانیــان وە بــەم جــۆرە مانەوەیــان
گەرەنتــی دەکــەن.
لێکۆلینەوەرانــی زانکــۆی ئوهایــوی ئەمریکــی شــانزدە جــۆری جیاوازیــان دیارکــردووە لــە
ویســتەکانی سروشــتی دەرونــی مــروڤ کــە هــۆکاری ئاییــن خــوازی دەبــن؛ وەک رێزگرتن،
ئایدیالیــزم ،شــیاوی پەســەندبوون ،بەســتراوبوون بــە گــروپ وە تــرس لەمــردن( .)٦لەوانەیــە
هــۆکاری فــراوان بوونــی باوەڕەئایینییــەکان یەکگرتنــی بێــت لەگــەڵ ویســتەدەروونییەکانی
زوربــەی خەلــک وە نــەک نیشــانەیەکی دەرەکــی لەســەر راســت و دروســت بوونیــان.
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وەرزی شەشەم

«خوا وەاڵمی دوعاکان دەداتەوە ،کەواتە هـەیـە».
دوعاکــردن بەشــێکی دانەبــڕاوی هەمــوو ئایینەکانــە .ئــەم بیرۆکەیــە کــە ئێــوە دەتوانــن
ئــارەزووکان و ئۆمێــدەکان و ترســەکانتان بــە خوایەکــی بەهێــز و میهرەبــان بڵێــن وە وەاڵم
وەربگرنــەوە ،زۆر ســەرنج راکێشــە .دوعاکــردن ئــەم هەســتە الی ئیمانــداران دروســت دەکات
کــە بەهێــزن .ئەگــەر پێتــان بکرێــت لەرێگــەی دوعــاوە ژیانتــان بگۆڕێــن ،ئــەوا دەبنــە
کەســێکی کاریگــەر لەجیاتــی بوونەوەرێکــی قوربانــی و شکســت خــواردوو .تەنانــەت
ئەگــەر دوعــاکان هیــچ نەگــۆڕن لەڕاســتیدا ئــەم هەســتی بەهێـــزبوونە ،شــتێک نییــە بێجگــە
لــە هەســت و خەیالــی ئــارام بەخــش .ســەڕەرای ئەمانــەش ئەگــەر ئــەم وەهمــە رێگربێــت لــە
هاویشــتنی هەنــگاوی گرنــگ بــۆ چارەســەرکردنی دۆخەکــە ،دەکرێــت مەترســیدار بێــت.
ســەلماندنی رێـــژەی کاریگــەری دوعــا زۆر ئاســانە .بەدروســتکردنی پەیوەنــدی نێــوان
هــۆکار و ئەنجــام ،تاقیکردنەوەیــەک ئامادەبکــەن کــە تێــدا تەنهــا دوعــا پێــوەری گوڕاو بێت
وە ئەوجــا بزانــن کــە ئایــا دوعاکــردن هیــچ کاریگەریــەک لەســەر ئەنجامــی تاقیکردنــەوە
هەبــووە یــان نــە .لەڕاســتیدا پێشــتر زانــاکان بــە وردبینییەکــی زۆر ئــەم تاقیکردنەوەیــان
ئەنجامــداوە.
لێکۆڵینەوەیــەک کــرا بەئامانجــی دیارکردنــی کاریگــەری دوعاکردنــی خەلکــی بێگانــە
لەســەر پرۆســەی چاکبوونــەوەی نەخۆشــەکانی دڵ لــە شــەش نەخۆشــخانەی جیــاواز(.)١
دوای بەدواداچوونــی وردی  ١٨٠٠نەخــۆش لــە مــاوەی  ٣٠رۆژی دوای نەشــتەرگەری
دڵـــیان ،هیــچ جــۆرە پەیوەندییــەک لــە نێــوان دوعاکــردن و پرۆســەی چاکبوونــەوەی
نەخــۆش بــە شــێوەی ئیجابــی بــەدی نەکــرا .هەرچەنــد جیــاوازی بەرچــاو هەبــوو لــە ئاســتی
چاکبوونــەوەی ئــەو نەخۆشــانەی ئەیانزانــی کــە دوعایــان بۆدەکرێــت بــە بــەراورد لەگــەل
ئەوانــەی نەیاندەزانــی .ئــەو نەخۆشــانەی دەیانزانــی پێدەچــوو لــە ژێـــر فیشــاری زیاتــری
دەروونــی ،بەرێـــژەیەکی زۆرتــر لــە دەســت کێشــەکان ئازاریــان دەبینــی .زانینــی ئــەوە کــە
خەلکانێکــی زیاتــر دوعادەکــەن بــۆ ســەالمەتیتان ،بــە ئەگــەری زۆرەوە ئــەو هەســتە لەالیــان
دروســت دەبوو کە نەخۆشــیەکەیان ئەســتەم و قوڕســە وە ئەمە بێگومان کاریگەری ســلبی
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هەبــووە لەســەر چاکبوونەوەیــان .تــا ئەمــرۆش هیــچ لێکولینەوەیەکــی زانســتی متمانــە
پێکــراو نەیتوانیــوە پەیوەندیەکــی پۆزەتیــڤ لــە نێــوان دوعاکــردن و شــیفای نەخۆشــەکان
بســەلمێنێت.
پێـبژار کردن بۆ پشتــڕاسـت کردن
زوربــەی خەلکــی ئایینــی ســەڕەرای نەبوونــی هیــچ بەڵگەیــەک لەســەر کاریگــەری
دوعاکــردن ،بــەردەوام پێـــداگری دەکــەن لەســەر ئــەوەی کــە دوعــا کاریگــەری باشــی هەبــووە
لەنــاو ژیانیــان .بێگۆمــان رەتکردنــەوەی ئــەم جــۆرە بۆچوونــە بەهــۆی پشــت بەســتنیان بــە
بەڵگــەی وەک چیــرۆک کارێکــی ئاســان نییــە .بەڵگــەی وەک چیــرۆک لــە بنەڕەتــدا
بــەو وتانــە دەگوترێــت کــە دەتوانیــن لــەم رســتەیەدا کــورت بکەیــن« :ڕاســتە چونکــە بــۆ مــن
(یــا کەســێکی نزیکــم) روویــداوە» .لەڕاســتیدا لەوانەیــە ئەمــەی دەگوترێــت بەڕاســتی رووی
دابێــت بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی لــەم جــۆرە بەڵگانــەدا چۆنییەتــی و هۆکارەکانــی رووداوەکــە بــە
دروســتی بــاس ناکرێــت ،ناتوانیــن لــە چوارچێــوەی بابەتێکــی زانســتی ســوودیان لێـــوەربگرین.
هــەرکات کەســێک بڵێــــت بەهــۆی دوعاکردنــەوە لــە نەخۆشــیەک چــاک بوویتــەوە،
پێویســتە روونکردنەوەکانــی تریشــی زیادبــکات .ئەگــەر سەرئێـــشەتان هەبێــت ،لەوانەیــە
ئاســپرین بخــۆن وە دوعــا بکــەن کــە سەرئێشــەکەتان نەمێنێــت .کاتێــک کــە سەرئێشــەکەتان
چاکبــووە ،چــۆن دەزانــن کــە کامەیــان هۆکاری بووبێـــت؟ پێـــویستە ئێـــوە لەســەر کاریگەری
هــەردوو رێــگاکان لێکۆڵینــەوە بکــەن بــۆ ئــەوەی ئەنجامــی هەریەکەیــان دیاربکرێــت وە بــۆ
دڵنیابــوون لەڕاســتی ئەنجامەکــە ،پێویســتە ژمــارەی نموونــەکان بــە ئەندازەیــەک زۆر بێــت
کــە هەرجــار هەمــان ئەنجامــی هەبێــت.
ســەبارەت بــەڕادەی کاریگــەری دوعاکــردن ،پێویســتە دوور بیــن لــە بڕیاردانــی پێـــشوەختە
لەســەرئەنجامەکە .بڕیاردانــی پێشــوەختە کاتێــک رووئــەدات کــە ئێــوە هــەوڵ دەدەن ئــەو
رووداوانــە بەبیرتــان بهێنــن کــە ڵەگــەل بۆچوونەکانتــان یەکدەگرێتــەوە وە ئەوانی تر پشــتگوێ
دەخــەن وە یــان پاســاویان بــۆ دەهێننــەوە( .)٢لەگــەڵ دۆزینــەوەی ئــەو بەڵگانــە کــە بۆچوونــی
ئێــوە پشتڕاســت دەکــەن وە پشــت گــوێ خســتن وبەکــەم زانینــی ئــەو بەڵگانــە کــە لەوانەیــە
بۆچوونەکانتــان رەت بکەنــەوە ،ئێـــوە وێنەیەکــی دەســتکاری کــراو لــە راســتی پێشــکەش
دەکــەن.
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خــودی جەوهــەری دژەیـەکی دوعــا
لەکاتــی وردبوونــەوە لــە هێـــزی گریمانــی دوعاکــردن ،باشــتروایە بــە گۆشــە نیگایەکــی
فراوانتــر بڕوانینــە بابەتەکــە .لــە ژیانــی رۆژانەمــان شــایەتی ئەوەیــن کــە خەلکێکــی
زۆر ئەمــرن ،کۆتایــی بــە ژیانــی هاوســەرگێری دەهێنێــن ،ئیفلیــج دەبــن ،کارەکانیــان لــە
دەســت دەدەن وە یــان لەگــەڵ هــەژاری دەژیــن .ئەمــە تێگەیشـتنـــێکی لۆژیکیــە کــە بــۆ
باشــترکردنی هەڵومەرجەکانــی ژیــان خەلــک پەناببــەن بــە دوعاکــردن ،بــەاڵم هەرگیــز وەاڵم
و یارمەتیــەک لــە خــوا وەرناگــرن.
هەروەهــا بەرچاوتــان بێــت کــە زۆربـــەی زۆری دوعــاکان خوویســتانەن .ئــەو کاتــەی
مناڵــی خوشــکتان پێـــویستی خێـــرا بــە چاندنــی دڵــە وە ئێــوە دوعــا بــۆی دەکــەن ،لــە هەمــان
کاتــدا کەســێکی تــر بــۆ زیندوومانــەوەی کوڕەکــەی دەســت بــۆ دوعــا بــردووە کــە لەوانەیــە
بەخشیـــنەری دڵ بێــت بــۆ مناڵەکــەی خۆشــکتان .چ بــۆ ســەرکەوتن لــە شــەڕ دوعابکەیــت
وە چ بــۆ بردنــەوەی تیپەکەتــان لــە یــاری تۆپــی پــێ  ،هــاوکات بــۆ دۆڕاندنــی الیەنەکــەی
بەرامبــەر دوعادەکەیــت .بــە لەبەرچــاو گرتنــی ژمــارەی یەکجــار زۆری کێـــشە و خەمــە
تایبەتیەکانــی هەمــوو خەلکــی جیهــان ،ئــەم بــاوەڕە کــە نــەک تەنهــا خــوا خــۆی تێکــەڵ بــە
وردەکاری ژیانــی تایبەتــی ئێمــە کــردووە ،بەلکــۆ پێدانــی ئەولەویــەت بــۆ کێشــەکانی ئێمــە
بەســەر کێـــشەی کەســانی تــر کــە ئەوانیــش داوای چارەســەری دەکــەن ،هــەم خۆویســتانەیە
وە هــەم نامەعقولــە.
ئــەم بابەتــە هەروەهــــا دەکەوێـــتە داوی بــە هەڵەدابردنەکانــی ئایینــی فێـــڵکەری تــر.
زۆربــەی بــاوەڕدارەکان بــەم بڕوایــە کــە خــوا میهرەبانــە وە گــوێ بــە دوعاکانمــان ئــەدات،
بۆجێــــبەجێ نەبوونــی دوعاکانیــان لەوانەیــە ئــەم پاســاوانە بهێنێنــەوە:
 .1بە شێـوەی دروست دوعات نەکردووە
 .2ئیمان و باوەڕەکەت الوازە
 .3خوا وا پێ باشترە کە دوعاکەت جێبەجێ نەبێت (حیکمەتی تێدایە)
لــە هەندێــک لــەو بیانووانــە ،تاوانەکــە دەخەنــە ســەر ملــی کەســی تووشــبو بــە ئــازار
و زەحمــەت .واتــە ئەگــەر بەدروســتی دوعایکردبــا یــا خــۆد کەســێکی بــاش بوایــە ئــەوا
تووشــی ئــەو رووداوە ناخۆشــە نەدەبــوو ،وە یاخــۆد ئەگــەر لــە ژیانــی ئێســتای رازی نییــە
ئــەوا بــە هــۆی ناشــارەزایی تێنــاگات کــە چــی بــۆی باشــترە .ئاســتی تەوژمــی ئــەو تێکدانە
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دەروونیانــە کــە بەمجــــۆرە دەکرێــت بخرێتــە ســەر تــاک زۆرقورســە وە بــە ئیددیعایەکــی
پــووچ ناکرێــت ئــەم جــۆرە ئەشــکەنجە دەروونیانــە روونبکرێنــەوە.
هەندێــک لــە خەلکــی ئایینــی بــۆ هەاڵتــن لــە دەســت نائۆمیــدی بەرهــەم هاتــوو لــە
ئەنجامــی جیبەجــێ نەبوونــی دوعاکانیــان هۆکارێکــی تــر دەدۆزنــەوە ،بــەم شــێوەیە کــە
دەڵێــن خــوا بــە ســێ جــۆر وەاڵمــی دوعاکانمــان دەداتــەوە« :بەڵـــی» « ،نەخێـــر» وە
«ســەبرت هەبێــت»  .کەمێــک لۆژیکــی و ژیرانــە دێتــە بەرچــاو ،تــا کاتێــک کــە
ئاشــکرا دەبێــت ئــەم بیانووانــە لــە ئەساســەوە پووچــن .لــە راســتیدا ئــەم ســێ وەاڵمــە دەکریــت
ئەنجامــی هەمووجــۆرە رووداوێــک بگرێتــەوە .یــان ئێـــستا ئەنجامــی دەبێــت ،یــان دوایــی وە
یــا خــۆد هەرگیــز .کەواتــە هیــچ جیاوازیــەک نییــە لــە نێــوان پاڕانــەوەی ئێـــوە بــۆ دەرگای
خــوا وە یــان بــۆ پارچــە ســابوونێک .
کاریگەریە خراپەکانی دوعا
ســەرەڕای کاریگەریــە خراپەکانــی دەروونــی بــێ وەاڵم مانــەوەی دوعــاکان ،خــودی
دوعاکــردن دەتوانێــت بــە شێـــوەیەکی بەرچــاو زەرەر بگەینێــت بــە خەلــک و کۆمەڵــگا .بــۆ
نموونــە ئــەو دایــک و باوکــەی کــە لــە جیاتــی چــوون بــۆ الی پزیشــک پێـــیان باشــە پـــەنا
ببــەن بــە دوعاکــردن ،ئــەوە بــە جیــددی ژیانــی مناڵەکــە دەخەنــە مەتڕســیەوە( .)٣تەنهــا لــە
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا نزیکــەی  ١٤٠مناڵــی نەخـــۆش لــە نێــوان ســاڵەکانی
 ١٩٧٥تاکــۆ  ١٩٩٥گیانیــان لەدەســت داوە بــە هــۆی رێگــری کردنــی دایــک و بــاوک
لــە ســوودوەرگرتن لــە زانســتی پزیشــکی وە پـــەنا بــردن بــو دوعــا کــردن .لــە کاتێکــدا کــە
لــە نەخۆشــخانە دەکــرا بــە ئاســانی چارەســەربکرن( .)٤بەهەمــان شــێوە ،هەرچەنــدە لــەدوای
هەمــوو کارەســاتەکان دوعاکــردن یەکــەم کاردانــەوەی خەلکــە ،بــەاڵم بــە گشــتی بــێ
ســوودترین کاردانەوەشــە .لــە جیاتــی دوعاکــردن ئەگــەر بتوانــن خوێــن یــا پــارە ببەخشــن وە
یــا خــۆد وەک خۆبەخــش یارمەتــی لێــــقەوماوان بکــەن بــە دڵنیاییــەوە ســوودی زۆر زیادتــرە.
ئەمانــە ئــەو کارانــەن کــە لەڕاســتیدا دەتوانرێــت یارمەتیــدەری قوربانیانــی کارەســاتەکە
بێــت.

ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد

47

:سەرچاوەکان
1) Duesk, Jeffery A. «Study of the Therapeutic Effects of Intercessory
Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patients: A Multicenter Randomized
Trial of Uncertainty and Certainty of Receiving Intercessory Prayer.»
American Heart Journal 151, no. 4 (2006): 934-42.
2) Plous, Scott. The Psychology of Judgment and Decision Making.
McGraw-Hill, 1993.
3) Roe, Maureen. «10 Failed Attempts to Heal Children with Faith –
Listverse.» Listverse. July 30, 2013. Accessed September 14, 2014..
4) Swan, Rita. «Letting Children Die for the Faith.» Free Inquiry, December 31, 1998.

بۆچی خوا بوونی نییە؟

48

وەرزی حـەوتەم

«هەست دەکەم پەیوەندیەکی تایبەتیم لەگەڵ خوا
هەیە ،بۆیە دەزانم خوا هەیە».
ئاییــن بــۆ هەندێــک کــەس زۆر تایبەتیــە وە کاریگــەرە بەســەر هەموو الیەنەکانی ژیانی.
نۆرمــەکان بەرێـــژەیەکی زۆر لەژێـــر کاریگــەری بــاوەڕەکان و رێـــووڕەسمە ئایینییەکانــن وە
زۆربــەی ئایینــەکان گرنگیەکــی زور دەدەن بــە پەیوەنــدی کەســی تــاک لەگــەڵ خــوا.
تەنانــەت ئەوکەســانە کــە خۆیــان بــە پەیــڕەوی هیــچ ئایینێکــی رێکخراوەیــی نازانــن،
لەوانەیــە هەســت بــە پەیوەندیەکــی قۆڵــی کەســی بکــەن لەگــەڵ خــوا.
ئــەو رەخنەیــەی کــە دەگیرێــت لــەم پەیوەندیــە تایبەتیانــە وەک بەڵگــە بــو ســەلماندنی
بوونــی خــوا ئەوەیــە کــە؛ پەیوەندیــەکان ،ئەزموونــەکان وە هەســتەکان لەنــاو مێشــک
وە زەینیــن .ئەزموونەکانــی کەســێک وە ئــەو هەســتانە کــە لــەو ئەزموونانــە بەرهــەم
دێــن ،دەکڕێــت راســتەقینە بــن بەبــێ ئــەوەی هیــچ شــتێک لــە دەرەوەی زەینــی کەســەکە
هــۆکاری دروســت بوونــی ئــەم ئەزموونانــە بــن .بۆنموونــە لــە وەرزی سێـــیەم بــەوردی
باســی ئەزموونەکانــی نزیــک لــە مــردن کــرا .ئــەم ئەزموونــە کــە گوایــە کەســێک
لــە الشــەکەی جیادەبێـــتەوە وە لــە نــاو تونێـــلێکی تاریــک بــەرەو رووناکــی دەڕوات ،زۆر
نزیــک لــە راســتیەوە دێتــە بەرچــاو ،هەرچەنــد کــە لێکۆلینــەوەکان ســەلماندوویانە کــە
ئــەم ئەزموونانــە بەهــۆی کارلێکــە کیمیاییەکانــی نــاو مێشــکەوە دروســت دەبــن( .)١ئــەم
روونکردنــە دەتوانێــت ئەزموونەکانــی عیرفانــی و ئایینیــش بگرێتــەوە.
بەشی الجانگی مێشک وە ئەزموونەکانی ئایینی و عیرفانی
کاتێــک کەســێک باســی پەیوەنــدی کەســی خـــۆی لەگــەڵ خــوا دەکات بەشێـــوەیەکی
گشــتی بــە زمانێکــی نــاڕوون قســەدەکات وە لەوانەیــە بۆتــان باســی ئــەوە بــکات کــە چــۆن
دوعاکــردن ئارامــی دەکات وە یــان خوێندنــی ئایەکانــی پیــرۆزی کتێبــە ئەســمانییەکەی
هەســتەکی زۆرتایبــەت لەنــاوی دروســت دەکات .هەندێکــی تــر دەلێــن هەندێــک شــتی
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد

49

نامۆیــان بینیــوە یــان دەنگــی خوایــان بیســتووە وە یــان بــە شــێوەیەکی تــر ئەزمونێکــی
هەســتیان هەبــووە.
بێگومــان کاریگەریەکانــی دەروونــی دوعاکــردن تەنهــا گرێدراوی ســەرچاوەی ناسروشــتی
نین وە پێـــدەچێت خەلکی ئایینی تەنها کەســانێک نین کە ئەزموونی نائاســاییان هەبووە.
ئــەم ئەزموونانــە دەتوانــن لــە ژینگــە و هەڵومەرجێکــی تــەواو جیاوازیــش رووبــدەن .بــۆ
نموونــە نەخۆشــیەکانی دەروونــی وە بەکارهێنانــی مــاددە بێهۆشــکەرەکان وە وەهمـــزا دەکرێت
هۆکاربــن لەتێکچوونــی ئەزموونــە هەســتیەکانی سروشــتی .لەڕاســتیدا بــۆ ماوەیەکــی دورو
درێــژ هەندێــک جــۆری تایبەتــی مــاددەی وەهمـــزا لــە رێوەرەســمە ئایینییەکانــی هەندێــک
لــە کۆمەڵــگاکان بــە کاردەهاتــن (.)٢
لێکۆڵینــەوەکان و دۆزینەوەکانــی زانســتی ئــەم دواییــە بــووە هــۆی باشــتر تێگەیشــتنی
هەندێــک کارلێکــی کیمیایــی لەنــاو مێشــک کــە بەرپرســی پەیــدا بوونــی ئەزموونەکانــی
ئایینیــن .بەشــێک لــەم لێکوڵینەوانــە ســەبارەت بــە نەخۆشــیەکانی ســەرع لــە بەشــی
الجانگــی مێشــک بــووە.
نەخۆشــیەکی دەمــارەکان ناســراوە کــە نەخــۆش ســەڕەرای تووشــبوون بــە حەملــەی
دەماری(ســەرع) وە تێکچوونــی هەســتەکان ،بەبەردەوامــی لەدەســت وەهمــە ئایینییــەکان
ئــازار دەبینێــت( .)٣لێــرەدا ئەنجامێکــی گشــتیمان بەدەســت دەکەوێــت ،ئەویــش ئەوەیــە کــە
گەرچــی لەوانەیــە تاکێــک هەســتەکان و ئەزموونەکانــی بــێ وێنــە و ســەیری هەبێــت،
بــەاڵم ناچارنیــن لــە دوای هــۆکاری دەرەوەی سروشــتی بۆیــان بگەڕێیــن وە هــەروەک
دەزانیــن ئەزموونــەکان و هەســتەکانی لەمجــۆرە دەتوانــن ســەرچاوەیەکی تــەواو سروشــتی و
شــیاوی روونکردنەوەیــان هەبێــت.
تەنها ئەوەی پێـتان خۆشە دەتانەوێـت ببیـنن
هــەروەک لــە وەرزی ســێیەم باســکرا ،مێشــکی ئینســان بەجۆرێــک دروســت بــووە کــە
تەنانــەت لەنــاو دەنگەکانــی بێمانــاش دەتوانێــت نموونــەکان دەســت نیشــان بــکات(.)٤
ئــەم پەیڕەوکردنــی نموونــەکان  patternicityهــەروەک مێژووناســی زانســت ،مایــکل
شــێرمێر  Michael Shermerئــەم نــاوەی لــێ نــاوە ،رۆلێکــی گرنگــی بینیــوە لــە
پەیدابوونــی ئەزموونەکانــی ئایینــی لــە مــروڤ .ئــەو خەلکانــە کــە لــە ژینگەیەکــی
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ئایینــی گەشــەدەکەن ،بــە شــێوەیەکی گشــتی ئــەو ئەزموونانەیــان دەبێــت کــە رەنگدانــەوەی
ویســتەکانی هەمــان ژینگــە و کومەڵــگان .واتــە کەســێکی ئایینــی لەوانەیــە ئەزموونێکــی
هەســتی خــۆی بەهەڵــە بــە پەیامێــک لەالیــەن خــواوە لێکبداتــەوە ،بــەاڵم کەســێکی تــر
بەگوێــرەی چاوەڕوانییــەکان و ئەزموونەکانــی لەوانەیــە هــەر هەمــان ئەزمــوون بــە تارمایــی،
شــەیتان ،تێـلێـــپاتی ،فڕانــدن لەالیــەن بوونەوەرەکانــی هەســارەکانی تــر وە یــا خــۆد وەهــم
لێکبداتــەوە.
ئەمــە دەبێتــە هــۆی پەیــدا بوونــی ئەلقــەی راوبۆچــوون  feedback loopکــە تێــدا
ئینســانەکان پێیــان خۆشــە تەنهــا ئــەو شــتە ببینــن کــە دەیانەوێــت بــڕوا پێبکــەن وە دواتــر ئــەم
وەهــم و خەیاڵــە ،ئیمانیــان پشتڕاســت دەکاتــەوە .لــە کاتێکــدا کــە ئــەم جــۆرە لێکدانەوەیــە لــە
پێـــش چــاوی خــودی کەســە ئیماندارەکــە بــە تــەواوی مەعقولــە ،بــەاڵم هیــچ کام ناتوانێــت
بوونــی خــوا بسەلمـــێنێت.
ئەرکی سەلماندن
ئەمرۆکــە زانســت خەریکــی پەردەالبردنــە لەســەر زۆربــەی راســتیەکان و تێگەیشــتنی
زیاتــری لەســەر بوارەکانــی دەمارناســی و مێشــک وە ئەزموونــە ئایینییــەکان( .)٥لەهەمــان
کاتــدا ناتوانیــن پێشــبینی رەتکردنــەوەی وەهــم و خەیاڵەکانــی نــاو مێشــکی کەســێک
بکەیــن لــە رووی زانســتیەوە ،نــە لــە ئێســتا وە نــە لــە داهاتــوو .بــاری ســەلماندن بێگومــان
دەکەوێتــە ســەر ئەســتۆی کەســی ئیددیعاکــەر وە نەکەســێکی تــر ،هــەر بۆیــە بــۆ ئــەوەی
بتوانیــن پەیوەنــدی نێــوان کەســێک لەگــەڵ خوایەکــەی وەک بەڵگــە لەســەربوونی خــوا
هەژمــار بکەیــن پێویســتمان بــە بەڵگــە و نیشــانەی بەهێــزە کــە خــودی کەســەکە دەبێــت
بخاتــەڕوو.
بــۆ نموونــە بــا وادابنێیــن کــە کەســێک بڵێــت فریشــتەیەک لــە بەهەشــتەوە ســەردانی
کــردووە وە پێکــەوە چایەکیــان خواردووتــەوە .ئەمــە ئیددیعایەکــی پرلــە گومــان و دوور
لــە راســتیە وە پێــش بــاوەڕ پێکــردن ،لەوانەیــە داوای بەڵگــە و نیشــانە بکــەن؛ ئایــا هیــچ
کەســێکی تــر فریشــتەکەی بینیــوە؟ ئایــا هیــچ شــوێن پێیــەک لێــی بەجــێ مــاوە؟ بــێ
گومــان روونکردنــەوەی مەعقــول لــە چووارچێــوەی یاســا ئاســاییەکان بریتیــن لەمانــە :یــان
راســت ناڵێــت  ،یــا تووشــی وەهــم و خەیــاڵ بــووە وە یاخــود تووشــی هەڵــە بــووە لەبــارەی
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رووداوەکــە.
ئێســتا وادابنێیــن دووکــەس ئیددیعایەکــی هەمــان جۆریــان هەبێــت ،لــە کاتێکــدا کــە
یەکێکیــان لــە وەهــم و خەیاڵــەوە باســی ئیددیعاکــە دەکات وە ئــەوی تریــان بەڕاســتی
فریشــتەکەی بینیــوە ،بێگومــان بــە بــێ شــایەت و بەڵگــە ئێمــە وەک بیســەری بابەتەکــە
ناتوانیــن دروســتی و نادروســتی ئــەم دوو بانگەشــەیە لێــک جیابکەینــەوە وە ناچاریــش نیــن
ئــەم جــۆرە چیروکانــە یــا ئەزموونەکانــی تایبەتــی کەســانی دیکــە بــێ ئــەوەی خۆمــان
ببینیــن پەســەند بکەیــن.
ئەزموونــە تایبەتیــەکان کــە لــە خەیاڵــەوە هاتــوون ،لــە کۆتاییــدا ناتوانرێــت رەت بکرێنــەوە.
ئێمــە ناتوانیــن خەونەکانــی کەســێک ببینیــن یــا دەنگەکانــی نــاو مێشــکی ببیســتین.
ئەگــەر کەســێک بانگەشــەی ئــەوە بــکات کــە ئەزموونــە کەســیەکانی رەنگدانــەوەی
راســتیە فیزیاییەکانــن ،پێویســتە ئامادەبێــت بــۆ پێشــکەش کردنــی بەڵگــەی پێویســت بــۆ
بەرگــری کــردن لــە بانگەشــەکەی .ئەزموونــە خەیاڵیــەکان و بەڵگەکانــی شــێوە داســتان بــۆ
ســەلماندنی خــوا بــەس نیــن وە لەکۆتاییــدا بەکورتــی؛ ئــارەزووی باوەڕهێنــان بــە بابەتێــک
بەڵگــەی دروســت بوونــی بابەتەکــە نییــە.
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وەرزی هەشـتەم

«باشترە باوەڕمان بە خوا هەبێت
نەکهەڵە بین و بچین بۆ دۆزەخ».
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی  ١٧ی زایینی،فەیلەســوف وە زانــای بیــرکاری فەرەنســی بلێـــز
پاســکال  Blaise Pascalبۆچوونێکــی پێشــکەش کــرد کــە پاشــان بەمــەرج بەســتنی
پاســکال ناوبانگــی دەرکــرد .لــەم بۆچوونــەدا ،پاســکال بــەم شــێوەیە لێکدایتــەوە کــە بــاوەڕ
هەبــوون بــە خــوا لــەڕووی بیرکاریــەوە کــەم زەرەرتــر و کــەم مەتڕســی تــرە لــە بێخودایــی.
لێکدانەوەکــەی بــەم جــۆرە دێــت کــە:
● ئەگــەر باوەڕتــان بــە خــوا هەبێــت وە دوای دەربچێــت کــە خــوا هەیــە ،کەواتــە
بەهەشــتی هەتاهەتایــی پاداشــتان دەبێــت.
● ئەگــەر باوەڕتــان بــە خــوا هەبێــت وە دوای دەربچێــت کــە خــوا بوونــی نییــە ،ئــەوا هیــچ
روونــادات و هێچتــان بەســەر ناهێت.
● ئەگــەر باوەڕتــان بــە خــوا نەبێــت وە دوای دەربچێــت کــە خــوا هەیــە ،بێگومــان
هەتاهەتایــە لــە دۆزەخ ئەشــکەنجە دەبــن.
● ئەگــەر باوەڕتــان بەخــوا نەبێــت وە دوای دەربچێــت کــە خــوا بوونــی نییــە ،ئــەوا هیــچ
روونــادات وە هیــچ تــان بەســەر ناهێــت.
بەپێــی ئــەم چــووار ئەگــەرە ،پاســکال پێیوایــە باشــترە باوەرتــان بــە خــوا هەبێــت .چونکــە
لــە ئەگــەری بوونــی خــوا ئــەوا پاداشــتی هەتاهەتاییتــان دەبێــت وە ئەگەریــش خــوا نەبێــت،
ئــەوا زەرەرتــان نەکــردووە وە هیچتــان لەدەســت نــەداوە ،بــەاڵم ئەگــەر باوەڕمــان پێــی نەبێــت
وە پێچەوانەکــەی دەرچێــت ئــەوا دەرئەنجامــی ترســناکی دەبێــت)١(.
گومانمــان لەوەنییــە کــە پاســکال زانایەکــی بیــرکاری بــێ وێنــە بــووە وە رۆڵێکــی
گرنگــی هەبــووە لــە پێشــکەوتنی زانســتی ماتماتیــک بــەاڵم مــەرج بەســتنی پاســکال
کــە بەنــاوی لێکدانــەوەی «دوورکەوتنــەوە لــە ئەگــەری مەترســی» یــش دەناســرێتەوە،
لێکدانەوەیەکــی ئایینــی زۆر الوازە لــە بابەتــی بوونــی خــوا ،لەبەرچەنــد هــۆی گرنــگ.
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پێــش هەمــوو شــتێک دەبێــت بزانیــن کــە ئــەم مــەرج بەســتنەی پاســکال لەگــەڵ بابەتــی
ســەلماندنی بوونــی خــوا یەکناگرێـــتەوە وە ئەگــەر ئەمــە لەبەرچــاو بگریــن کــە چانســی
نیســبی بوونــی خــوا لەبەرامبــەر قازانجەکــەی دانــاوە ،لــە ئەنجــام بۆمــان دەردەکەوێــت کــە
ئــەم لێکدانەوەیــە لــە پێــش ئــەوەی بتوانێــت بوونــی خــوا بســەلمێنێت رەتــی دەکاتــەوە.
هەروەهــا پێویســتە ئێمــە ســنوورەکانی ئــەم لێکدانەوەیــە بناســین .لەڕاســتیدا پاســکال بــۆ
بەرگــری کــردن لــە مەســیحیەکان ئــەم لێکدانــەوەی ئەنجــام داوە وە خواکانــی ئایینەکانــی
تــری بــە تــەواوی پشــت گــوێ خســتووە وە بــەم جــۆرە ئامانجەکانــی خــوا لەگــەل
رێنماییەکانــی بنچینەیــی ئایینــی مەســیحیەت بــە یەکســانی زانیــوە .ئەگــەر بمانەوێــت لــە
دیــدی ئایینەکانــی تــر ورد ببینــەوە لــەم لێکدانەوەیــە ،ئــەوا بەتــەواوی هەلدەوەشێـتـــەوە .لــەم
مــەرج بەســتنەدا چــووار دەرچــوون لــەڕووی بیــرکاری دیارکــراوە ،لەکاتێکــدا کــە ئەگــەر
ئێمــە بــاوەڕ و رێنماییەکانــی هەمــوو ئایینەکانــی تــر لــەم هاوکێشــەیە زیــاد بکەیــن چانســی
چوونــە بەهەشــت زۆر کــەم دەبێتــەوە.
هەڵبژاردنی خوای دروست
ژمارەیەکــی زۆر ئاییــن هــەن لــە جیهانــدا کــە زۆربەیــان خاوەنــی رێنماییەکانــی
خۆیانــن کــە پێچەوانــەی رێنماییەکانــی ئایینەکانــی دیکــەن .لــە ئایینەکانــی ئیســام وە
مەســیحیەت کــە دوو ئایینــی بەربــاو و هەرەگــەورەن ،بەڕاشــکاوی فەرمانکــراوە کــە بــۆ
چوونــە بەهەشــت واجبــە خــوای راســتەقینە بپەرەســتن لەگــەڵ جێبەجــێ کردنــی رێوەرەســمە
ئایینییــەکان بەدروســتی .لــە ئایینــی مەســیحیەت بــۆ چوونــە بەهەشــت پێویســتە کەســی
ئیمانــدار بــە باوەڕهەبــوون بــە مەســیح وەک رزگارکــەر ،لــە گونــاح پــاک ببێتــەوە وە ئــازاد
ببێــت( :یوحەنــا ( ،)٣ :١٨-٣٦دووەم تســالونیکیان ( ،)٦:١- ١٠مکاشــەفە .)٢١ :٨
وە بەپێــی هەندێــک ئایەتەکانــی قورئــان چارەنووســی پەیرەوانــی ئایینەکانــی تــری
(ســورەتی
بێجگــە لــە ئیســام دۆزەخــە( :ســورەتی آل عمــران :ئایەتــی ،)٨٥
(ســورەتی االعــراف:
النســاء:ئایەتی( ،)٥٦ســورەتی المائــدە :ئایەتــی ،)٧٢-٧٣
ئایەتــی ( ،)٥٠ســورەتی االســراء :ئایەتــی ( ،)٩٧-٩٨ســورەتی البینــە :ئایەتــی .)٦
پەیامــی هەمــوو ئــەم ئایەتانــە ئەمەیــە کــە بــۆ گەیشــتن بــە بەهەشــت خواپەرەســتی بــە
تەنهــا بــەس نییــە.
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هەروەهــا ئەگــەر خوایەکــی هەڵــە بپەرەســتن ،تەنانــەت ئەگــەر هەمــوو رێنماییــەکان و
فەرمانەکانــی ئایینەکەتــان جێبەجێــش بکــەن ،هــەم دیســان ئەگــەری چوونــە دۆزەختــان لــە
پێشــە .بۆنموونــە ئەگــەر خــوای مەســیحیەکان و یــان جولەکــەکان دروســت بێــت ،پەیرەوانــی
گشــت ئایینەکانــی تــر وەک ئیســام  ،بووداییــەکان وە هینــدووەکان بەبــێ گوێــدان بــەوەی
کــە چەنــد گوێڕایەلــی ئایینەکەیــان بوونــە وە چەنــد ئینســانی بــاش بوونــە ،رەوانــەی دۆزەخ
دەکــرن .لــە ئەنجیــل نووســراوە« :بــەاڵم ئەوانــەی نکوڵیــان کــرد لــە ناســین و قەبوڵکردنــی
خــودا وە پەســەند کردنــی نەخشــەی رزگارکــردن لــە رێگــەی عیســی مەســیح ،بــە ســزای
خۆیــان دەگــەن وە هەتاهەتایــە لــە وجــوودی خــودا دووردەکەونــەوە وە هەرگیــز گەورەیــی
و شــکۆی خــودا نابینــن»(دووەم تســالونیکیان .)٨ :١-٩ :ئایەتەکانــی وەک ئەمــە لــە
قورئانیــش هــەن« :هەرکەســێک بێجگــە لــە ئیســام ئایینێکــی تــر هەڵبژێرێــت لێــی قەبــوڵ
ناکرێــت وە لــە رۆژی قیامەتــدا لــە زەرەرمـەنـــدان دەبێـــت» (آل عمــران.)٨٥ :
بــە پێــی هەندێــک تەفســیری قورئــان لەوانەیــە ئــەم ئایەتــە مەســیحیەکان و یەهودیــەکان
نەگرێتــەوە چۆنکــە لــە ئایینەکانــی ئیبراهیمــی هەژماردەکــرن ،بــەاڵم ئەوانــەی الیەنگــری
ئایینەکانــی ئیبراهیمــی نیــن وە یــا الیەنگــری هیــچ ئایینێــک نیــن لــە زەرەرمەنــدان
(الخـــاسرین) هەژمــار دەکرێــن .کەواتــــە ئەگــەر بەپێــی ئــەم ئایەتــەی قورئــان بێــت ئێســتا
نزیکــەی  ٪٤٥دانیشــتووانی جیهــان لــەو زەرەرمەندانــەن .لەبیرمــان نەچێــت کــە لــە هەندێک
ئاییــن باوەڕیــان بــە دۆزەخ و بەهەشــت نییــە ،ئەگــەر خــوای راســتەقینە لــە یەکێــک لــەم
ئایینانــە بێــت کــە باوەڕیــان بــە قیامــەت نییــە ،ئــەوا لێکدانەوەکــەی پاســکال بــە تــەواوی
بــێ ســوودە.
لــە لێکدانەوەکــەی پاســکال ،خــوا پێناســەیەکی زۆر ســنووردار و دیاریکــراوی هەیــە.
ئەگــەر بەڕاســتی خوایەکیــش هەبێــت ،دیســان ناتوانیــن بەئاســانی راســتی بۆچوونەکــەی
پاســکال قەبــوڵ بکەیــن.
بــۆ نموونــە بۆچــی دەبیــت خوایەکــی بەهێــز و توانــا وە میهرەبــان ،مەخلوقاتەکانــی تەنهــا
بەهــۆی بــێ بــاوەڕی رەوانــەی دۆزەخ بــکات؟ ئەگــەری ئــەوە کــە خــوا مەخلوقەکــەی
بەهــوی گومــان کــردن پاداشــت بــکات هــەر بەهەمــان ئەندازەیــە وە لــە ئەنجامــدا مــەرج
بەســتنی پاســکال هەڵدەوەشێــــتەوە.
ســەڕەرای ئەمانــەش بــاوەڕ هەبــوون بــە خــوا تەنهــا بــۆ رزگار بــوون لەئەگــەری چوونــە
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دۆزەخ ،بیرۆکەیەکــی پــووچ و بەتـــاڵە .بەدڵنیاییـــەوە خوایەکــی زانــا زۆر بــە ئاســانی
دەتوانێــت فێـــلبازەکان بناســتەوە وە تەنهــا ئیماندارانــی راســت و دروســت پاداشــت بــکات وە
نــەک ئەوانــەی تەنهــا لــە ترســی دۆزەخ دەیـــپەرەستن.
زیان چییـە؟
بــە پێــی بۆچوونەکــەی پاســکال کەســی ئیمانــدار زەرەر نــاکات تەنانــەت ئەگــەر خــوا
راســت نەبیــت بــەاڵم ئــەم بۆچوونــە وەک پێویســت دروســت نییــە .باوەڕهەبــوون بــە خــوا
دەتوانێــت بــۆ هەندێــک کــەس بەهــای قوڕســی هەبێــت .بــۆ نموونــە هەندێک لــە بەتواناترین
میلەتەکانــی دونیــا یاســاکان و سیاســەتە زەبەالحەکانیــان لەســەر بنەمــای بوونــی خــوا
دامەزرانــدووە وە هەروەهــا ئاییــن هۆکارێکــی ســەرەکی شــەڕەکان بــووە لــە مێــژوو وە
ئێســتاش خەلکانێکــی زۆر بەهــۆی ئایینــەوە دەکــوژرن و دەردەکــرن لــە ماڵەکانیــان .مافــی
خەلکانێکــی زۆر چ وەک تــاک وە چ وەک گــروپ بەهــۆی باوەڕەکانیــان وە بەنــاوی
خــوا پێشــلکراوە وە یــان بەکۆمــەڵ جینوســایدکراون یــا دەرکــراون .ژیانــی میلیاردەهــا
کــەس لــە ســەر گــۆی زەوی لــە ژێــر کاریگــەری راســتەوخۆی باوەڕەئـــایینییەکان بوونــە وە
هــەن .ملکەچــی کوێـرکوێـــرانە بانگەشــەکان وە بڕیاردانــەکان لەســەر بنەمــای راســتبوونی
بــاوەڕەکان ،تەنهــا لەبەرئــەوەی خــوای هەلبژێــردراوی ئێمــە راســتە و پاداشــتمان دەدات،
مــەرج بەســتنێکی الواز دێتــە بەرچــاو ،لەکاتێکــدا کــە هێــچ بەڵگەیــەک ئــەم بریــارە
پشتڕاســت ناکاتــەوە وە بەتایبەتــی کــە لەوانەیــە لــە ئەنجامــی ئــەم هەلبژاردنــە خەلکانێکــی
زۆر ئــازار ببینــن.
سەرچاوە:
1) Popkin, Richard H. The Columbia History of Western Philosophy.
New York: Columbia University Press, 1998.
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وەرزی نۆیەم

«خوا سنووردار وە شیاوی تێـگەیشتن وە
روونکـردنەوە نییە ،پێـویستە بە سادەیی باوەڕمان بە
خوا هەبێت».
بەشــێکی زۆر لــە خواپەرەســتان کاتێــک بەڵگــە و لێکدانەوەکانیــان رەت دەکرێنــەوە وە
وەاڵمیــان پــێ نامێنێــت پەنــا دەبەنــە ئیمانەکانیــان:
● من پێویستیم بە بەڵگە نییە ،تەنها باوەڕم هەیە.
● ئەگەر تۆش وەک من باوەڕت هەبووایە تێدەگەیشتی کە راستە.
● خوا لە دەرەوەی تێگەیشتنی مروڤە ،تۆ دەبێت بەسادەیی قەبوڵی بکەیت.
لەبــارەی هەرکامەیــان ،بانگــەوازی باوەڕهەبــوون تێکەلــە بــە سەفســەتە( .)١بــە پێــی
ئــەم پێناســەیە پەنابــردن بــۆ خــودی ئیمــان بەواتــای وازهێنــان لــە گفتوگۆویەکــی لۆژیکیــە
وە کاتێــک الیەنێــک وەاڵم و بەڵگــەی گونجــاو بــۆ پشتڕاســت کردنــی ئیددیعایەکــەی
ناهێــنێـــتەوە یەکســەر پەنادەباتە وشــەی ئیمان (باوەڕ) .ئەگەر بڵێـــیت باوەڕمان بە شــتێک
هەیــە واتــە تەنهــا باســی هــۆکاری باوڕەکــەت دەکەیــت ،بــەاڵم ئــەم قســەیە ناتوانێــت
کەســانی تــر قایــل بــکات تــا وەک ئێــوە بیربکەنــەوە .تەنهــا ئــەم قســەیە کــە کەســێک
بــاوەڕی بــە سیســتەمێکی فیکــری هەیــە ناکرێــت بەهەمــان شــێوە بــۆ کەســانی تریــش
بەڵگــە بێــت تاکــۆ ئــەو سیســتەمە فیکریــە قەبــوڵ بکــەن.
پـووچ بوونی بەکارهێـنانی ئیمان وەک بەڵـگە
بــە زۆری کاتێــک کەســێکی باوەڕمەنــد ناتوانێــت روونکردنەوەیەکــی گونجــاو و
لۆژیکــی بــۆ ســەلماندنی باوەڕەکانــی بخاتــەڕوو ،خــۆی لەپشــت ئیمانەکــەی دەشــاردەوە.
ئــەم تاکتیکــە بــۆ الدانــە لــەم راســتیە کــە لەڕاســتیدا هیــچ بەڵگــەی زانســتی و شــیاوی
پەســەندی پــێ نییــە بــۆ پشتڕاســت کردنــی بانگەشــەکەی .لەگــەڵ هاتنەنــاوەوەی ئیمــان
بــۆ نــاو هاوکێشــەکە ئیتــر لێکدانــەوە و بەڵگــە پێناســەی خــۆی لەدەســت دەدات چونکــە
بــە پشــت بەســتن لــەم جــۆرە سەفســەتانە دەتوانێــت هەمــوو شــتێک بــۆ خـــۆی پشتڕاســت
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بکاتــەوە.
ئێــوە دەتوانــن باوەڕتــان بەوەهەبێــت کــە ســەگەکەتان گورگــە یــا خــۆد هەمــوو شــەوێک
کاتێــک لــە خــەدان بوونەوەرەکانــی هەســارەکانی تــر دێنــە ســەر زەوی بــۆ رفاندنتــان
وە یــان ســەروک کۆمــار تەنهــا مودێلێکــی هۆلۆگرافیــە .ئیتــر بــۆ پشتڕاســت کردنــی
ئــەم شــتانە بــە بەڵگــە ناســەلمێنن ،تەنهــا باوەڕتــان هەیــە کــە ئەمانــە راســتن .ئەمــە واتــە
هیــچ کەســێک بڕواتــان پــێ نــاکات وە لەکاتــی پێـــداگریتان لەســەر ئــەم قســانە ،ئــەوەی
وتنەکانتــان دەتوانێــت بســەلمێنێت تەنهــا نەزانینتانــە .هــەر ئیددیعایەکتــان هەبێــت پێویســتە
لەســەرتان بــە بەڵگــەی بەهێــز بیســەلمێنن.
هەندێــک خەلکــی دیکــە هــەن هەوڵـــدەدەن بــەم رســتەیە بەرگــری لــە بانگەشــەکانیان
بکــەن :ئایــا بــڕوات نییــە کــە ســبەی بەیانــی خــۆر هەڵـــدێت؟ بــەاڵم ئــەم نموونەیــە لەگــەڵ
بانگەشــەکانی ســەرەوە شــایانی بــەراورد نییــە .بێگومــان ئێمــە دڵنیایــن لــە هەاڵتنــی
رۆژ چونکــە بەباشــی ئــاگاداری یاســاکانی سروشــتین تایبــەت بەجوڵــەی زەوی لەنــاو
سیســتەمی خـــۆردا وە بەهــۆی نیشــانە و بەڵگەکانــی دیــار وە ئەنــدازەکان دەزانیــن کــە
جیهــان بەشــێوەیەکی تایبــەت کاردەکات .ئێمــە پێویســتمان بــە ئیمــان نییــە چونکــە بەڵگــە
و نیشــانەی پێویســت هــەن ،بــەاڵم رســتەکەی ســەرەوە ناتوانێــت ئیددیعایەکانــی پــووچ و
بــێ ئەســاس بگرێتــەوە.
خوا روون ناکرێتەوە
هەندێــک لــە خواپەرەســتان راســتەخۆ پەنــا نابــەن بــۆ ئیمــان بەڵکــو لــە جیاتــی دەڵێــن:
«خــوا قابیلــی روونکردنــەوە نییــە» ،یاخــۆد «مێشــکی مــروڤ توانایــی تێگەیشــتنی زاتــی
خــوای نییــە» ،جــودا لــە شــێوازی وتنــی ئــەم رســتەیە ،لــە کۆتاییــدا هەردەگەرێتــەوە لــە
چوارچێــوەی وشــەی ئیمانــەوە .ئەگــەر نەتوانیــن لــە شــتێک تێبگەیــن و روون نەکرێتــەوە،
بەگشــتی ناتوانیــن دەلیلێکــی گونجــاو و مەعقــول بــۆ قەبوڵکردنــی پەیــدا بکەین .خوایەکی
گــەورە و بــێ وێنــە ناکرێــت پشــت گــوێ بخەیــن ،لــە هەمــان کاتیشــدا ناسەلمێـــنرێت.
بۆنموونــە گریمــان مــن بمەوێــت لێکوڵینەوەیــەک لــە بابەتێکــی شــوێنەوار پیشــکەش
بکــەم کــە ســەبارەت بــە کۆزەیەکــی نەبینــراوە .پســپۆرەکان چاوەڕوانــی ئــەوەم لێـــدەکەن کــە
بەجۆرێــک وەســفی کۆزەکــە بۆیــان بکــەم تاکــۆ بتوانــن تایپۆگرافیەکــەی دەســت نیشــان
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بکــەن وە بــەم جــۆرە ئیددیعــای هەبوونــی کۆزەیەکــی وا بســەلمێنرێت .ئەگــەر پێیــان بڵێــم
تەنانــەت نازانــم بــە چ شــێوەیەکە ،بەمجــۆرە هەمــوو لێکدانەوەکانــم بــۆ ســەلماندنی بوونــی
کۆزەکــە بێمانــا دەبێــت .ئەگــەر دڵنیــام لــەوەی کــە بەڕاســتی کۆزەیــەک هەبــووە ،لەســەرم
پێویســت دەبــوو بــەالی کــەم نیشــانەکانی شــێوەی کۆزەکــە روون بکەمــەوە ،وەک رەنــگ،
شــێوە و ئەنــدازە وە ئەســتووری وە  ...هتــد .وەک گاڵتــە دەبــوو ئەگــەر بڵێـــم کۆزەکــە هەیــە
بــەاڵم نازانــم رەنگــی قاوەییــە یــا نــە .ئەگــەر نیشــانەکانم نەبیــت وە نەتوانــم دیــار بکــەم ئیتــر
ناتوانــم ئیددیعــای بوونــی کۆزەکــەش بکــەم.
ئــەو کەســانە کــە تووشــی بیروکــەی خــوای بــێ وێنــە دەبنــەوە کــە قابیلــی وەســف کــردن
نییــە ،لەوانــە واتێبگــەن کــە بەڵگــەی پێویســت بەردەســت نییــە بــۆ رەت کردنــەوەی بوونــی
خــوا .بــە هەمــان شــێوە لەســەر بوونــی خــواش هیــچ بەڵگەیــەک نییــە ،بۆیــە لــە نەبوونــی
بەڵگــە و نیشــانەی پێویســتە لــە ژیانیــان وەک بێخودایــەک بــەردەوام بــن.
ناپەیوەست بوونی ئیمان
هــەروەک لــە وەرزی پێنجــەم باســمان کــرد ،بــڕوا هەبــوون بــە شــتێک نابێتــە بەڵگــەی
دروســت بوونــی ئــەو .راســتیەکان بــە تــەواوی ســەربەخۆن لــە باوەڕەکانمــان .لەوانەیــە ئیمانــی
ئینســانەکان لەســەر باوەرێــک هەڵــە بێــت ،بــەاڵم راســتیەکان هــەر راســتن تەنانــەت ئەگــەر
هیــچ کەســێک بــاوەڕی پــی نەبێــت.
بــۆ نموونــە دیاریــەک لــە کەســێک وەردەگــری وە تــۆ هێشــتا دیاریەکــەت نەکردووتــەوە وە
باوەڕێــت بــەوە هەیــە کــە ملوانکەیەکــی ئەڵماســی تێدایــە ،بــەاڵم لەڕاســتیدا لــە نــاو قوتــوی
دیاریەکــەت بوونێکــە .لێـــرەدا هەرچەندیــش بــاوەڕت بــە هەبوونــی ملوانکــەی ئەلمــاس
بەهێــز و زۆر بێــت ،بــەاڵم ئیمــان و باوڕەکــەت ناتوانێــت هیــچ لــە راســتی ئــەوەی لــە نــاو
دیاریەکەیــە بگۆڕێــت .
لــە بریارەکانمــان رێـــژەی هەڵبژاردنــی هەڵــە زور زیاتــرە لــە هەلبژاردنــی دروســت .بــۆ
نموونــە لەوانەیــە هــەزاران پێــش بینیــت هەبێــت بــۆ ئــەو شــتەی دەرونــی قوتــوی دیاریەکەیــە،
بــەاڵم تــا بەڵگــەت پــێ نەبێــت بــۆ ســەلماندنی پێــش بینییەکــەت ،ناکرێــت راســت بوونــی
پێــش بینییەکــەت قەبــوڵ بکرێــت ،وە لــەم رووەوە هیــچ بەڵگەیەکــت نییــە بــۆ راســت بوونــی
بــاوەڕی پیــش بینییەکەتــان.
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1) Bennett, Bo. «Appeal to Faith.» Logically Fallacious: The Ultimate
Collection of over 300 Logical Fallacies. EbookIt.com, 2012.
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وەرزی دەیەم

«هیچ بەڵگە و نیشانەیەک بۆ رەتـکردنەوەی
بوونی خوا لەبەردەست نییە».
هەندێــک لــە خوابــاوەڕان کاتێــک رەخنەیــان لــێ دەگیرێــت ،ســوود لــەم ســتراتیژیە
وەردەگــرن کــە بــاری ســەلماندن لەئەســتۆی بــێ باوەڕەکانــە .هەرچەنــدە ئــەم تاکتیکــە
زۆر ژیرانەیــە بــەاڵم دەرگا وااڵ دەکات بــۆ بــەرەو بێمانــا چوونــی گفتوگــۆو .بــە پێــی ئــەم
لێکدانەوەیــان تــا کاتێــک کــە هەڵەبوونــی باوڕەکەمــان نەســەلمێندراوە دەتوانیــن بــڕوا بەهــەر
شــتێک بهێنیــن تەنانــەت ئــەو شــتانەی تائێســتا بیرمــان لــێ نەکردووتــەوە .روون و ئاشــکرایە
کــە لــەم حاڵەتــەدا زمانــی لۆژیــک بــۆ تێگەیشــتنی راســتیەکان بەکارناهێــت.
ئەگــەر بنەمــای باوەڕهەبــوون بــە دروســتی بابەتێــک ،نەبوونــی بەڵگــە و شــایەت بــۆ
رەتکردنــەوەی بابەتەکــە بێــت ،بــە بــێ بیرکردنــەوە دەتوانیــن ژمارەیەکــی بــێ کۆتایی بابەت
بــە راســت و دروســت بزانیــن تەنهــا لەبــەر نەبوونــی بەڵگــەی پێویســت بــۆ رەتکردنیــان .زۆر
لــە لێکۆڵــەران لــەم بابەتــە ئیلهامیــان وەرگرتــووە وە تاقیکردنەوەکانــی هــزری زیرەکانەیــان
دروســت کــردووە:
● دەعبــای ئێســپاگەتی ئــەو باڵندەیــە کــە بەدەســت و قاچەکانــی خــۆی کــە لەشــێوەی
ئیسپاگێـــتین زەوی دروست کردووە)١(.
● ئەســپی رەنــگ پەمەیــی نادیــار ،ئــەو ئەســپەیە کــە ئەوانــەی باوەڕیــان پێیــە دەڵێــن
دیارنییــە بــەاڵم رەنگــی پەمەئیــە)٢( .
● ئەژدەهــای گەراجــی ماڵــی کارل ســاگان  Carl Saganتاقیکردنەوەیەکــی هزریــە
کــە لــە دەســپێکی کتێبەکــەی  The Demon-Haunted Worldهاتــووە .ئــەم ئەژدەهایــە
نادیــارە وە لــە نــاو هــەوا مەلــەدەکات ،هیــچ گەرمایــەک دروســت نــاکات وە الشــەی نییــە
کەواتــە ناتوانیــن بــە پێنــج هەســتەکانی مــروڤ لــێ تێبگەیــن)٣(.
● قۆڕیــە ئەســمانییەکەی راســل؛ ئــەو قۆریــە خەیاڵیەیــە کــە لــە مەدارێــک لــە دەوری
خــۆر دەســۆڕێتەوە وە بەهیــچ شــێوەیەک ناتوانرێــت بوونــی رەت بکەینــەوە(.)٤
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هەڵبەتــە ئــەم نموونانــە زۆر پێکەنیناویــن وە بێگومــان بێرترانــد راســل Bertrand
 Russellخۆی باوەڕی بەم قۆڕیە سەرســۆرهێنەرە نەبووە کە لەدەوری خـــۆر دەســۆرێتەوە.
لەهەمــان کاتــدا بەهیــچ جۆرێــک ناتوانیــن بەدڵنیایــی تــەواوەوە ئــەم بانگەشــە خەیاڵیانــە
رەتبکەینــەوە وە بــەم شــێوەیە بێمـانـــا بوونــی ئــەم جــۆرە بیرکردنــەوە دەردەچێــت.
بەڵـگەهێـنانەوەکانی هەڕەمـەکی
نموونــەی ئەژدەهــای کارل ســاگان بێســوودبوونی ئــەم بەڵگەهێنانەوەیــە لەدیارکردنــی
راســتیەکان دەردەخــات .بەڵگەهێـــنانەوە بەشــێوەی هەڕەمەکــی بەجۆرێــک بیانووهێـــنانەوەیە
بۆئــەوەی بەبــێ بەڵگــە بتوانرێــت بەرامبــەر رەخنــە ئاراســتەکراوەکانی لێـــکدانەوەکەی
پاســاو بهێـنرێـــتەوە( .)٥بــەزۆری کەســی ئیددیعاکــەر کاتێــک پەنادەباتــە بەڵگەهێـــنانەوەی
هەڕەمەکــی کــە بــێ هیوایــە وە دەیەوێــت بیردۆزەکــەی خــۆی رزگار بــکات لــە رەتبوونــەوە
بەهــۆی دژەبەڵگــەکان.
ئەژدەهاکــەی گەراجــی کارل ســاگان لەبەرئــەوەی نادیــارە ،نابینرێــت .بــەاڵم وادابنێـــین
کەســێک گومانــی هەبێــت لەمــە وە داوای بەڵگــەی ســەلماندن بــکات .ئەژدەهاکــە شــوێن
پێــی نییــە چونکــە لــە هــەوا دەجوڵێتــەوە وە ئاگــرە نادیارەکــەی دەمــی هیــچ گەرمایەکــی
نییــە .بــەم جــۆرە نەبوونــی بەڵگــە و نیشــانەی لۆژیکــی و زانســتی دەکرێتــە پاســاو .بــە
دڵنیاییــەوە ئــەم پاساوهێـــنانە بەهیــچ جۆرێــک ناتوانــن راســت بوونــی ئیددیعــای ســەرەکی
پشتـــڕاست بکەنــەوە .لەڕاســتیدا بــۆ ئــەو شــتانەی کــە وجوودیــان نییــە پەنابــردن بــۆ
بەڵگەهێنانــەوەی بــەم جــۆرە ســادەترین رێگەیــە .چونکــە بــەم رێگەیــە دەکرێــت هەرچەنــد
بمانەوێــت لێکدانــەوەی خەیالیمــان هەبێــت.
زیادکردنــی وەســفەکانی نــاڕوون و ئالــۆز ســەبارەت بــە خــوا هەرهەمــان بەرەنجامــی
بەڵگەهێنانــەوەی هەڕەمەکــی لــە الیــەن خواباوەڕانــە .ئــەم بیانووهێـــنانەوانەی کــە لــە
وەرزی رابــردوو باســکرا (خــوا لــەدەرەوەی تێگەیشــتنی ئێمەیــە) ،هەندێــک نموونــەن لەســەر
بەهەڵەدابردنــی هەڕەمەکــی  . ad hoc fallacyئەمجــۆرە بەڵگەهێنانەوانــە ئەوەنــدە بابەتــی
بوونــی خــوا ئاڵـــۆز دەکاتــەوە کــە ناکرێــت ئــەم وێنــا کردنــە رەتبکرێتــەوە وە لــە هەمــان کاتــدا
تۆزقالێــک کاریگــەری نابێــت لەســەر بەرەوپیــش بردنــی ئەرەبانــەی ئیددیعــای بوونــی خــوا.
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد

63

بێ باوەڕبوون بەواتای باوەڕهەبوون بە شتێکی تر نییە
ئــەم رســتەیە بۆچوونــی الئیــرادی خواپەرەســتانە ســەبارەت بــە بــێ بــاوەڕی بێخودایــان
وە بەتایبەتــی کاتێــک داوای لێـــدەکات نەبوونــی خــوا بسەلمێـنێـــت .لــە کاتێکــدا
کــە بێـــخوداکانی رەهــا هێــچ باوەڕێکیــان بەبوونــی خــوا نییــە ،زۆر لــە بێخــوداکان بــە
ئەگنۆســتیک هەژمــار دەکــرن .ئەگنۆســتیک ئــەو کەســەیە کــە بــاوەڕی بــە خــوا نییــە،
بــەاڵم ئەگــەری بوونــی خــوا بــە تــەواوی رەتناکاتــەوە .لەکاتێکــدا کــە ئەتائیســت (بێخــودای
رەهــا) ئــەو کەســەیە کــە بوونــی خــوا بــە تــەواوی رەت دەکاتــەوە .هــەردوو لــەم مەکتەبــە
فیکریانــە لــە بێـــخوداکان هەژمــار دەکرێــن .گرنگــە بزانیــن کــە ئەتائیســت و ئەگنۆســتیک
بــە هیــچ شــێوەیەک لەگــەل یەکتــر ناتــــەبا نیــن .بــۆ بەدەســتهێـــنانی زانیاری زیاتر لەســەر
جیــاوازی نێــوان ئەتائیســت و ئەگنۆســتیک دەتوانــن ســەردانی ماڵپــەری خــوارەوە بکــەن:
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بــۆ پێـــناسەی کەســێکی بێـــخودا ،هەرئەوەنــدە بەســە کــە بــاوەڕی بەهیــچ خودایــەک
نەبێــت .باوەڕنەبــوون بــە شــتێک ئــەوە ناگەینێــت کــە بڕواتــان هەیــە بــە نادروســت بوونــی
شــتەکە بەڵکــو تەنهــا نیشــانەی گومــان کردنــە لــە دروســت بوونــی شــتەکە .بــۆ نموونــە
یەکێــک لــە هاوڕێکانتــان پێتــان دەڵێــت کــە بــە بۆچوونــی ئــەو کۆمپانیــای فــۆردی
ئەمریکــی باشــترین کۆمپانیــای دروســتکردنی ئۆتۆمبێلــە لــە جیهانــدا وە وادبنێــن کــە ئێــوە
هیــچ بیرۆکــە یــا زانیــاری تەواوتــان پــێ نییــە لەســەر ئــەم بابەتــە .لێـــرەدا بــە دڵنیاییــەوە
ئێـــوە ناتوانــن باوەڕتــان بــەوە بهێنــن کــە فــۆرد باشــترین کۆمپانیــای ئۆتۆمبێلــە لــە جیهــان
وە هەروەهــا ناتــوان ئــەم بۆچوونــە رەتیــش بکەنــەوە ،لــەم حاڵەتــەدا ئێــوە بەرامبــەر ئــەم
بۆچوونــەی هاوڕێتــان ئەگنۆســتیکن.
لــە راســتیدا زۆربــەی خەلــک بەالیەنــی کــەم لەبــارەی ژمارەیەکــی زۆر لەخــوا
ئەگنۆســتیکن .چونکــە بەهەرحــال هــەزاران خــوا بــە درێژایــی مێـــژوو هەبوونــە وە هــەن وە
زۆربــەی ئینســانەکان هیــچ کێشــەیەکیان نییــە ســەبارەت بــە بــاوەڕ نەبــوون بــە زۆربــەی
خــواکان وەک زیئــوس  Zeusیــان تــوور  Thorیاخــۆد ئانوبیــس  .)٦( Anubisموســڵمانان
و یەهودیــەکان بــە ئاســانی خــوا بوونــی مەســیح رەتدەکەنــەوە وە ئایینەکانــی یەکتاپەرەســت
پێـــشینەیەکی دور و درێژیــان هەیــە لەســەر رەتکردنــەوە خواکانــی تــر .وەک ریچــارد
داوکینــز دەڵێــت بێـــخووداکان تەنهــا یــەک خــوا زیاتــر لــە یەکتاپەرەســتەکان رەتدەکەنــەوە.
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ئایینــەکان داوای بەڵگــە و نیشــانە دەکــەن لــەو کەســەی باوەڕەکانیــان رەتدەکاتــەوە ،بــەاڵم
بەپێچەوانــە خۆیــان بــۆ ســەلماندنی باوەڕەکانیــان هیــچ بەڵگەیەکیــان پــێ نییــە .ئەگــەر
رۆژێک لە رۆژان بەڵگەی زانســتی و لۆژیکیمان پێشــکەش بکرێت بۆ ســەلماندنی بوونی
خــوا ،بەدڵنیاییــەوە ئامادەیــن ئــەوکات بۆچوونــی خۆمــان بگۆڕیــن .بــەاڵم پێـــویستە پرســیار
و لێـــکۆڵینەوە بکەیــن وە بــەدوای بەڵگــەکان بکەویــن ،نــەک هــەوڵ بدەیــن بــەو ئاراســتەی
پێمــان خۆشــە بەڵگــەکان بخوێنینــەوە و پێبژاریــان بکەیــن .ئێمــە لەکاتــی گومانکــردن لــە
بابەتیــک ،بــۆ زانینــی راســتیەکان بەدواداچــــوون بــۆ بەڵگــەکان دەکەیــن نــەک هــەوڵ
بدەیــن بــە پێـــداگیری کــردن بەڵگەکانمــان بخەینــە قالبــی پێشــتر پەســەندکراوی خۆمــان
بۆئــەوەی ئــەو لێکدانەوەمــان هەبێــت کــە حەزمــان لێیــە.
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وەرزی یازدە

«ئەگەرخوا نییە ،ئەی ئەم گەردوونە چـۆن دروست
بووە؟ تەنها خوا دەتوانێـت بەرپرسی دروست بوونی
ئەم جیهانە بێـت».
ســەرچاوەی دروســت بوونی گەردوون یەکێکە لەو پرســیارە سەرســۆرهێنەرانەی بەدرێژایی
مێــژووی مروڤایەتــی بــێ وەاڵم ماوەتــەوە .هــەزاران ســاڵە ئینســانەکان لەســەر ئــەم بابەتــە
گفتوگــۆو دەکــەن وە هەمــوو ئایینەکانیــش لەهەوڵــی ئــەوەدان کــە بۆچوونەکانیــان بسەپێـــنن
بەســەر بۆچوونەکانــی خەلکانــی تــر .لــە وەرزی یەکــەم بــە کورتــی باســی ئاڵــوزی وە
هەروەهــا ســەرچاوەی ژیانمــان کــرد .بــەاڵم رووبــەروو بوونــەوە لەگــەڵ ئــەم پرســیارە بــۆ
زانســت ئاســان نییــە؛ کــە ســەرچاوەی ژیــان چییـــە؟ یــا خــۆد لــە راســتیدا ئامانجــی
ســەرەکی لــە هەبوونــی ئێمــە و گــەردوون چییـــە؟
وەاڵمی سادە ئێستا ئەوەیە :کە ئێمە نازانین وە لەوانەیە هەرگیز بەوردی لە چۆنییەتی
دروســت بوونــی گــەردوون تینەگەیــن ،یــان ئایــا هیــچ شــتێک لەپێــش ئــەم جیهانــە هەبــووە یــا
نــە؟ وە کۆتایــی ئــەم جیهانــە چــۆن دەبێــت؟ لەهەمــان کاتــدا هەندێــک بیــردۆزی بەهێــزی
زانســتی هــەن کــە دەکرێــت لێیــان بڕوانیــن .بەهەرحــال نەبــوون و دڵنیانەبــوون لــە وەاڵمــی
وردی ئــەم پرســیارانە نابێتــە هــۆی پەســەند کردنــی وەاڵمــە دروســتکراوە بــێ بنەمــاکان.
تــرس وە هەســت کــردن بەنەبوونــی ئاســایش لەبەرامبــەر بابەتــە نەزانــراوەکان لــە دەروونــی
مــروڤ دایــە .بــە درێژایــی مێـــژوو مــروڤ ســوودی وەرگرتــووە لــە خــوا و ئاییــن و
بابەتەکانی تری دەرەوەی سروشــتی ،بۆ پڕکردنەوەی کەلێنە نەزانراوەکانی دەورووبــــەری.
ئەمــە بـــووە هــۆی دروســت بوونــی وشــەی خــوای کەلێنــەکان وە لــە هەرشــوێنێک مــروڤ
لــە شــتێک تێـــنەگەیشتبوایە یەکســەر لەرێگــەی خــوای کەلێـــنەکان ،بۆشــاییەکان پــڕ
دەکرانــەوە .بــەاڵم کێشــە کاتێــک دروســت بــوو کــە لەگــەڵ بــەرەو پێــش چوونــی زانســت
ئــەم کەلێنانــە بچــووک و بچووکتــر دەبــوون .ئێمــەی ئینســانەکان بەدرێـــژایی مێـــژوو
توانیومانــە بــۆ زۆربــەی نهێـــنییەکان و کەلێـــنەکان روونکردنــەوەی سروشــتی بدۆزینــەوە
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وە بێگومــان ئێســتاش زۆر نهێـــنی مــاون کــە پێـــویستە خــواکان لێیــان بهێـــنینە دەرەوە وە
بــە روونکرنــەوەی زانســتی چارەســەریان بکەیــن .لەوانەیــە ئــەم نموونەیــە لــە داهاتــووش
بــەردەوام بێــت وە شــوێنێکی زۆر بچــووک بــۆ خــوا (ئــەو وەاڵمــە بــێ بنەمایەیــە) بمێنێتــەوە
وە بیرۆکــەی یەکتاپەرەســتی بــۆ وەچەکانــی ئــەوکات بــێ نرختــر دەبێــت لــە پانتێـئـــۆنی
یونانــی  pantheonبــۆ ئێمــە.
پاڵــنـەری ســـەرەکی
بەڵگــەی گــەردوون ناســی ،ئــەو بەڵگەیەیــە کــە هەوڵــی ســەلماندنی بوونــی خــوا دەدات
لەرێگــەی بەکارهێنانــی بنەمــا و راســتیە دیارەکانــی گــەردوون .دەکرێــت ئــەم بەڵگەیــە
بــەم شــێوەیە کــۆرت بکرێتــەوە :لەبـــەر ئــەوەی هەمووشــت لــە جیهانــە پێـــویستی بــە هــۆکارە،
کەواتــە گەردوونێـــش دەبێـــت هــۆکاری خــۆی هەبێـــت .بەهەرحــال ئەگەرچــی زۆربەی یاســا
زاڵەکانــی فیزیایــی یاســای هــۆ و ئەنجــام پەیــڕەو دەکــەن ،بــەاڵم واتــای ئەمــە نییــە کــە
خــوا دروســتکەر و هــۆکاری گــەردوون بێــت.
ئەگــەر بگەرێـــینەوە دواوە وە بڕوانینــە رووداوێــک ،هەمیشــە رووداوێکــی تــر هەبــووە وە
لەپێــش ئەویــش رووداوێکــی تــر و ...هتــد .بــەاڵم بەپێــی بــاوەڕی خواپـــەرەستان ناکرێــت ئــەم
زنجیــرە رووداوانــە بــێ کۆتایــی بــن وە دەبێــت هۆکارێکــی ســەرەکی و گەورەتــر لــە هەمــووان
هەبێــت کــە بەرپرســی دروســت بوونــی ئــەم هەمــوو رووداوانەیــە .لەبــەر ئــەوەی رووداوەکان
ناتوانــن هۆکاربن،پێـــویستە شــتێکی تــر لــە ســەرەتاوە هەبووبێـــت کــە هــۆکاری راســتەقینەی
دروســت بوونــی هەموویــان بێــت.
ئــەم لێکدانــەوە لەوانەیــە لــە ســەرەتاوە لۆژیکــی بێـــتە بەرچــاو ،بــەاڵم لەکاتــی وردبوونــەوە
لەســەری بۆمــان دەردەکەوێــت کــە ئــەم لێکدانەوەیــەش هــەروەک لێکدانــەوەی خــوای وێنــا
کــراو لــە لێکدانــەوەی دیزاینــەری وشــیار (هــەروەک لــە وەرزی یەکــەم روونکرایتــەوە)
دەکەوێتــە داوی هەمــان کێشــە :ئەگــەر هەمــوو شــتێک پێویســتی بــە هــۆکار و دروســتکەر
هەبێــت ،کەواتــە هــۆکار و دروســتکەری خــودی خــوا کێیــە؟ لێکدانــەوەی گــەردوون ناســی
لەجیاتــی چارەســەرکردنی کێشــەی زنجیــرەی هۆیــەکان ،بــە زمانێکــی جیاواز کێـــشەیەکی
تــر بەهەمــان شــێوە دەهێـنێـــتە پێشــەوە .ناکرێــت پرســیارێک بــە پرســیارێکی گەورەتــر وەاڵم
بدرێتــەوە.
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لــە راســتیدا ئــەم گفتوگۆیــە تووشــی بەهەڵەدابردنــی  special pleadingدەبێتــەوە .ئــەم
بەهەڵەدابردنــە جۆرێکــی تایبەتــە لــە دوڕوو بــوون ،وە کاتێــک روودەدات کــە رێگەچــارەی
پێشــکەش کــراوی کەســێک بەســوودوەرگرتن لــە لۆژیــک و یاســای خــودی کەســەکە
هەڵدەوەشێـــتەوە( .)١لــەم جـــۆرە بەهەڵەدابردنــە ،لۆژیــک و یاســاکانی کەســی بەڵگەهێنــەر
هەمووشــت دەگرێتــەوە بێـــجگە لــە لێکدانــەوە و رێگاچــارە پێشــکەش کراوەکــەی خــۆی.
بەبــێ ئــەوەی بتوانێــت روونبکاتــەوە کــە بۆچــی جیــاوازی تەنهــا بــۆ رێگاچارەســەکەی
خۆی دادەنێت وە لۆژیکەکەی نایگرێـــتەوە .ئەگەر هەمووشــت دروســتکەری هەیە کەواتە
بۆچــی خــوا لــەو یاســایە جیادەکرێتــەوە؟ ئەگــەر خــوا پێویســتی بــە دروســتکەر نییــە ،ئــەی
بۆچــی شــتەکانی تــر دروســتکەریان هەبێــت؟
لەڕاســتیدا ئەگــەر ئێمــە دان بــەوەی دابنێـــین کــە لەکۆتاییــدا شــتێک دەبێــت خــۆی
دروســت بووبێــت بەبــێ دەســتێوەردانی هیــچ دروســتکەرێک – هــەروەک خواپەرەســتان
ئــەم ئیددیعایــە دەکــەن بــۆ خواکانیــان – بۆچــی ئێمــە نەتوانیــن ئــەم لۆژیکــە ســەبارەت بــە
خــودی گــەردوون بەکاربهێنیــن؟ واتــە دەتوانیــن الیەنــی ناوەنــد البەیــن وە بەبــێ هێنانــەوەی
کێشــەکان و ئالۆزیەکانــی بابەتــی بوونــی خــوا ،بەهەمــان ئەنــدازە مانــا ببەخشــینە ژیــان.
خراپ تێـگەیشـتن لە فیـزیـا
زۆربــەی ئــەو خواپەرەســتانەی پەنادەبەنــە لێکدانــەوەی گەردوونناســی ،لــە روانگەیەکــی
هەڵــەوە ئــەم بەڵگەیــە دەبەســتنەوە بــە فیزیــا .بەزۆریــش ئــەوان ســوود لــە یاســایی یەکەمــی
تێرمۆدینامیــک وەردەگــرن :مــاددە و وزە ،نــە دروســت دەبــن وە نــە لەناودەچــن( .)٢لەبیرمــان
نەچێــت تەنــەکان جۆرێکــن لــە وزە .بــە پێــی لێکدانــەوەی ئــەوان ناکرێــت لــە سروشــت
شــتێک لــە هیچــەوە دروســت ببێــت وە دیــارە کــە پێویســتی بــە روونکردنەوەیەکــی دەرەوەی
سروشــتی هەیــە.
خوابـــاوەڕان وا لێـــکدەدەنەوە کە بە پێ یاسایی تێرمودینامیک سەلمێـــنراوە کە پێـــویستە
ســەرچاوەیەکی ســەرەکی هەبێــت بــۆ هەمــوو مــاددە و وزەکانــی جیهــان ،بــەاڵم لەڕاســتیدا
بــە شێـــوەکانی تــر دەکرێــت ئەمــە دروســت بێــت .بــۆ نموونــە لەوانەیــە لــە جیهــان یــان
جیهانەکانــی جۆراوجــوردا هەمیشــە بڕێکــی جێگیــر لــە مــاددە و وزە هەبووبــن وە یــان
لەوانەیــە وزەکانــی موجــەب وســالب ،هــۆکاری دروســت بوونــی جیهــان یــان جیهانەکانــی
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جۆراوجــۆر بوونــە لــە ســفرەوە .بێگومــان تــا ئــەم کاتــەی ئێـــمە تێـــدا دەژیــن هەمــوو یاســاکان
و پێکهاتەکانــی ئــەم جیهانــە بەتــەواوی ناناســین ،بــەاڵم ئەمــە نابێتــە دەلیلــی پڕکردنــی ئــەم
کەلێـــنانەی زانســتی بەرێگــەی خــوا .پرســیار ئەوەیــە کــە ئەگــەر لەڕاســتیدا خــوا دەتوانێــت
مــاددە و وزە لــە ســفرەوە دروســت بــکات ،بۆچــی شــتێکی تــر یــا هۆیەکــی تــری سروشــتی
کــە تــا ئێســتا نەناســراوە نەتوانێــت هەمــان کار بــکات؟
هەروەهــا خــودی بیرۆکــەی بەکارهێنانــی یاســا سروشــتیەکان بــۆ بەرگــری کــردن لــە
مێـــتافیزیک ،خــۆی لــە خۆیــدا بێمانایــە .ئەگــەر بەڕاســتی خوایــەک هەبێــت کــە بتوانێــت
هەمــوو یاســا سروشــتیەکان پێشــل بــکات ،ئیتــر پێویســت نەدەکــرا کــە ئــەو لەگــەڵ یاســا
فیزیاییــەکان بگونجێنیــن .هەروەهــا لەالیەکــەوە بەکارهێنانــی زانســت بــۆ پشتڕاســت کردنــی
باوڕەکانتــان لــە رێگــەی بەشــێکی بچــووک وەک یاســای تێرمودینامیــک وە لــە الیەکــی
تــر پشــت گــوێ خســتنی بەشــەکانی تــر لــە کاتــی یەکنەگرتنیــان لەگــەل باوەڕەکانــی
دیکەتــان وەک پەرەســەندن خیانەتێکــی ناشــیرینە لــە بنەمــا زانســتیەکان دەکرێــت.
بەڵگەی گەردوون ناسین هیچ شتێـک سەبارەت بە خوا ناڵێـت
تەنانــەت ئەگــەر بمانەوێــت ئەمــە قەبــوڵ بکەیــن کــە گــەردوون پێویســتی بەجۆرێــک
هــۆکاری ســەرەکی یــا هێزێکــی تایبــەت هەیــە بــۆ جوالنــەوەی گشــتی ،هێشــتا هیــچ
بەڵگەیــەک نییــە تاکــۆ ئــەم هێــزە بــە هیــچ یــەک لــە ســیفەتەکانی خــوا ببەســتەوە وە
هەروەهــا ئەگــەر دروســتکەرێک هەبوایــە ،هێشــتا هیــچ بەڵگەیــەک لەســەر وشــیاری و
دەستێـــوەردان لــە کاروبــاری جیهــان لەبەردەســت نەدەبــوو.
بێگومــان هیــچ بەڵگەیــەک نییــە کــە بســەلمێنێت کــە دروســتکەرەکە خاوەنــی یەکێــک
لــە ســیفەتەکانی خواکانــی ئایینەکانــی جیهــان بێــت .پێــش هەمــوو شــتێک لەبیرمــان
نەچێــت کــە هیــچ بەڵگەیەکیــش نییەکــە نیشــانەی مێتافیزیــک بــوون یــا پیــرۆزی هێزەکــە
بێــت .تەنانــەت ئەگــەر وادابنێیــن کــە لێکدانــەوەی گەردوونناســی ســەبارەت بــە هــۆکاری
جوالنــەوەی گشــتی راســت بێــت ،هــەم دیســان ئــەم ئیددیعایــە هیــچ لەبــارەی ســەلماندنی
بوونــی خــوا پێشــکەش نــاکات ،تەنهــا ئەگــەر خــوا لــەم پێناســەیەدا ســنوودار بکرێــت:
«هێزەکانــی دروســتکەری گــەردوون» .ئەگــەر ئــەم پێـــناسەیە پەســەندبکەین دەبێــت
بــە ئاســانی هێـــزی کارەبــا ،هێـــزی راکێشــانی زەوی وە هێـــزی ناووکــی ناوبنێـــین خــوا.
ئارمین نەوابی ● وەرگێڕانی :كەمال ئەحمەد

69

پێـــناسەی بـــاو و گشــتی خــوا لــە نــاو خەلکــی ئایینــی گرێـــدراوی وشــیاری و هۆشــمەندیە
وە هیــچ جــۆرە بەڵگەیــەک نییــە لەســەر وشــیاربوونی هێزەکانــی سروشــتی ناســراو لــە الیــەن
ئینســانەکانەوە.
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وەرزی دوازدە

«خوا  /ئایین زور یارمەتی منیان داوە،
چۆن دەبێـت راست نەبن».
ئایین بۆ زۆربەی باوەڕمەندان پێـــش ئەوەی وەاڵمدەری پرســیارەکانیان بێـــت ســەبارەت بە
ئامانجــی جەوهــەری هەبــوون و ژیــان ،بابەتێکــی ئەخالقیــە .ئاییــن هەروەهــا بــۆ تاکــەکان
سیســتەمێکی کۆمەاڵیەتــی وە چاودێــری فەراهــەم دەکات وە دەکرێــت بــە بڕبــڕەی پشــتی
ناســنامەی کولتــوری تــاک و کومەڵــگا ئایینییــەکان دابنرێــت .لــە هەندێــک کۆمەڵــگا،
ئاییــن و کولتــوور ئەوەنــدە تێکــەل بــە یەکتربوونــە کــە جیاکردنەوەیــان مومکیــن نییــە وە
قەبــوڵ نەکردنــی بنەمــا ســەرەکیەکانی ئاییــن هەســتی تەنهابــوون و گۆشــەگیربوون الی
تــاک دروســت دەکات.
بێگومــان کەنیســەکان ،مزگەوتــەکان وە بەگشــتی شــوێنەکانی ئایینــی وە گروپەکانــی
ئایینــی هەندێــک الیەنــی باشــیان هەیــە .رووداوە کۆمەالیەتیــەکان لــەو شــوێنانە ئەنجــام
دەدرێــن ،یارمەتیــدەرن بــۆ یەکترناســین و هاوڕێیەتــی وتێکــەل بوونــی زیاتــری خەلــک،
خزمەتگــوزاری راوێــژکاری بــێ بەرامبــەر پێشــکەش دەکــەن وە پێداویســتیەکانی مــاددی
کۆدەکەنــەوە وە دەگەینــن بەدەســتی خەلکــی هــەژار و شــایانی هــاوکاری وە...هتــد .شــاراوە
نییــە کــە زۆر لــە گروپــە ئایینییــەکان ئامــادەن بــۆ خزمەتکردنــی کومەڵــگا وە زۆر لــە
رێکخــراوە خێرخوازیــەکان بنچینەیەکــی ئایینیــان هەیــە.
بــەاڵم بەهەرحــال ســوودەکانی کومەاڵیەتــی ئایینــەکان ناتوانــن سەلمێـــنەری بوونــی خــوا
بــن .ئەگەریــش شــتێک بسەلمێـــنن ،ئەوەیــە کــە کاتێــک ئینســانەکان بــە مەبەســتی
ئامانجێکــی هاوبــەش یەکبگــرن دەتوانیــن بــە ئامانجەکانــی گرنــگ و گــەورە بەدەســت
بهێنــن وەک یارمەتیــدان و هــاوکاری کردنــی خۆیــان و کەســانی دەســت کــورت.
ســوودەکانی بــەژداری کــردن لــەم جــۆرە ئەنجومەنانــە تەنهــا گروپــە ئایینییــەکان ناگرێـــتەوە
بەڵکــو گروپەکانــی ســێکوالریش هەمــان ســوودیان هەیــە ،لــە کاتێکــدا کــە ئــەم گروپانــە
ئیتــر الیەنــە خراپەکانــی گروپــە ئایینییەکانیــان نییــە.
هیــچ بەڵگــە و شــایەتێک لەســەر هــاوکاری کردنــی کەســێک لەالیــەن خــودی خــوا
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نییــە ،تەنهــا پێویســتە چاوەکانتــان بکەنــەوە وە ببینــن کــە مروڤــەکان خۆیــان دەتوانــن
هــاوکاری خۆیــان و کەســانی تــر بکــەن بەبــێ دەســتێوەردانی خــوا .ســوودەکانی گروپــە
ئایینییــەکان بــە مانــای راســتی ئەمــە دەگەیینێــت کــە هــەر گروپێکــی ئینســانی بــۆ
ئامانجێکــی هاوبــەش دەتوانــن یەکبگــرن وە ســوودیان هەبێــت .گــروپ و رێکخــراوی
ئەتائیســتی زۆر هــەن کــە پشــتگیری خەلکــی بــێ بــاوەڕ دەکــەن وە دەبنــە هــۆی دروســت
بوونــی ئــەو هەســتە لــە ناویــان کــە ئەوانیــش ســەربەکومەڵگایەکن.
ئەزمـوونە باشەکان بوونی خوا ناسەلمێـنن
لــە وەرزی حەوتــەم باســی ئەســتەم بوونــی رەتکردنــەوەی ئەزموونــە تایبەتیەکانــی خەلــک
کــرا ،بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا روونکــراوە کــە ئەزموونــە تایبەتیــەکان ناتوانــن ئیددیعــای
بوونــی خــوا بســەلمێنن .هــەر ئــەم بابەتــە ئەزموونەکانــی کەســێک دەگرێتــەوە لــە
چواچێــوەی ئەنــدام بوونــی لــە مزگــەوت ،کەنیســە یــا هــەر گــروپ و شــوێنێکی ئایینــی.
لەوانەیــە ئەزموونەکانــی کەســێک لەنــاو کومەڵێـــکی دیــاری کــراوی ئایینــی پۆزەتیــڤ
بێــت بــەاڵم بــە هیــچ شــێوەیەک ناکرێــت ئــەم ئەزموونانــە بــە بەڵگــەی ســەلماندنی بوونــی
خــوا هەژمــار بکرێــت .بــێ باوەڕەکانیــش هــەروەک خوابــاوەڕان لەوانەیــە تووشــی خەمۆکــی
ببــن وە یــان ســەرکەون بەســەر کۆســپ و کێشــەکانی ژیانیــان ،بــەاڵم هەمــوو ئەوانــە هیــچ
کاریگەریەکیــان نییــە بەســەر ســەلماندن یــا رەتکردنــەوەی بوونــی خــوا.
ئینســانەکانی یارمەتیــدەر وە کۆمەڵەکانــی خێرخــوازی تەنهــا تایبــەت نیــن بــە ئایینێکــی
دیاریکــراو .زۆربــەی ئــەم رێکخــراو و گروپــە یارمەتیدەرانــە وەک ســنووقی منااڵنــی
نەتەوەیەکگرتــووەکان (یونیســف) وە یــان رێکخــراوی پزیشــکانی بێـــسنوور ،ئایینــی نیــن وە
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە بەهیــچ جۆرێــک ناکرێــت رۆلــی گرنگــی ئەمانــە لــە هــاوکاری
کردنــی خەلکــی جیهــان پشــت گــوێ بخرێــت .روون و ئاشــکرایە کــە بەبــێ خــواش دەکرێــت
کاریگــەری ئیجابیتــان هەبێــت لەســەر کومەڵــگا ،کەواتــە کومەڵگایەکــی ســوودمەند نــە
پێویســتی بــە خــوا دەبێــت وە نــە بوونــی خــواش دەســەلمێنێت.
لەگــەل ئەمانــەش مــەرج نییــە هەرکەســێک کــە دەچێتــە مزگــەوت و کەنیســە و شــوێنە
ئایینییــەکان ئەزموونێکــی باشــی هەبێــت .هەروەهــا کۆشــتارە دڕندانــەکان وەک شــەرەکان،
جینوســاید ،گروپــە خۆکــوژەکان وە  ..هتــد هەمــووی لــە ژێــر نــاوی خــوا رووئــەدات .ئەگــەر
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ئەزموونــە باشــەکانی خەلــک لــە شــوێنە ئایینییــەکان بــە نیشــانەی بوونــی خوایەکــی
خێرخــواز و میهرەبــان دابنرێــت ،کەواتــە دەبێــت ئەزمــوون و ئەنجامــە خراپەکانــی گروپەکانــی
ئایینیــش بــە نیشــانەی خراپــە خــوازی خــوا لەقەلــەم بدرێــت .هــەروەک لــە وەرزی پێشــوو
باســکرا ،هەرجــۆرە لێکدانەوەیــە دەکەوێتــە چوارچێــوەی بەهەڵەدابردنــی بــە بەڵگەهێنانــەوەی
هەڕەمەکی.
ئەی ئەو کەسانەی خوا رزگاریان ناکات چی؟
لەبــارەی هەرچیرۆکێــک لــە ســەبارەت بــە الیەنــە باشــەکان بێــت وە گرێــدراوە بــە خــوا و
ئاییــن ،خەلکــی ئایینــی هــەن کــە ئــازار دەبینــن .خواپەرەســتەکانیش ئــازارەکان دەبینــن:
ئەوانیــش وەک هەمــوو خەلکانــی تــر نەخــۆش دەبــن ،تووشــی خەموکــی دەبــن ،دەبنــە
قوربانــی توندۆتیژیــەکان ،دەبنــە کوێلــە ،لــە تەمەنــی زۆر بچــووک ژیانیــان لەدەســت
دەدەن وە  ..هتــد .ئەگــەر بەڕاســتی خــوا بەرپــرس و شــاهیدی هەمــوو رووداوەکانــی ژیانــی
ئینســانەکانە ،کەواتــە یــان دەیەوێــت ئەمانــە رووبــدەن وە یــان روخســەتی روودانیــان ئــەدات.
هــەروەک پێشــتر ئامــاژە پــێ کــرا ،چ لــە ئاســتی بەکۆمــەڵ وە چ لــە ئاســتی تــاک،
ئایینــەکان بــە درێژایــی مێــژوو بەرپرســی روودانــی زۆربــەی رووداوە تــاڵ و ناخۆشــەکان
بوونــە .ئەگــەر دەکرێــت بەبــێ بەڵگــە خــوا بە بەرپرســی رووداوە باشــەکانی ژیانی کەســێک
بزانیــن ،چــۆن دەکرێــت بەرپــرس نەبێــت لــە کارەکانــی ئــەو کەســەی کــە بەهــۆی بیــرو
بــاوەڕەوە هەمــوو خانەوادەکــەی لەدەســت دەدات وە بــەژداری شــەرەئایینییەکان دەکات ،زەرەر
بــە خەلکانــی تــر دەگەیینێــت وە یــان جیــاوازی لــە نێوانیــان دادەنێــت(.)١
لــە وەرزی شەشــەم روونمــان کــردەوە کــە فەرهەنگــی دوعاکــردن دەتوانێــت بــە شــێوەیەکی
ناڕاســتەوخۆ کاریگــەری وێرانکــەری هەبێــت لەســەر ژیانــی تایبەتــی کەســێک .بــە بــڕوای
زۆربــەی ئەوانــەی باوەڕیــان بــە هێــز و کاریگــەری دوعاکــردن هەیــە ،هەرشــتێک کــە
روودەدات بەپێــی ویســتی خوایــە ،بۆیــە کەســی ئیمانــدار دەتوانێــت بــە پشــت بەســتن بــە
دوعاکــردن بــوارەکان بگورێــت وە لــە جێبەجــێ نەبوونــی دوعــاکان خۆدی کەســەکە خەتابارە
چونکــە یــان دروســت دوعــای نەکــردووە ،یــان ئیمانــی الوازە وە ئامۆژگاریەکانــی ئاییــن
پشــت گــوێ خســتووە ،وە یــان وەک پێویســت شــایانی نییــە وە داواکاریەکــە لــە بنەرەتــدا
نادروســتە .بــەاڵم ئەگــەر بــوارەکان بــاش بــوون ،لەبــەر ئەوەیــە کــە دوعاکانــی قەبــوڵ کــراوە
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وە یاخــۆد خــوا لێبــوردە و بەبەزەییــە( .هــذا مــن فضــل ربــي)
بــەم جــۆرە ژینگەیــەک بــۆ تــاک دروســت دەبێــت کــە هەســتێکی نائەمنــی ئیفلیجکــەر
لــەالی دروســت دەکات وە فێــری بەدبەختــی وە پارانــەوە دەبیــت .ئــەم پەیامــە ئایینییــە
ئینســانەکان بــە تایبــەت الوان فێــردەکات کــە نــە کۆنترولــی ژیانیــان لــە دەســت خۆیانــە
وە نــە توانایــی گۆڕینــی داهاتوویــان .ئەنجامــە دەروونییەکانــی ئــەم جــۆرە بیرکردنەوەیــە
دەتوانێــت وێرانکــەر بێــت .دەروون ناســێک بــە نــاوی مارلێــن وینێــل Dr. Marlene Winell
ئــەم جــۆرە کێشــە دەروونیانــەی نــاوی لێنــاوە ســەندرۆمی زەرەی ئایینــی :کومەڵێــک لــەو
نیشــانەکانن کــە بەرەئەنجامــی الســایی کردنــەوەی ئایینــن وە یــان لــەم رێگەیــەوە زیاتــر
تەشــەنەی ســەندووە وە ئەمانــە دەگرێتــەوە :دڵەڕاوەکــی ،خەمووکــی وە دروســت بوونــی
کێشــەکان کارە کومەاڵیەتیــەکان (.)٢
سەرچاوەکان:
“1) God Told Me to Do It.” Huffington Post. Accessed September 15,
2014. http://www.huffingtonpost.com/tag/god-told-me-to-do-it./
2) Winell, Marlene. “Religious Trauma Syndrome.” British Association
for Behavioural & Cognitive Psychotherapies. Accessed September 16,
2014.
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وەرزی سێـنزدە

«خوا خوشەویستیە ،خوا وزەیە»
لــە وەرزی نۆیــەم باســی خەلکــی ئایینیمــان کــرد کــە بەجۆرێــک وەســفی خــوا دەکــەن
کــە رەتکردنــەوەی ئاســان نەبێــت .حاشــاکردنی پێناســەیەکی نادیــار لــە خــوا ئاســان نییــە،
بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا هیــچ بەڵگەیەکیــش پێشــکەش ناکرێــت بــۆ بەرگــری کــردن لــەم
پێناســە نامۆیانــە .ئەگــەر بڵێیــن خــوا هەیــە وە نەتوانــن ئــەم قســەیە روون بکەنــەوە ،کەواتــە
لــە کۆتاییــدا قســەکەتان بــێ مانایــە.
هەندێــک کــەس هــەوڵ ئــەدەن بەجۆرێــک وەســفی خــوا بکــەن کــە لەگــەل هەندێــک
پێناســە کــە پێشــتر راســت بوونیــان ســەلمێنراوە هاوتــا بکــەن .سروشــت ،گــەردوون،
خوشەویســتی ،وزە وە  ...هتــد .بــۆ نموونــە نووســەرێک بــە نــاوی برێنــدەن مــەک فیلیپــس
 Brendan McPhillipsلــە نووســینێکدا بــە نــاوی «ئەنیشــتەن بوونــی خــوا دەســەلمێنێت»
ئیددیعــای ئــەوە دەکات کــە گوایــە خــوا وزەی دروســتکەری ماددەیــە بــە پێــی هاوكێشــە
بەناوبانگەکــەی ئەنیشــتاین ( E=MC2 :)١بەپێــی بۆچوونەکــەی خــوا هەرهەمــان وزەیــە
کــە جیهــان وە هەمــوو شــتی نــاو جیهــان لەئــەو دروســت بوونــە.
کێشــەکە لەوەدایــە کــە وشــەی وزە پێشــتر هەبــووە وە دەکرێــت بــە بــێ بەکارهێنانــی
وشــەی خــوا ئــەم مەبەســتە لــە وەســفی وزە بەئاســانی بگوازرێتــەوە .خــوا وشــەیەکە کــە
لەگــەڵ خــۆی کۆمەڵیــک پێناســەی جۆراوجــۆر هەڵدەگرێــت .بــۆ زۆر کــەس خــوا زیاتــرە
لــە وزەیــەک کــە جیهــان لــێ دروســت کرابێــت ،بەڵکــو خــوا دوعاکانیــان وەاڵم ئەداتــەوە،
فەرمــان و حوکمــی خوایــی دەردەکات وە لــە بچووکتریــن بابەتــی تایبەتــی ژیانــی تــاک
کاریگــەری هەیــە و چاودێــری دەکات .بــۆ ئــەوان خــوا وشــیارە ،ئەتوانێــت بیــر بکاتــەوە،
قســە بــکات ،بریــار بــدات وە دەتوانێــت بەکــردەوە جێبەجێیــان بــکات.
هیــچ بەڵگەیەکمــان نییــە بــۆ پشتڕاســت کردنــەوەی وشــیار بــوون و بــە ئاگابوونــی وزە
وە بێگومــان بەبــێ هەبوونــی ئــەم ســیفەتانە هیــچ کامــە لــە تایبەتمەندیەکانــی وزە ناچنــە
چوارچێــوەی چەمکــی ئیالهــی بوونــەوە .ئەگــەر بڵێیــن خــوا هەرهەمــان وزەیــە ،ئــەوا
تەنهــا یاریمــان بــە وشــەکان کــردووە وە لــە راســتیدا هیــچ لــە پێناســەکان ناگۆردرێــت.
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هێنانــە پێشــەوەی ئــەم جــۆرە ئیددیعایانــە هیــچ زانیاریەکــی بەســوودمان ناداتــێ ،نــە لەســەر
جیهانــی مــاددی وە نــە لەســەر بابەتــی خــودی جەوهــەری خــوا.
پێـناسەکانی خوا
چەندیــن جــۆری جیــاواز لــە خواپەرەســتی هــەن لــە جیهــان وە هەرکامەیــان پێناســەیەکی
تایبەتــی خۆیــان هەیــە ســەبارەت بــە خــوا ،بــەاڵم بەگشــتی هەموویــان لەســەر پێناســەیەکی
بنچینەیــی کۆکــن لەگــەل یەکتــر .یەکتاپەرەســتەکان وەک مەســیحیەکان ،جولەکــەکان
وە موســڵمانان باوەڕیــان بــە یــەک خــوای تــاک و ســەرووی سروشــت هەیــە کــە هێــزی
ئەنجامدانــی هەمووکارێکــی هەیــە .چەندخواپەرەســتان وەک هینــدووەکان ،بەپێــی ئــەو
ناوچــەی تێــدا لەدایکبوونــە باوەڕیــان بــە چەنــد خــوا هەیــە یــا باوەریــان بــە یــەک خــوا هەیــە
کــە شــێوەکانی دەگۆرێــت .لــە هەمــوو حالەتەکانــی خواپەرەســتی ،کاتێــک باســی خــوا
دەکــەن لــە مێشــکیان پێناســەیەکی روون و جێگریــان هەیــە لــە وشــەی خــوا .بــۆ الیەنگرانــی
ئایینەکانــی ئیبراهیمــی؛ جولەکــەکان و مەســیحیەکان و موســلمانان ،خــوا بوونەوەرێکــی
توانــا و چاکەخــوازە کــە بەرپرســی دروســت بــوون وە رێکخســتنی گەردوونــە .بــە پێــی
باوەڕەکانیــان خــوا رۆڵــی ســەرەکی هەیــە لــە ژیانــی رۆژانــەی ئێمــە ،وەاڵمــی دوعــاکان
ئەداتــەوە ،هــۆکاری موعجیزەکانــە وە گوناحبــارەکان ســزا ئــەدات وە ئینســانە چاکــەکان
پاداشــت دەکات.
هەروەهــا گروپێکــی تــری خوابــاوەڕ هــەن کــە بەبــێ ئــەوەی باوەڕیــان بــە ئایینێکــی
دیاریکــراو هەبێــت وە لــە چواچێــوەی پێناســەیەکی تایبەتــی خۆیــان ســەبارەت بــە خــوا
– وەک ئــەوەی لــە دەقــە ئایینییــەکان هاتــووە – باوەڕیــان بــە خــوا هەیــە .زۆربــەی
ئەمانــە دادارباوەڕەکانــن  deistsکــە باوەڕیــان هەیــە بــە بوونەوەرێکــی مێتافیزیکــی ژیــر و
هۆشــمەند کە گەردوون و یاســا زاڵەکانی ناوسروشــتی داڕشــتووە وە دوور لە ســیفەتەکانی
ئینســانی وە بەهیــچ جۆرێــک دەســت لــە کاروبــاری جیهــان وەرنــادات .واتــە نــە دوعــاکان
وەاڵم ئەداتــەوە ،نــە موعجیــزەی هەیــە وە نەهیــچ جــۆرە کاریگەرییەکــی هەیــە لەســەر
ژیانــی تایبەتــی و کۆمەاڵیەتــی خەلــک وە یــان رووداوەکانــی جیهــان.
ئەگەرچــی خــوای داداربــاوەڕەکان زۆر جیــاوازە لــە خــوای ئایینەکانــی خواپەرەســتی
دیکــە وە هەرچەنــدە نــە گرێــدراوی ئامۆژگارییەکانــی ئایینیــن وە نــە ئەندامــن لــە هیــچ
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گــروپ یــا کۆمەڵەیەکــی ئایینــی ،بــەاڵم هێشــتا باوەڕیــان بــە هەبوونــی دروســتکەرێکی
هۆشــمەندی ســەرووی سروشــتی هەیــە بۆیــە بــە ناچــار هــەر دەکەوێنــە نــاو بەشــەکۆمەڵەی
خواپەرەســتەکان .کێشــەی ئــەم جــۆرە بــاوەڕە لەوەدایــە کــە بەهەرحــال ناســەلمێنرێت .ئــەو
خوایــەی هیــچ کاریگــەری و دەســتێوەردانی نییــە لەســەر گــەردوون ناســەلمێنرێت.
بــۆ هەندێــک کەســی تــر ،خــوا تەنهــا یــەک وشــەیە کــە بــۆ وەســفکردنی هەندێــک
مانــای تایبــەت وەک سروشــت و یاســاکانی وە یــان خــودی جیهــان بەکاردەهێنرێــت.
پانتەئیســت  pantheistئــەو کەســەیە کــە وشــەکانی خــوا و سروشــت هاومانــا دەزانێــت.
بــۆ بەشــێکی بەرچــاو لــە پانتەئیســتەکان هێــزە سروشــتیەکان ،زات و جەوهەرێکــی خوداییــان
هەیــە .لــەالی هەندێکــی تریــش بەبــێ ئــەوەی سروشــت ببەســتنەوە بــە خــوا ،بەخاوەنــی
جۆرێــک هیــزی روحانــی دەزانــن .پانتەئیســتەکان باوەڕیــان بەمــە نییــە کــە بوونەوەرێکــی
مێتافیزیکــی هەیــە لەگــەڵ ســیفەتەکانی ســەرووی سروشــتی .بەبۆچوونــی پانتەئیســتەکان
خــوا وشــەیەکی دروســتکراوە کــە وەک ئامڕازێــک بــەکار هاتــووە بــۆ پەیوەنــدی دانــی
هەســتە دەروونییەکانمــان بــە سروشــتەوە وە بڕوایــان بــە هیــچ خوایەکــی راســتی نییــە.
ریچــارد داوکینــز  Richard Dawkinsنــاوی لــە پانتەئیســتەکان نــاوە «بێخودایــی
ورژێنــەر» .)٢( sexed up atheism
لەوانەیــە ئــەم یاریکردنــە بــە وشــەکان بچــووک بێتــە پێــش چــاو ،بــەاڵم روانگــەی
ئێمــە ســەبارەت بــە رەفتارەکانمــان بەرامبــەر جیهــان و زمــان پشــت گــوێ دەخــات .ئەگــەر
پێناســەی خــوا بــۆ هەرکەســێک مانایەکــی جیــاوازی هەبێــت ،ئیتــر لــە بنەڕەتــدا بــاری
ماناکــەی لەدەســت ئــەدات .بنچینــەی بیروکــەی زمــان و پەیوەندیــە مروییــەکان بەســتراوە
بــەو دەنــگ و وشــانە کــە بــە وردی پێناســەکراون وە لــە نێــوان قســەکەرانی ئــەو زمانــە
مانایەکــی نەگــۆڕی هەبێــت.
وشـــەکان کەل وپەل نین
وشـــــەکان ئەمرازێکــن بەدەســتی ئێمــە بــۆ وەســفکردنی شــتەکانی دەوروبەرمــان ،وە هیــچ
کاریگەریــان نییــە بەســەر جەهــەر و دەروونــی شــتەکە .بەئاســانی دەکرێــت هەڵەبوونــی ئــەم
قســەیە کــە «خــوا وزەیــە» لــە رســتەکانی خــوارەوە پێشــان بدرێــت:
«خوا» پشیلەی مالەکەی منە.
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پشیلەی من راستە.
کەواتە خوا هەیە.
ئــەوەی کــە بۆمــان دەردەچێــت لــە رســتەکانی ســەرەوە ئەوەیــە کە ناوی پشــیلەی من
خوایــە .هیــچ کامــە لــەو ســیفەتانە کــە ئینســان بــۆ خــوا بــەکاری دەبــات بــۆ پشــیلە–
خــوا ناگونجــن؛ زانســتی بــێ کۆتایــی ،هێــزی رەهــا ،چاکەخــوازی و تواناییەکانــی
ســەرووی سروشــتی .دانانــی نــاوی خــوا لەســەر پشــیلەکەم ،لــە پێـــناسە و ســەلماندنی
بوونــی خــوا ،کارێکــی پــووچ و بێمانایــە .ئــەم بابەتــە ئــەم قســەیەش دەگرێتــەوە کــە
خــوا وزەیــە وە بێگومــان بــۆ هــەر قســەیەکی تــری وەک ئەمــەش هــەر پــووچ و بێمانــا
دەبێــت .ئــەم لێکدانەوانــە بێـــمانان مەگــەر لــە درێــژەی قســەکە ئیددیعابکــەن کــە وزە
خاوەنــی تواناییــەکای دەرەوەی سروشــتیە کــە بــۆ خــوا بەکاردەهێنرێــت.
ئــەم ئیددیعایــە کــە وزە ،خۆشەویســتی ،هێــزی راکێشــانی زەوی وە یــا هــەر
هێزێکــی سروشــتی تــر خاوەنــی تواناییەکانــی دەرەوەی سروشــتیە ،هــەروەک
بانگەشــەکانی بوونــی خــوای ئایینەکانــی ئیبراهیمــی ،ئەگــەر بــە پشــت بەســتن بــە
بەڵگــە و نیشــانەی گونجــاو نەبێــت ،ئەکرێــت بــە ئاســانی پشــت گــوێ بخەیــن .ئێمــە
پێشــتر رێژەیەکــی زۆر وشــە و پێاســەمان هەیــە بــۆ وەســفکردن و ناســینی شــتەکانی
دەوروبەرمــان ،ئیتــر پێویســت نــاکات ســەر لەخۆمــان بشــوێنین وە وشــە و مانــای نــوێ
بۆیــان داهێنــان بکەیــن .وشــەی خــوا دەتوانێــت زۆر مانــا وەربگرێــت بــەاڵم بــۆ الی
زۆربــەی خەلــک پێناســەیەکی دیاریکــراوی قەبوڵکــراوی هەیــە کــە بەدرێژایــی
هــەزاران ســاڵ هــەر بــەو پێناســەیە بەکارهاتــووە ،بــەاڵم پێدانــی ماناکانــی زیاتــر دەبێتــە
هــۆی سەرلێشــێواندن وە تێکچوونــی لێــک تێگەیشــتنی کارا و دروســتی زمــان.
ئەگــەر بریاربێــت کــە ئــەم وشــەیە مانایەکــی دیاریکــراوی هەبێــت وە بــێ کەلــک
نەبێــت ،ئــەوا پێویســتە مانــای هەمیشــەی خــۆی لــە نێــوان پێناســەکان و مانــاکان
هەبێــت :وەک وەســفی خوایەکــی وشــیاری ســەرووی سروشــتی کــە بەرپرســە
دروســتکردنی گــەردوون یــان بەشــێکی گــەورەی گەردوونــە وە یاســا زاڵەکانــی
داڕشــتووە .
هــەروەک لــەم کتێبــەدا باســکرا ،هیــچ جــۆرە بەڵگەیــەک نییــە بــۆ ســەلماندنی خوایەکی
ژیــر و دەرەوەی سروشــتی .ئــەم وتەیــە کــە خــوا وزەیــە هیــچ بەرگریــەک لــە بابەتــی
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هەبوونــی خــوا نــاکات ،هەربۆیــە ناکرێــت وەک دژەلێکدانــەوە لــە بەرامبــەر بێـــخوداکان
بەکاربهێنرێــت.
سەرچاوەکان:
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Brendan McPhillips. Accessed September 16, 2014.
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وەرزی چواردە

«یاساکانی لۆژیک بوونی خوا دەسەلمێنن».
یەکێــک لــە دژەلێکدانەوەکانــی نــوێ لــە بەرامبــەر بێخــوداکان ،بەڵگــەی بەرزتربوونــە
 .transcendental argکــە لــە الیــەن مــەت ســلیک  Matt Slickلــە رێکخــراوی
 )CARM (Ministry Christian Apologetics & Researcناوبانگــی دەرکــردووە.
()١
هەرچەنــدە کــە بەڵگــەی بەرزتربــوون هــەروەک لــە ماڵپــەری رێکخراوەکــە نووســراوە تــا
رادەیــەک نوێیــە ،بــەاڵم بیرۆکــەی ســەرەتایی دەگەرێتــەوە بــۆ ســەردەمی ئێمانویــل کانــت
 .Immanuel Kantکانــت باســی لێکدانــەوەی بەرزتربــوون دەکات و بــە لەبەرچاوگرتنــی
هەندێک لە راســتیەکان وە بنەما لۆژیکیەکانی گشــتگیر ،جێگیر وە رەها ،پێکهاتەکەی
ئــەم بیــردۆزە دەخاتــەڕوو.
بەڵگەی بەرزتربوون لە راستیدا چی دەلێت؟
لە دیدی فەلسەفیەوە سێ بنەمای سەرەکی لە لۆژیک هەن:
یەکــەم :بنەمــای شــوناس ( :)Identityهەمــوو شــتێک ئــەو شــتەیە کــە هەیــە وە نــەک
ئــەوەی کــە نییــە .هەمووشــتەکانی ئــەم جیهانــە جەوهــەری تایبــەت بەخۆیــان هەیــە ،بــۆ
نموونــە ســێوێک ســێوە وە بەردێکێــش هــەر بــەردە ،بەکورتــی هەمــوو شــتێک ئــەو شــتەیە
کــە هەیــە.
دووەم :بنەمــای دژە پارادۆکــس ( :)Non-contradictionناکرێــت دوو قســە کــە
پێچەوانــەی یەکتــرن ،هەردووکیــان راســت بــن .ئەگــەر لــە هــەردوو لــەم رســتانەدا ئامــاژە بــە
بابەتێکــی دیاریکــراو کرابێــت ،ئــەوا بەهیــچ شــێوەیەک ناکرێــت هــەروو رســتەکە لــە یــەک
کاتــدا راســت بــن .بۆنموونــە «ئەمــە ســێوێکە» « ،ئەمــە بەردێکــە» بــە واتایەکــی تــر
مومکیــن نییــە شــتێک هــەم هەبێــت و هــەم نەبێــت.
ســێیەم :بنەمــای البردنــی ناوەنــد ( :)Excluded Middleوتەیــەک ناتوانێــت لــە یــەک
کاتــدا هــەم دروســت بێــت وە هــەم هەڵــە .بــۆ نموونــە ئــەم رســتەیە« :ئەمــە ســێوە» دەبێــت
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یــان راســت بێــت یــا هەڵــە بێــت .ســێوبوونی شــتێک ناتوانێــت لەیــەک کاتــدا هــەم دروســت
بێــت وە هــەم هەڵــە .بەواتایەکــی تــر هەمــوو شــتێک یــان هەیــە یــان نییــە.
ئــەم بنەمــا لۆژیکیانانــە بەگشــتی هەمیشــە دروســتن وە هەمــوو شــتێک دەگرێتــەوە.
بــێ مانــا دەبــوو ئەگــەر کەســێک بڵێــت «ئــەم بــەردە بریتیــە لــە ســێوێک» ،چونکــە ئــەم
رســتەیە دژ بــە بنەمــا ســەرەکیەکانی لۆژیــک دەوەســتێتەوە .بۆئــەوەی گفتوگۆویــەک
رووبــدات پێویســتە هــەردوو الیەنــی گفتوگــۆو لەســەر ئەمــە کــوک بــن کــە بەردێکــی
پێناســەکراو هەمــووکات هــەر بــەردە وە مانــا و پێناســەکەی خــۆی هەمیشــە لەگــەل خــۆی
هەلدەگریــت .بەڵگــەی بەرزتربــوون خــۆی دەبەســتەوە بــە بنەمالۆژیکیــەکان تــا وەک ئــەوەی
خــوارەوە بــۆ هەبوونــی خــوا بەڵگــە بهێنێــت:
 . ١بنەماکانی لۆژیکی رەها و بێ کەم و کوڕی هەن.
 . ٢ئــەم بنەمایانــە خاوەنــی جەوهەرێکــی شــیاوی تێگەیشــتنن وە مــاددی نیــن .بەواتــای
ئــەوە کــە لەجیهانــی فیزیایــی هیــچ وجــوودی دەرەکیــان نییــە.
 . ٣لەبەرئــەوەی ئــەم بنەمــا لۆژیکیانــە شــیاوی تێگەیشــتنن ،پێویســتە لــە نــاو زەیــن و
هــۆش وێنــا بکــرن.
 . ٤بەهەرحــال ئــەم بنەمایانــە رەهــا و بــێ کــەم و کوڕیــن .زەینــی مــرۆڤ تــەواو و بــێ
کــەم و کــوڕی نییــە.
 . ٥ئەم بنەما بێ وێنانە لە هەموو شوێنێک جێگرن وە گرێدراوی زەینی مروڤ نین.
 . ٦کەواتــە پێویســتە ئــەم بنەمایانــە لــە نــاو زەینێکــی بــااڵی تــەواو و بــێ کــەم و کــوڕی
هەبن.
 . ٧ئەم زەینە هەر هەمان خوایە.
بــە شــیوەیەکی ســادە دەکرێــت ئــەم بەڵگەیــە بەمجــۆرە روونبکرێتــەوە :بنەمارەهاکانــی
لۆژیــک پێویســتە بەرهەمــی زەیــن بــن وە لەبــەر ئــەوەی ئــەم بنەمایانــە رەهــا و گشــتین،
دەبێــت بەرهەمــی زەیــن و هۆشــەکی رەهــا بووبــن وە ئــەم زەینــە بێگومــان خوایــە.
بۆئــەوەی ســەلماندنێکی لۆژیکــی رووبــدات ،پێویســتە دوو مــەرج لەبەرچــاو بگیرێــت.
پێــش گریمانــەکان پێویســتە دروســت بــن وە پێکهاتەکــەی دەبێــت بەجۆرێــک بێــت کــە بــەرەو
ئەنجامێکــی لۆژیکــی بــڕوات .لــەڕووی پێکهاتەیــی لەوانەیــە ئــەم لێکدانــەوە لۆژیکیانــە
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بێتــە بەرچــاو؛ ئەگــەر پێــش گریمانــەکان دروســت بــن ئەوا ئەنجامەکەش دروســت دەردەچێت.
بــەاڵم هــەروەک لــە بەشــەکانی تــری ئــەم وەرزە دەبینــن کــە ئــەم پێــش گریمانانــە دروســت
نیــن وە بــەم شــێوەیە ئــەم بەڵگەیــە رەتدەکرێتــەوە.
بە هەڵەدابردنی هاوشێوەبوون ()The Fallacy of Equivocation
کێشــەی «بەلگەی بەرزتربوون» لەوەدایە کە بنەمالۆژیکیەکان وەســفین descriptive
وە نــەک تەجویــزی  .prescriptiveبــە واتایەکــی تــر ئــەم بنەمایانــە تەنهــا بــۆ وەســفی ئــەو
شــتانەن کــە ئێمــە دەزانیــن راســتن وە هــەن .جیهــان خــۆی لەگــەل ئــەم بنەمایانــە ناگونجینێت
تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کەســێک ئەوانــی داهێنــاوە .ئــەم بنەمــا رەهایانــە ،لەبەرئــەوە هــەن تاکــۆ
نموونــە راســتیەکانی جیهــان پێناســە بکــەن .بــۆ تێگەیشــتن لــە جیــاوازی نێــوان یاســایەکی
وەســفی وە تەجویــزی بڕوانــە ئــەم نموونەیــە:
هێــزی راکێشــانی زەوی یاســایەکی وەســفیە .ئیــزاک نیوتــۆن ئــەم یاســایەی لــە خــۆی
دروســت نەکــردووە بەڵکــو ئــەم یاســایە پێــش دۆزینــەوەی هــەر هەبــووە وە بەبــێ گوێــدان
بــەوەی کــە مــروڤ ناوێکــی لەســەر دابنێــت بــەردەوام بــووە لــە بوونــی خــۆی وە بەردەوامیــش
دەبێــت .هێــزی راکێشــانی زەوی تەنهــا وەســفێکە لــە شــتێک یــا حالەتێکــی ئاســایی
ناوسروشــت کــە لەالیــەن زانــاکان بەکاردەهێنرێــت.
لەالیەکــی تــر یاســایی کۆنتــرول کردنــی خێراییمــان هەیــە ،کــە یاســایەکی داڕێــژراوە
لــە رێگــەی مــروڤ وە جێبەجــێ دەکرێــت وە زۆر بــێ مانــا دەبــوو ئەگــەر بەکارمــان
نەهێنابوایــە .ئەگــەر خێرایــی ئۆتۆمبێــل بــۆ ئێمــە ســنووردار نەبوایــە یاخــۆد خەلــک بەرپــرس
نەبوانــە لــە خێرایــی لێخورینــی ئۆتۆمبێلەکانیــان ئیتــر ئــەم یاســایە وجــوودی نەدەبــوو.
بەهەمــان شــێوەش ،بنەمــاکان و یاســالۆژیکیەکان وەســفین .نەکــەس دروســتی کــردوون
وە نــە لــە الیــەن هیــچ کەســێک یــا ســەرچاوەیەک لەهیــچ کتێبێــک یــا شــوێنێکی تــر
نووســراون .ئــەم یاســا وبنەمایانــە تەنهــا لــە رێگــەی مــروڤ بەکاردێــت ،بەردێــک هەمیشــە
بــەردە ،چونکــە ئەگــەر شــتێکی تــر بووایــە ئیتــر پێــی نەدەگوتــرا بــەرد .لەبەرئــەوەی کــە
بنەمالۆژیکیــەکان داهێنــراو نیــن بۆیــە بــۆ دروســت بوونیــان پێویســت بــە هــۆش و زەینێکــی
خودایــی یــا هــەر زەینێکــی تــر نــاکات .زەینــی مــروڤ دەتوانێــت ئــەم بنەمایانــە بناســتەوە
بــە بــێ گوێــدان بــەوەی کــە ئایــا خــوا یــا کەســێکی تــر بیریــان لــێ دەکاتــەوە یــان نــە ،وە
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بــەردەوام هــەر هەبوونــە وە هــەر بەردەوامیــش هــەن.
الیەنگرانــی بەڵگــەی «بەرزتربــوون» وەســفی بنەمایەکــی لۆژیکــی کــە بــۆ رووداو یــا
شــتێک بــەکار دێــت لەگــەڵ خــودی رووداو و شــتەکە تێکــەڵ دەکــەن .یەکســان کردنــی
بابەتێــک لەگــەل وەســفی بابەتەکــە هــەروەک ئــەوە کــە وێنــەی ئۆتۆمبێلێــک یەکســان
بکرێــت بــە خــۆدی ئۆتۆمبێلــە راســتەقینەکە .ئەگەرچــی لەوانەیــە وێنەکــە وردەکاریەکانی
رووکــەش بــە جوانــی پێشــان بــدات بــەاڵم ناکرێــت ســیفەتەکانی خــۆدی وێنەکــە بــۆ
ئۆتۆمبێلەکــە بەکاربینیــن ،بــۆ نموونــە وا لێکبدەینــەوە کە ئۆتۆمبێلە راســتەقینەکە شــێوەی
تەختــە وە لــە نــاو دەســت جێــی دەبێتــەوە .ئــەم بابەتــە بــۆ بنەمالۆژیکیەکانیــش بــەکار دێــت؛
“ ”A=Aوەســفێکی شــیاوی تێگەیشــتنە وە یەکێکــە لــە ســیفەتە فیزیاییــەکان .خــۆدی ئــەم
هاوکێشــەیە بــۆ ئــەوەی بگوترێــت ،پێویســتی بــە هۆشــێک هەیــە ،لەکاتێکــدا کــە خــودی
ســیفەتە فیزیاییەکــەی یەکســان بوونــی  Aلەگــەل  Aچ بگوترێــت وە چ نەگوترێــت وە
چ لەالیــەن مێشــکەوە قابیلــی تێگەیشــتن بێــت وە چ نەبێــت هەربەردەوامــە لــە راســتیەکەی
خــۆی لــە نــاو سروشتـــــدا.
ئــەوەی باســکرا بەواتــای ئەمەیــە کــە وەســفی چەمکــەکان شــیاوی تێگەیشــتنن ،بــەاڵم
ئــەو بنچینانــە کــە وەســف دەکەیــن شــیاوی تێگەیشــتن نیــن .ئــەوەی کــە دەبێتــە هــۆی
بەکارهێنانــی ئــەم بنەمایانــە بەردەوامــی لــە هەبوونــە ،واتــە بەردەوامــن لــە هەبوونیــان بــە
بــێ گــوێ دان بــە ناســینەوە و شــیکردنەوەی لــە الیــەن مێشــک و هۆشــی کەســێکەوە.
بەردێــک هەمیشــە هــەر بــەردە چونکــە لــە چوارچێــوەی راســتی یاســایی هەبــوون دایــە .وە
ئەگــەر هیــچ زەینێــک بــۆ تێگەیشــتن و ناولێنــان و وەســف کردنــی بــەرد نەبێــت ئــەم بــەردە
هــەر هەیــە و لــە جەوهــەری هەبوونــی هیــچ ناگۆردرێــت .بــە واتایەکــی تــر پێویســتە هــۆش
و مێشــکێک هەبێــت بــۆ وەســفکردنی رووداو یــا شــتێکی نــاو سروشــت ،بــەاڵم هــۆکاری
دروســت بوونیــان نیــن.
لێکدانــەوەی «بەرزتربــوون» لەبــەر ئــەوەی بنەمالۆژیکیــەکان فــراوان دەکات دەکەوێتــە
داوی بەهەڵەدابردنــی هاوشــێوەبوون( .)٣هــەروەک لــە هەنــگاوی یەکەمــی بیرۆکــەی
بەرزتربــوون بــاس کــرا ،بنەماکانــی تــەواو و رەهــا بناغــەی فیزیایــی جیهانــن ،بــەاڵم
لــە هەنــگاوی دووەم لــە لێکدانەوەکــە (وەک نموونــەی وێنــەی ئۆتۆمبێکەکــە) دەبنــە
وەســفەکانی هەمــان بنەمــا ویاســاکان .ئــەم بنەمــا تــەواو و رەهایانــە هــەن ،بــەاڵم لــە
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جەوهــەرەوە شــیاوی تێگەیشــتن نیــن وە بــۆ هەبوونیــان پێویســتیان بــە هیــچ زەینێــک نییــە.
زەیــن و هۆشــەکان تەنهــا بــۆ بینیــن  ،تێگەیشــتن وە بــاس کردنــی ئــەم یاســایانەن .لەگــەڵ
ئەوانــەش تێگەیشــتنی ئێمــە لەســەر ئــەم یاســایانە بەهێــچ شــێوەیەک جێگیــر و تــەواو و بــێ
کــەم و کــوڕی نیــن.
رەخنەکانی تر لەسەر بەڵگەی بەرزتربوون
تەنانــەت ئەگــەر وادابنێــن کــە لێدانــەوەی بەرزتربــوون دروســت بێــت ،هێشــتاش بۆشــاییەکی
زۆر هــەن دەبێــت پــر بکرێنــەوە بــە بەڵگــەو نیشــانەکانی بوونــی خــوا .ئەگــەر ئەمــە قەبــوڵ
بکەیــن کــە پێناســەکانی رەهــا پێویســتیان بەهەبوونــی زەینێکــی رەهایــە بــۆ هەبــوون ،هێشــتا
دیارناکرێــت کــە ئــەم زەینــە رەهایــە بــە چ شــێوەیەکە .واتــە ئــەم زەیــن و هۆشــە بــەرز و
بااڵیــە کــە لەپشــت هەبوونــی بنەمالۆژیکیــان دانــراوە ،مــەرج نییــە خاوەنــی ئــەو ســیفەتانە
بێــت کــە بــۆ خــوا بەکاردەهێنرێــت وەک چاکەخــوازی ،توانایــی رەهــا ،کاریگــەری لــە ســەر
گــەردوون وە یــان ســەرچاوەی ئەخالقیــات بــوون .لــە بەڵگــەی بەرزتربــوون هیــچ بەڵگەیــەک
نییــە کــە بســەلمێنێت کــە ئــەو زەینــە گریمانــەی بەرپــرس لــە بنەمالۆژیــەکان ،توانایــی
ئەنجــام دانــی کارێــک زیاتــر لــە تێگەیشــتنی ئــەو یاســایانە هەبێــت.
لەڕاســتیدا بــەم جــۆرە ئــەم بەڵگەیــە ناتوانێــت هیــچ شــتێک زیادبــکات لــە گفتوگــۆوی
وجــوودی خــوا وە یــان هیــچ هۆیەکــی بەهێــز پێشــکەش بــکات بــۆ پەرەســتینی خــوا و
هەبوونــی پەیوەنــدی تایبــەت لەگەڵــی.
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وەرزی پازدە

«باوەڕهەبوون بە خوا مانا وئامانج دەداتە ژیان،
بێ خوا ژیان بێـمـانـایـە»
ئایینــەکان ،بەتایبەتــی ئایینەکانــی رێکخــراوی گــەورە ،هــەردوو هەســتی ئامانجــدار
بــوون وە پەیوەســت بــوون بــە کۆمەڵــگا لــە نــاو ئەندامەکانیــان دروســت دەکــەن .بــە هەمــان
شێـــوە کــە لــە وەرزی دەوانــزدەش ئامــاژە پێکــرا ،کۆمەڵــە ئایینییــەکان دەتوانــن ســوودێکی
زۆریــان هەبێــت بــۆ کۆمەڵــگا وە بــە شــێوەیەکی گشــتی دەکەوێنــە ســەنتەری شوناســی
فەرهەنگــی تــاک .بــەاڵم ئــەم راســتیانە ئەمــە ناگەینــن کــە ئیددیعاکانــی ئایینــەکان
راســت بــن .لــە راســتیدا ئەمــە ئایینــەکان نیــن کــە مانــا دەبەخشــنە ژیانــی ئینســانەکان،
بەڵکــو خــودی ئینســانەکانن کــە مانــا دروســت دەکــەن بــە پێــی جیهــان بینــی ســەردەمی
خۆیــان وە گــەڕان بــەدوای ئامانجەکانیــان .بــە بــێ ئایینیــش دەتوانــن مانــا بدەنــە ژیــان و
بەڕاســتی گــەڕان بــە دوای مانــای تایبــەت بــۆ ژیــان لــە دەرەوەی ئاییــن زۆر چێـژبەخشـــترە
لــە گوێـــڕایەلی کوێـرکوێـــرانە لــە فەرمانەکانــی کەســێکی ئایینــی لــە دەرەوەی دەروونــی
خــۆی.
بانگـەشـە ئاییـنییەکان ،بە بەڵـگە و شاهید هەژمـار نـاکرن
بیرۆکەیەکــی هاوبــەش لەنێــوان گشــت بەشــەکانی ئــەم کتێـــبە روونــە :باوەڕهەبــوون بــە
شــتێک بەڵگــەی راســت بوونــی شــتەکە نییــە .بــە هەمــان شێـــوە ئــارەزووی راســت بوونــی
باوەرێــک هیــچ کاریگەریەکــی نییــە لەســەر ئەگــەری راســت بــوون یــا هەڵـــە بوونــی
بابەتەکــە .لەوانەیــە مــن ئــارەزوو بکــەم دەوڵەمەنــد بــم ،بــەاڵم ئــەم ئـــاواتە نابێـــتە هــۆی
زیادبوونــی پــارە لــە ناحیســابی بانکــی مــن وە ئەگــەر مــن ئیددیعــای دەوڵەمەندبــوون بکــەم
ئــەوا پێـــویستە بــە بەڵگــە بســەلمێنێم ،ئەگینــە کــەس قســەکەم بــاوەڕ نــاکات وە ئەگــەر
دەربچێـــت راســت نییــە لێـــرەدا مــن یــان درۆزنــم یــان خەیااڵتیــم.
باوەڕەکانــی ئایینیــش هــەر بەهەمــان شێـــوەن ،ئەگــەر باوەڕهەبــوون بــە شــتێک هــۆکاری
ئارامــی وە چێـــژوەرگرتنی هەســتی خۆویســتی ئێـــمە بێــت وە یــان ئامانــج دەبەخشێـــتە ژیــان،
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بەگرنــگ هەژمــار ناکرێــت ،چونکــە ئەگــەر بەڵگەیــەک بــۆ ســەلماندنی ئــەم باوەڕانــە
نەبێــت ،ناکرێــت ئــەوان وەک شــایەتی شوناســی گــەردوون وە بوونــەوەران بزانیــن.
کاتێــک کەســێک دەڵێــت« :بەبــێ هەبوونــی خــوا ژیــان بێمانــا دەبێــت» لەڕاســتیدا
مەبەســتی ئەمەیــە« :مــن دەمەوێــت بــڕوا بــەوەی بکــەم ژیــان مانــای خــۆی هەیــە وە
بەبــێ هەبوونــی خوایــەک ناتوانــم هیــچ مانایــەک وێنــا بکــەم ،بۆیــە دەمەوێــت ئــەم بــاوەڕە
بکەمــە ناومێشــکمدا کــە خــوا هەیــە» .لەکاتێکــدا کــە ئــەم ئــارەزووە نــە قایلکــەرە وە نــە
پێـــویست .بەبــێ بــاوەڕە ئایینییەکانیــش دەکرێــت ژیــان پربێــت لــە مانــا وە تەنانــەت پشــت
بەســتن بــە ئاییــن بــۆ دۆزینــەوەی مانــا و ئامانــج بــە ژیــان ئەگــەری تێکچوونــی دەروونــی
مــروڤ زیادتــر دەکات.
کاتێــک ئێـــوە بــەدوای متمانــە و مانــا لــە ســەرچاوەیەکی دەرەوەی دەروونــی خۆتــان
دەگەڕێــن ،لەهەمــان کاتــدا مەترســی ئــەوە دێـتەئـــاراوە کــە هەرهەمــان ســەرچاوە کــە
مانــای بــە ژیانــی ئێـــوە بەخشــیوە رۆژێــک لــە رۆژان مانــدوو و بێـــزارتان بــکات .هەروەهــا
فەرهەنگــی دینــداری دەبێـــتە هــۆی لێکدوورکەوتنــەوەی تاکــەکان نــاو کۆمەڵگای مرویی
بەدروســتبوونی گروپــە ئایدیولۆژییــەکان .ئەنــدام و الیەنگرانــی ئــەم گروپانــە ،بــێ الیەنــی و
راســت بینــی خۆیــان لــە دەســت دەدەن وە کاتێــک کەســێک کردەوەکانــی بەپــێ باوەڕەکانــی
رێــک دەخــات ،ئــەم باوەڕانــە دەتوانــن ببنــە هــۆی کــردوەوی کوێـرکوێـــرانە وە مەترســی دار.
ڕاستیـەکی تاڵ باشترە لە درۆیـەکی ئـارام بـەخـش
ئایینــەکان بەمەبەســتی قایــل کردنــی الیەنگرانیــان وە گەرەنتــی کردنــی گوێـــڕایەڵ
بوونیــان ،بــە بەردەوامــی کارلەســەر تێکدانــی دەروونیــان دەکــەن وە هــەوڵ دەدەن بۆشــاییەک
لــە ناویــان دروســت بکــەن تاکــۆ بــە مەســیح ،اللــە ،یەهــووە وە یــان هەرخوایەکــی تــر پــڕی
بکەنــەوە .بەخەلــک دەگوترێـــت لــە بنچینــەوە خــراپ و گونەحبــارن وە تاکــە رێگــەی
رزگاربوونیــان ئەوەیــە کــە کونترۆلــی ژیانیــان بــدەن بەدەســت ئایینـــەوە .لەکاتێـــکدا کــە
ئــەم قســانە هیــچ بنەمــا و ئەساســی نییــە ،ئەکرێـــت بڵێـــین؛ ئاییــن تەنهــا لەبەرئــەوە کێـــشە
خەیاڵیــەکان دەخۆلقێـــنن تاکــۆ بتوانــن رێگاچــارە خەیاڵیەکانیــان بفرۆشــنە ئــەوان.
ئــەو هەســت کــردن بــە داماویــە کــە لــە ژینگــەی ئایینــی وەریدەگریــن وە لەالیــەن خــودی
ئاییــن داهێنــراوە ،رێــگا خۆشــکەرە بــو ســوودوەرگرتنی فێـــڵبازان و تەڵەبازانــی ئایینــی لــە
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خەلکــی ســادە و بــێ هێـــز .بــاوەڕە هەڵــەکان ســەبارەت بــە جیهــان وەک بەڵێـــنی هەبوونــی
پاداشــت بــۆ ئیمانــداران وە هەبوونــی ئەشــکەنجە بــۆ گونەحــکاران ،دەکرێــت ببێـــتە هــۆی
دروســتبوونی چاوەڕوانــی نائۆمێـــدانە لــە نــاو ئیمانــداران وە لــە ئەنجامدا هۆکاری ســەرەکی
بــێ هێزبوونیــان دەبێــت لــە چارەســەرکردنی کێـــشە ســەرەکیەکانی ژیانیــان.
قەبوڵکردنــی راســتیەکان وە رووبــەروو بوونــەوە ی راســتەوخۆ لەگــەل کێـــشەکان بــە
گشــتی باشــترە لــەوەی فێـــڵ لــە خۆمــان بکەیــن بــە پەنـــابردن بــۆ درۆیەکــی هێـــمن کــەرەوە.
وەک برترانـــد راســـل لە شــوێنێک دەڵێـــت« :ڕازیبـــوون وە شادبـــوون ئەگەر لە بەرەنجامی
فێـــڵ کــردن لــە خۆمــان بێــت کــورت خایــەن دەبێــت ،بــەاڵم هەرچەنــد کــە راســتی تـــاڵ
بێــت هەرباشــترە یەکجــار بــۆ هەمیشــە رووبــەرووی ببینــەوە بــۆ ئــەوەی لەگەلیــدا رابێیــن وە
ژیانمــان بەپێــی راســتیەکان بەرێــوە ببەیــن».
ئێـمە ئازادین لە خوڵقاندنی پێـناسەکانی خـۆمان
بەشــێک لــە جوانــی وە سەرسۆرهێـــنەر بوونــی زیندووبــوون ،ئــازادی لــە هەڵبــژاردن و
دروســت کردنــی مانـــایە بــۆ ژیــان .لــە جیاتــی چارەنووســێکی لــە پێـــشوەخت دیاریکــراو وە
یــان هەبوونــی دەســتێكی رێـپـێـــشاندەری بەهێـــز کــە ئامانجەکانتــان لــە ژیــان دیــار بــکات،
خۆتــان دەتوانــن ئازادانــە مانــا وە بەهــای تایبــەت بەخۆتــان دروســت بکــەن لــە رێگــەی
هەڵبژاردنــی تایبەتــی وە دۆزینــەوەی رێــگای بــێ هاوتــای خۆتــان.
هیــچ هێـــزێکی دەرەکــی نییــە بــۆ ســەپاندنی مانــــا بــە رووداوەکانــی ژیانتــان وە هیــچ
بەڵگــە و دەلیلێکیــش نییــە کــە پێــــشان بــدات کــە ئــەم رووداوانــە خۆیــان رێکخســتووە بەپێــی
بەرنامەیەکــی خوایــی وە چارەنووســێکی دەســت نیشــان کــراو .راســتی ئەوەیــە کــە ژیــان
لــە جەوهــەر و زاتــی خۆیــدا هیــچ مانایەکــی پێـــشوەختی دیاریکــراوی نییــە .بــە لەبەرچــاو
گرتنــی فراوانــی و گەورەیــی گــەردوون وە رۆلــی بــێ بەهــا و بچووکــی ئێمــە لەســەری،
زۆر گەوجانەیــە وابیربکەینــەوە کــە رۆلێکــی گرنگمــان هەیــە لــە جیهــان.
نەبوونــی مانایەکــی دەرەکــی لــە ژیــان دەتوانێــت هەســتی خۆشــی ئــازادی بکاتــە دیــاری
بۆمــان .لەجیاتــی دیــل بــوون لەنــاو پەنجەکانــی هێـــزێکی دەرەکــی ،ئازادیــن کــە گــەردوون
باشــتر بناســین وە بــەدوای پرســیارە ســەرەکیەکانی ژیــان بگەرێیــن وە چێـــژ وەربگریــن لــە
خۆشــیە ســادەکانی ژیــان وەک ســێکس کــردن و نــان خــواردن .ئێمــەی مــروڤ ئەتوانیــن
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بەهەڵبژاردنــی ئامانجەکانــی پربەهــا ،هەوڵــدان بــۆ باشــترکردنی ژیانــی کەسانیـــتر ،چێـــژ
وەرگرتــن لــەو کاتــە کورتــەی لەبەردەســتمانە ،دروســت کردنــی پەیوەنــدی پـــۆزەتیڤ لەگــەل
خەلکانــی تــر وە خۆشەویســتی خێـــزان و ئازیزانمــان بــۆ ژیــان مانــا بخۆلقێـــنین .هەمــوو ئــەم
کارانــە وە زۆر کاری تــر لەکاتێکــدا کــە شــایانی کات دانانــن پێـــویستیان بــە هەبوونــی
هیــچ خوایــەک نییــە.
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وەرزی شانزدە

«خەلکانێـکی زۆر لە پێـناو خوا و ئایین
گیانیان لەدەست داوە ،بە دڵنیـاییەوە خوا هـەیـە».
بــە خوێندنــەوەی ئایینەکانــی جیهــان ،مێژوویەکــی خوێـــناوی دەبینیــن .لــە نێـــوان
گروپەکانــی جۆراوجـــۆری ئایینــی بــە بەردەوامــی شــەڕی ئایینــی دروســت بــووە.
«شــەهیدەکان» گیانیــان لەرێــی باوەڕەکانیــان فیــدا دەکــرد .هەندێــک جــار مروڤـــەکان
بەنــاوی ئایینــەوە ئەشــکەنجە دەکــران وە دەکــوژران وە هەندێــک جاریــش قوربانــی دەکــران
لەڕێــی خــوا و خــواکان ،بــۆ هێمــن کردنــەوەی خواکانــی تــوڕە.
ئــەوەی بــە خوێندنــی مێــژوو بۆمــان روون دەبێتــەوە ئەوەیــە کــە مێــژوو پێــش ئــەوەی
پێـــشاندەری بوونــی خــوا بێــت ،الیەنــی توندۆتیــژی و خراپــی زاتــی ئینســانەکان پێـــشانمان
دەدات .راســتی ئەمەیــە کــە هەندێــک لــە ئینســانەکان هەمیشــە ئامــادەن ژیانیــان لەرێگەی
باوەڕەکانیــان فیــدا بکــەن بەبــێ ئــەوەی گرنــگ بێــت کــە ئــەم باوەڕانــە ئایینیــن یــان نــە.
لەدەســت دانــی گیــان لــە رێــگای ئاییــن کارەســات و ناخـــۆشە بــەاڵم بــە هێــچ شــێوەیەک
نیشــانەی پشتڕاســت کردنــی ویســتی هیــچ خوایــەک نییــە.
خەلک گیان فیدا دەکەن لە پێناو ئەو شتـەی باوەڕیان پـێیە
ئینســانەکان هەمیشــە ســەلماندوویانە کــە ئامــادەن گیانــی خۆیــان بخەنــە مەتڕســی لــە
رێگــەی جۆراوجــۆر وەک مانــگ گرتــن لــە خــواردن ،خۆســووتاندن ،بــەژداری کــردن لــە
خۆپێـــشاندانی پــر لــە توندۆتیــژی وە...هتــد بــە مەبەســتی گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی
سیاســی یــان ئایینــی وە یــان فەرهەنگــی .بــەاڵم لــەڕووی لۆژیکــەوە بۆچــی دەبێــت
کەســێک بــۆ گەیشــتن بــەم ئامانجانــە مــردن هەڵبژێریــت یاخــۆد مــردن لــە پێنــاو بــاوەڕەکان
پێــی ئاســایی بێــت؟ بێگومــان زۆربــەی ئــەم جیهــان بینیانــە لەســەر بنەمــای سیســتەمەکانی
باوەڕمەندبــوون داڕێــــژراون کــە لــە ناویانــدا فیداکردنــی گیــان شێـــوەیەکە بــۆ بــێ بەهــا
کردنــی مــردن بەرامبــەر ئامانــج و بــاوەڕەکان ،یــان رێگەیەکــە بۆگەیشــتن بــە ئامانجــەکان
لــە دەرەوەی رێــکالم و فێرکــردن .زۆرێــک لــەم جیهــان بینیانە ئائینین هەروەک باوەڕهەبوون
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بــە زیندووبوونــەوە کــە دەبێـــتە هــۆی بچــووک هەژمارکردنــی ئــازار و ئەشــکەنجە لــە
ژیانــی ســەرزەوی .هەروەهــا لەالیــەن هەندێــک خەلکــی سێـــکوالریش ئــەم جیهــان بینییــە
دەکرێــت هەبێــت وەک ئــەو بــاوەڕە کــە تاکــەکان دەتوانــن بــە بەژداربــوون لــە بزووتنەوەکانــی
کۆمەاڵیەتــی ،میراتێکــی هەمیشــەیی لــە دوای خۆیــان بەجــێ بهێلێــن.
بیردۆزێــک هەیــە کــە شــوێن رەگەکانــی ئــەم عادەتــە باوانــە وە یــان هەمــان پەیوەســت
کردنــی مانــای پیــرۆز و پربەهــا بــە ئایدیۆلۆژییــەکان وە پێـــشان دانــی وێنەیــەک لە الوازی
مــردن ،بــە نــاوی بیــردۆزی بەرێوەبردنــی توندوتیــژی terror management theory
( .)١بــە پێــی ئــەم بیــردۆزە ئینســانەکان وەک تاکەبوونــەوەر کــە ئاگایــان لــە مردنیــان
هەیــە بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ترســی بەرهــەم هاتــوو لــەم ئاگاداربوونــە هەندێــک میکانیــزم
لەنــاو مێشــكیان دروســت دەکــەن بۆئــەوەی ناچارنەبــن بەبەردەوامــی لەگــەل ئــەم ترســە
ئیفلیجکــەرە بژیــن .بــەم شێـــوەیە کــە ئینســانەکان ئــەم جــۆرە لــە جیهــان بینــی فەرهەنگــی
دروســت دەکــەن تاکــۆ لــە جیاتــی ئــەو ترســە ،هەســت بــە گرنگتــر بــوون وە یــان پابەنــد بــوون
بــە شــتێکی هەتاهەتایــی بکــەن .بــەردی بنـــاغەی بیروباوەڕەکانــی ئینســانی لەبــەر یــەک
ئامانجــی تایبــەت مــردن پەســەند دەکات ئەویــش؛ خــۆی بــە ئەندامــی شــتێکی گەورەتــر
لــە خــودی خــۆی دەبینێــت وە وادەزانێــت کــە مــردن لــە پێـــناو باوەڕەکانــی رێــگای هەمیشــە
مــان و ژیانــی هەتاهەتایــی دوای مردنــە.
ئــەم بیــردۆزە لەوانەیــە روونکردنەوەیــەک لەســەر ئــەو گرۆپانــەن کــە تیانــدا ئینســانەکانی
عاقــل و بــە لۆژیــک ئامــادەن بــە شــێوەی کۆمــەڵ خۆیــان بکــۆژن .لــە ســالی ٣٩ ، ١٩٧٧
کــەس لــە ئەندامانــی ســەربەگروپێک بــە نــاوی دەروازەی بەهەشــت the Heaven’s Gate
بەشــێوەی کۆمــەڵ خۆکوژیــان کــرد .ئــەوان باوەڕیــان وابــوو کــە بــەم شێـــوەیە روحەکانیــان دەتوانن
بچێنــە نــاو یوفۆیــەک  UFOکــە بــۆ رزگارکردنیــان لــە کارەســاتێکی پێــش بینــی کــراوی
نزیــک هاتــووە( .)٢لــە ســالەکانی  ٨٠ی زایینیــش کەســێک بــە نــاوی جیــم جۆنــز Jim Jones
خــۆی وەک مەســیحی بەڵێـــن دراو دەناســاند وە بــووە هــۆی خۆکــوژی  ٩٠٠کــەس( .)٣ئەمــە
کــە ئــەم خەلکــە گیانــی خۆیــان کــردە قوربانــی باوەڕەکانیــان نابێتــە بەڵگــەی راســت بوونــی
ئیددیعاکانــی دامەزرێنەرانــی ئــەم گروپانــە ،بەڵکــو تەنهــا دەتوانێــت نیشــانەی کاریگــەری
هەســت کــردن بــە پابەندبـــوون بــە شــتێک گەورەتــر لــە خــودی کــەس بێــت وە هەروەهــا نیشــانەی
ئەوەیــە کــە مــردن لــە فەلســەفەی ئــەم سیســتێمە ئایدیۆلوژییانــە زۆر گرنگــە.
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ڕاستی شەڕە ئایینییەکان
بەڕوونــی دەردەکەوێــت کــە ئــەم ئــارەزووی شــەهیدبوونە لــە نــاو ئینســانەکان ،فاکتۆرێــک
بــووە بــۆ شــەڕەکانی ئایینــی کــە ســوودێکی زۆری لێـــوەرگیراوە .شــەڕ دیاردەیەکــی ئاڵـــۆزە
وە بەگشــتی بــۆ روودانــی پێـــشمەرجەکانی زۆر پێویســتن .تەنانــەت لەوانەیــە شــەڕەکانی بــە
نــاو پیــرۆز  holy warبــە بیانــووی جۆراوجــۆری دەرەوەی ئاییــن بێت وەک تۆڵـــەسەندنەوە،
سیاســەت ،داگیــرکاری و دەســت گرتــن بەســەر بەرژەوەندیەکانــی واڵتــان وە واڵتانــی
دەوروبــەر وە  ..هتــد .بەهەرحــال ئاییــن روڵێکــی ســەرەکی هەبــووە لــە کۆکردنــەوەی
شــەرکەرەکان وە هاندانیــان بــۆ شــەڕکردن( .)٤ئەگــەر هــۆکاری شــەڕ ئیالهــی بێــت،
کۆکردنــەوەی شــەڕکەڕی گیــان فیداکــەر زۆر ئاســانتر دەبێــت .لەوانەیــە ئینســانەکان
ئامــادە نەبــن لــە پێـــناو دەســتکەوتی مــاددی گیانیــان بخەنــە مەتڕســی بــەاڵم ئەگــەر
بڕوابکــەن کــە لەڕێگــەی شــەڕکردن و مــردن پلەیــان بــەرز دەبێـــتەوە لــە ئایدیـۆلـــۆژیەکانیان
وە یــان بەپێــی ویســتی خوایــەک رەفتاردەکــەن ،ئــەوکات مەیلیــان زیاتــر دەبێــت بــۆ ئــەم
کارە .بــە هەمــان شێـــوە ئەگــەر ئینســانەکان باوەڕیــان هەبێــت کــە مردنــی ســەرزەوی دەســت
پێکــی ژیانێکــی هەمیشــەیی وە خوشــبەختانەیە رازی کردنیــان بــۆ گیــان فیداکــردن بــۆ
گەیشــتن بــە ئامانجیــک ئاســانتر دەبێــت .چونکــە بەپێــی باوەڕەکانیــان مــردن کۆتایــی
ژیــان نییــە وە لــە راســتیدا ئیتــر مــردن بێمانایــە( .عنــد ربهــم یرزقــون*)
لــە شــەڕی نێــوان دوو ئایینــدا ،بــەالی کــەم دەبێــت یەکێکیــان هەڵــە بێــت .بــە لەبەرچــاو
گرتنــی ئــەوە کــە هــەر ئایینێــک سیســتەمی فیکــری تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،مومکیــن
نییــە هــەردوو ئایینەکــە دروســت بــن .وە لەبەرئــەوەی کــە هەمــوو الیەنەکانــی نــاو شــەڕ
قوربانیــان هەیــە ،ناتوانیــن هیــچ نیشــانەیەک لــە چاودێــری یــان پشــتگیری خــوا لــە
یەکێــک لــە الیەنەکانــی شــەڕ بدۆزینــەوە .ئیماندارانــی ئایینەکانــی زۆر جیــاواز ،گیانیــان
لــە ســەر باوەڕەکانیــان لــە دەســت داوە .پێناســەی شــەهادەت لــە ئایینەکانــی هینــدو ،ئیســام،
مەســیحیەت وە رێنماییەکانــی ئایینەکانــی تــر هــەن وە هەمــوو ئــەم ئایینانــە لەســەر ئــەوە
پێداگیــری دەکــەن کــە تەنهــا ئــەوان ئایینــی راســتن .مومکیــن نییــە هەمــوو ئایینــەکان
راســت بــن ،کەواتــە زۆر لــە شــەهیدەکانی رێــگای ئــەم ئایینانــە گیانیــان بــە بەفێـــڕو داوە.
کاتێــک ئینســانەکان لــە ژێـــر کاریگــەری باوەڕهەبــوون بــە زیندووبوونــەوە وە پاداشــتی
هەمیشــەیی دونیایەکــی تــر فرێـــو بخــۆن ئامــادەن کــە ژیانیــان بەهــەدەر بــدەن وە گیانیــان
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 ئێمــەی مــروڤ کاتێــک هیــچ بەڵگــە و شــایەتێک لەســەر ژیانــی.بکەنــە قوربانــی
دوای مــەرگ نییــە پێـــویستە بەهــای زۆری ژیانــی ئێـــستای خۆمــان وەک تاکــە هەڵــی
 بەفێـــرودانی ئــەم ژیانــە لەبەرئیددیعــا بــێ بنەمــاکان وە ئەفســانەکانی.بەختــەوەری بناســین
.کــۆن تراژیدیەکــی تــەواوە
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وەرزی حەڤدە

«بە بەراورد بە ئایینەکان ،بێـخودایی خەلکانێـکی
زوری بە کوشتـن داوە ،کەواتـە هەڵەیە».
کاتێــک توندۆتیژیەکانــی پەســەندکراو وە فەرمانکــراو لــە ئایینەکانــی رەســمی بــە بیری
ئیمانــداران دەهێنینــەوە ،ئــەوان بەپەلــە وەاڵم دەدەنــەوە کــە بــێ بــاوەران ئەگــەر توندۆتیژتر نەبن
لــە ئایینــەکان ،ئــەوا باشــتریش نیــن .لــە راســتیدا هەندێکیــان دەڵێـــن کــە بــێ بــاوەڕی رەگــی
زۆربــەی توندۆتیــژی و کارەســاتە مروییەکانــی ئــەم ســەردەمە بــووە وەک رژیمەکانــی
ژۆزێــف ئێســتالین وە مائــۆ زدۆنــگ .ئــەم بۆچوونــە لەگــەڵ ئــەو بەڵگەیــە کــە لــە وەرزی
چــووارەم باســمان کــرد زۆر یەکدەگرێتــەوە؛ رەگــی ئەخالقیــات لەبوونــی خــوا دایــە ،کەواتــە
دەولەتێکــی ســێکوالر هیــچ ئەخالقیاتێکــی نییــە.
هەرچەنــدە ئــەم قســەیە دروســتە کــە ئێســتالین وە مائــۆ دوو رێبــەری دڕنــدە و گەنــدەڵ
بــوون کــە دژی ئایینیــش بــوون ،بــەاڵم ناتوانیــن بڵێیــن کارە خراپەکانیــان لــە بەرهەمــی
بێـــخودایی بــووە وە یــا خــود هەمــوو رەفتــار و کردارەکانیــان بەگشــتی ببەســتینەوە بــە
بێخودایــی .هەروەهــا ئــەم بۆچوونــە بــە تــەواوی هەڵەیــە کــە بەجــۆرەک بێخــوداکان تەنهــا
بەرپرســی ســتەمکاری بزانیــن .هەمــوو مێــژوو پــڕە لــەو ئایینانــە کــە بەرپرســی راســتەوخۆی
کوشــتار و توندۆتیــژی بوونــە( .)١لەگــەڵ ئەمەشــدا ئــەم پەیوەندیــە راســتەوخووە لەگــەڵ
رێبەرەکانــی ســتەمکاری ســێکوالر بەدینەکــراوە .ئەگــەر ئــەم ســتەمکارە ســێکوالرانە
هاوشــێوەی شــتێک بــن ،بێگومــان هاوشێـــوەی دەمارگیرەکانــی ئایینیــن ،بــەم شــێوەیە کــە
خۆیــان بــە شــێوەی خــوا لــە ئایینــی کەســایەتی خۆیــان حوکــم دەکــەن.
بێـخودایی هیچ مەکتەب و بنـەمایـەکی دیاریکـراوی نییە
دەتوانیــن شــوێن پێیەکانــی توندوتیــژی لەنــاو رێنماییەکانــی ئایینەکانــی ئیســام
و مەســیحیەت بدۆزینــەوە ،لەبــەر ئــەوەی توندۆتیــژی بەشــێکی جیانەکــراوە لــە
ئایدیۆلۆژیەکانــی ئــەم ئایینانــەن( .)٢ئەگەرچــی شــەڕ و توندۆتیــژی لەژێــر ئــااڵی خــوا
هەمیشــە بــۆ ئامانجەکانــی جــودا لــە ئاییــن بوونــە وەک دەســتکەوتنی ســەرچاوەکانی
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سیاســی وە فــراوان کردنــی قەڵەمــرەو ،بــەاڵم بــۆ ئــەم مەبەســتانە ســوود لــە ئاییــن وەرگیــراوە
بــۆ ئــەوەی بیانــووەک بێــت بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم کارانــە ،وە بــۆ ئــەوەی مەبەســتە
راســتەقینەکان پــەردە پــۆش بــکات وە بــە پیــرۆز پێـــشان بــدات وە خەلــک هانبــدات بــۆ
شــەڕکردن لەکاتێکــدا کــە ئەگــەر وا نەبوایــە کــەس ئامــادە نەدەبــوو ژیانــی بــۆ ئامانجــی
مــاددی بخاتــە مەتڕســی( .)٣ئینســانەکان لــە سەرتاســەری مێـــژوو بــە نــاوی ئاییــن شــەهید
و قوربانــی بوونــە وە شــەڕەکانی پیــرۆز بەپێــی بنەمــای ئــەم ئایینانــە روویــان داوە.
بــەاڵم بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم راســتیە ســادەیە لــە بێخودایــی ئاییــن نییــە ،ئیتــر ناکرێــت
ســەبارەت بــە بێـــخوداییش هەمــان شــت بگووترێــت .بێـــخودای واتــە باوەڕنەبــوون بــە خــوا.
باوەڕنەبــوون بــە خــوا بــە هێــچ شــێوەیەک خاوەنــی بنەماکانــی دەمارگیــری دەســەاڵت ،یــان
کتێبــی یاســاکان وە ئایدۆلــۆژی ناوەنــدی نییــە .بــەراورد کردنــی ئاییــن و بێخودایــی وەک
بەراوردکردنــی ســێو و پورتەقالــە .بــە ســوودتر دەبێــت ئەگــەر بێخودایــی لەگــەل خواپەرەســتی
یــا هەمــان بــاوەڕ بەخواهەبــوون بــەراورد بکرێــت .هەرچەنــد هەندێــک لــە خواپەرەســتان
باوەڕەکانیــان توونــدڕەوی تێـــدایە بــەاڵم باوەڕهەبــوون بــە خــوا بــە تەنهــا ناتوانێــت بــەس
بێــت بــۆ روودانــی شــەڕ و توندۆتیــژی .چەنــد شــەڕ رووداوە تەنهــا لەبــەر خواپەرەســتی؟
بــۆ روودانــی شــەڕ ســەڕەرای باوەرهەبــوون بــە خــوا ،پێـــویستە باوەڕەکانــی دەمارگیرانــەش
هەبێــت.
هیچ کەســێک تەنها بەهۆی خواپەرەســتی یا بێخودایی دەســتی نەکردووە بە کوشــتنی
بــە کۆمەڵــی خەلــک .بــۆ روودانــی ئــەم کارەســاتانە پێویســتە بنەما دۆگماتیکــەکان هەبن.
بــۆ خواپەرەســتەکان ،ئایینەکانــی وەک مەســیحیەت یــان ئیســام ئــەم بــاوەڕە دەمارگیرانانــە
بەرهــەم دەهێنێــن وە بــەم رێگایــە بیانــووی هەرکارێــک دەدرێتــە دەســت بــاوەڕداران .رژیمــە
تۆتالیتــەرە ســێکۆالرەکان وە ئایینــەکان لــەم شــتەدا هاوبەشــیان هەیــە؛ باوەڕهەبــوون بــەوەی
کــە کۆمەڵێــک ئایدیۆلــۆژی درۆســتن ،چونکــە دەســەاڵتدارەکان پشتڕاســتیان دەکەنــەوە
وە لەگــەڵ ژێــر پرســیاربردنی ئــەم باوەڕانــە لەوانەیــە ئاکامێکــی پرمەترســی وە تەنانــەت
کارەســاتی لــە دواوە هەبێــت.
کەواتــە ئــەم قســەیە لۆژیکیانــە نییــە کــە بێخوودایــی توندوتیــژی زیــاد دەکات یــان
پەســەندی دەکات وە یــان دەســەاڵتدارەکانی ســتەمکار لــە ژێــر کاریگــەری بێـــخوداییەوە
دەســتیان بــە خوێنــی خەلکــی بێتــاوان ســوڕکردووە .نەئــەم کارە خراپانــە وە نەهیــچ کارێکــی
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تــری بــاش یــا خــراپ بەگشــتی نابێــت ببەســترێتەوە بــە بێخودایــی ،وە لەڕاســتیدا لەوانەیــە
دوو بێخــودا بێجگــە لــە باوەڕنەبــوون بــە خــوا کــە تاکــە خاڵــی هاوبەشــی هەمــوو بێخوداکانە،
هیــچ بۆچــوون و بیرۆکەیەکــی تــر هاوشــێوەیان نەبێــت.
ئەمــە واتــای ئەمەیــە کــە لەوانەیــە هەندێــک لــە بێخــوداکان بــێ بەزەییــن  ،دڵ رەقــن وە
یــان توندۆتیــژی بــەکار دەهێنــن بــەاڵم زۆر لــە بێخوداکانیــش هــەن میهرەبــان و خوێــن گــەرم
و ئارامــن .دەکڕیــت بێخــوداکان کەســایەتی جۆراوجۆریــان هەبێــت .بــۆ نموونــە؛ هەندێــک
کــەس حەزیــان لــە یــاری گۆڵــف نەبێــت وە لەناویــان دا چەنــد کەســێک هەبــن کــە رەفتــاری
خراپیــان هەبــووە ،لەوکاتــە ئەمــە نابێـــتە بەڵگــەی ئــەوە کــە ئــەوەی حــەزی لــە یــاری
گۆڵــف نەبێــت کەســێکی خراپــە وە یــان ئــەوەی حــەزی لــە یــاری گۆڵفــە کەســێکی باشــە.
ناکڕێــت رەخنــە لــە گشــت بێخــوداکان بگیرێــت تەنهــا لەبــەر هەڵســوکەوتە خراپەکانــی
چەنــد کەســێکی تایبەتــی بێخــودا .ئەگــەر هــەوڵ بــدەن کــە بریارتــان ســەبارەت بەخــوا
لەســەر بنەمــای رەفتارەکانــی تایبەتــی بێخودایــەک کــە دەناســن بــدەن ،دەبێــت بزانــن کــە
لێکدانەوەیەکــی ناتــەواو و هەڵەتــان بــەکار هێنــاوە .هەروەهــا کــەس ناتوانێــت بڵێــت هەمــوو
بــاوەڕداران دڵ رەق و خراپــن بــەاڵم بێگومــان تندۆتیــژی و شــەڕکردن لــە قوواڵیــی تانۆپــۆی
زۆر لــە ئایدیۆلۆژیــە ئایینــەکان تەنیــوە.
کەواتــە بۆچوونەکانمــان ســەبارەت بەخــوا وە یــان هەرباوەڕێکــی ئایینــی تــر پێویســتە
لەســەر بنەمــای ئــەو بەڵگانــە تاقیبکرێنــەوە کــە بــۆ ئــەم جــۆرە بانگەشــانە پێشــکەش
دەکرێــت وە نــەک بەپێــی رەفتارەکانــی کەســانێک کــە لەوانەیــە تەنانــەت ئــەم جــۆرە
باوەڕانــە قەبــوڵ بکــەن یــان نــە.
ئایینی کەسی
ئەمە راســتە کە رژیمەکانی ســتەمکار و شــیوعی وەک مائۆ وە ئیســتالین دژی ئایین
بــوون وە لەژێــر دەســەالتی ئەمانــە رێ لــە باوەڕەئایینییــەکان دەگیــرا وە ســزادەدران ،بــەاڵم ئەم
کردەوەیانــە پێــش ئــەوەی پەیوەنــدی بــە بێخودایــی هەبێــت لەبــەر ئــەوە ئەنجــام دراون چونکــە
ئایینــەکان وەک ركابــەری بەهێــز و مەتڕســیدار هەژماردەکــران بــۆ پالنەکانــی ســتەمکاری
ئەم دەســەاڵتدارانە .رژیمەکانی تۆتالیتەر لەســەر ســتوونی ترس و دەمارگیری بینا دەکرێن
نــەک لەســەر ئەساســی ئازادیەکانــی تــاک بەتایبەتــی ئــازادی قســەکردن و پرســیارکردن،
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وە بــەم شــێوەیە لــە زۆر رووەوە هاوشــێوەی سیســتەمە ئایینییەکانــن .بــە واتایەکــی تــر ئــەم
رێبــەرە دیکتاتۆرانــە دەبنــە دامەزرێنــەری جۆرێــک لــە ئاییــن وە خۆیــان لەســەر تەختــی
دەســەاڵت وەک خوایەکــی نــوێ رەفتــار دەکــەن .وەک ســەم هەریــس Sam Harrisکــە
دەڵێــت« :کێشــەی شــیوعیەت وە فاشــیزم رەخنەگرتنــی رادەبــەدەر لــە ئایینــەکان نییــە،
بەڵکــو کێشــەکە لەوەدایــە بــە شــێوەیەکی رادەبــەدەر هاوشــێوەی ئایینەکانــن».
ئــەم ئایینــە تایبەتیانــە لــە بــێ باوەڕیــەوە دروســت نەبوونــە وە وتنــی ئــەم قســەیە کــە
کردەوەکانیــان بەهــۆی بێخوودابوونیــان بــووە کەمێــک گەمژەییانــەوە .لــە راســتیدا زۆرێــک
لــە واڵتانــی بــێ ئاییــن وە ئــازاد وەک دانیمــاک و ســوئید ( )٤لــە نێــوان ئارامتریــن وە
پێشــکەوتووترین واڵتەکانــی جیهانــن ( .)٥لەگــەڵ ئەوەشــدا لێــرە مەبەســت ئــەوە نییــە بڵێیــن
کــە بێخودایــی بەدڵنیاییــەوە هــۆکاری شــادبوون و پێشــکەوتنی زیاتــری واڵتانــە بــەاڵم
ئــەوەی کــە روون و ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە توندۆتیژیــەکان وە جینوســایدەکان بەرەنجامــی
خــودی بێخودایــی نیــن ،هــەر وەک ئاییــن کــە زامنــی پێشــکەوتن و ئاشــتی خــوازی هیــچ
قەومێــک نییــە.
ئایینەکانــی جیهــان یاســا و کتێبــە پیرۆزەکانــی خۆیــان هەیــە کــە بەپێــی ئــەوان راســت
و هەڵــە وە چۆنییەتــی رەفتارکــردن بــۆ پەیرەوانیــان دیاردەکــەن وە لەبــەر ئەمــەش مەعقولــە
کــە ئایینێــک بــە بەرپرســی رێنمایــی و ئامۆژگارییەکانیــان بزانیــن .لــە بەرامبــەردا
بێخودایــی نەدەقــی هەیــە وەک دەقــە ئایینییــەکان وە نــە ســەرچاوە ،نــە رێوەڕەســمی هەیــە
وە نــە هیــچ بنەمایــەک ،نــە رێگایەکــی هەیــە وە نــە هیــچ رێنماییــەک وە نــە بەرنامــەی
کــردارەکان وە نــە هیــچ رێبــەر و کەســی پیرۆزیشــی هەیــە .بەهەرحــال دەکرێــت ئایینێــک
یــان پەیرەوانــی ئایینێــک لــە ســەر بنەمــای ئامــۆژگاری و رێنماییەکانــی ئایینەکــە
هەڵبســەنگێنین ،بــەاڵم ناتوانیــن بێخودایــی بەرپرســی کردارەکانــی هەندێــک بێخــودا بزانیــن
چونکــە بێخودایــی هیــچ فەلســەفە و دۆکتۆرینێکــی تایبەتــی خــوی نییــە.
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وەرزی هەژدە

«کاتێـک پێـویستت بە خوا هەبێت
ئەوکات باوەڕی پێ دەهێـنی».
بەپێــی باوەڕێکــی بــاو و گشــتی کــە الی زۆر لــە بــاوەڕداران هەیــە ،کاتێــک بێـــخوداکان
دەکەونــە ژێــر فیشــارێکی زۆری دەروونــی لەکۆتاییــدا پەنــا بــۆ خــوا دەبــەن .هەندێــک
رستەی دووبارە هەن بۆ ئەم دیاردەیە وەک« :هیچ بێخودایەک لە ناو سەنگەردا بێـــخودا
نییــە» یــان «لــە کاتێکــدا کــە تەیــارە خەریکــی کەوتنــە خوارەوەیـــە هیچ بێـــخودایەک ئیتر
بێخــودا نامێنیـــت» .بیروکــەی پشــت ئــەم قســانە ئەوەیــە کــە تائەوکاتــەی ژیــان بەدڵــی تــو
دەچێـــتە پێـــشەوە بێـــخودابوون ئاســانە بەاڵم کە رووبەڕووی ئەزموونێکی ســەخت و ناخۆش
دەبــی ئــەوکات بــاوەڕ بــە خــوا دەهێنــی یــان بــەالی کــەم ئــارەزوو دەکەیــت خوایــەک هەبێــت.
هەرچەنــد لەوانەیــە لەنــاو هەندێــک کــەس حالەتــی واڕووبــدات ،بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە
ئەمــە شــتێکی گشــتگیر نییــە لەنــاو بێـــخوداکاندا .ســەرەڕای ئەوەشــدا ،بوونــی دیــاردەی
«هەڵگەڕانــەوە لــە پێــش مــردن»  deathbed conversionsوە ئەزموونەکانــی هاوشێـــوە
بەڵگەنیــن لەســەر بوونــی خــوا بەڵکــو تەنهــا نیشــانەی ئــەم راســتیەیە کــە ئینســانەکان لــە
کاتــی تــرس و ژانــدا یــان لەکاتــی خەیــاالوی بوونــدا بــێ ئەنــدازە نالۆژیــک دەبــن.
تــرس لــە مــردن لەوانەیــە هۆکارێکــی ســەرەکی بێــت بۆئــەوەی هەندێــک کــەس
لەناچاریەوە وە بۆ هەبوونی کەمێک ئارامی دەروون وە یان بۆ کەمکردنەوەی دڵـەراوکی
زۆر ،بــاوەڕە نامەعقــول و نالۆژیکیــەکان قەبــوڵ دەکــەن .هەموومــان وەک ئینســان لــە
ژیــان هەســتەکانی بنچینەیــی وە هاوشێـــوەمان دێتــە پێــش ،وە لــەم رووەوە پێویســتی بــە
ســەرچاوەیەکی ئارامکــەرەوە شــیاوی تێگەیشــتنە .کەواتــە ئــەم داماویــە بــۆ خــوا نییــە
بەڵکــو داماویەکــە بــۆ گەیشــتن بــە ئارامــی دەروون وە کــەم کردنــی نیگەرانییــەکان.
ئــەم جــۆرە بیرکردنەوەیــە کــە تــرس ئینســانەکان بــۆ الی خــوا رادەکێشــێت تەنهــا یــەک
مانــای هەیــە :بانگەشــە ئایینییــەکان بــە شــێوەیەکی گشــتی لەســەر بنەمــای تــرس
دامــەزراون وە هیــچ نیشــانەیەک لــە لۆژیــک و بەڵگــەی هەســت پێکــراو لــەم بانگەشــانە
بــەدی ناکرێــت .لــە بنەڕەتــدا خواپەرەســتان بــەم جــۆرە لێکدانــەوە و قســانە بەجۆرێــک
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ناراســتەوخۆ نالۆژیــک بوونــی خۆیــان ئاشــکرا دەکــەن.
ئایا بە راستی لە سەنگەرەکان هیچ کەسێک بێ خودا نییە؟
زۆربــەی بێـــخوداکان لــە رێگــەی گفتوگــۆی لۆژیکــی وە بیرکردنــەوە و خوێندنــی
زۆر باوەڕیــان بــە خــوا لــە دەســت داوە ،زۆر ئەســتەمە ئــەم جــۆرە بۆچوونانــە بەشــێوەیەکی
کتوپــڕ بگوڕدرێــن .باوەرهێـــنانەوە بــە خــوا لەالیــەن بێـــخودایەک بەشــێوەی کتوپــڕ وەک
باوەرهێـــنانی کەســێکی پێگەیشــتووە بــە بوونــی بابانوئێــل .ســەبارەت بــە بێخــوداکان تەنهــا
شــتێک کــە دەتوانێــت ببێتــە هــۆی گۆڕینــی بۆچوونیــان ســەبارەت بەبوونــی خــوا ،بەڵگــە
و نیشــانەی لۆژیکــی و راســت و زانســتین لــە ســەر بوونــی خــوا نــەک لــە ژێــر کاریگــەری
حالەتێکــی هەســتی کــە بەهــۆی فیشــاری دەروونــی ،مــردن وە یــان کارەســاتێک دروســت
بــووە.
حــەوت ســاڵ دوای مردنــی زانــای گەردووننــاس وە پێشکەشــکاری بەناوبانگــی
بەرنامەکانــی زانســتی كارل ســیگان  ،Carl Saganخێزانەکــەی ئـــەن درویــان Ann
 Druyanســەبارەت بــە ئــەو وت:
«کاتێک کە هاوسەرەکەم مرد ،بەهۆی ناوبانگی وەک بێـخودا ،زۆر خەلک دەهاتنە
الی مــن وە پرســیاریان دەکــرد ئایــا کـــارل لــە دواســاتەکانی ژیانــی هیــچ گۆڕانــکاری
بەســەر باوەڕەکانــی هــات وە ئایــا بــاوەڕی بــە ژیانــی دوای مــردن هێـــنا؟ ئــەوان هەروەهــا بــە
بەردەوامــی دەیانپرســی ئایــا پێــم وایــە دوبــارە دەیبینمــەوە؟
کـــارل بــە ئازایەتیەکــی بــێ وێنــە رووبــەڕووی مــردن بــووە وە هیــچ کات لــە خەیاڵــەکان
لــەدوای شوێنێـــک بــۆ پەنابــردن نەگــەڕا .تراژیدیەکــە ئەوەبــوو کــە دەمانزانــی دوای
مــردن ئیتــر هەرگیــز یەکتــر نابینینــەوە .هیــچ کات چاوەڕوانــی ئــەوەم نەکــردووە لــە دوبــارە
لەگەڵــی دەبــم ،بــەاڵم ئــەوەی بــەالی مــن زۆر بــە نرخــە ئەوەیــە کــە لــە مــاوەی بیســت
ســاڵ ژیانــی هاوبەشــمان بــە جۆرێــک ژیایــن کــە بــە روونــی سوپاســگوزاری ئــەم دەرفەتــە
کــورت و پربەهایــەی ژیــان بیــن .ئێمــە هیــچ کات مردنمــان بچــووک نەکــردەوە بــەم بـــاوەڕە
کــە مــردن شــتیێک بێــت بێجگــە لــە جودایــی کۆتایــی .هەمــوو ئــەو ســاتانەی ژیایــن وە
پێکــەوە بوویــن بۆمــان وەک موعجیــزە وابــوو .موعجیــزە نــەک بەواتــای شــتێکی دەرەوەی
سروشــت یــان شــتێک کــە قابیلــی تێگەیشــتن بێــت .شــێوەی رەفتــاری کـــارل لەگــەڵ مــن وە
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رەفتــاری مــن لەگــەڵ ئــەو ،بــەو جــۆرەی ئێمــە چاودێـــری خۆمــان و خێزانەکەمــان دەکــرد،
تــا ئــەو کاتــەی زینــدوو بــوو وەک موعجیــزە بــوو .بــۆ مــن ئەمانــە زۆر گرنگتــرن لــە
بینینــی دوبــارەی ئــەو .مــن بــڕوا ناکــەم دوبــارە یەکتــر ببینینــەوە ،بــەاڵم ئیمــە یەکترمــان
بینــی ،ئێمــە یەکترمــان لــە نــاو کاکێشــانەکاندا دۆزیــەوە وە ئەمــە سەرســۆرهێنەر بــوو(.)١
رۆژنامەنــوس و رەخنەگــری ئەدەبــی کریســتۆفر هیچــن Christopher Hitchens
پێــش مردنــی لــە چاوپێکەوتنێکــی تەلەڤیزیونــی لەگــەل ئەندەرســۆن کوپــەر Anderson
 Cooperلــە کەنالــی  CNNگووتــی کــە ئەگــەر گەرانــەوەی پێــش گیــان دان بــۆی
رووبــدات ئــەوە بەهــۆی وەهمــەوە دەبێــت .هەروەهــا وتــی لەوانەیــە لــە دواســاتەکانی پێـــش
مــردن کۆنترولــی مێشــک لــە دەســتی خۆیــدا نەمینیــت وە بەجیــاواز رەفتاربــکات بــەاڵم
لــەوەی دڵنیابــن کــە مێشــکم هــەر رەفتارێکــی هەبێــت نوێـــنەر کەســایەتی راســتەقینەی
خــۆم نابێــت.
کوپــەر :کاتێــک لەســاتێکدا گومــان دەکەیــت ،خــوا پەیــدا نابێــت؟  ..چونکــە بۆمــن
زۆر سەرنجراکێـــشە کــە تەنانــەت لــەو کاتــەی کــە بــە تەنیــای وە هیــچ کەســێک ســەیرت
نــاکات ،لەوانەیــە لــە ســاتێکدا بتەوێــت بــاوەڕ بــە خــوا بهێنــی وە رێگــری لــە زەرەری زیاتــر
بکەیــت.
هیچنــز :ئەگــەر وام لێـبێـــت واتــای ئەوەیــە کــە زۆر نەخۆشــم .لەوانەیــە هــۆش و ئــاگام
لەدەســت دابێـــت بەهــۆی دەرمانــەکان و ئێشــەکان وە ئــاگام لــەو شــتە نییــە کــە دەیڵێـــم.
ئەوانــە پێــت دەڵێــم لەبەرئــەوەی ئەگــەر دوای مردنــم هەندێــک پروپاگەنــدەی وات گــوێ
لێبــوو بــە واتــای باوەڕهێنانــی مــن نییــە ،چونکــە بەهەرحــال ئــەم شــتانە زۆر رووئـــەدەن وە
ئیمانــداران حەزیــان لــە بەاڵوکردنــی ئــەم پرۆپاگەندانەیــە .ئەزانــی مــن ناتوانــم بڵێـــم ئــەوەی
ئــەوکات لەوێیــە مــن نیــم وە یــان کارەکــی وا ناشــیرین ئەنجــام نــادەم ،بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەت
پــێ دەڵێــم تاکاتێــک کــە مــن خاوەنــی عەقلــی ســەلیم بــم هەرگیــز .مــن زۆر دڵنیــام لــەم
بابەتــە.
کوپەر :کەواتە ئەگەر چیرۆکێک باس بکرێت لەکاتی مردنت...
هیچنز :باوەڕ مەکە .پشت گوێت بخە(.)٢
زانــای زیندەوەرزانــی وە چاالکوانــی بێـــخودایی ریچــارد داوکینــز Richard Dawkins
لــە چاوپێکەوتنێــک لەگــەل بیــل ماهێــر  Bill Maherدەڵێــت:
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«کاتێــک بزانــم مردنــم نزیکــە ،ئامێریکــی دەنــگ تۆمارکــردن لــە تەنیشــت خــۆم
دادەنێــم .چونکــە کەســانی وەک مــن دەبنــە قوربانــی پروپاگەنــدە و چیرۆکــی ناڕاســتی
خەلکانــی نەیـــار ،ئــەوان دەڵێـــن کــە پێــش مردنیــان باوەڕیــان هێنــا و پاڕانــەوە ،لەکاتێکــدا
کــە ئەمــە دروســت نییــە»(.)٣
ئەو مێـشکەی خەریکی مردنـە ،جێـی متـمانە نییە
کاتێــک مێشــک رووبــەڕووی فیشــاری دەروونــی زۆر ،ژان ،لەدەســت دانــی خوێــن،
کاریگــەری دەرمانــەکان وە هۆکارەکانــی تــر دەبێتــەوە ،رەفتارێکــی جیــاواز لــە حالەتــی
ئاســایی لــە خــۆی پێـــشان دەدات .بۆنموونــە زۆر لــە نەخۆشــەکان دوای ئــەوەی لــە ژووری
نەشــتەرگەری دێـــنەدەرەوە وە هێشــتا لەژێــر کاریگــەری دەرمانــی بــێ هۆشــین ،قســەی
بێمانـــادەکەن ،لەوانەیــە باوەڕبکــەن کــە دوختورەکەیــان دەیەوێــت بیانکوژێــت یــان هەندێــک
شــت دەبینــن کــە بوونیــان نییــە( .)٤ئــەم راســتیە کــە هەندێــک لــەو وەهمانــە پێکهاتــەی
ئایینییــان هەیــە ســەیرنییە .ئەفســانەکانی ئایینــی لــە هەمــوو شــوێنێک هــەن وە زۆربــەی
ئینســانەکان هــەر لــە مناڵیــەوە لەژێــر کاریگــەری ئایینــەکان گــەورە دەبــن .چیرۆکەکانــی
بــەم جــۆرە دەکرێــت بەئاســانی لــە ئاســتی ناوشــیاری مێشــکەوە وە بەبــێ گوێــدان بــە بــاوەڕە
لۆژیکیــەکان و وشــیاری کەســەکە ،خۆیــان دەربخــەن.
خواپەرەســتان پێـــداگیری لــەوەی دەکــەن کــە فــراوان بــوون وە بەربــاوی ئایینــەکان
لەجیهــان دەبێــت وەک بەڵگــەی بوونــی مەیلێکــی گشــتگیری جیهانــی بــۆ باوەڕهەبــوون
بەخــوا بناســرێتەوە .بــەاڵم راســتی زۆر ئاڵـــۆزترە لەمــە ،وە بــێ گومــان تێکەاڵوبــوون لەگــەڵ
فەرهەنگــەکان روڵێکــی زۆر گرنگــی بینــوە .هەروەهــا پێکهاتــەی مێشــکی مروڤیــش
لــەم بابەتــە رۆلــی خــۆی هەیــە بــەم جــۆرە کــە مێشــک نموونــەکان لــە نــاو دەنگەکانــی
بــە رێکــەوت دەدۆزێتــەوە بــە پەیوەســت کردنــی هــۆکارەکان بــە رووداوەکانــی بــێ هــۆ،
هــەول ئــەدات روونکردنەوەیــەک بۆیــان پەیــدا بــکات( .)٥ئینســانەکان خــاوەن ئــارەزوو و
پاڵنەرەکانــی سروشــتی فراوانــن بــەاڵم ئەمــە بــە مانــای ئــەوە نییــە کــە پێویســتە هەموویــان
قەبــوڵ بکرێــت .جێــگای سەرســوڕمان نییــە کــە مێشــکی ئێمــە هاوشــێوەی یەکتــر ئیــش
دەکات .مەیلــی ئێمــە بــۆ بــاوەڕ هەبــوون خوایەکــی گــەورە ،پێــش ئــەوەی پەیوەســت بێــت
بــە بابەتــی بوونــی خــوا ،زیاتــر دەبێتــە هــۆی ئاشــنابوون لەگــەڵ پێکهاتــەی مێشــکی ئێـــمە
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وە مەیلــی سروشــتی ئینســانەکان بــۆ تێگەیشــتنی جیهانــی دەوروبــەر ،هەرچەنــدە لەوانەیــە
ئــەم تێگەیشــتنە هەســتیە بەپێــی بەڵگەکانــی قابیلــی ســەلماندن بێــت یاخــۆد بەپێــی بــاوەڕە
دەمارگیرەکانــی کـــۆن بێــت.
ئیمـان هیچ کاریـگەریـەک لەسـەر راستیـیـەکـان نییە
هــەروەک چەندیــن جــار باســی ئــەم بابەتەکــرا ،باوەڕهەبــوون بــە شــتێک نابێـــتە بەڵگــەی
راســت بوونــی شــتەکە .گوڕێنــی بۆچوونــی کەســێک لەســەربوونی خــوا ،ئەگــەری راســت
بوونــی بانگەشــە ئایینییــەکان بەهیــچ شــێوەیەک زیادنــاکات .پێـــداگیری کــردن لەســەر
ئەمــە کــە بێـــخوداکان لــە کۆتاســاتەکانی پێـــش مــردن بــاوەڕ بەخــوا دەهێنێــن وە یــان ئــەم
قســەیە کــە بۆچوونەکانــی خەلــک لــە کاتەکانــی کارەســات یــا قەیــران هەڵدەوەشێـــنەوە،
زۆر نابەجــێ و بــێ مانایــە.
هیــچ کــەس نابێــت لــە بــاری نائاســایی خــۆی لــە کاتــی نەخۆشــی یــان دواســاتەکانی
پێــش مــردن وە یــان گەڕانــەوە لەبــاوەڕ لــە حالەتەکانــی قەیــران شــەرم بکاتــەوە ،چونکــە
ئێمــەی مــروڤ کاتێــک لەژێــر فیشــارێکی زۆری دەروونــی یــا هەرەشــە دایــن لەوانەیــە
کۆنترولــی مێشــکمان لــە دەســت بدەیــن وە ئەگــەر لەکاتــی رووبــەروو بوونــەوە لەگــەل مــردن،
نەخۆشــی وە یــان کارەســاتێک شــتێکی ســەیرمان وت وە یــان کارێکــی نائاســاییمان کــرد،
نابێــت لەســەر بۆچوونەکانمــان هەژمــار بکرێــت .ســەرەڕای ئەمانــەش بەکارهێـــنانی بــە
مەبەســت لــە رەفتارەکانــی کەســێک کــە بەهــۆی کارەســاتێک یــا حالەتێکــی تایبــەت
الواز بــووە ،بــۆ باڵوکردنــەوەی ئامانجێکــی ئایینــی ،دوور لــە ئەخالقــە.
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وەرزی نۆزدە

«مروڤە ژیرەکان و هەندێک زانای بە ناوبانگ
وەک فالن زانا ئیمانیان بەخوا هەبووە،
کەواتە دەبێت خوا هەبێت».
هەندێــک لــە خوابــاوەڕان کاتێــک کــە رەخنــە لــە ئایینەکانیــان دەگیرێــت ،ئــەم رســتەیە
وەک هێلــی پێشــەوەی بەرگــری بــەکار دەهێـــنێن« :فــان کــەس زۆر زیرەکتــر و عاقلتــرە
لــە مــن وە بــاوەڕی بــە خــوا هەیــە ،ئیتــر مــن کێــم کــە بۆچوونەکــەی رەتبکەمــەوە؟»
ئەمــە مەیلێکــی سروشــتیە کــە خەلــک بۆچوونەکانــی بەرپرســەکانیان زیاتــر پەســەند
بکــەن لــە خەلکــی ئاســایی .ئێمــە هــەر لــە منداڵیــەوە بــەم شــێوەیە رادەهینرێیــن کــە دەبێــت
رێــز لــە بەرپرســەکان وە گــەورەکان بگریــن .ئێمــە فێـــر دەکرێیــن کــە بــاوک و دایکمــان
زیاتــر لــە ئێـــمە تێدەگــەن وە پێویســتە هەمیشــە گوێڕایەلیــان بیــن .لــە قوتابخانــە فێـــردەکرێین
گوێڕایەلــی ماموســتاکانمان بیــن .یەکێــک لــە بنەمــا ســەرەکیەکانی بــاش بەرێوەچوونــی
کۆمەڵــگا متمانــە و پشــت بەســتنی خەلکــە بــە بەرپرســەکان چونکــە زانیاریــان زۆرتــرە(.)١
بێگومــان متمانەکــردن بــە بەرپرســەکان تــا رادەیــەک پێویســتە چونکــە بــە هەرحــال
ماموســتاکان وە دایــک و بــاوکان لــە چاودێــری کردنــی منــدااڵن باشــتر لەخۆیــان تێـــدەگەن
وە بێگومــان تەنهــا کاتێــک دیســپلین و یاســا لــە واڵتێــک جێگــر دەبێــت کــە هاواڵتیــان رێــز
لــە تواناییــەکان و رێنماییەکانــی پۆلیــس و دەســەاڵتداران بگــرن .ســەرەرای ئەمانەش مەیلی
سروشــتی قەبوڵکردنــی ئــەو شــتانەی پێـــمان دەگوترێــت لەوانەیــە ببێتــە هــۆی جۆرێــک لــە
تەمەڵــی مێشــکی مــروڤ ،بەڕادەیــەک کــە ئیتــر خەلــک زەحمەتــی بیرکردنــەوە وە
بڕیــاردان لــە بــارەی ژیانیــان نــەدەن بــە خۆیــان وە یاخــۆد لــە بیروبـــۆچوونەکان و بــاوەڕەکان
و ئیددیعــاکان ورد نەبنــەوە وە بەئاســانی پەســەندیان بکــەن.
هەمــووکات پســپۆرەکان راســت نیــن .تەنانــەت ئینســانەکانی بلیمەتیــش تووشــی هەڵــە
دەبــن وە بۆیــە ئەگــەری هەبوونــی بــاوەڕی هەڵــە ســەبارەت بەخــوا لەنــاو ئەوانیــش هەیــە.
ئەندازەی زۆری زیرەکی و بەمێشــک بوونی کەســێک بەڵگەی راســت بوونی قســەکانی
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نییــە .دەکرێــت کەســێکی زۆر زیــرەک لــە لێکدانــەوەی نیشــانە و بەڵگەکانــی سروشــتی
الواز بێــت وە پەیــڕەوی لــە باوەڕەکانــی هەڵــە بــکات.
مـرۆڤە ژیـرەکانیش تـووشی هەڵـە دەبن
هەندێــک جــار ئێمــە زیــرەک بــوون لەگــەل زانــا بــوون تێکــەڵ دەکەیــن .کاتێــک بــە
کەســێک دەگوترێــت بەمێشــک و زیــرەک کــە لەرێگــەی هۆشــەوە زانیاریــەکان بــە خێــرا
شــی دەکاتــەوە ،لەکاتێکــدا کــە زانیــاری و باوەڕەکــەی دەکڕێــت هیــچ پەیوەنــدی بــە
هۆشــەکەی نەبێــت .بەپێچەوانــەوە دەکرێــت کەســی زیــرەک کۆمەڵێــک بەڵگــەی ئالــۆز
بــۆ بەرگــری کــردن لــە باوەڕەکــەی بخاتــە روو ،تەنانــەت ئەگــەر باوەڕەکانــی هەڵــە بــن.
بــۆ نموونــە ســێر ئارتــور کۆنــان دۆیــل  Sir Arthur Conan Doyleکــە زانــای فیزیــا
و نووســەری چیرۆکــە بەناوبانگەکانــی شــێرلۆک هۆلمــز بــووە ،بــاوەڕی بــە هەبوونــی
پــەری هەبــووە .مێژووناســی زانســت مایــکل شــێرمر دەنووســێت« :ئینســانەکانی زیــرەک
هەندێــک جــار باوەڕیــان بــە شــتی سەرســۆرهێنەر هەیــە ،چونکــە ئــەوان لــە پێشــاندانی
بــاوەڕە بــێ بنەماکانیــان بــە شــێوەی لۆژیکیانــە ،بەهێزتــرن لــە کەســانی تــر».
پشت بەستن بە دەسەاڵت ()Appeal to authority

«پشــت بەســتن بــە دەســەاڵت» بەهەڵەدابردنێکــی لۆژیکــە کــە بەگشــتی بــەم شــێوەیە
دەگووترێــت:
کەسێک بە ناوی  Aسەبارەت بە بابەتی  Zپسپۆرە.
 Aسەبارەت بە  Zگووتی .X
کەواتە  Xراستە.
ئەمــە بەهەڵەدابردنــە چونکــە بۆچــوون یــان ئەنجامــی بەدەســت هاتــوو لــە الیــەن کەســی
 Aلــە راســتیدا هیــچ کاریگەرییەکــی نییــە لەســەر راســتی وە بۆچوونەکانــی پســپۆرەکان
هەمیشــە  ٪١٠٠راســت نیــن( .)٢هەرچەنــدە بۆچــوون یــا تەفســیری کەســێکی پســپۆر لــە
بوارێکــدا بــە شــێوەیەکی گشــتی لــە خەلکــی ئاســایی زیاتــر جێــگای متمانــەن وە نزیکتــرە
لەڕاســتی ،چونکــە هیــچ نەبێــت ماوەیەکــی درێــژ لێکۆڵینــەوەی کــردووە لەســەر بابەتەکــە،
بــەاڵم لەگــەل ئەوەشــدا تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کەســێک پســپۆرە لــە بابەتێکــی تایبــەت
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نابێـــتە بەڵگــەی پەســەندکردنی بۆچوونەکانــی بەچــاوی داخــراو .پســپۆربوونی کەســێک
ئەمــە ناگەیینێـــت کەبۆچوونــەکان ولێکدانەوەکانــی کەســێک خــۆی لــە خۆیــدا متمانــەی
زیاتــری هەبێــت ،چونکــە پســپۆرەکانیش وەک هەمــوو ئینســانەکان لەوانەیــە هەڵــە بکــەن.
بــە واتایەکــی ســادە ،راســتیەک تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کەســێک وادەڵێــت راســت نییــە.
ئەگــەری راســت بوونــی دۆزینــەوە گرنگەکانــی زانســتی کاتێــک پەســەند دەکرێــن کــە
بتوانرێــت بــە شــێوەیەکی ســەربەخۆ لەالیــەن کەســانی تــر تاقــی بکرێـــنەوە وە پشتڕاســت
بکرێنــەوە .واتــە ســەرچاوەیەکی زانســتی کاتێــک پەســەندە کــە زانــاکان بتوانــن بەپێــی
ئەنجامەکانــی تاقیکردنــەوەکان ،راپۆرتێکــی پوخــت و ورد فەراهــەم بکــەن.
کەواتــە پشــت گــوێ خســتنی بەڵگــەکان بــۆ رەتکردنــەوە ویــان پشتڕاســت کردنــی
بابەتێــک وە پەســەندکردنی بانگەشــەیەک تەنهــا لەبــەر ئــەوەی پســپۆرێک دەڵێــت وە
پشتڕاســتی ئەکات ،دژ بە «رێگەی زانســتی»یە  .scientific methodلێرەدا مەبەســت
لــە ئاماژەکــردن بــەو بەهەڵەدابردنــە بــێ نــرخ کردنــی بــاوەڕەکان و ئەنجامــە بەدســت
هاتووەکانــی پســپۆرەکان بەگشــتی نییــە .بــەالم هەرکاتێــک کــە دروســتی وە راســت بوونــی
ئیددیعایــەک تەنهــا پشــت ببەســتێت بــە کەســێک یــا خــۆد الیەنــی ئیددیعاکــەر ،ئــەوا
بەدڵنیاییــەوە پێویســتە بەهەڵەدابردنــی لۆژیکــی بەبیــر بهێنرێتــەوە.
ئەگــەر پســپۆرێک هیــج بەڵگەیەکــی پێــی نەبێــت بــۆ پشتڕاســتکردنی ئیددیعاکــەی وە
یــان ئەگــەر ئیددیعایەکــەی قابیلــی تاقیکردنــەوە وە لێکۆڵینــەوە نەبێــت ،نابێــت متمانەیەکی
زیاتــر بدرێــت بــەو بۆچوونــە لــە بۆچوونــی هــەر ئینســانەکی ئاســایی دیکــە.
بێ خودایی ،خویندەواری وە ئەقل
باوەڕهەبــوون تەنهــا پەیوەنــدی بەهــۆش و عەقلــەوە نییــە ،بەڵکو پەیوەســتە بە زانیاریەکانی
بەردەســت کەســێک وە چۆنییەتــی تەفســیرکردن و بەکارهێنانــی ئــەم زانیاریانــە .بێخودایــی
بەگشــتی کاتێــک دەردەکەوێــت کــە کەســێک کۆمەڵێــک پرســیاری زۆر مەعقــول
لەخــۆی دەکات وە رەخنەکانــی ســەر باوەرەکــەی دەناسێـــتەوە .بــەاڵم ئــەو کەســەی هیــچ
کات بیــری بــۆالی ئــەم گۆمانانــە نەچــووە وە هیــچ کاتێــک بــۆی رێکنەکەوتــووە کــە
باوەڕەکانــی خــۆی بباتــە ژێــر پرســیارەوە ،جــودا لــە ئەنــدازەی هــۆش و زیرەکــی ،لەوانەیــە
هەرگیزیــش بیــر لــە بێخودانــی نەکاتــەوە .بــەم شــێوەیە نابێــت باوەڕهەبــوون بــە خــوا بــە
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نیشــانەی نەزانینــی کەســێک لەقەلــەم بدرێــت.
بەدڵنیاییــەوە نکۆڵــی لــەوەی ناکرێــت کــە بــە درێژایــی مێــژوو ئینســانەکانی زۆر بلیمــەت
و زیــرەک ژیــاون کــە باوەڕیــان بــە خــوا هەبــووە .لەگــەڵ ئەمەشــدا روون و ئاشــکرایە
کــە ئامــارەکان بــە گشــتی ئامــاژە بــە هەبوونــی پەیوەندیەکــی راســتەخۆ لەنێــوان هــۆش
و بێخودایــی دەکــەن( .)٣هەرچەنــد ئــەم بابەتــە بەســتراوە بەکۆمەڵیــک هــۆکارەوە وە
تاڕادەیــەک گرێـــدراوی هەڵومەرجەکانــی کۆمەاڵیەتــی -ئابوریــە وە بەشــێوەیەکی گشــتی
بەرەنجامــی ئاســت بــەرزی هــۆش نییــە .ســەرەڕای ئەمــەش وێنــا کردنــی ئــەم راســتیە زۆر
قــۆرس نییــە؛ زۆربــەی بێخــوداکان لەرێگــەی گومانکــردن وە بیرکردنــەوەی رەخنەگرانــە
گەیشــتوونەتە ئــەم شــوێنە وە بێگومــان ئەمــەش پەیوەســتە بــە ئاســت بــەرزی هۆشــەوە.
تاقیکردنــەوەی رەخنەگرانــەی بانگەشــەکانی ئایینــی ئــەم دەرفەتــە دەرەخســێنێن کــە
تــاک بتوانێــت لــە ناوەڕوکــی ئــەم بانگەشــانە ورد ببێتــەوە وە لەگــەڵ بەهەڵەدابردنەکانــی
جەوهــەری ئــەم بانگەشــانە زیاتــر ئاشــنا ببێــت ،بۆیــە لەوانەیــە هــەر بــەم هۆیــەوە بێــت کــە
بێخودایــی لــە نێــوان زانــاکان باوتــرە لــە خەلکانــی ئاســایی( .)٤هەڵبــەت ئــەم ئامارانــە بــە
هێــج شــێوەیەک بوونــی خــوا نــە رەتدەکەنــەوە وە نــە دەیســەلمێنێن ،بــەالم بــەالی کــەم دەبێتــە
هــۆی پووچــەڵ کردنــەوەی ئــەو لێکدانەوەیــە کــە هەوڵــی ســەلماندنی بوونــی خــوا دەدات بــە
پشــت بەســتن بــە خواپەرەســتی کەســانی عاقــل و زیــرەک.
لــە کۆتاییــدا ئاســتی هــۆش و زیرەکــی بێخودایــان یــان خوابــاوەڕان بەهیــچ شــێوەیەک
پەیوەنــدی بەڕاســتی بــوون یــا نەبوونــی خــواوە نییــە ،چونکــە ئەگــەر پەیوەنــدی هەبوایــە
ئــەوکات بوونــی بێخوداکانــی بلیمــەت بەهەمــان ئەنــدازەی ئیددیعــای بوونــی خواپەرەســتانی
بلیمــەت و عاقــل ،شــیاوی قەبوڵکــردن دەبــوو .ئەمــە لەکاتێکدایــە کــە دروســت بوونــی
هــەردوو بۆچــوون لــە یــەک کاتــدا مومکیــن نییــە .بــە بــێ بەڵگــە و نیشــانە هیــچ هۆیــەک
بــۆ قەبوڵکردنــی ئیددیعــای هیــچ کەســێک نییــە ،هەرچەنــدە کــە لەوانەیــە ئــەم کەســە
پســپور بێــت ،بلیمــەت بێــت وە یــان خاوەنــی ئاســتێکی بــەرزی خوێنــدەواری بێــت.
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وەرزی بیست

«لە راستیـدا چـۆن دەکڕێت
لە بابەتێک زور دڵنیا بیـن؟»
تونــدڕەوی لــە گومانکردنــدا  extreme skepticismجۆرێکــە لــە گومانکردنــی
فەلســەفی کــە باوەڕهەبــوون بــە هێــچ شــتێک قەبــوڵ نــاکات( .)١توندڕەوێکــی گومانکەر
لــە دژایەتــی کەســێکی بێـــخودا دەڵێــت« :ئێمــە ناتوانیــن بــوون یــا نەبوونــی هیــچ شــتێک
بسەلمێـــنین» وە هەندێــک کــەس ســوود لــەم لێکدانەوەیــە وەردەگــرن بۆ ئــەوەی ئەگەرەکانی
بــوون وە نەبوونــی خــوا بــە یەکســان پێـــشان بــدەن .لەحالەتــی مامناوەنــدی ،توندەڕەوێکــی
گومانکــەر ئــەم پرســیارە بــەرز دەکاتــەوە کــە ئایــا بەڕاســتی دەکرێــت هیــچ بۆچوونێکــی
تایبەتمەند بسەلـــمێنرێت وە یان بەشێـــوەیەکی بێ الیەنانە بەدروســت هەژمار بکرێت .وە لە
توندڕەوتریــن حالــەت ئــەم شــێوەیە لــە گومانکردنــە بەگشــتی بــەرەو رەتکردنــەوەی جیهانــی
مــاددی بــە تێکــرا دەڕوات .ئــەم گێــژاوە فەلســەفیە بــۆ هــەزاران ســاڵ لــە نــاو فەلســەفەدا
هەبــووە(.)١
چــۆن دەکرێت ئێمە لە بابەتێک دڵنیا بین؟
پێــش ئــەوەی روون بکەینــەوە کــە بۆچــی ناکرێــت ئــەم لێکدانەوەیــە دژبــە بێخودایــی بــە
کاربهێنرێــت ،باشــتر وایــە تێبگەیــن کــە مانــای گومانکــردن بــە وردی چییـــە لــەم بابەتــەدا.
هەندێــک کــەس بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن کــە بەدەســتهێنانی زانســتی تــەواو مەحاڵــە
بەهــۆی ســنوورداربوونی ئێمــەی مــروڤ لەهەســتەکان و ئەزموونەکانمــان ،کــە لەکۆتاییــدا
لەنــاو مێـــشکدان .ئێمــە راســتیەکانی دەوروبەرمــان لــە رێگــەی هەســتەکانمانەوە وەردەگریــن
وە لــە رێگــەی مێشــکمانەوە لەبارەیــان بیــر دەکەینــەوە وە ئەمــە مەحاڵــە دڵنیابیــن لــەوەی
کــە ئــەم هەســتانە بــە تــەواوی جێــگای متمانــە بــن.
بــۆ نموونــە رەنگــی شــین بهێـنێـــنە بەرچاوتــان .ئێمــە بــە شێـــوەی زانســتی دەزانیــن کــە
رەنگــەکان لــە رەنگدانــەوەی درێــژی شــەپۆلێکی تایبەتیــەوە دروســت دەبــن وە دوای
بەرکەوتنیــان بــە تەنێــک تیشــک ئەدەنــەوە وە ئێـــمە دەتوانیــن درێــژی ئــەم شــەپواڵنە ئەنــدازە
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بگریــن تاکــۆ بزانیــن کــە ئایــا ئــەم رەنگــە بەڕاســتی شــینە یــان نــە .بــەاڵم بەدڵنیایــی رەهــا
ناتوانیــن بڵێیــن ئــەو رەنگــەی کــە ئێمــە لــە مێشــکمان دا بــە رەنگــی شــین دەناســینەوە
هەرهەمــان رەنگــی شــینە کــە کەســێکی تــر بــە شــین نــاوی دەبــات .چونکــە ناتوانیــن بــە
چــاوی کەســێکی تــر شــتەکان ببینیــن ،ناتوانیــن دڵنیــا بیــن لــەوەی کــە رەنگــەکان بــە
دیــدی ئــەو بــە چ شــێوەیەک دەبینرێــت.
لەڕاســتیدا لەوانەیــە کــە ئێمــە هــەر وجوومــان نەبێــت وە شــتێک بەنــاوی راســتی بوونــی
دەرەکــی نەبێــت .لەوانەیــە کــە ئێمــە تەنهــا کۆمەڵێــک مێشــکی نــاو قاڵبــەکان بیــن کــە
بەســتراوین بە شــێوە کۆمپیوتەرێکەوە وەک فیلمی بەناوبانگی ماتریکس .The Matrix
هەمــوو ئــەو شــتانەی دەزانیــن و دەبینیــن و ئەزموونیــان دەکەیــن لەوانەیــە لەکۆتاییــدا
درۆبــن .بەوجــۆرە کــە لۆژیکــی ئــەم لێکدانەوەیــە پێشــانمان دەدات ،ئێمــە هیــچ رێگەیەکمــان
نییــە کــە بزانیــن ئایــا بەڕاســتی ئێمــە کۆمەڵێــک مێشــکی نــاو قاڵبیــن بــۆ تاقیکردنــەوە یــا
نــە؛ هەروەهــا هیــچ رێگەیــەک نییــە بــۆ ناســین و تێگەیشــتنی هیــچ شــتێک ســەبارەت بــە
جیهانــی خۆمــان .لەبەرئــەوەی کــە ئــەم بانگەشــەیە بەهیــچ شــێوەیەک قابیلــی تاقیکردنــەوە
وە لێکۆلینــەوە نییــە ،سەڵماندنیشــی مەحــاڵ دەبێــت وە بــەم جــۆرە هیــچ هۆیــەک بــۆ بــڕوا
کردنــی دروســتی ئــەم لێـــکدانەوەیە نییــە .ئێمــە تەنهــا دەتوانیــن لــەو راســتیەی دەناســین
بژیــن وە نــەک لــە راســتیەکی گریمانــی کــە هیــچ رێگەیــەک بــۆ ســەلماندنی نییــە.
ئەگــەر بــە پێچەوانــەوە رەفتــار بکەیــن بێگومــان شێـــتانەیە.
بــۆ نموونــە وادابنێــن کەســێک پێـــتان بڵێــت کــە دەعبایــەک لــە ژێــر تەختــی نووســتنی
ئێـــوە دەژیــت .ئێــوە هیــچ کاتێــک ناتوانیــن لەهەبوونــی دڵنیابــن ،هەروەهــا لەبەرئــەوەی کــە
نابینرێــت هێــچ دەنگێــک یــان شــوێن پێـــیەکیش لــە خــۆی بەجــێ ناهێلێــت .لــەم حالەتــەدا
ئێــوە نابێــت بیــر لەبوونــی دەعبــا بکەنــەوە وە بەجۆرێــک رەفتــار بکــەن کــە ئــەو لەژێــر
تەختەکەتــان دەژیــت ،چونکــە هیــچ رێگەیــەک بــۆ ســەلماندنی بوونــی ئــەم دەعبایــە نییــە
وە هەبوونــی ئــەم دەعبایــە ،بــە لەبەرچــاو گرتنــی دژایەتــی ئــەم بانگەشــەیە لەگــەل مودێلــە
زانســتیەکان کــە زۆر بــەوردی بەرەنجامــەکان پێــش بینــی دەکــەن وە دیاردەکانــی جیهــان
رووندەکەنــەوە ،ئەگەرێکــی دوور لەڕاســتیە .لەبەرئــەوە ناکرێــت ئــەم دەعبایــە ،کــە بەهیــچ
جۆریــک نــە رەتدەکرێتــەوە وە نــە دەســەلمێنریت ،لــە دەعباکانــی ترکــە ئەوانیــش بوونیــان
نییــە جیــا بکەینــەوە ،بۆیــە دەبێــت بــە جۆرێــک بژیــن کــە گوایــە هیــچ دەعبایــەک لــە
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دونیــا نییــە ،وە ئەمــە باشــترین رێگەیــە.
ئایــا ئێــوە وشــیارن ،یاخــۆد ئەمــە بــەس خەوێکــە کــە لــە ناویــدان؟ لەوانەیــە هێشــتا لەســەر
تەختەکەتــان بــن .لەوانەیــە کاتێــک کــە لەخــەو هەڵدەســتنەوە تەنانــەت بەبیرتــان بێتــەوە کــە
ئێــوە ئــەو کەســەش نیــن کــە لەنــاو ئــەم پەردەیــە لــە خەونەکەتــان رۆڵــی ئەوتــان دەگێــرا.
لەوانەیــە بەخەبەربێنــەوە ،نــاو و رەگــەز وە تەنانــەت نەتەوەتــان جیــاواز بێــت .تەنانــەت لەوانەیــە
مــروڤ نەبــن وە یــان لەوانەیــە تەنهــا کەســایەتیەک بــن لەنــاو یارییەکــی کۆمپیوتــەری
پێشــکەوتوو وە یــان لەوانەیــە لەنــاو خەونــی کەســێکی تــر دابــن ،وە کاتێــک ئــەم کەســە
لەخــەو هەســتێتەوە وە یــان کومپیوتەرەکــە بکۆژینرێتــەوە ،ئیتــر ئێــوەش بوونتــان نابێــت .بــە
هیــچ جۆرێــک ناتوانــن بســەلمێنن کــە هیــچ کام لــەم بانگەشــانەی ســەرەوە دروســتکراو
بێــت .ئایــا ئەمــە لۆژیکــی دەبێــت کــە بریارەکانــی ژیانمــان بەپێــی ئــەم بانگەشــانە یــا هــەر
بانگەشــەیەکی تــر ،کــە قابیلــی رەتکردنــەوە و ســەلماندن نیــن ،بدەیــن؟
ســەبارەت بــە جیهانــی خۆمــان پێـــویستمان بەدڵنیایــی تــەواو نییــە چونکــە دەتوانیــن
بەپێــی ئــەو زانیاریانــەی بەردەســتمانن بژیــن وە باشــترین بریــارەکان بدەیــن تــا ئـــەو رادەیــە
کــە زانیاریــەکان رێگەمــان پێــدەدەن ،بەدڵنیاییەکــی گونجــاو وە نــەک دڵنیایــی تــەواو.
ئــەم ئەندازەیــە دڵنیابوونــە بــۆ ئێمــە بەســە تــا بتوانیــن بەپێــی ئــەو کارەکانــی رۆژانەمــان
راپەرینیــن .زانســت بەهیــچ شــێوەیەک بانگەشــەی ئەمــە نــاکات کــە ســەبارەت بــە جیهــان
گەیشــتووتە دڵنیایــی تــەواو بەڵکــو ئــەو مۆدێالنــە ئامــادە دەکات کــە دەتوانــن بەپێــی
بەڵگەکانــی بەردەســت ،گونجاوتریــن روونکردنــەوە بخەنــەڕوو .ئەگــەر بەڵگەکانــی نــوێ
بدۆزرێنــەوە ئــەوا ئــەم مودێالنــەش دەکرێــت بگۆڕدرێــن .بانگەشــە ئایینییــەکان دەبێــت
وەک بابەتــە زانســتیەکان قابیلــی لێکۆڵینــەوەی ورد بــن ،ئــەم بانگەشــانە پێویســتە شــیاوی
تاقیکردنــەوە ،دوبــارە کردنــەوە وە رەتکردنــەوە بــن .ئەگــەر هیــچ رێگایەک بــۆ رەتکردنەوەی
بانگەشــەیەک نەبێــت کەواتــە نابێــت بــە جۆرێــک بژیــن کــە گوایــە ئــەم بانگەشــانە راســتن.
دروست بوونی باوەڕەکان شیاوی هەڵسەنگاندنن
ئێمــە هیــچ چارەیەکمــان نییــە بێجگــە لــەوەی کــە لەگــەڵ راســتیەکان دا بژیــن وە
دەبێــت پەیــرەوی ئــەو یاســاکانە بکەیــن کــە لەســەری حوکــم دەکــەن بەوجــۆرەی کــە
وەریاندەگریــن .تەنانــەت ئەگــەر راســتیەکان تەنهــا الســایی کــردن بــن ،تاکــە هەلبژاردنێکــە
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کــە لەبەردەســتمانە وە بــەم شــێوەیە ئێمــە باوەڕەکانمــان ســەبارەت بــە جیهــان بەپێــی ئــەو
شــتەی دەبینیــن ،دادەڕێژیــن .ئێمــە بــۆ بریــاردان بــە پشــوودرێژی دانانیشــین تاکــۆ دڵنیایــی
رەهــا بەدەســت بێــت بەڵکــو لــە ســەر بنەمــای ئــەو زانیاریانــە بڕیارەکانمــان دەدەیــن کــە
ئەزموونەکانمــان ئەتوانــن لــە یاســا زاڵەکانــی گــەردوون بەدەســت بهێنــن.
کارل ســاگان لە ســەردەمێک گووتی« :بانگەشــە نائاســاییەکان پێویســتیان بە بەڵگەی
نائاســاییش هەیــە» .ئەگــەر ئێــوە ئێســتا بانگەشــەیەک بکــەن کــە دژبــە تێگەیشــتنی
ئێســتای ئێمــە ســەبارەت بــە جیهــان نەبێــت ئاســتێکی ســنووردار لــە زانیــاری بــۆ ســەلماندنی
بەســە .بۆنموونــە ئەگــەر بڵێــن خــۆر لەکاتژمێــر شەشــی بەیانــی ســبەی دەردەکەوێــت،
ئەتوانــم بــڕوا بــە قســەکەتان بهێنــم .بــە لەبەرچــاو گرتنــی شــوێنی جوگرافیایــی وە مانــگ
و وەرزەکــە ئەتوانێــم لێکبدەمــەوە کــە ئایــا ئــەم قســەیەتان بــە پێــی راســتیەکان دروســتە یــا
هەڵــە .بــەاڵم ئەگــەر ئێــوە بڵێــن کــە رۆژ ســبەی دەرناکەوێــت وە گورگێکــی زەبــەاڵح قووتی
دەدات ،ئــەوکات چاوەڕوانــی بەڵگەکانــی زۆر زیادتــر دەکــەم .بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانە
کــە ســەبارەت بــە گــەردوون دەبینــم وە دەزانــم بــۆم دەردەکەوێــت کــە ئەگــەری روودانــی ئەمــە
زۆر الوازە چونکــە دژبــە زۆربــەی یاســا زاڵەکانــی گــەردوون دەبێــت .بۆئــەوەی بتوانــم بــڕوا
بــەم بانگەشــە مەحاڵــە بکــەم پێویســتم بــە بەڵگەکانــی زۆر بەهێــز دەبێــت ،بــە پێچەوانــە ئــەم
گریمانــە زیاتــر نزیکــە بــەم راســتیە کــە یــان درۆ ئەکــەن یــان شێـــتن.
ئــەم قســەیە کــە ئێمــە لەکۆتاییــدا توانــای تێگەیشــتنی بــوون یــا نەبوونــی خوامــان نییــە
هیــچ پەیوەندیەکــی بەبابەتــی ســەلماندنی بوونــی خــوا نییــە .بــێ هێزبــوون لــە ناســین و
تێگەیشــتنی بابەتێــک ئەگــەری دروســت بوونــی بابەتەکــە زیــاد نــاکات .بــە پێچەوانــەی
جۆرەکانــی تونــدرەوی گومــان کــردن ،لــە گومــان کردنــی زانســتی دا ئەگــەری دروســت
بوونــی بانگەشــەیەک بەپێــی ئەنــدازەی بەڵگەکانــی پشــت راســتکەری بانگەشــەکە
هەڵدەســەنگێنین .بــەم جــۆرە بــە ســوودوەرگرتن لــەم شــێوازانە دەتوانیــن ئەگــەری دروســت
بوونــی بانگەشــەکان بــەراورد بکەیــن .بانگەشــەکانی وەک خــوا ،بابانۆئێــل و یــان جنۆکــە
وە  ...هتــد ،کــە شــیاوی رەتکــردن و ســەلماندن نیــن ،بــە قــەد ئــەو بانگەشــانەی کــە
بەڵگەکانیــان جێــگای متمانــەن وە شــیاوی تاقیکردنــەوە و پشتڕاســت کــردن و دوبــارە
کردنــن ،ئەگــەری دروســت بوونیــان زۆر نیــن(.)٢
دووبــارە بەبیــر دەهێنینــەوە؛ شــێوازە زانســتیەکان لــە هــەر شــێوازیكی تــر ســەقامگیرتر و
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یەکپارچەتــرن وە توانیویانــە بــە ســەرکەوتوویی روونکردنەوەیــان هەبێــت ســەبارەت بــە زۆر
لــە دیاردەکانــی جیهــان و پیــش بینــی زۆر وردیــان هەبــووە لەســەر جیهــان .ئــەم بابەتــە
باوەڕهەبــوون بــە ســەقامگیربوونی یاســاکانی نــاو سروشــت پشتڕاســت دەکاتــەوە وە بــە
روونــی دیــارە لــە پێشــکەوتنی تەکنۆلــۆژی لــە ســەدەی پێشــوو.
مــن راســتیەکەی تــۆ رەت دەکەمــەوە وە راســتیەکەی خــۆم لــە
جیاتــی دادەنــم
ئەمــە نوکتەیــە بەناوبانگــەی ئــادەم ســەواج  Adam Savageلــە پرۆگرامــی تەلەویزیونــی
 MythBustersبەبیرتــان بهێنێنــەوە« :مــن راســتیەکەی تــۆ رەتدەکەمــەوە وە راســتیەکەی
خــۆم لــە جیاتــی دادەنــم»( .)٣ئەگەرچــی ئــەم قســەیە وەک گاڵتــە بەکارهێنــا بــەاڵم
جەوهــەر و مانــای دەروونــی ئــەم قســەیە دەتوانێــت ئــەو ئینســانانە بگرێتــەوە کــە باوەڕیــان
بــەو توندڕەویــە لــە گومانکــردن هەیــە کــە لــەم کتێبــە باســکرا :ئەگــەر ئێمــە بەڕاســتی
ناتوانیــن هەمــوو شــت تێبگەیــن کەواتــە ئیتــر ئەگــەری دروســت بوونــی هــەر شــتێک هەیــە.
هەرچەنــد لەوانەیــە لــە رووی فەلســەفیەوە ئــەم جــۆرە گفتوگۆیانــە بەســوود بــن بــەاڵم ئــەم
باســانە ئەگــەر وەک لێکدانــەوەکان بــۆ بابەتــی بوونــی خــوا بەکاربێــن زۆر الوازن .ئەگــەر
ئــەم لێکدانەوەیــە بــە دروســت هەژمــار بکەیــن ،ئیتــر ناتوانیــن لــەوەش دڵنیابیــن کــە خــودی
لێکدانەوەکــەش دروســت بێــت چونکــە دڵنیابــوون لــە بنچینەکانــی ئــەم لێکدانەوەیــەش الواز
دەکات.
هەمــوو ئــەم یاریــە فەلســەفیانە تەنهــا بــۆ مەبەســتی بەالڕێـــــدا بردنــی هۆشــی ئێمەیــە وە
بــۆ ســەرپۆش دانانــە لەســەر ئــەم راســتیە کــە خواپەرەســتان ناتوانــن بوونــی خوایان بســەلمێنن.
بێخــوداکان بێگومــان ناچارنیــن بەرگــری بکــەن لــە باوەڕنەبوونیــان بــە خــوا وە بەهەمــان شــێوە
پێویســت نــاکات وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکانی ســەبارەت بــە گــەردوون بزانــن بــۆ ئــەوەی
واز لــە بــاوەڕ هەبــوون بــە خــوا بهێنــن .خواپەرەســتان بــە گووتنــی ئەمــە کــە باوەڕیــان بــە
خــوا هەیــە بانگەشــەیەکی نائاســایی دەخەنــەڕوو وە ئــەم بانگەشــەیە پێویســتی بــە بەڵگــەی
نائاســاییە .هــەروەک لــەم کتێبــەدا پێشــان درا ئــەم بەڵگانــە بوونیــان نییــە .هیــچ کام لــەو
بەڵگانــە کــە خواپەرەســتان بــۆ ســەلماندنی بوونــی خــوا بەکاردەهێنــن قایلکــەر نیــن.
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وەرزی کۆتایی

«گەڕان بە دوای خوا»
هــۆی نووســینی کتێبــی «بۆچــی خــوا نییــە» لەالیــەن ئارمیــن نەوابــی چییـــە؟ ئارمیــن
کــە پێـــشتر موســڵمان بــووە ،دامەزرێـــنەری رێکخــراوی کۆمــاری ئەتائیســتی (بێـــخودایی)
 .Atheist Republicکۆمــاری بێـــخودایی گروپێکــە لەگــەڵ زیاتــر لەیــەک ملیــون
فالــۆوەر کــە رۆژ لــە دوای رۆژ زیاتــر گەشــەدەکات لــە سەرتاســەری جیهــان .شــوێنێکە
کــە ئەتائیســتەکان دەتوانــن بۆچوونەکانیــان ئاڵۆگــوڕ بکــەن لەگــەڵ یەکتــر وە بــەژداری
گفتوگــۆوکان و دیبەیتــەکان بکــەن لەگــەڵ بێـــخوداکانی تــر وە یــان خواپەرەســتان .وەک
بێـــخودایەک وە کەســێک کــە پێشــتر موســڵمان بــووە ،بابەتــی خــوا هــۆکاری ســەرقاڵ
بوونێکــی زۆری مێشــکی ئارمیــن بــووە وە کاریگەریەکانــی ئــەم بابەتــە بەشــێکی زۆر
گرنگــی ژیانــی ئەویــان پێــک هێنــاوە .هەوڵەکانــی ئــەو بــۆ نزیکبوون بە خــوا وە دۆزینەوەی
رێــگای رزگاربــوون تاڕادەیــەک نزیــک بــوو ببێتــە هــۆکاری گیــان لەدەســتانی .ئــەم بەشــە
لــە کتێــب چیرۆکــی بەســەرهاتی ئارمینــە بــە نووســینی یەکێــک لــە هاورێیــەکان وە
هاوکارانــی لــە کۆمــاری بێخودایــی بەنــاوی محـــمدسەواج .Mohammad Savage
مێشــکێکی کراوە
ئارمیــن لــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران لەدایکبــووە وە گــەورە بــووە .ئــەو هــەر لــە تەمەنــی
زووەوە لــە ژینگەیەکــی ئیســامی ئامۆژگارییەکانــی ئایینــی بــە تــەواوی فێـــربووە وە
هەروەکــو لەســەر هەمــوو موســڵمانەکان واجبــە رۆژی پێنــج جــار نوێــژی دەکــرد .لەگــەڵ
گــەورە بوونــی لــەو شــتانە دەترســا لــە هەرموســڵمانیکی باوەڕمەنــد دەبوایــە بترســێت؛ دۆزەخ،
گونــاح ،شــەیتان ،تووڕەیــی خــوا وە...هتــد ،هەروەهــا ئەگــەری چوونــە دۆزەخــی دایــک و
بــاوک تەنهــا شــتێک بــوو کــە تەنانــەت لەچوونــە دۆزەخــی خــۆی زیاتــر لێــی دەترســا ،کــە
لــە مێشــکی تازەپێگەیشــتووی ئــەو ئەگەرێکــی زۆر بەهێــز بــوو چونکــە دایــک و باوکــی
وەک ئــەو بــە رێــک و پێکــی پێنــج فــەرزە نوێـــژیان جێـــبەجێ نەدەکــرد.
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ئارمیــن لــە تەمەنــی هــەرزەکاری لــە وانەکانــی ئایینــی وە لەرێگــەی ماموســتا
ئایینییــەکان فێـــر کــرا کــە ئەگــەر کۆڕێــک پێــش تەمەنــی پانــزدە ســاڵ بمرێــت ئــەوا لــە
هەمــوو حاڵەتێکــدا راســتەوخۆ دەچێتــە بەهەشــت وە ئــەم یاســایە کچانیــش دەگرێتــەوە بــەو
جیاوازیــە کــە بــۆ ئــەوان تەمەنــی نۆســاڵ کۆتــا دەرفەتــە .ئــەم بیرۆکەیــە لــە مێشــکی
ئارمیــن مایــەوە وە بەهــۆی ئــەو تڕســەی ئاییــن لــە دەروونــی چاندبــوو ،لــە بیرکردنــەوە
ســەبارەت بــەم بابەتــە نقــۆم ببــووە.
مێشــکی بــێ ئەزموونــی ئارمیــن وەاڵمەکــەی دۆزیــەوە :یــەک رێگەچــارە هەیــە کــە
بەدڵنیاییــەوە ئەنجامــی دەبێــت بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەو ئامانجــە کــە زۆربــەی موســڵمانان
بــۆ بەدەســت هێنانــی دەژیــن وە ئامــادەن گیــان لەســەر دابنێــن .ئــەو بەهیــچ جۆرێــک بیــری
بــۆ ئەمــە نەچــوو کــە ئــەی بۆچــی هیــچ کامــە لــە هاوپۆلــەکان یاخــۆد گــەورەکان بیریــان
لــێ نەکردبــووە وە ســوودیان لــەم کورتــە رێیــە بــێ وێنەیــە وەرنەگرتبــوو .ئــەو نەیدەویســت
وەک مــەڕ تەنهــا بــەدوای کەســانی تــر بکەوێــت لــە ژیانێکــی دوور و درێــژ وە رێگابــدات
کــە خۆشــیەکانی ئــەم ژیانــە ئــەم دەرفەتــە زێڕینــە لــە گەنجــە هەرزەکارەکــە وەربگــرن.
هەنگاوەکانــی دواتــر وەک رۆژ بــۆی روونبــووە .لــە تەمەنــی چــواردە ســاڵیدا خــۆی
یەکالکــردەوە وە لــە پەنجــەرەی نهۆمــی ســەرەوەی قوتابخانەکــەی خــۆی فرێــــدا خــوارەوە.
ئــەو دەیویســت بــەم شــێوەیە خــۆی بکوژێــت وە لــەم رێگەیــە داهاتــووی خــۆی گەرەنتــی
بــکات کــە چوونــە بەهەشــت بــوو .پێویســت نــاکات بڵێـــم کــە پالنەکــەی بــەو شێـــوەیە کــە
ئــەو دەیویســت نەچــووە پێــش وە خوشــبەختانە ئارمیــن لــەم رووداوە رزگاری بــوو .بــەاڵم ئــەم
کارە بــووە هــۆی بەجێمانــی برینەکانــی زۆر ســەخت؛ دەســتێک و دوو پێــی شــکان وە زیــان
گەیشــتە بڕبــڕەی پشــتی لەگــەڵ چەندیــن برینــی تــر کــە دەبوایــە بــۆ ماوەیەکــی دریــژ
بەرگەیــان بگریــت .دوای ئــەم رووداوە بــۆ مــاوەی حــەوت مانــگ گرفتــاری کورســی
ئیفلیجــەکان بــوو وە تەنانــەت دوای رزگاربوونــی لــەم کورســیە تــا چەندیــن مانــگ
نەیدەتوانــی بەبــێ یارمەتــی لــە ســەر پێیەکانــی بــڕوات.
ئارمیــن دوای هەوڵــە خۆکوژیــە ســەرنەکەوتووەکەی ،پێــش ئــەوەی بەهــۆی زیانــە
فیزیاییەکانــی جەســتەیی وێــران ببێــت ،بەهــۆی کاریگەریەکانــی ئــەم کارەی لەســەر
دایــک و باوکــی ئەشــکەنجە دەبــوو .ئاگاداربوونــی لــەو ئێــش و برینــە قۆڵــە دەروونییــە
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کــە ئــەو بــۆ دایــک و باوکــی دروســت کردبــوو بــووە هــۆی ئەمــە کــە ئیتــر خولیــای
رێگــەی ئاســانی چوونــە بەهەشــت فەرێــوی نــەدات وە لەجیاتــی تەنانــەت زیاتــر لــە پێـــشوو
بچێـــتە نــاو ئاییــن وە رێگایەکــی باشــتر بدۆزتــەوە بــۆ نزیــک بــوون لــە خــوا ئەویــش بــوون
بــە موســڵمانێکی گوێـــڕایەل.
ئــەو زیاتــر لــە جــاران نوێــژ و دوعــای دەکــرد و بــە وردی ئیســامی دەخوێنــدەوە وە هەمــوو
هەوڵــی خــۆی ئــەدا کــە باشــترین موســڵمان بێــت .هــاوکات بــە بەردەوامــی داوا لــە دایــک و
باوکــی دەکــرد تــا ئەوانیــش رێنماییەکانــی ئاییــن بەرێکــی جێـــبەجێ بکــەن .هیــچ رۆژێک
نەبــوو داوا لــە دایکــی نــەکات کــە لەگەڵــی بــەژداری نوێـــژەکانی رۆژانــە بکات.
لەکاتێکــدا کــە ئــەم خوێنــدن و ڵێکولینەوانــەی ئارمیــن یارمەتــی دەدا کــە زیاتــر ئاشــنا
ببێــت لەگــەل نــاوەڕوک و وردەکاریەکانــی ئیســام بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا کــەم کــەم
دەبــووە هــۆکاری دروســت بوونــی بیرۆکەکانــی نەخــوازراو و زۆر ناخــۆش .هەرکات وەاڵمی
پرســیارەکی ســەبارەت بــە ئاییــن یــا خــوا دەســتی دەکــەوت لــە الیەکــی تــر دەیــان پرســیاری
تــر شــوێنی پرســیاری یەکەمــی دەگرتــەوە وە بــەم شــێوەیە ئــەو بــەرەو ڵێکۆلینەوەیەکــی درێــژ
و بــێ ئەنجــام دەچــوو .هەرچــی زیاتــر دەچــووە نــاو بابەتــەکان ،پرســیار و گومانــی زیاتــر
دروســت دەبــوون وە زیاتــر و زیاتــر ســەری لێــدەشێـــوا .ئــەو دەســتی کــرد بــە پرســیارکردن
ســەبارەت بــە خــودی خــوا وە مــەرام و مەبەســتی خــوا وە دادپەروەرییەکــەی .بــۆ نموونــە
بۆچــی خوایەکــی چاکەخــواز دەبێــت بەندەکانــی خــۆی تەنهــا بەهــۆی باوەڕهەبــوون بــە
ئایینێکــی هەڵــە (کــە لــە کۆمەڵــگا و دایــک و بــاوک وەریانگرتــووە) لــە رێگــەی
دۆزەخــەوە ئەشــکەنجە بــدات؟
ئــەم جــۆرە پرســیارانە بێگومــان بەهــای قوڕســیان هەبــوو .هــەرکات ئارمیــن ســەبارەت بــە
خــوا گومانــی دەبــوو هەســت دەکــرد کــە پەنجــە ســارد و ترســناکەکانی گوناحێکــی قــورس
دڵــی داگیردەکــەن .دواتــر ئــەو توانــی خــۆی قایــل بــکات کــە پرســیارکردن و گومانکــردن
لــە زاتــی خــوا هەرگیــز کارێکــی نادروســت نییــە بەهــۆی ئــەو تێنوویەتیــەی هەبــوو بــۆ
زانیــن ،وە بــە ئاگاداربــوون لــەوەی کــە لــە ئایینەکــەی هاندەدرێــت بــۆ ڵێکۆلینــەوەی
زانســتی ئیســامی زیاتــر .بــەو بوێـــریەی کــە بــە هــۆی ئــەم هەســتە ئامانجــدارە نوێیــە بــە
دەســتی هێنابــوو ،دەســتی کــرد بــە خوێـــندنەوەی هەرشــتێک کــە دەتوانێــت زانیــاری بداتــێ
ســەبارەت بــە ئایینەکانــی تــر ،تەنانــەت ئــەو ئایینانــەی لەناوچوونــە .کونجــکاو بــوون بــۆ
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وەرگرتنــی وەاڵمــی ئــەم پرســیارە کــە بۆچــی بــە پێــی ئایینــی ئیســام (کــە گوایــە ئایینــی
میهرەبانــی و چاکەخوازیــە) ئایینەکانــی تــر ئەوەنــدە خــراپ وێـــنادەکرن کــە تــەواوی
الیەنگــران و پەیڕەوانــی ئــەم ئایینانــە مەحکومــن بــە ئاگــری هەتاهەتایــی دۆزەخ .ئەمــە
زیاتــر هانــی دا تاکــۆ لــە رێگــەی ڵێـــکولینەوە و خوێـــندنەوەی دۆر و درێــژ وە بیرکردنــەوەی
قــووڵ بگاتــە ئــەم ئەنجامــە کــە بــەدوای ئەگەرەکانــی تــر بچێــت کــە زیاتــر لەڕاســتیەوە
نزیــک بــن؛ ئەویــش ئــەو ئەگــەرە کــە لەوانەیــە لەڕاســتیدا ئایینــەکان دروســتکراوی دەســتی
ئینســانەکان بــن.
لەبەرئەوەی ئارمین بەجۆرێک فێرکرابوو کە لەو بیرۆکانەی ناو مێشــکی دەســووڕانەوە
بترســێت ،هەســت بــە ئازارێکــی دەروونــی زۆر دەکــرد .ئەشــکەنجە دەروونییــەکان زۆرجــار
وەک خــەوی ناخــۆش دەردەکەوتــن کــە لەناویانــدا دەروازەکانــی دۆزەخ بــەڕووی دەکرانــەوە.
رۆژەکانیــش لــە بیــر ۆ خەیاڵەکانــی ناخــۆش نقــووم دەبــوو ،خەیاڵــی ئــەوە کــە جنۆکــەکان
دەهاتــن بەهــۆی بیرکردنــە خراپەکانــی ئەشــکەنجەی بــدەن.
لەبەرئــەوەی کــە ئــەو موســڵمانێکی باوەڕمەنــد بــوو دەیزانــی ئــەم جــۆرە بیرکردنەوەیانــە کە
لەنــاو مێشــکیدا بــوون نــە تەنهــا حەرامــن تەنانــەت زۆر شــەیتانین .ئــەو وایدەزانــی کــە خــوا
ئــاگادارە کــە چــی لەنــاو ســەری دەگوزەرێــت وە هەســت دەکــرد خــوا لێــی نائۆمێــد بــووە.
کاتێــک بــۆی دەردەچێــت کــە گوایــە خەریکــە باشــترین هــاوڕێ ،چاودێــر وە دروســتکەری
خــۆی بەجێـدێـــلێت تووشــی خەموکــی و پشــێوی دەبــوو .هەرچەنــدە کــە ئــەو زۆر ترســا بــوو،
بــەاڵم ئــەم گومانانــە ئیتــر وازیــان لێــی نەهێنــا وە جێگرتــر و بەهێزتــر دەبــوون وە ئەمــە بــووە
هاندەرێــک بــۆ ئارمیــن تاکــۆ لێکۆلینــەوە زیاتــر بــکات وە زیاتــر بیــر بکاتــەوە.
هەرئەنــدازە کــە بۆچوونەکانــی ســەبارەت بــە خــوا و ئاییــن زیاتــر بــەرەو تێگەیشــتنێکی
دروســتکراوی مێشــکی مــروڤ دەچــوو وە کەمتــر بــۆالی ســەرچاوەیەکی ئیالهــی،
گومانەکانــی بەهێزتــر و بەهێزتــر دەبوونــەوە ،بۆیــە ئــەو بڕیاریــدا رووبەروویــان ببێتــەوە
چونکــە ئیتــر توانایــی بەرگەگرتنــی نەبــوو لەبەرامبــەر گەشــەکردنی ئــەو گەردەلوولــە
دەرونییــەی خــۆی .هەوڵیــدا گومانــەکان پشــت گــوێ بخــات وە هەوڵیــدا خــۆی بــەوەی
قایــل بــکات کــە دەبێــت بــەالی کــەم خــودی خــوا راســت بێــت ،بــە واتایەکــی تــر هــەروەک
زۆربــەی بــاوەڕداران هــەوڵ دەدا خــۆی فەرێـــو بــدات .ئــەو تەنهــا پێویســتی بــە بەڵگــەو
نیشــانەی هەبــوو بــۆ تێگەیشــتنی هۆکارەکانــی گرنــگ و ســەرەکی باوەڕەکانــی ،بــە
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جۆرێــک کــە قابیلــی ســەلماندن و متمانــە بــن وە نــەک ئەفســانەکانی نــاو چیرۆکەکانــی
پێــش ســەدان ســاڵ .ئارمیــن بــاوەڕی هەبــوو کــە هــەرکات بتوانێــت ئــەم هۆیانــە تێبــگات
بێگومــان ئیمانەکــەی لــە هەمیشــە توندتــرو بێگەردتــر دەبــوو.
دوای ئــەوەی بــە هێــچ جۆرێــک نەیتوانــی هیــچ بەڵگەیەکــی زانســتی و پتــەو بدۆزتــەوە،
هەوڵێکــی زۆریــدا کــە بوونــی خــوا لــە رێگــەی لێکدانــەوەکان و بەڵگەکانــی لۆژیکــی
و فەلســەفی بــۆ خــۆی بســەلمینێت ،بــە تاقیکردنــەوە و خوێندنــەوەی پێـــناسەکان و
بیردۆزەکانــی فەلســەفی و فیکــری .بەهەرحــال کاتێــک بــۆی دەرکــەوت کــە هەمــوو
رێــگاکان ،بەڵگــەکان و لێکدانــەوەکان بــۆ ســەلماندنی بوونــی خــوا زیاتــر لــە گاڵتەجــاری
دەچــن ،بــە تــەواوی هەســتی بــە نائۆمیــدی دەکــرد .پڕبــەدڵ نوێــژی دەکــرد وە لــە خــوا
دەپــاڕاوە یارمەتــی بــدات .داوا لــە خــوا دەکــرد نیشــانەیەک ،شــتێکی تایبــەت بــۆی بنێرێــت
یــان لــە دەروونــی دروســت بــکات کــە بتوانیــت ئــارام ببێتــەوە .هەڵبــەت کــە هیــچ کات
وەاڵمــی دوعاکانــی وەرنەگــرت .هەمــوو ئــەم رووداوانــە لــە ســاڵەکانی ســەرەتایی ژیانــی
بــوون وە لــە کۆتاییــدا لــە تەمەنــی هــەژدە ســاڵی بــە ناچــاری هەمــوو باوەڕەکانــی لــە
دەســت دا .ناخۆشــترین هەســتی ئــەوکات ئــەوە بــوو کــە لەالیــەن کۆمەڵــگا ،واڵتەکــەی،
ماموســتاکانی وە کەســانی نێـــزیکی فێــل لێکــراوە ،خیانــەت لێکــراوە وە بەکاریــان هێنــاوە.
لــە دەروونــەوە شــکابوو ،تــووڕە بــوو وە هەســتی بــە خەمۆکــی دەکــرد .ئــەو شــتێکی زۆری
کردبــووە قوربانــی ،تەنانــەت دەکرێــت بڵێــن هەمــوو ژیانــی کرابــوو قوربانــی وە هەمــوو
ئەوانــەش بەهــۆی هەندێــک چیرۆکــی منااڵنــە.
بێگومــان ئینســانەکان هەندێــک جــار دوای وازهێنــان لــەو ئایینــەی كــه هەمــوو تەمەنیــان
باوەڕیــان پــێ هەبــووە وە لەگەڵیــان بــووە تووشــی گومانکردنــی کاتــی دەبنــەوە وە ئارمینیــش
لەمــە جــودا نەبــوو« :لەوانەیــە مــن هەڵــە بــم ،لەوانەیــە لــە راســتیدا زۆر نەخــۆش بــم وە
ئــاگام لــە خــۆم نییــە ،لەوانەیــە هەولــە خۆکوشــتنەکەم شــتێکی زیاتــر لــە ئێســقانەکانمی
شــکاندبێت ،لەوانەیە زیان بەمێشــکمی گەیاندووە ،ئایا ئەوەندە خۆویســتم کە وابیربکەمەوە
کــە ئــەوەی مــن تێگەیشــتووم تەنهــا مــن دەزانــم وە هیــچ کەســێکی دەوروبــەرم نازانێــت؟
«ئەمــە کۆمەڵێــک بیرکردنــەوەی بــاو لــە الیــەن ئارمیــن بــوون کــە بەدرێژایــی کاتەکانــی
دۆزینــەوەی خــۆی ســەرقاڵیان بــوو .ئارمیــن تەنهــا بێخودایــەک نەبــو کــە دەیناســی.
هــەروەک هەمووجــار کــە هەمیشــە بوێــر و زیــرەک بــوو ،ئــەم جــارەش ئــارەزووی دەکــرد
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کــە بتوانێــت ئینســانەکانی زیاتــری ئاشــنا بــکات لەگــەڵ بۆچوونەکانــی و ئــەو رێگــە
سەرســۆڕهێنەرەی ئــەوی گەیاندبــوو ئــەم خاڵــە.
بــۆ کەســێک کــە تــازە دەبێـــتە بێـــخودا ،ژیــان لــە واڵتێکــی ئیســامی بەرەنجامەکــەی
تەنهــا بــوون و گۆشــەگیری دەبــوو .ئــەو تامــەزرۆی ئــەوە بــوو کــە خەلکانــی تریــش
لەگــەل بۆچوونەکانــی ئاشــنا بــکات ،لەبــەر ئــەوە بــوو بــە ئەندامــی ( Orkutتۆرێکــی
کۆمەاڵیەتــی لــە پێــش دروســتبوونی فەیســبووک  )Facebookوە هــەر لــەوێ بــەردی
بناغــەی ئــەو شــتە دانــا کــە دواتــر نــاوی گــۆڕا بــۆ کۆمــاری بێـــخودایی .جــودا لــە
تڕســەکانی ســەرەتایی ،کاتێــک کارابوونــی ئــەو کەســانەی ئەندامــی گروپەکــەی بینــی
ســەری ســوڕمابوو وە سەرســام و خوشــحال بــوو بــە بینینــی ئــەو هەمــوو کەســە کــە لــە
سەرتاســەری جیهانــەوە ئاســانی لەگــەڵ یەکتــر گفتوگۆویــان دەکــرد .بەهــۆی دۆزینــەوەی
ئــەو هەمــوو خەلکــەی وەک خــۆی بێـــخودا شــانازی بــە خــۆی دەکــرد وە زۆر خوشــحال
بــوو .بیرۆکــەی شــێتانەی باوەڕنەبــوون بــە خــودا ئیتــر بــۆی بــە شــێتانە هەژمــار نەدەکــرا.
ئارمیــن دەیویســت گروپێکــی گەورەتــر لــە خەلــک پێــک بهێنێــت وە پەیوەنــدی لەگــەل
بیســەرانی زۆرتــر دروســت بــکات .ئــەو دەیویســت بێخــوداکان بدۆزتــەوە وە دەربــارەی خــوا و
ئاییــن لەگــەل هەرکــەس کــە حــەزی لــەو بابەتــە بێــت گفتوگــۆو بــکات .بــەاڵم گرنگتــر لــە
هەموویــان مەبەســتی ئەوەبــوو کــە خەلــک تێبگەیینێــت لــە هەلبژاردنەکــی تریــش هەیــە کە
زیاتــر جێــگای متمانەیــە .بێگومــان یەکێــک لــە گەورەتریــن ســتەم و نادادپەروەریەکانــی
واڵتــان و کۆمەڵگاکانــی داخــراوی ئایینــی ئەمەیــە کــە شانســی هەڵبــژاردن بەهیــچ
کەســێک نادرێــت وە هــەر لــە لەدایــک بوونــەوە تــا گــەورە دەبــن تەنهــا یــەک هەڵبژاردەیــان
هەیــە ئەویــش ئــەوەی کۆمەڵــگا دەیەوێــت .وە ئارمینیــش یەکێــک بــوو لــەو قوربانیانــە.
ناڕەزایەتــی ئارمیــن لــە ســنوورداربوونی پەیوەندیــەکان وە نەبوونــی هیــچ رێگایەکــی
بەربــاو بــۆ ئامانجەکانــی ،بــووە هــۆی دامەزراندنــی گروپــی کۆمــاری بێخــودای لــە
ســاڵی  .٢٠١١ئامانجــی ســەرەکی لــە دروســتکردنی ئــەم گروپــە بریتــی بــوو لــە رەخســاندنی
دەرفەتــی ئاشــنابوون لەگــەڵ ژمارەیەکــی زۆر لــە خەلکــی بــێ بــاوەڕ بــۆ هەمــوو تاکێــک،
وە بانگهێـــشتیان بــکات بــوو ئــەوەی ئەگــەر دەیانەوێــت بەژداربــن لــە شــیکردنەوە و گفتوگۆو
لەســەر بابەتەکانــی جۆراوجــۆری پەیوەســت .هەروەهــا دەیویســت گروپێــک دابمەزرێنێــت کــە
یارمەتیــدەر بێــت بــۆ بێخــوداکان لــە واڵتــان و کۆمەڵــگا داخــراوەکان تاکــۆ کەمتــر هەســت
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بــە تەنهابــوون و گۆشــەگیری بکــەن وە کەمتــر ناچــار بــن شــەرمەزاری بۆچوونەکانیــان
بــن .ئارمیــن دەیویســت کــە ئــەم بێخودایانــە بزانــن کــە کەســانی تــری وەک ئەوانیــش
هــەن وە تەنانــەت کەســانێک هــەن کــە ئامــادەن گــوێ لــە ئــەوان رابگــرن وە پشــتگیری و
رێنماییــان بکــەن.
بابەت و گفتوگۆوی زیاتر
تەرکیــزی ســەرەکی ئــەم کتێبــە بــە گشــتی لەســەر مانــا و پێـــناسەکانی خوایــە وە
نــەک لەســەر ئایینێکــی دیارکــراو یــا تایبــەت .مــن لــە داهاتوویەکــی نزیــک دوو کتێـــبی
تــر باڵودەکەمــەوە کــە تایبەتــن بــە ئایینەکانــی ئیســام و مەســیحیەت وە خســتنەڕووی
رەخنــە ســەرەکیەکان لــە ئامۆژگارییەکانــی ئــەم دوو ئایینــە فراوانــە .ئەگــەر حەزتــان کــرد
دەتوانــن لــە هــەر فرۆشــگایەکی ئۆنالیــن کــە پێتــان خــۆش بێــت یاخــۆد لــە Googlereads
نووســینێکی کورتــی راســتگۆیانە ســەبارەت بــە بۆچوونەکانتــان یــا هــەر شــتێک کــە
رەخنەتــان هەیــە یــان پێتــان وایــە دەبێــت زیــاد بکرێــت لەســەر ئــەم کتێبــە بۆمــان بنووســن،
یەکێــک لــەم دوو کتێبــەی ســەرەوە هــەرکات ئامادەکــرا بــە بــێ بەرامبــەر بۆتــان دەنێریــن.
بۆچوونەکانــی پوخــت و کورتــی ئێــوە یارمەتیــدەر دەبێــت تاکــۆ ئــەم کتێبــە وە بابەتەکانــی
داهاتوومــان بگەینینــە دەســت ئەوانــەی ســوود لێیــان وەردەگــرن.
هەرچەنــد هەوڵمــان دا کــە بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە کــورت و تــەواو بــن بــەاڵم هێشــتا
دەکرێــت لەســەر هــەر وەرزێــک زیاتــر گفتوگــۆ بکرێــت .ئەگــەر کەســێک ئــارەزووی
هەبێــت ســەبارەت بــە یەکێــک لــە بابەتەکانــی ئــەم کتێبــە راســتەوخۆ لەگــەل مــن گفتوگــۆ
بــکات دەتوانێــت لــە رێگــەی ماڵپــەڕی خــوارەوە پەیوەندیمــان پێــی بــکات تاکــۆ کاتێــک
دیــار بکرێــت بــو گفتوگــۆی دەنگــی یــا ویدیویــی.
WhyThereIsNoGod.com

هەروەهــا پێشــنیار دەکەیــن ئەندامــی گوڤــاری دەنــگ و باســی کۆمــاری بێخودایــی
بــن تاکــۆ چیرۆکــەکان و بابەتەکانــی بەســوودی گروپــی کۆمــاری بێخودایــی بگاتــە
بەردەســتتان.
پێشوازی لە هەموو بیڕوڕا و پرسیاری ئێوە دەکەین لە ماڵپەری خوارەوە:
ArminNavabi.com
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وشـــەکان
بەهەڵەدابردنی لێکدانەوەی بازنەیی
بەهەڵەدابردنی گفتوگۆ لە نەزانییەوە
نموونە خوازی
دەنگی سپی
باوەڕهەبوون بەوەی کە زەوی چەقی گەردوونە
خـۆ  -زیادکەر
پالسبۆ
بەڵگەکانی وەک چیرۆک
ئەلقەی راوبۆچوون
بەڵگەهێنانەوەی هەڕەمەکی
بێخودای رەها (تەواو) ،دڵنیابوون کە نەبوونی خوا
گومان هەبوون لە بوونی خوا (دڵنیا نەبوون)
خوایی ،ئیالهی
خوای کەلێنەکان
سەندرۆمی زەرەری ئایینی
چەند خواپەرەست
یەکتاپەرەست
داداربەوەڕ
بیردۆزی بەرێوەبردنی توندۆتیژی
ئایینی کەسی
هەڵگەرانەوە پێش مردن
پشت بەستن بە دەسەاڵت
هەبوون ،وجوود
ئیددیعا ،بانگەشە
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Begging the question
Argument from ignorance
patternicity
White noise
Geocentrism
Self-replicating
Placebo
Anecdotal evidence
Feedback loop
Ad Hoc Arguments
Gnostic atheist
Agnostic atheist
Divinity
God of gaps
Religious trauma syndrome
Polytheist
Monotheist
Deist
Terror management theory
Cult of personality
Deathbed conversion
The appeal to authority
Existence
Claim
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پەیوەندی بە وەرگێـڕ لە رێگای ئەم ئیمەیلەوە:
bnarisarneel@gmail.com
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