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گوتویتی ل سردەمانی چرخی ناویین خودا، خودا ” تیرریچارد رو“دەگنوە كه

 ش واتوڕۆكبوو و ئ قخودا، ئ رنیتری و مۆدردەمی رۆشنگس بوو. دواتر ل

نیی. ئم قسی سركی ل راستی داوە.  رنیت، خودا بوونیل سردەمی پۆستمۆد

خودای ئق ئمۆ شكاوە و نوی ل نو نوان نماوە، ئو وشیی  خودبتی ئق یا

رۆژگارك ل پیرۆزترینكان بوو و جگای شانازی و ل برزترینكان بوو، بم 

ئقی قی ئرەستۆیی، مان و دڕدونگ. ئئمرۆ سركز و بدەنگ و جگای گو

دیكاریتی، ئقی كانتی، ئقی ھیگی، ئقی دینی، ئقی مژوویی، ئقی دیالیكتیكی، 

خوالس ب وردودرشت و ڕەش وبۆرییوە، ئاونی  …ئقی ھزری، ئقی كردەیی

                                                              .نابینرێروخساركی كامی تیا ئق بجۆرك وردوخاش بووە ك ئیتر 

ك لۆ كاتمجۆرەكانی لۆژیكی ئ ست لبین، موە قسان دەكقبارەی ئ

 ست لبیاخود م ،وەیلماندن و ڕەتكردنوە و سژینكردن و تو ركرانبب

بل .زوان، ئاكار و زانست ،فلسف وانل كانھزریی مرھم بوەی ئرئ

ان ڕەوان و گۆڕاون، بۆی گۆڕان و پرەسندنی ئق بشك ھمانش ھموویبر

ل بابت بگنویستكانی ئم ڕۆژگارە. ئقی كۆن و ئقی نوێ لكتر جیاوازن، 

سیاست و ئابوورییان  ،ئاكار، فلسف، چونكو برھمكانی ئم ئق، وات زانست

كتر جیاوازە. لچولكنم ورئك نبیان چارنی ونوداموەی دەستل جگ یی

ڕژەییخوازی(نسبیگرایی) ببین ك ئوەش ھمان ئو شتی ك ئمۆك ھموومان 

یدا نقم بووینت  .                                                                                                                                            
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 ی ھزری لقئ ساو دەكرد كمانان، وایان حسووفانی موسیلف ك لشب

 پی بگنویستكانی ھزرە و ئقی كردەییش ل بگنویستكانی كردەیی. ب

یستیشكانیش گۆڕدراون، ئوەی ل بۆ ئم بۆچوون، ئوێ بژین ك بگنو

پچوان  پشینان بگنویست بووە ئمۆ لم پل و پاییی خۆی كوتووە و

بووەتوە. ل چرخی ناوین بوونی خودا ل بگنویستكانی ھزریی بوو، بن 

ی ئوە "مافی مرۆ" بۆت بگنویستی ئمرۆك ئم پلیی ل دەستداوە، ل بر

ر. ئم ل كاتكدای ك ئم شت ل ئقی بگنویتسی كردەیی پشینان ھیچ ڕۆژگا

ۆشن دەدی و رۆشنگری، خۆی رئاسار و نیشانیكی ل بدی ناكرێ. سردەمی 

چرخی ناوینیشی ب تاریكی ناودەبرد، ھبت ئگر ل چرخی ناویینییكانت 

ۆشناییان بۆ رگۆڕك پدەكرد و نی ئم دوو ھاوەناوەیان ئاویبا، ئوا شوپرس

كابرانی. دەركوتووە ك ھم سردەمی رخۆیان پسند دەكرد و تاریكیش بۆ 

بوو و  ۆشنگری و ھم چرخی ناوینیش دیواركیان ب دەوری خۆیاندا ھچنیر

(بگنویستی) ك دانیشتوان ناوی سرمشق(پارادایم)یان ل نابوو یاخود ھمان 

دەست بكن ئم دووە ب زەحمت ل ئاستكی برزتر دەیانتوانی،  و شونكوتوانی

رەخنم انخۆی گرتن لئ وە كچاو و گوێ و زمانیان كراوەت و كاتنیا ئت .

ك سردەمی ئمش وات ئم پۆست مۆدرنیتی  دیوارانیان ڕوخاندووە،

كی لكچونول یجۆرەی ھ                .                                                                         

 ل و خامووان ئك  "فۆكۆوە"و  "كویھن"ھنیا یت مئ ك ربووننیفقیعتمان 

ھی، ئگر بمان ھوی وانیكی حساویی لوە  نتمایعقنینیی بلكو چندین 

". پشینیان دەیانگوت فیز و لخۆبایی عقنیفیرببین بریتیی ل "خۆبزلنزانینی 
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 ردەیبگوترێ فیز، خودی بوون پ ستا دەبم وڕووی دەكاركردنی ئاوەز، ب ب

.            نست دۆستان و دانایانب ئاوەزیی. خاكی بوون ل ئاكارە جوانكانی زا                                              

و بۆ  ۆژگارك ب ئقی كام حساو دەكرارا بگرە ك ل یاسا گشتی و جیھانییكان

كانیان بموو مرۆڤمھتاكو  راست دەزانی، ب ،كانشۆزترین كئا ۆ لمئ

لیزم) و ڕژەییخوازی ك برھمكی  خاكی ئمۆك ل ڕۆژگاری فرە ئایینی (پلۆرا

رووی  ،بوون و دژە دوگماتیزمناوەوەی خۆی رووب نیا لر تك ھن قم ئب

ونت ھۆی لبریك ھوەشانی ئاوەز، بكو ل زۆرك لو شتان بۆتوە ك ب

و و ھی. من لرەدا ئاماژە ب س دان لدەرەوەشا كبككاری زۆری ھبووە 

:                      كابران دەكم ك خۆم ل گیان ژیاوم و ئزموونم كردوونر                                                            

 ئهق و وەحی
 

وتاركی دا ك قواقوی لكوتوە، ب لم ئخیران  ،پاپای شانزھم "بندیكت"

وە باسی لنازینی یۆنانی كرد، پفلسو فلوان فتی و ھاوكاری نقایڕەف 

ناوبرد و ئیسالم و پۆتستانتیزمی ب  بپزئاشتوایی نوان ئم دوانی بفڕ و 

ق، ئویش ئقی ناحز و دزو ل قم دا، لوەی ك ئمان نیانتوانیوە ل تك ئ

فتیان ھب و ب خویایی خودای ئیسالمی ب دژە ئاوەز و فلسفی و یۆنانی وە

ای داوەری كردن لسر ئم قس ل ڕوو پ و ناوبتا دژە ژیریی زانی. لرەدا جگ

و وەحی ھیچ كات  ،نیی قوان عوەندی نپ ك وەیئ كوزوعكو مب

و سكی پیاوانوەندییبووە.پن ت دۆستانس ت ل                                  
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عق سربخۆی ل رۆح، ھردەم ب رقبری رۆح حسو دەكرێ و پغمبرانیش  

تووە ب فیلسووف بناسرن. موتكلیمكان ك بگاندن ھیچ كات خۆشیان نھا

كرد و خۆیان ب خزمتكاری ئایینكیان دەو عقندنیان بۆ باوەڕە دینییكان 

ەكران. ئمان د الی شون كوتوانی ئۆرتۆدۆكس ب خاین حساو ەزانی، كچی لد

 نكنی كردن، دین ئقھۆی ئ ب وەی ككران بم ئھموت و ب قپاشكۆی ئ

ش، جمئ وین كپرازوی ئاوەز ڕاستی و دروستی دین ئت گای گومان و ب

بگرێ، چۆن ئب  تا دەستی عق ووەك وەحی ھات گوتدەیانبھرەیی. باوەڕداران 

 مكیش لندت دەستی وەحی بگرێ؟ ھستا ئاوەز بوە و ئتبب وانچپ مئ

چرای شوانی ب وەحی بكك ، عق تنیا بۆ و پیان وابوو ك زیاتریان وتو

ھركات خۆری وەحی سری وەدەرنا ئب ئم چرای خامۆش بكرێ. ھبت 

پیا بوو، ئویش ئوەی ك خوای داھنر وات  وانجۆرێ ل ھاوكاری نوان ئم د

و بو غبناخوقنری ئق ھمان خوای ك وەحی ڕەوان كردووە ك ئمش خشتی 

وانیان. زۆرك ل فیلسووفانی گاور و موسمانان ۆ ھچنینی دیواری ھاوكاری نب

 واندا بوون. قوت "تۆماس ئاكویناس"و  "فارابی"و  "ئیبن سینا"لم دۆی لابخان

شكانكی مژووی  "ئشعری"ك بداخوە ل برامبر "موعتزیل" یكالمی

بونیاد نرابوو  "و شرع پكوە قئ" ازی بوون بربخۆیوە بینی، لسر بنمای 

خودای ئم قوتابخانی خودایكی  و لگڵ فلسفی یۆنانیش دەستمالن بوو.

كارەكانیشی ب كیفی ئاوەز بوو. لم  وەر و ئاكار پسند بوو، ھاوكاتدادپر

ك ب پچوانی رقوتابخانی ئاوەز ئوەندە چاخ بوو ك دین ب لڕی دەردەكوت. 

بوو.ئكی الوازی ھقو و ئكی قئایین ری كا  شعڕەتبن ر لكان ھسۆفیی
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قئ ز كپرز و بكی بوینئ یشتبوونكرا، گر ئسكی تریان لساوو دین  ح

                                                                          ل الیوە الواز دەردەكوت.

 ورووپا  ،بڤدەی ئدەی شانزە و حس زموونی لی ئقكانی ئوتدەستك

كشندوشی نوكر  ینستووی چببی پیروزی وەخوان زانست و كتی نسا

 ب نا، كرتك ھقازانجی ھ وان زانست و ئایین بی نانم مشتوموای من ئب

وون ك ئیتر ئیدیعای زلتر نكن و ب فیز بن، ھاوكات برامبر الیان بوو و فریش ب

ئم چق وھرای پشەویی بن. ڕاستیكانیش زیاتر ھستیار  یدۆزینوەكان و ئاۆزی

كرد تاكو سرھدانی پۆتستانتیزم، شڕ و كوشتاری خوناوی نوان تیرە 

ب الینی "ئویش سودای ی ئایینی گاور ڕگی بۆ سكۆالریزم كردەوە، جیاوازەكان

سر ئوانی دیكدا خ ی ل سردا بوو و بادەستی یك دینی ب"حكومت ل دین

                                                                                                                                                                                                                   .كردەوە

 ب تایبتی عقی یۆنانیعق  المی حساوی جیا بوو. ئگرچی لگڵئیس یوەحی

وو، بم ھیچكات ل برامبر عقی ئزموونی بساتك سازگار و ساتك ناتبا 

 ی لزموونی نوێ ڕیشزانستی ئ وە بوو كش ئمنیا ھۆكاری ئوە، توەستاین

بم خروبرەكشی ب  گرچی ئافتی ل ندی، .بوو دانكوتا نو موسمانان

ل سدەی نۆزدە و بیست خۆی  نسیب نبوو. كات ئم زانست سركوتووە

بكۆ  ،لبرنانیان نبووە ھۆی ترسھر گیاندە وتی موسمانان، نك 

بزن ئستا ھاتووە ببت دۆستی ئیسالم. خۆشحایشی كردن لوەی ك زانستی گاور

ت و فلسفی نوێ ل وتی موسمانان بو زانس وداوكی سیروسمرەی كر
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خۆی كرد ب جۆرە دژایتی ناكرێ. سرەتا دەرگای زانكۆكانی بۆ وا كرا و دواتر 

                                                                                                  .بابتی دەرس خوندنیان ك بووە ،داحوجرەی فقیانناو 

شی ئسالمیش بم جۆرە بوو، ل یادم دوای شۆڕش ك ل ڕل ئرانی دوای شۆ

وسانی ئیتالی وندا بووم، یكك ل ڕۆژنام"یی شۆڕشی فرھنگناوەند"

ی رسیم ئایا قول وای موزووعی پرەسندنچاوپكوتنكی دەگڵ كردم. لی پ

داروین ل زانكۆكان وەالبنرێ؟ منیش ب نخر پرسڤم دایوە. دواتر لبر خۆموە 

و ھاوڕكانیشمدا  بیرم دەكردەوە ك تاكو وستا شتكی لمجۆرە ب بیری من

كی ییماركسیزم جیا بوو. مالكان ھمیش ئوان ب تیۆر سابی. ھبت حبوونھات

                                                                                                                                                                            .           زاننماكپرەستی و دژە دینی دە

 ئران بزوتنوەیك ب ناوی ڕۆشنبیرانی ئایینی سریھداوە ك دەیانھوێ ئمۆ ل

ب تایبت ل  .نكانیان بۆ ئاوەز و وەحی بكنتگیشكی نوێ بۆ تپداچوونوەی

 یبارەی قورئانوە دەیانھوێ وانیك ل ئزموونی تفسیركردنكانی ئایینی گاوری

، ئمان نك ھر ئوەی ك قورئان "تبندیك"ب پچوانی قسكی  .وەربگرن

فسیرە جیاوازان ھیچ ئدەن دەس تفسیری جیاواز و بكو پشیان وای ئم ت

ا نیی، ھروەھا ئیسالم ھر لم دمونافاتكیان لگل وەحیانی بوونی وتكانی خو

ل تفسیراندا دەبیننوە و پشیان وای ك گیشتن ب گوھری نایابی دین كاركی 

حادەر دژوار و بگرە مڕادەب                                                             .                                                      
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ينئهق و ئهو  
 

تسوفی ئیسالمی برھمی دوو كاردانوەی: یكمیان  یپبار نریتی گرانبھا و 

و نوشی دەرباری سرانی خۆشگوزەرانی و عیشزدەخوازی،  لبرامبر

وی بووخباسی و ئومكانی عتم ،ەالفكی ترسناك  یشیاندووھر خودایرانببل

وردبینی فیلسووفانی  ك و الیل و زۆردار و بدەستی ئشعرییكان

. ی ترەوەكیالل  ا، ب تایبت دادی ئیالھیدموعتزییل لسر وەسف و كارەكانی خو

نویستی وەدیھنا و كاردانوەی دووھمیش ڵ تسوفی دنیاەكاردانوەی ھو

                                                                        .وفی ئویندارانتس

ست خودای دەیھویترسیش.  ب ن و عق دادەنا ب نتسوفی ئوینداران، ددانی 

ی پردە خۆش بوێ نك ئوەی لی بترس، تسوف دداری و ئوین، خولیایی پشت

ف فیلسوو ەكوونك و ب سرسوڕمانوە ل خودا ڕامن.دەیھویست  .بینین

ۆفی مشھوری س، خودا ب. منسوری حالجمتی وجودی  انیخریكی ھھن

ی ھجری، كاكرخی سچی ئووزوخۆشم جم مب یان عر  : "دەكاتۆرە ببد

 قییال نیات بكو ،ییكان نفیلسووفان و عاق وەرای " وات ئونازە نك ڕاز گشت

 یلرەدا لوان ەئوینداران. بم جۆرە بوو ك ئوینداری ھات جنگی ئق، ھرچند

، شتكی داۆفییكانس بانیھن ب گڕان ل"جنگ" زۆر بج نب، بم شی و

نگ دەستكج نادا. متر ل                                                                



9 
 

یكوە ل ال عقی كردەییش.شق ھم بووە ركابری عقی ھزری و ھم ع

شتگلك  بو چاوەی ویندار و دەتوانت ئەدادەیانگوت ئوین چاوك دسوفییكان 

ك دوورە ، ئوینداردای خناوون ل رایكی رئوین چبش.  ی ببین ك عق لب

 رلكخخشت و  ھی ،اكیشتگیپای رچاوە  ۆتچاوی دڵ بۆ س رزتر. بب

 یمامۆستا غانی ل ھرای_ئفیرومی گورە شاعیری ئران یجاللدین. ڕواندە

" ، ئوین تۆ دەناس نك ئاوەزیبریزی تسی شمئ دە: " (شمس) ستیخۆشوی

ل الیكی  وەدۆزت. ڕاستیكانتوە، دەتوان ان ڕوون دەكاوات ئوین برچاو

وی زە و ل ھۆپارخو  ستەخۆپرعق مخلوقكی ، یكانفیۆوای سدیكوە، ب ب

خۆبوردوویی و و  سوودی خۆیدایتوانای لشینی نییو خۆب دەیانگوت .چاك 

                                   نی:گوت نادەكانی د. موالدەرگشت  دەرمانیئوین 

و " ی ئ ودای ۆشخ شاد ب ئ م س ئ  

ات دـــــــــگش  ی دهوای ئ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهرده ی ئ  

ــــی دهرمئ ــــو ڕۆ ئسم ا  جــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ مــــــــــ  

فالته مــــۆن و جالینوســــــــــــــــــر تۆی ئ "ی ئ  

 

 ویندارییم ئرچی ئگری نایابی وگرووی ھس ر ڕاستت دەوی لم گب ،دین

ئم لخۆیدا  ەھرچند ،پاداشت نداری ل دووی سوود ویدین. گشت دیندارك ل د

ك دەستی ل سوود و پاداشت  دارینی ئویمرتب ناگاتكات م ھیچنیی، ب خراپ

                                               تووە و دەستی داوەت قوماری ئوینداران.ھگر
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وتسل ك كر پفسوێ، لب ویندارییم ئوە نجی ئدەدنوە پاكڵ وەحی پگ

م تا زۆر پمو كعاغ رانیش بورە دەبی انیریفبننگ،  وان كمی ئرھب

پغمبر نین،  ك عاریفانبم ئستا  ،ۆیان بۆ خكی بیان دەكردخوەحییكی 

                                                     لوجۆرەیان نیی. یتیلبۆی برپرسیار

ود ئوین و ئاوەز، ب ھمان شوەی خیا سفلو ف سوفتوان ب، پوەندی ن

 قو وەحیئ  میشكی ھیوەندییمن و پبووھیلئارام نسە. فمان ووفانی موس

و  بینیوە یشل عیرفان اندیوھروەكوو چۆن سوودیان ل وەحی وەرگرتووە، سو

فان ل عیر سوود یاندەن ئوەنفاوسوفیل .نیوەعق نزا ژید ب ھیچكامیشیان

 ندی دەكردوەرگرت كسوەی تریان پشت و ئاوەز پم عارگوێ ئیفان دەخست، ب

، و بگاندن پیان وابوو بیری فلسف، تر بوودان بالوە پسنیبیركی ب فلسفی

 ێدەكرگڵ ئوەشدا ستی ئوینداران. لیك شا حیرت)("تامان" گڵ ل ناسازگارە

 بم پوەرە ن، بپوان بكرێ لسفییكانفمك ب چیفكان عار تگیشتنی

، ھر لبر ەست دەدادنایتی خۆی لڕەس و ی، ڕووسورییب دەعیی ،عیرفان

                                                             .نفلسف ب دوور دەگر ل خۆھندێ 

تمنكم لم مشتوماندا بسر و ھم عیرفانیش،  گوتۆتوەلسفم فمن ك ھم 

یان ھدەبژرن. كمتر كام یدایتاكۆ ك ل وانیوەركانم قوتابی ل ب چاكی بردووە.

ساگری ڕخۆ كم بینیوەكرامبب بی ھر ھشو ك قچوە ردووكیانكپ ،

زۆرین میشبژاردووە یان ئ ھوینیان ھئق، وین كزتر بووە. ئھب            
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و ئ شۆڕشق  
 

 شبوونی ئو ھستڕەھا .ڤمرۆ وونیب ی بزارگرمی ھست كیۆڕش، تقینوەیش

 ەیی نیی. وسی توژەرەوگڵ ئقی ساردل نزیكایتیكیشیھیچ  ورانكرە و

ی وچونكی ھ چ ،ب تداب و نریت و دەسناو بردنی یك ك ب دوای لبزاری

ی ھست و ئوین ، بشۆڕشكاندا؟ ل شب نسین و زانیدوای ناقك ك لئلگڵ 

زۆری پدەچ تا ێ. كرەد ك ل بیر ئاوەزە، بن ئوە بشی ب چاكی بج دێ

و بر ل  اكسازی بكنبكن و دەست ب چ بوون عقنیڕوو ل برانی شۆڕش ر

                                                                    ورانییكان بگرن. ماڵ

ی زیاتر ل عقنیم ئم ، بناب عقنیب، شۆڕش ب ب افی ھپیاو دەب ئینس

دەزانن ك  چاك خۆیوە دەردەكوێ. شۆڕشگان زۆر پش عقنی تكردنوەیەڕ

 لبردەم. اندرژیو دوور ڕگیكی  ،بگن ك چییان دەوێ تتا چیان ناوێ، بم 

خ انی ئامانج خواز لنشۆڕشگتمخ یانی دەسوی دن یاەبن، وا گومان دەب

ۆڤی نوێ ل و مربگۆڕن و نریت پشتری ڤكانۆو مر وانن نریتتك ب خرایی دە

 ە،زم)(ئانارشیوات  سروبریی، بشۆڕش نن. ب جۆرك ل جۆرەكانگایان دابج

تا تو ھ ،بكاردا ن ل م ئانارشیزموخمی ئ.شوڕشیش بوونی ناب                 

ا یەنگكانی ل دەست دەدا و تنرھموو  ۆرشاستی، ل شرشبنگی ڕەنگاوڕەنگی 

دەموە رەش و سنكی خراپ و داھاتوو ی: پتكی باش. درابردوویشۆڕشیژە ی 

 و ێیرگبم جۆرە ڕگ ل داوەری ئقی توژەری دە باش... گیخراپ و شۆڕش

ناھ ریكی دەرخستنی خركان باستی.                                             
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، خراپ ھی، ئویش خودی شۆڕشك و ای چدا تنیا یك پوەر بۆ پوانلشۆڕش

ل بنڕتدا باش، یك  كوشۆڕش باش، ب نك تنیا .یپوەری خودی بئمش و

 !ك ششۆڕشوەركاتپ تك خۆی ببوا  ترازوی خۆی، ئو ت رەتای بس

.عاكاری  ئاوەزییگگۆڕەپانی شۆڕشدا، ھ ن لق ،ی شۆڕش نییپۆوەی شان

ك چونككاری توانای .وجۆرەیان نییعای لكن قكانرانییووەی مام كردن  و

ڕشكدا ژیاوم  ل دی شوم كمن خۆكاروبارەكان.  باشتر بردنی برەو

ھست  گیان و ب دڵ متیشم ل ئستۆ بووە، بۆی ئم ڕاستییبرپرسیارو

                                                                                كردووە. پ

تاوانبارن ك ھیچ ە ۆڕشیان بینیوە، چاك دەزانن ئو كسان چندكسانك ك ش

ریشكی تر گ ل ردەم ۆجگب وە. خڕشیان لشتۆتھك نین سامانوەھ  ك

ی الن ڕتوەگش ك دەو دواھمین شتی تیعقنیبانی، ڕشدا دەكرت قورۆل ش

                       . گڕانوەیك دەكاردا ھب ، ئویش ئگریتعقنیھر خۆی، 

ل  م سررناو ئكابمانوین و شۆڕش، ئوەحی، ئ :ی ئا مووان بھ خریان ل

وە ك قدا پكھناگڵ ئادەیك سروكاری لەحمتر و دژە ئاوەزترە. وەحی تا رر

گمن بووە و كی دەودی ھردوو الیان ب. ئوین ھمیش كایدەتوان ب سو

ورە ل یكی داگیرسانی چرای ئوین و بدوخرمی ھبووە، ككی شونكوتوان

 نن جوانییكی ئوی ش گشتگیرەكاندا، كڕۆی ئاگری فیتن. ل شھگیرسان

 م گیانكانك ھ ،نا بۆ خودا ببردرێیش، دەب تنیا پیدەكرێ و ن پیرۆزی وەحبدی

 نم و دەستدەرگا ئاوەزەكانیش. ھ ن دەبگعاقتی كبیری سیاسی، بۆ تیۆم
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ۆڕشی دژە ئاوەز نكات. رانی و شیست ب وپووەی ئ ۆببكنوە و ئابووریی 

                                                                                   فز دە:حا

داگ تاه داد  یم جا هد سا   

هت ا ا پ غ دا و هانیج ن نا ن ف  
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