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پێشەکی

   شــەیتان وەك چەمــك و بابەتێکــی بنەڕەتــی لــە ئاینــدا، لــە چەندیــن ڕووەوە مایــەی هەڵوەســتە لەســەرکردنە، 

ــراوە.  ــاری نەک ــاو( خــۆی دی ــراوە، و وەك )ن ــێ ک ــیفەتدا گوزارشــتی ل ــێوەی س ــە ش ــە ل ــەوە ک لەخــودی ناوەکەی

ــتیەکی  ــی پێویس ــەوە بوون ــی دیکەش ــەرەکییە، و لەالیەک ــاری س ــەوە تاوانب ــە لەالیەک ــە ک ــەرچاوەی خراپ وەك س

حەمتییــە، بــەوەدا کــە نەبوونــی شــەڕ و خراپــە لــە ژیانــی مرۆڤــدا، لــەڕووی لۆژیکــی و بابەتیشــەوە نامومکینــە. 

ــەی وەك  ــەرچاوەیەکی دیک ــد س ــی چەن ــاڵ ئامادەبوون ــە لەپ ــەرچاوەی خراپ ــەیتان وەك س ــی ش ــا بوون هەروەه

ــرادەی خــودا(. نەفــس و قــەدەر )ئی

ــەو  ــەر ئ ــرا لەس ــتەیەکی خێ ــەدا هەڵوەس ــەوە کورت ــەم توێژین ــتومە ل ــەرەتایی ویس ــی س ــرەوە وەك هەوڵێک   لێ

تەوەرانــە بکــەم کــە ئامــاژەم پێکــردن، بــەو پێیــەی تێگەیشــن لــە مانــا شــاراوەکانی شــەیتان، یــان هەوڵــدان بــۆ 

خوێندنــەوەی ئەودیــوی ڕوکەشــی بابەتەکــە، دەبێتــە هــۆی زەمینەســازی بــۆ خوێندنــەوەی بابەتگەلــی دیکــە لــە 

ــدا کــە وەك بابەتــی بنەڕەتــی و چارەنوسســاز دێنــە هەژمــار. ئاین



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department3

2021

پوختە

ــن بەشــێوەیەکی زانســتیی  ــی و هەســتیارەکانی ئای ــە بنەڕەت ــە بابەت ــەدا هــەوڵ دراوە یەکێــک ل ــەم توێژینەوەی ل

ــك  ــەرەتا ئاوڕێ ــدراوە س ــەوە هەوڵ ــی کارەک ــەیتان((ە. لەمیان ــی ))ش ــش بابەت ــاس، ئەوی ــە بەرب ــی بخرێت و بابەتی

ــوە  ــە شــاردراوەکانی بخوێرنێنــەوە. لەوێ ــان مەدلول ــە نەوتراوەکانــی ی لەودیــوی چەمکەکــە خــۆی بدرێتــەوە، وات

بــەرەو دیاریکردنــی ســەرچاوەی ڕاســتەقینەی هێــز و پاڵنــەری خراپــە لەمرۆڤــدا، کــە لەبنەڕەتــدا غەریزییــە. لەپــاڵ 

ــوارساو  ــد کێشــەیەکی هەڵ ــۆی، چەن ــەم ڕاســتیە زانســتیەدا، و وەك دەرەنجامێکــی مســۆگەریش ب خســتنەڕوی ئ

ــەوە. ــرەدا چارەســەرکراون و یەکالکراون ــدا لێ لەئاین

ئامانجــی ســەرەکی ئــەم توێژینەوەیــە بــە پلــەی یەکــەم دەروازەیەکــە بــەڕووی هەوڵــی زانســتیانەدا بــۆ تێگەیشــن 

ــە  ــە و میتۆلۆژیان ــە زانکۆکانیشــدا هــەر ئاینیان ــەت ل ــە ئێســتادا تەنان ــی، کــە ل ــن و چەمــک و پێکهاتەکان ــە ئای ل

مامەڵەیــان لەتەکــدا دەکرێــت.
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بەشی یەکەم: شەیتان لە زمان و زاراوەدا

باسی یەکەم: شەیتان لە فەرهەنگی زماندا

وشەی شەیتان لە بنەڕەتدا عەرەبیە )الشیطان( و لە کرداری )شطن(ەوە هاتووە:-

))شطن((: ناکۆک بوو بە نیاز و ئاڕاستەکەی، دووری خستەوە. 

شیطن و تشیطن: کاری شەیتانی ئەنجامدا.

الشاطن: البعید عن الحق: دوور لە حەق و ڕاستی، پیاوی پیس و بەد.

برئ شطون: بعیدة القعر )بیری شەطون: واتە بنەکەی و تەختەکەی دوورە(. 

ــاوەی  ــەو ن ــر و چاکــە و ڕاســتییەوە ئ ــە خێ ــەوە ل الشــیطان ج شــیاطین: گیانێکــی شــەڕانگێزە و بەهــۆی دووریی

لــێ نــراوە، هەمــوو یاخییەکــی ســەرکێش لــە مــرۆڤ  یــان جنۆکــە یاخــود ئــاژەڵ. هەروەهــا بەمانــای )مار(یــش 

هاتــووە.

الشطن: الحبل )گوریس، پەت((. 1

   لــە فەرهەنگەکــەی راغبــی اصفهانیــدا خاوەنەکــەی دەڵێــت، گوتراویشــە کــە )نون(ەکــەی )شــیطان( زیادەیــە، 

واتــە ڕیشــەکەی دەبێتــە )شــاط یشــیط( کــە بەمانــای )احــرق غضبــا( دێــت واتــە: لەتوڕەییــدا دەســوتا، )ئاگــری 

لــێ دەبــووەوە(. 2 

وشەی )أبلیس( وەك هاوواتای وشەی )شیطان(

أبلــس: خێرەکــەی کەمبــووەوە، تێکشــکاو و خەمبــار بــوو/ ابلــس يف امــرە، سەرســام بــوو لــە بابەتەکــەی خۆیــدا 

1  لویس معلوف، المنجد في اللغة، انتشارات اسالم، تهران، ١٣٧٩، ص٣٨٧-٣٨٨، هەروەها بڕوانە: ابراهیم مصطفی 
واخرون، دار الدعوة، استانبول، ١٩٨٩، ص٤٨٣. 

2   - العالمە الراغب األصفهاني، مفردات الفاظ القرأن، تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط٥، ٢٠١١، 
ص٤٥٤.
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)تیامــاو و شــڵەژاو لــە کارەکەیــەوە(. ابلــس مــن رحمةاللــە، لەڕەحمەتــی خــودا بێئومێــد بــوو. 

البلس: ئەو کەسەی هیچ خێرێکی لەال نییە )بێخێر(.

إبلیس ج ابالیس و ابالسة: ناوی ڕەگەزی شەیتان. 3

إبلیس: سەرۆکی شەیتانەکان. )املتمرد: یاخی(. 4

باسی دووەم: )شیطان( لە زاراوەدا

   ئــەوەی وەك مانــاو مەبەســت لێــرەدا مایــەی ســەرنجە، ئەوەیــە کــە هــەردوو وشــەکە )شــیطان، أبلیــس( هیچیــان 

نــاو نیــن بەڵکــو ســیفەتن، واتــە )شــیطان( لــە زمانــی عەرەبیــدا خاوەنــی ناوێکــی بنەڕەتیــی خــۆی نیــە، ئەمــەش 

ئــەو ڕاســتیەمان پێدەڵێــت کــە مەبەســت لــە شــەیتان لــە بنەڕەتــدا بوونــی ســیفەتی بــەد و خراپــە، واتــە ڕەمــزە 

بــۆ خراپــە نــەك بــۆ هەبوویەکــی ڕاســتەقینە وەك کارەکتەرێکــی دیاریکــراو.

   بابەتێکــی دیکــەی جێــی ســەرنج لێــرەدا ئەوەیــە کــە )شــیطان( لەهەمــان کاتــدا بەمانــای )مار(یــش دێــت، وەك 

پێشــر ئامــاژەم پێکــرد، ئەمــەش وەك دیــارە لــە چیرۆکــە تەوراتیەکــەوە هاتــووە کــە لەوێــدا لەبــری شــەیتان، )مــار( 

دەبێتــە هــۆی خەڵەتاندنــی ئــادەم و حــەوا، هەروەهــا لەالیەکــی دیکەشــەوە، )مــار( بۆخــۆی ســیمبولی تۆقانــدن 

و شــەڕ و خراپەیــە، لەهەمــان کاتــدا ڕەمــزی )نەمری(شــە. بێگومــان مــار ڕەمــزە بــۆ بابەتــی دیکــەش. 5 هەروەهــا 

ڕەمــزی مەعریفــە و حیکمەتیشــە، و خاوەنــدی ڕەمزیەتــی سێکسیشــە. 6

3  - لویس معلوف، ص ٤٨.
4 - المعجم الوسیط، ص٣. 

5 - جان صدقة، رموز و طقوس، دراسات في المیثولوجیا القدیمة، ریاض الریس للکتب و النشر، لندن، ص١٤١- ١٦٤. 
6  - فیلیب سیرنج، الرموز في الفن/ األدیان – الحیاة، ترجمة عبدالهادي عباس، دار دمشق،ط٢، ٢٠٠٩، ١١٦ – ١٦٢.
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بەشی دووەم: شەیتان وەك ڕەمز

باسی یەکەم: شەیتان لەبەرامبەر خودادا )دوالیزمی شەیتان - خودا(

   خــودا کــە یەکەمیــن مــرۆڤ لەســەر زەوی دروســت دەکات کــە )ئــادەم(ە، مەبەســت لــە دروســتکردنی ئەوەیــە 

ــە،  ــر و چاکەی ــکات، خــودا بۆخــۆی ســەرچاوەی خێ ــەکاری ب ــەوە، و خواپەرســتی و چاک ــاوەدان بکات ــە زەوی ئ ک

هانــدەر و الیەنگــر و یارمەتیــدەری مرۆڤــە بــۆ کاری چاکــە بەگشــتی. لێــرەدا لەپێنــاوی ئەنجامدانــی تاقیکردنــەوە 

بــۆ مــرۆڤ، کــە ئاخــۆ چاکــە هەڵدەبژێرێــت یــان خراپــە، پێویســتە بونەوەرێکــی دیکــەش، کــە لەهەندێــک لــە 

ئایــن و میتۆلۆژیــا کۆنەکانــدا وەك خواوەنــد هەژمــار کــراوە، بوونــی هەبێــت، ئــەو بونــەوەرەش )شــەیتان(ە.

   مەبەســت ئەوەیــە ناکرێــت لەبەرامبــەر هــۆکار و پاڵنەرێکــی گــەورەی چاکــە، کــە خودایــە و ســەرچاوەی خێــر 

و چاکەیــە، کارەکتەرێکــی دیکــە بوونــی نەبێــت، وەك پارســەنگێک لەبەرامبــەر چاکەکــەدا، وەك پاڵنــەری شــەڕ و 

خراپــە کــە شــەیتانە. لێرەشــەوەیە کــە شــەیتان لــە هەندێــک لــە ئاینەکانــدا وەك خواوەنــدی خراپــە دانــراوە، نــەك 

وەک جنۆکــە یــان ســەرداری جنۆکــە خراپــەکان.

باسی دووەم: شەیتان وەك سەرچاوەی هێزی خراپە یان گوناه و تاوان

ــاوی  ــت ن ــت، دەمودەس ــاوان دەکرێ ــاه و ت ــان گون ــەکاری ی ــەڕ و خراپ ــە ش ــاس ل ــە ب ــالمدا ک ــی ئیس    لەئاین

شــەیتان بــە بیرمانــدا دێــت، واتــە یەکســەر لــە دڵــی خۆمانــدا دەڵێیــن هۆکارەکــەی شــەیتانە، لــە قورئانیشــدا 

ــاوان و  ــەم ت ــراوە و ئ ــە شــەیتان ک ــاس ل ــدا، ب ــاوان و خراپەکاری ــن جــۆری ت ــی باســی چەندی زۆرجــار و لەمیان

ــی. ــە پاڵ ــە دراونەت خراپان

   لەکاتێکــدا کــە ئێمــە لەپــاڵ بوونــی )شــەیتان(دا وەك هــۆکار و پاڵنــەری خراپــە، )نەفس(یشــان هەیــە، واتــە 

پاڵنــەری خراپــە لــە نــاخ و نەفســی مرۆڤەکانیشــدا بوونــی هەیــە، وەکچــۆن پاڵنــەری چاکــەش هــەر لــەو نەفســەدا 

ئامادەیــە. واتــە ئــەوەی مــرۆڤ بــۆ چاکــە و خراپــەش هانــدەدات هــەر دڵ و دەروونی مــرۆڤ خۆیەتــی. قورئانیش 

ڕاشــکاوانە ئەمــەی دەربڕیــوە )و نفــس و ماســواها، فالهمهــا فجورهــا و تقواهــا، قــد افلــح مــن زکاهــا، وقــد خــاب 

مــن دســاها..( ســورة الشــمس، ٧-1٠. واتــە: ))ســوێن بــە نەفــس و بــەوەش کــە ڕێکیخســتووە، و خراپــە و چاکــەی 
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ــەرکەوتووبووە،  ــت، س ــی ڕابگرێ ــە( بەپاك ــەو نەفس ــێک )ئ ــدووە(، هەرکەس ــۆی )تێداچان ــردووە ب ــام ک ئیله

ئــەوەش کــە بەخــراپ ڕایبگرێــت بێئومێــد بــووە((. لــە هەمانکاتــدا کــرداری مرۆڤــەکان )بەچــاک و خراپــەوە( 

ــەو  ــی بوێــت ب ــر خواســت )ارادە(ی خــودادان، چۆن ــە کــردارەکان بەگشــتی لەژێ ــاڵ خــوداش، وات ــە پ دەدرێت

ئاڕاســتەیەدا دەیانبــات؟! 

   لێــرەدا دەپرســین بۆچــی لەیەککاتــدا شــەیتان و نەفســیش بەهــۆکاری کــرداری خراپــە دانــراون، ئایــە 

لەبنەڕەتــدا هەردووکیــان هــەر یــەک ئــەرك ئەنجــام نــادەن؟ ئایــە شــەیتان بەتەنیــا بــەس نییــە بــۆ فریودانــی 

مــرۆڤ؟ یــان نەفــس بەتەنیــا بــەس نیــە بــۆ بەالڕێدابــردن؟ یاخــود خــودا بۆخــۆی وەك هۆکارێــک بــۆ چاکــە 

یــان خراپــە بــەس نیــە!!

   ئــەوەی لــەم نێوەنــدەدا بابەتەکــە یەکالیــی دەکاتــەوە تەنیــا بریتیــە لــەوەی، کــە شــەیتان وەك هێــزی شــەڕ و 

هانــدەر بــۆی، لــە ئاینــە کۆنەکانــەوە هاتــووە و هــەر دەبوایــە باســبکرابایە، خــوداش وەك ســیمبولی دەســەاڵت 

ــدەدا نەفــس و ناخــی  ــەم نێوەن ــە، وەکچــۆن نەشــدەکرا ل ــە هەبوای ــەردەوام، دەبوای ــی ب ــرادە و ئامادەیی و ئی

مــرۆڤ فەرامــۆش بکرێــت. بــەاڵم ئــەوەی وەک تاکــە فاکتــەری ڕاســتەقینە بــۆ چاکــە و خراپــەش مبێنێتــەوە، و 

ــەری  ــە شــەیتان و خــودا وەک دوو پاڵن ــا نەفســەکەیانە، وات ــت تەنی بوونێکــی کاریگــەری ڕاســتەقینەی هەبێ

ئاینیانــەی ناچاریــی خراونەتــە نــاو باســەکەوە.

ــش  ــدا خراپەکانی ــرادە و ئەجەل ــەلەی ئی ــەدەر و مەس ــی قەزاوق ــی لەبابەت ــودا، ئەگەرچ ــە خ ــەبارەت ب    س

ــە،  ــەاڵم ئەمــە دانەپاڵێکــی ڕاســتەقینە نی ــاڵ خــودا، ب ــە پ ــە جــۆرەکان دەدرێن ــدا بەجۆرێــک ل ــاڵ چاکەکان لەپ

النــی کەمیــش ســەبارەت بــە هــۆکاری خراپــە، بــەاڵم مەبەســتەکە لێــرەدا ئامادەیــی دەســەاڵتی خــودا و توانــا 

ــەم ســیفەتانە لەالیــەن خــوداوە، نــەك  ــۆ خاوەندارێتــی ئ ــە ب ــەوەی مرۆڤەکان ــە ئاگادارکردن و ویســتیەتی، وات

ــۆ کــرد. ــان بێــت، وەك پێشــر ئاماژەمــان ب ئــەوەی خــودا پاڵنــەر و هۆکاری

   سەبارەت بە شەیتانیش وەك هۆکاری خراپە، پێشر ئاماژەمان بۆ کرد.

   کەواتــە لــە ئەنجامــدا تەنیــا )نەفس(ەکەیانــە کــە وەك فاکتــەری ڕاســتەقینە دەمێنێتــەوە. ئەگــەر لــەڕووی 

ــدا وەك  ــی مرۆڤ ــە لەناخ ــە و خراپ ــن چاک ــیدا دەبینی ــتێکی وەك دەروونناس ــە زانس ــن، ل ــەوە بڕوانی زانستیش

ــاراوە،  ــە ئ ــدا هاتونەت ــی مرۆڤ ــەڵ لەدایکبوون ــە لەگ ــەو پاڵنەران ــە ئ ــە. وات ــان هەی ــی بوونی ــەری غەریزەی پاڵن

لەجیناتــی مرۆڤــدا حەشــارن، بەجۆرێــک کــە مومکیــن نیــە بیــر لەبوونــی مــرۆڤ بکرێتــەوە بەبــێ ئامادەبوونــی 

هــەردوو پاڵنــەری چاکــە و خراپــە تێیــدا.

   هەروەهــا ئەگــەر گریانــی ئــەوە بکەیــن کــە پاڵنــەری خراپــە لەمرۆڤــدا شــەیتانە، گوایــە لــە گیانلەبەرانیشــدا 

بەگشــتی، ئــەو گیانلەبەرانــەی دڕنــدەن بەتایبەتــی، هــەر دەبێــت شــەیتان بێــت؟! ئەگــەر وەاڵمەکــە ئەوەبێــت 
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کــە مــرۆڤ لەمــڕووەوە بەبوونــی ئیــرادە لــە ئــاژەڵ جیادەکرێتــەوە، کــە خاوەنــی ئیــرادەی ئــازادە لــەوەی چاکــە 

یــان خراپــە بــکات.

لەوەاڵمــدا دەڵێیــن ئێمــەش هــەر ئــەم وەاڵمەمــان بــەالوە مەبەســتە، کــە کــردەوەکان هەموویــان لــە ئیرادەیەکەوە 

ــە  ــەك ل ــووە، ن ــەرچاوەی گرت ــیەوە، س ــە نەفس ــەوە، وات ــە لەناخی ــەک ک ــدا، ئیرادەی ــە لەمرۆڤ ــە غەریزیی ــن ک دێ

دەرەوە هاتبێــت، )وەك شــەیتان یــان ویســت و قــەدەری خــودا(.

ــت بەهــۆی  ــەوە، دەبێ ــرۆڤ خــۆی بگەڕێرنێن ــۆ م ــردەوەکان بەگشــتی ب ــەر هــۆکاری ک ــەوە، ئەگ ــی دیک لەالیەک

ــەی: ــۆی، لەمنوون ــەیەك ب ــد کێش ــەرکردنی چەن چارەس

ــدا  ــد پاڵنەرێک ــوان چەن ــە لەنێ ــۆی، وات ــت ب ــەدەر هۆکاربێ ــان ق ــەیتان ی ــدا ش ــاڵ نەفس ــەوەی لەپ ــوون ل ڕزگارب

یەکێکیــان وەك پاڵنــەری ڕاســتەقینە دەدۆزرێتــەوە، و لــەو دڵەڕاکــێ و مشــتومڕانە ڕازگاری دەبێــت کــە لــە 

ــە. ــان هەی ــالمیدا بوونی ــی ئیس ــتی کەالم ــدە و زانس ــی عەقی کتێبەکان

لە بوونی شەیتان، قەدەر، ئەجەل، وەك چەند بابەتێکی ترسناک، ڕزگاری دەبێت.

ــژاوی و نەســەملێرناوانە  ــە تەموم ــەوە ئاینی ــەو لێکدان ــت، و ل ــە دەڕوانێ ــەری خراپ ــۆ پاڵن ــە و زانســتیانە ب واقیعیان

ڕزگاری دەبێــت کــە وەك پێویســت ڕووننەکراونەتــەوە. واتــە ئایــن دەگەڕێنێتــەوە نــاو واقیــع، بــە چەشــنێک کــە 

مــرۆڤ توانــای تێگەیشــن و قبوڵکردنــی هەبێــت.

   لــە لێکدانــەوەی ئاینیانــەدا بــۆ هــۆکاری ئەنجامدانــی تــاوان و خراپــە، ئەگــەر بــۆ منوونــە کەســێک دزی بــکات، 

دەڵێــن ئــەو کەســە بۆخــۆی ویســتی دزیکردنــی هەبــووە، بــەاڵم شــەیتان هاتۆتــە الی و دنــەی داوە کــە دزییەکــە 

ــە نیەتەکــە و نیازەکــە بەرپــرس بێــت،  ــە ئاینیەکــە ل ــە زمان ــە ویســتەکە، ب ــا ل ــەوەی مرۆڤەکــە تەنی ــکات، وەکئ ب

ــە:  ــیارەکە ئەوەی ــەوە. پرس ــتویەتیە دڵی ــەیتان خس ــەر ش ــەش ه ــن نیەتەک ــدا دەڵێ ــان کاتیش ــدە لەهەم هەرچەن

ــەش  ــەری خراپ ــت و پاڵن ــە خــودا بێ ــەری چاک ــەر پاڵن ــوە؟ ئەگ ــە کوێ ــرەدا دەکەوێت ــرادەی ئینســان لێ ــە ئی کەوات

شــەیتان بێــت، کەواتــە پاڵنــەرە غەریزییەکــە بوونــی نیــە، یــان ناکــۆک دەبێــت لەگــەڵ ئــەم پاڵنــەرە ئاینیانــەدا؟!

ــی چاکــە  ــە پاڵنەرەکان ــەری مــرۆڤ، ب ــن کــە کارەکت ــەو ڕاســتیە زانســتیە تێبگەی ــەر لەهەرشــتێک ل    پێویســتە ب

و خراپەشــەوە، بابەتێکــە دوو شــت لــە دروســتکردنیدا بەشــدارن کــە ئەوانیــش بۆمــاوە و ژینگــەن. بێگومــان کــە 

دەگوترێــت ژینگــە، مەبەســت ژینگــە کەلتــوری و پەروەردەیــی و کۆمەاڵیەتیــە گشــتیەکەیە، نــەک تەنیــا ژینگــەی 

جوگرافــی یــان رسوشــتی.

   هەروەهــا ئەگــەر ســەرنج لــەو دیالۆگــەی نێــوان خــودا و شــەیتان بدەیــن لەکاتــی فەرمانکردنــی خــودا 

بــەوەی فریشــتە و جنۆکــەکان کڕنــۆش بــۆ ئــادەم بــەرن، کــە لــەم نێوەنــدەدا شــەیتان کڕنــۆش نابــات و لەخــودا 
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ــە  ــەوە و بیخات ــۆی دووربخات ــی خ ــە ڕەحمەت ــەیتان ل ــاردەدات ش ــوداش بڕی ــت، خ ــی دەبێ ــەی یاخی و فەرمانەک

دۆزەخــەوە، لەوکاتــەدا شــەیتان هەڕەشــە لەنــەوەی ئاینــدەی ئــادەم دەکات کــە بــەرەو شــەڕ و گونــاه و خراپەیــان 

دەبــات، بۆئــەوەی نــەوەی ئادەمیــش وەك شــەیتان خــۆی بچنــە دۆزەخــەوە. لێــرەدا دوو پرســیار دێنــە پێشــەوە: 

بۆچــی دەبێــت خــودا ئــەم هێــزی تۆڵەســەندنەوە و توانــای الدانــی مرۆڤەکانــی بــە شــەیتان بەخشــیبێت، ئــەدی 

ــی نەبەخشــیبا چــی ڕووی دەدا؟! ئەگــەر پێ

   پرســیارێکی دیکــەی گرنگریــش بریتیــە لــەوەی« ئایــا ئەگــەر شــەیتان بوونــی نەبایــە، خراپــە الی نــەوەی ئــادەم 

بوونــی نەدەبــوو؟!

ــە،  ــای ئیسالمیش ــی ئایدیۆلۆژی ــە خاوەن ــەوە، ک ــتەفا مەحمودیش ــۆر مس ــەرێکی وەك دکت ــەالی نوس ــەت ب تەنان

ئەخــالق بەرهەمــی کۆمەڵگەیــە، واتــە بەرهەمــی ژینگــەی کۆمەاڵیەتیــە وەک پێشــر ئاماژەمــان  بــۆ کــرد )ئەخــالق 

ــود  ــەکان.. و س ــەکان.. بەریەککەوتن ــت.. و  پەیوەندیی ــە دروســت دەبێ ــا کۆمەڵگ ــەوە.. هەت ــا دەمێنێت ــێ مان بەب

و قازانجــەکان.. و چێــژ و ئازارگەلێــک دێنــە ئــاراوە کــە مــرۆڤ ئاڵوگۆڕیــان پێدەکــەن، لــەو کاتــەدا وشــەی شــەڕ 

)خراپــە( و وشــەی خێــر )چاکــە(ش دێنــە بوونــەوە... بانگەشــەی ئــەوەی کــە شــەڕ )خراپــە( هێزێکــی میتافیزییکــە 

لەودیــوی ئەقڵــەوە، بانگەشــەیەکی خورافیانەیــە.

شەڕ ڕۆڵەی کۆمەڵگەیە..

ئەم حەقیقەتەش نوێ و سەرسامکەرە..

سەرســامکەرە لەبەرئــەوەی ماناکــەی ئەوەیــە و ئــەوە دەگەیەنێــت کــە بیریــان لەنوەێــوە بکەونــە گــەڕان بــەدوای 

تیــۆری نــوێ بــۆ مانــای خێــر و شــەڕ..((. ٧

   بابەتێکــی دیکــە لــەم نێوەنــدەدا بریتیــە لــە دروســتبوونی شــەیتان لــە ئاگــر، کــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی خــۆی 

ــای زانســتی  ــەدەرەوەی دنی ــا ل ــە: ئای ــوڕ دروســتکراوە؟! پرســیارەکە ئەوەی ــە ق ــە ل ــت ک ــادەم بزانێ ــە ئ بەباشــر ل

فیزیکــدا شــتێک هەیــە بەنــاوی ئاگــر؟! 

   ســەبارەت بــە دروســتبوونی فریشــتەش بەهەمــان شــێوەیە کــە دەگوترێــت لــە نــوور )ڕوناکــی( دروســتبوون؟ 

مەگــەر ڕووناکــی لــە زانســتی فیزیکیــدا بــە )فۆتــۆن( ناپێورێــت؟

کەواتــە لێــرەدا دەبێــت تێگەیشــن و مامەڵەکردمنــان لەگــەڵ ئاگــر و ڕوناکیەکەشــدا هــەر ڕەمــزی و مەعنەویــی 

بێــت.

7  - الدکتور مصطفی محمود، إبلیس، مکتبة مصر، ٢٠١٥، ص٣٥- ٣٦. 
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