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پوختە
ئــەم باســە کورتــە ,بــەراوردى دوو دیــاردەى مرۆیــی دەکات کــە بریتییــن لــە دیــن و زانســت ,بەراوردەکــە
لــەو ڕووەوەیــە کــە دیــن دیاردەیەکــى کۆمەاڵیەتیــی کۆنــرە و زانســت بــەم فۆرمــەى ئەمــڕۆ نوێــرە,
بۆیــە لێــرەوە ملمالنێیەکــى شــاراوە لەســەر هەژمــوون درووســتدەبێت و ئــەم ملالنێــان لــە ڕەهەنــدە
دەروونشــیکارییەکەیدا وەرگرتــووە کــە «ئیرەیی»یــە .ئیرەیــی چەمکێــک نیــە بەپێــى دەروونناســییە باوەکــە
گرژییەکــى ناوەکــى بێــت ,بەڵکــو ڕێــک و ڕاســت شــتێکى دەرەکییــە و شــەڕى هێــزە ,بــەاڵم هێزێکــى
نــەرم و پەنهــان کــە زۆرجــار بــە هەژمــوون ناودەبرێــت .میتــۆدى باســەکە ,وەســفى-هێرمۆنۆتیکییە و
تۆمارکــردىن کۆمەڵێــک تێبینیــی تیۆرییــە لەســەرى .بەدیاریکراوییــش لەســەر ئــەو دیاردەیە دەوەســتێت کە
لــە تــۆڕە مەجازییەکاندا(ئەنتەرنێــت) بەنــاوى چەشــنێک لــە دینــەوە بانگەشــەى بــۆ دەکرێت و دەســت بۆ
کەرەســتە زانســتییەکان دەبرێــت بــەاڵم بــە نیەتێکــى ئایدۆلــۆژى و بەشــێوەیەکى ســادەکراوەش .خــوداش
لــە کۆنــەوە بــۆ دونیــاى مۆدێــرن ,ڕۆڵــى لــە هاوســەنگیی هەژمونــدا هەبــووە .دیــن و زانســت هــەردووک
وەک دوو دەقــى کۆمەاڵیــەىت وەرگی ـراون کــە شایســتەى خوێندنــەوە و ڕاڤــەن.
وشە سەرەکییەکان :خودا ,دین ,زانست ,ئیرەیی
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دەروازەیەکى کورت :ئیرەیی لەنێوان
خوا و مرۆڤدا
دیــدى ماتریالیســتى لــە واتــا هەرەســادەکەیدا واتــە ,بینینــى دونیــا بــەو جــۆرەى لەخۆیــدا هەیــە.
لێرەشــەوە ,هیــچ دیاردەیــەک خورافــەى ڕووت نیــە و هیــچ دیاردەیەکــى تریــش عەقاڵنیــەىت ڕووت نیــە.
خورافــە و عەقاڵنیــەت ,دوو گەمــەى هــەردەم گــۆڕاوى نــاو ڕەوىت مێــژووى مرۆییــن .ڕەنگــە ئــەوەى لــە
گۆشــەیەکەوە خورافــە دەرکەوێــت ,لــە گۆشــەیەکى تــرەوە ببێتــە دیاردەیەکــى عەقــاىن .مێــژووى کــۆن تــا
نــوێ ,جۆرێکــە لــەم گۆشــەگۆڕینە .مەبەســتەکە ,ڕێژەییکردنــەوەى شــتەکان نیــە بەڵکــو ڕێژەییکردنــەوەى
ئــەو باگراوەندەیــە وا شــتەکاىن تیــا دەڕســکێت و هەڵدەکەوێــت .واتــە لەنــاو ئــەم باگراوەنــدە ڕێژەییــەدا,
شــتەکان دەتوانــن لــە گۆشــەیەکى تایبەتــەوە ڕەها(موتڵــەق) دەرکــەون و فەنتازیاى گرووپێکــى کۆمەاڵیەىت
و مرۆیــی ڕاگرێــت.
خــودا بەحوکمــى ئــەوەى ڕەهەندێکــى هێرمیونۆتیکیــى هەیــە ,ئــەوا بوونیــى هەبــووە .بۆیــە هــەردوو
دیــوە باوەکــەى خــودا ,ڕەوایەتیــی ڕاڤەیــی خــۆى هەیــە :خــودا هەیــە ,چونکــە کاریگەریــی مانایــی هەیــە.
خــودا نیــە ,چونکــە نەبوونەکــەى خــۆى بەپێــى ژمارەیەکــى زۆرى دەرکەوتــەى خــۆى پڕدەکاتــەوە .هەتــا
لــە ســەرەتاى فەلســەفەى مۆدێرنــدا و لــە دەقێکــى وەک تێڕامانەکان(چەنــد وردبوونەوەیــەک لەبــارەى
میتافیزیکەوە)ـــى دیکارتــدا و بەپێــى ڕامــاىن چــوارەم هاتــووە« :مــن دەزانــم ناکــرێ خــودا هەڵمخەڵەتێنێ,
چونکــە هەمــوو هەڵخەڵەتانــدن و هەمــوو تەفرەدانێــک جۆرێکــە ناتــەواوەىت(و کەموکــووڕى) .»1دیــکارت
لــە زۆر شــوێنى تــرى ئــەم دەقــەدا ,لەگــەڵ پــرىس خــودا تێهەڵدەچێــت تــا یەقینێکــى تــرى جیــا لــە خــودا
بســەملێنێت کــە مرۆڤــە .دیــکارت پێــش چەنــد ســەدەیەک پــرىس خــودا بــە هەنــد وەردەگرێــت ,تــا
ترازانێکــى ناڕاســتەوخۆ لــە بــاوەڕى ســەدەکاىن ناوینــدا درووســتکات .کێشــەى ئــەو ســەملاندىن خــودا نیــە
 -1چەند وردبوونەوەیەک لەبارەى میتافیزیکەوە ,ڕێنێ دیکارت ,و .حەمید عەزیز ,٢٠٠٥ ,ل٦٧
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بــە واتــا ئەمڕۆییەکــەى ,بەڵکــو ژێســتێکى فەلســەفییە تــا ســنورێکى فۆرمــاڵ لەنێــوان خــودا و مرۆڤــدا
بکێشــێت ,ســنورێک کــە چێــژى خوایــی و چێــژى مرۆیــی جیاکاتــەوە و بــەر لــەوەش خــودا وەک زامنــى
وجودیــی مــرۆڤ لەالیەکــەوە دانێت(زامنێــک کــە خــودا فریــودەر نیــە و بوومنــان خــەون نیــە و تەنانــەت
مــن و خــودا بــە نێوانگریــی یەکــر هەیــن و بنکێکــى ئۆنتۆلــۆژى و لۆژیکــى بــۆ کردەوەکامنــان هەیــە).
باســەکە دیــکارت نیــە ,دیکارتیــش بــەزەروورەت بەرهەمــى مێــژووى خۆرهــەاڵت نیــە ,بۆیــە ئــەوەى
لــە بایەخــى ئــەو باســە دەمێنێتــەوە بــۆ ئێمــە ڕەنگبــێ بریتــى بێــت لەمــە :خــودا(وەک بنچینەییرتیــن
ڕەهەنــدى غەیبــى) ,چەنــدە ڕێــدەدات لەنــاو مێــژوودا گۆڕانکارییــە هــزرى و زانســتى و ژیارییــەکان
تێکـڕا قبوڵکەیــن؟ دیــکارت لــە خۆرئــاوا ڕێــى بــۆ لەدایکبــووىن ســوبێکت و مــرۆى نــوێ خۆشــکرد ,لەڕێــى
تەرحکردنــی خــوداوە خــوداى لەقانــد ,و لــە چێــژى دێرینــەى خۆیــى بەجۆرێــک دایبــڕى :زانســت
و فەلســەفە و بەدواشــیاندا چەندیــن کایــەى تــر کەوتنــە جەنگــى ژویســانس و چێژبڕکێــوە ,جەنگــى
لێکدانــەوەى دونیــا بەپێــى میتــۆد و پرەنســیپە تیۆرییــەکاىن خۆیــان .الى ئێمــە ,چیرۆکەکــە جیــاوازە :ئــەو
دینــەى لــە خەیاڵــدان و ژیــاىن ئێمــەدا هەیــە لەالیەکــەوە دەژى و لــە زۆر شوێنیشــدا دزی لــە دیــاردە و
دەســکەوتەکاىن ســەردەم دەکات کــە لــە مۆدێرنــەى خۆرئــاواوە هاتــوون تاکــو  )١کەلێنــى نێــوان خــۆى
و زانســت و گۆڕانکارییــەکاىن دەرنەکەوێــت  )٢مەســتبوون بــەو ڕەهەنــدە غەیبــى و نامێژووییــەى کــە
هەیــەىت و هەمــوو جووڵەیەکــى مرۆڤایــەىت دەکاتــە پاشــکۆى ئــەم ڕەهەنــدە دووردەســتە .گــەر دیــکارت
ویســتبێتى بڵێــت «خــودا فریوماننــادات ,چونکــە نوقســان نیــە» ,ئــەوا مانــا زیمنییەکــە ئەوەیــە «مــرۆڤ
هەیــە و ســنورى هەیــە و زانســتیش ئیمکانێکــى کـراوەى بــەردەم مرۆڤــە»« .مــن بیردەکەمــەوە ,کەواتــە
هــەم» ,وێـڕاى ئــەوەى ســەملێنى وجودیــی ئێمەیــە ,هــاوکات خەســاندنێکى نیان و ناڕاســتەوخۆى خوداشــە
لەنــاو مۆدێرنــەدا .جۆرێــک لــە بێبەشــکردىن خــودا لــە چێــژە لەمێژینەکــەى خــۆى .هێنــاىن پێگــەى ئــەوە,
بــۆ بنپێــى مــرۆى زانســتگەراى مۆدێــرن .ئــەم خەســاندنە خــۆى نــەک هــەر بــۆ خــودا ,بەڵکــو بــۆ دیــاردەى
دینیــش خەســڵەتێکە پەیوەندیــی بــە ئیرەیــی و هەژموونــەوە هەیــە .واتــە ســەندنەوەى شــتێک لــە
کەســێک کــە هــەم دەخەســێت و ئیرەییــى تیــا دەورووژێــت و گــۆڕان بەســەر هەژموونیشــیدا دێــت.
بــەاڵم لــە کۆمەڵگاگــەىل وەک ئێمــەدا ,یارییەکــە چەشــنێکى تــرە و چاوشــارکێى تایبــەت لەگــەڵ ڕوویەکــى
دیــارى مۆدێرنــەدا دەکەیــن کــە زانســتە .بــەاڵم وێـڕاى ئەمــەش ,خــودا و دیــن کــە هێشــتاش پاکێجێکــن,
ناتوانــن هەســتیار نەبــن بەرامبــەر هەنــدێ بااڵدەســتیی زانســت.
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ئیرەیی
پێویســتدەکات چەمکــى ئیرەیــی( ,)envyبەشــێوەیەکى ســەرەتایی بناســێنین و پاشــان لینــک و
پەیوەندییەکــەى ڕوونکەینــەوە .ئیرەیــی بــەر لــەوەى وەک چەمکێکــى دەروونشــیکارییش وەرگیرێــت ,لــە
فیکــرى مرۆڤــدا هەبــووە و لــە دیــن خۆیشــیدا ورووژێ ـراوە چونکــە یەکێکــە لــە خەســڵەتە مرۆییــەکان.
بــەاڵم لــە دەروونشــیکارییدا ئیرەیــی ڕوویەکــى نەســتەکى و ناخودئاگایانــە وەردەگرێــت .واتــە ئیرەیــی
شــتێک نیــە مــن وەک ســوبێکت ئاگایانــە و هەمــووکات دەســتخەمە ســەرى ,بــەو جــۆرەى لــە دینــدا
هەیــە ,بەڵکــو جــۆرە گــرژى و نایەکانگیرییەکــە لــە منــدا کــە لەڕێــى کۆمەڵێــک نیشــانە و ناهاوســەنگییەوە
خــۆى دەنوێنێــت .ئیــدى لــە بــارى فیزیکییــەوە بیگــرە بــۆ زمــاىن و دەاللــەت.
ئیرەیــی ڕوویەکــى وێرانکــەرى هەیــە ,بۆیــە دیاردەیەکــە بەس ـراوەتەوە بــە غەریــزەى مەرگــەوە نــەک
ژیــان ,واتــە بــە تاناتۆســەوە نــەک ئیــرۆس« :هۆیەکــەىش ئەوەیــە ئیرەیــی هەڵدەکوتێتــە ســەر شــتى بــاش
و ســەرەنجامیش ژیــان خــۆى .»2واتــە هەڵدەکوتێتــە ســەر شــتى پۆزەتیــڤ و پــڕ ,لەکاتێکــدا غەریــزەى
مــەرگ خــۆى هەڵوەشــاندنەوەى شــتى پۆزەتیــڤ و پــڕە« ,ئامانجــى تایبــەت و تاقانــەى ئیرەیــی ئەوەیــە کە
خاڵییــە لــە هــەر ئامانجێکــى پۆزەتیــڤ .»3گــەر دیــارە دەروونییــەکاىن تــر ئامانجێکــى پڕاوپڕیــان هەبێــت
و دەستبخرێـــە ســەرى و ئۆبێکتــى ئارەزووەکەیــان ڕوون بێــت ئــەوا ئیرەیــی خــۆى هەڵوەشــاندنەوەى
ئامانجێکــە .واتــە ئەویــر شــتێکى هەیــە مــن نیمــە ,بــا ئەویــش نەیبێــت .چەمکــى پۆزەتیــڤ لێــرەدا
بــە واتــاى هەبــوون و پڕییــە ,ئــەوەى کــە ئــەو وەک خەســڵەتێک هەیــەىت دەبێــت بەڕێــى غەریــزەى
مەرگــەوە و بــە نێوانگریــی مــن هەڵوەشــێتەوە« .ئیرەیــی ,ناگاتــە هیــچ دەســکەوتێک...تاکە دەســکەوتێکى
ئاشــکرا بتوانرێــت بــۆ ئیرەیــی گریامنەبکرێــت ,پێدەچێــت چێــژى سادیســتى بێــت .»4واتــە دەســکەوىت
 . 2رشک ,کیت باروز ,ترجمە مریم خدادادى ,انتشارات نگاە ,١٣٩٩ ,ص.٣٤
 . 3هەمان ,ص١٦
 4هەمان ,ص١٧
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هەیــە بــەاڵم دەســکەوتە نەفیکــردن و ســڕینەوەیە نــەک کەڵەکەکــردن و پێگەیشــتنێکى ئــارام .ســیفەىت
ســادیزم ,لەتوپەتکردنــە نــەک مامەڵــەى هێــور .لێــرەوە ئیرەیــی دیاردەیەکــى نەفیــکارە نــەک بەڵێگــۆ و
جەختکــەرەوە .ســاڤۆى ژیــژەک ئەمانــە لــە دەســتەواژەیەکى تــەواو تیۆرییــدا یەکدەخــات و ئیرەیــی
ناودەنێــت «وەهمــى ترانســێندێنتاڵى ئــارەزوو ,»5واتــە ئیرەیــی بــە شــتێک نــاگات کــە ئەزمــووىن و
پۆزەتیــڤ بێــت و ئۆقرەبگرێــت ,بەڵکــو وەهمێکــى بڵندنشــینە و پــەل بــۆ ڕەهەندێکــى بڵنــدى خــۆى
ئــارەزوو دەکوتێــت هــەروا ئاســان بــووىن نیــە.
فرۆیــد یەکێــک لــە گــرێ دیــارەکاىن ســەر بــە ئیرەیــی لــە ژیــاىن مرۆڤــدا دەباتــەوە ســەر ئیرەییــردن بــە
زەکــەر الى مێینــە( )Penis envyکــە نەبــووىن زەکــەر ئیرەیــی الى ئــەوان درووســتدەکات .ئــەم خاڵــە
زۆر تیۆرییــە ,لــە عەقڵــى بــاودا جێــى بــڕوا نیــە ,بــەاڵم تێــزە بنەڕەتییــەکاىن دەروونشــیکارییش هــەر لــەم
جێگایانــەدا دەخوڵقێــت .ئیرەیــی لێــرەدا پەیوەســتە بــە گرێــى بێبەشــبوونەوە کــە ســەرچاوەى ئیرەییــەکاىن
دواتــرە .نێــر و مــێ هەریەکــە بەجۆرێــک بێبەشــە ,بــەاڵم ڕیشــە ســەرەتاییەکاىن لێرەوەیــە« :چەمکــی
بێبەشــبوون ،هەوڵێکــی الکانــە بــۆ تیۆریزەکردنێکــی وردتــری تێگەکــەی فرۆیــد دەربــارەی خەســانی مێینــە
و ئیرەیــی زەکــەر .بەگوێــرەی فرۆیــد ،ئەوکاتــەی منــاڵ دەزانێــت هەندێــک کــەس (ژنــان) زەکەرییــان نییــە،
ســاتێکی تراوماییــە ،جێکەوتــی جیــاوازی دەبێــت لەســەر مناڵــی کــوڕ و مناڵــی کــچ .»6گــەر ئــەم گرێیــە
تــا دواســنورى لۆژیکــی خــۆى ڕاکێشــین ئــەوا پەیوەندیــی بــەوەوە هەیــە کــە مرۆفــەکان ,نێــر و مــێ,
یــان دوو ڕەگەزەکــە بەنیســبەت خۆیشــیانەوە «ناتوانــن بەرگــەى جیاوازییــەکان بگــرن .»7واتــە ئیرەیــی,
لــە قوواڵییــدا بریتییــە لــە تەحەمولنەکــردىن جیــاوازى ,جیــاوازى لەنێــوان مــن و ئەویــردا و هەوڵــدان بــۆ
نەفیکــردىن ئەویــر و ئــەوەىش هەیــەىت.
ئــەوەى بــۆ باســەکەمان گرنگــە ,پراکتیــزە و پیادەکــردىن ئــەم چەمکەیــە بەســەریدا .واتــە چڕکردنــەوەى
ســەرنج لەســەر ئــەوەى کــە ئیرەیــی لــە چەمکــێ:ى دەروونییــەوە دەپەڕێتــەوە بــۆ ســەرچاوەى هێــز.
هەرالیــەک هێزێکــى هەبێــت ,ئەوەیرتیــان ڕاســتەوخۆ بێــت یــان نەســتەکى و ناڕاســتەوخۆ ,ئیرەیــی تیــا
دەبزوێــت و کاردانــەوە دەنوێنێــت.

routledge ,2001 ,21 On Belief (Slavoj Zizek) Paperback – May 5
 . 6فەرهەنگى رشۆڤەیی الکان ,دیلێن ئیڤانز ,وەرگێڕاىن نێگەتیڤ ,چەمکى بێبەشبوون ,٢٠٢١ ,ل٣٣٢
 . 7رشک ,ص٦٩
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ئیرەیی دین بۆ زانست لەمڕۆدا:
پێشــگریامنەکەمان ئەوەیــە کــە دین(ـــى ئیســام) هەمیشــە بەرهەڵســتیی ڕاســتەوخۆى زانســت نــاکات,
بەڵکــو لــەو جێیانــەى وا پێویســتدەکات ,پشــکەهەژمووىن خــۆى لــە گوتــارى زانســتى دەدزێــت و وا خــۆى
دەردەخــات هــى خۆیــەىت .ئــەم چێژدزییــە ,دوور نیــە لــە ئیرەیــی نەســتەکییانەى دیــن بــە زانســتەوە
کــە باســوخواىس لەگۆڕێدایە .دزییەکــەش پــر پەیوەندیــی بــە ڕووى دەرەوەى زانســتەوە هەیــە ,بــە
ڕووە عامــى و گشــتییەکەیەوە نــەک دیــوە ناوەکییــە پســپۆڕییەکاىن .چونکــە کێشــەکە بــۆ نیــگاى مرۆڤــە
لەنێــوان دوو دیــاردەدا گەرچــى یەکیــان زیاتــر بــە الى ســوبێکتیڤبووندا دەڕوات و ئەمیرتیشــیان بــە الى
ئۆبێکتیڤبوونــدا ,کەچــى لــە پانتاییــە کۆمەاڵیەتییەکــەدا لــە بندەســتى دەســتێوەرداىن مرۆڤــدا دەجووڵێــن
و ژیــاىن مــرۆڤ دەخەنــە ژێــر کاریگــەرى و ملمالنێــوە.
زۆرجــار زمــان و زاراوەســازى و ســتایىل ژیــان لــە زانســتەوە وەردەگرێــت و لــە پێچێکــى تەڕدەســتانەدا
دەیکاتــە هــى خــۆى و زەمینەکــەش لەنێــوان باوەڕدارانــدا بەجۆرێــک لەبــارە کــە هەســتبکەن تەڕدەســتى
نیــە بەڵکــو ڕاســتییەکى خۆڕســکى دیــن خۆیــەىت .منونەمــان هەیــە کــە تیایــدا ڕێکەوتێــک دەریدەخــات
دونیــاى مــادى و غەیــب لەســەر یــەک دەژیــن و فریــوى زەینــى درووســتدەکەن .بۆمنونــە :لــە ســەرەتاى
درووســتبووىن دینێکــدا دەوترێــت هەڵهاتنــى خــۆر لــە خۆرئــاواوە نیشــانەیەکى قیامەتــە .واى دانــێ
زانســتیش دەڵێــت چەنــد هەزارســاڵ یــان واى دانــێ چەندســەد هــەزار ســاڵێک دەکرێــت ئاراســتەى خــۆر
پێچەوانەبێتــەوە .دیــن لەســەرەتاوە نیشــانەیەکى مادیــی چــواردەورى خــۆى پێچەوانەکردووەتــەوە تــا
دەریخــات شــتێکى مەحــاڵ دەڵێــت .کاتێکیــش زانســت ڕێســا و ئەگــەرەکان لێکدەداتــەوە ,دەتوانێــت
شــتێکى لــەم جــۆرە بڵێــت کــە بەرەنجامــى شــیکردنەوەى پێکهاتــەى فیزیایــی و کیمیایــی تەنێــک بێــت و
هتــد .واتــە گــەر یەکەمیــان گریامنەیەکــى نیمچەئوســتورەیی دەرخســتبێت ئــەوا لــە دووەمیانــدا یاســاکاىن
مەحاڵێــک و الدانێکــى خســتووەتەڕوو .فریوەکــە لەوێدایــە کــە دینەکــە ,الســایی زانســت دەکاتــەوە بەبــێ
ئــەوەى خــۆى یەکســانبکات بــە زانســت .بۆیــە ئیامن(یــان غیــاىب زانســت) وەک توخمێــک دێنێتەئــاراوە و
دەڵێــت :ئــەوەى زانســت دەیڵێــت ,دینیــش دەیزانێت بــەاڵم کاىت ڕوودانەکــەى بەدەســت “خودا”یە .لێرەدا
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دیــن دەســت بــۆ ژویســانىس زانســت دەبــات ,بــۆ ئــەو چێــژە ڕاگــرە دەبات کــە زانســتى کردووەتە بەشــێک
لــە ژیــاىن ســەردەمەکە ,بــەاڵم دەشــیەوێت کرۆکەکــەى خــۆى نەدۆڕێنێــت کــە «غەیــب» يــان نەســەملاندنە
بــە واتــا زانســتییەکەى .لێــرەدا مەبەســتامن ئــەوە نیــە هــەروا بەشــێوەیەکى ســادە و میکانیکــى ,دووانــەى
دین-زانســت قوتکەینــەوە یــان دیــن بــە خورافــەى ڕەهــا و زانســت بــە عەقاڵنیــەىت ڕەهــا پیشــاندەین,
وەکچــۆن بــەو دیــوەى تریشــدا مەبەســتامن ئــەوە نیــە حەقیقــەت بدەینــە دەســت دیــن و کەشــفێکى
درەنگوەختیــش بدەینــە دەســت زانســت ,بەڵکــو باســەکەمان لەودیــوى الیەنگرییەوەیــە و شــیتەڵکردىن
فریوێکــى زەینییــە کــە لەنێــوان کایــە و ســەردەمەکاندا کاردەکات :دیــن لێــرەدا بەشــێوەیەکى ڕیرتۆئەکتیڤ
و پاشــەوپاش دەیەوێــت یاســا زانســتییەکان بــە بــااڵى دیــن بدوورێــت و داکۆکــى لــەو زیادە()excessیــەش
بــکات کــە دیــن دەکات بــە دیــن .واتــە دیــن ناچێــت دۆکرتینێکــى خــۆى بێنێــت ڕووبــەڕووى زانســتى
بکاتــەوە بەڵکــو بەشــێوەیەکى ناهــاوکات و ڕوولــەدوا ڕێســایەکى زانســت بەســەر دینــدا پیــادەدەکات
بەبــێ ئــەوەى ئــەو پاشــاوە غەیبــى و ئۆنتۆلۆژییــەى لەناوبچێــت .لێــرەوە ناکۆکییەکــى بنــەڕەىت دێتەئاراوە
کــە متــوح و ژویســانىس ئایدۆلۆژیــاکان لــە جێیەکــدا لێکدەپچڕێــن و یەکســان نیــن بەیەکرت(ئەمــە پەیامــى
پشــت کتێبێکــى وەک ئۆبێکتــى بــااڵى ئایدۆلۆژیاشــە) .نــەک هــەر لەنێــوان ئایدۆلۆژیــاکان ,بەڵکــو
لەنێــوان دوو کــەس و دوو قــەوارەى جۆراوجۆریشــدا ئــەم بنبەســتە هەیــە .لێرەشــەوە هاوکێشــەیەکى
لــەم جــۆرە درووســتدەبێت :دایالــۆگ بــووىن نیــە ,لێکتێگەیشــن بــووىن نیە...یــان بــە کەمێــک جیاوازییــەوە:
پەیوەندیگرتــن بریتییــە لــە بەدحاڵیبوونێکــى ســەرکەوتووانە(ژاک الکان) .پێوەندیگرتــن هەمیشــە لەســەر
نەســازانێکى سازشــکراوى بنــەڕەىت بەنــدە .گــەر لــە باســەکە دوورنەکەوینــەوە ,تێدەگەیــن بەشــێوەیەکى
هەرەناســک و ســەیر ,دیــن ڕوویەکــى مێژووییــى هەیــە :دیــن دەیەوێــت بەشــێک لــەو ژویسانســەى
کایــەکاىن ســەردەم بۆخــۆى بپچڕێــت چونکــە بەشــێکە لــە هەژمــوون و گوتــارى بااڵدەســتیش .ئاشــکرایە
هەتــا گەڕانــەوەى ســەلەفییەکیش بــۆ پێشــینە دینییەکــەى خــۆى ,گەڕانەوەیەکــى مۆدێرنانەیــە 8چونکــە
لەنــاو شــوێنکاىت مۆدێرنــدا گوتــارى پێشنە/پاشــینە درووســتدەبێت و گەڕانەوەکەشــیان بــۆ دابـڕاىن تەواوەىت
نیــە لــە ئێســتا و ســەردەمەکە بەڵکــو بــردىن ســەردەمەکەیە بــۆ ســەرەتایەک کــە بەدەســتیبێنێتەوە و
هــاوکات ئــەو پاشــاوە غەیبییــەش بپارێزێــت کــە لــە شــێوازى دینداریــی ســەردەمەکەدا فیتاوفیــت
دەســتناکەوێت .ڕیا کە پــر ناوێکــى ئەخالقییــە ,و لــە فیکــردا بــە کەمێــک ئاڵۆزییــەوە پێىدەوترێــت
پارادۆکــس ,لێــرەدا لــە پەتییرتیــن شــێوەى خۆیــدا دەردەکەوێــت :خەڵکــە کەمتــازۆر ئــاگادارە دینییەکــە
دەڵێــن واز لــە دونیــاى ئەمــڕۆ بێنــن و ســەرنج بخەنــە ســەر ئــەو ڕووداوە گەورانــەى دیــن بــەر لــە
زانســت جــاڕى هاتنــى داون .بــەاڵم دەرگیربوونەکــەى پیــاواىن دینــى بــەم باســانەوە ,ڕێــک لەبــەر ڕووداوە
دونیاییــەکاىن ئەمڕۆیــە کــە چــۆن زەینــى خەڵــک بەالیەکــدا بربێــت دینــى لــێ جێنەمێنێت .بــە دەربڕینێکى
تــر ,لەبــەر دونیــا خــۆى ,بــاىس بیربردنــەوەى دونیــا دەکــەن .دیــن ,ئــەو پاشــاوە غەیببــە بــە جەوهــەر و
 . 8چەپ و مۆدێرنە ,کتێبى چوارەمى نێگەتیڤ ,لە چاپکراوەکاىن ناوەندى ڕەهەند ,٢٠١٩ ,ل٤٣٣
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کرۆکــى خــۆى دەزانێــت و باقیــی گۆڕانــەکاىن تــر بــە خەســڵەت و عەرەز(عرض)ـــى خــۆى دادەنێــت کــە
قابیــى گۆڕانــە.
دین(بۆمنونــە ئیســام) ,دەتوانێــت ڕووە مێژووییەکــەى خــۆى دەرخــات بــەاڵم لەپێنــاوى قەڵەوکــردن و
خەســڵەتپێداىن ئــەو ڕەهەنــدە غەیبییــەى وا الى ســەرەوەڕا داینــاوە .دزیکــردن لــە کەلەپــورى زانســت و
ژویســانىس زانســت ,یەکێکــە لــەم ڕووکارانــە .دزیکــردىن کەلەپــور ,مەبەســت لــەوە نیــە دیــن دەیەوێــت
ڕاســتگۆیانە خــۆى زانســتى بکاتــەوە ,بەڵکــو دزینــى بەشــێک لــەو پێگەیەیــە وا زانســت بۆخــۆى
دەســتەبەریکردووە .پارادۆکســەکە لێرەدایــە گــەر هەمــوو عەقڵــى زانســتى بخەیتــە بــەردەم دیــن
نایەوێــت ,بــەاڵم دزى لــەو کونــج و کەلەبەرانــەى نــاو زانســت دەکات وا ئاســان تێکــەڵ بــە مەنزوومــەى
دینــى دەبــن .واتــە هێنــاىن بەش(جزء)ـــە بــۆ نــاو گشــت(کل)ێک ,نــەک هێنــاىن گشــت بــۆ نــاو بــەش.
گــەر زانســت گشــت-ێک بێــت ,لێکردنــەوەى بەشــێکێتى بــۆ ســەربارکردىن بــە گشــتێکى تــر بەنــاوى
دیــن .دزییەکــە ,بــۆ بــاوەڕدارى ئاســایی شــتێکى نەســتەکى و ناڕاســتەوخۆیە و میقاتبوون(نــەک کردن)ـــى
ژیانێتــى لەگــەڵ نەرمەگۆڕانەکانــدا ,بــەاڵم بــۆ خەڵکــى دەمڕاســت و قســەکەر ,وێ ـڕاى دیــوە نەســتەکییە
گشــتییەکەى کەچــى شــتێکى ئاگایانــە و بەئەنقەستیشــە .ئــەم قســەکەرانە ,وەک پێگــەى ڕەمــزى و بەدواى
یەکــدا ,شــتێک لــەو کەلێنــەش دادەپۆشــن کــە لەنێــوان دیــن و زانســتدا هەیــە .ئــەو کونــە کوێردەکەنــەوە
وا بەهــۆى هەژمــووىن زانســتەوە ,دەەمدەکاتــەوە .ئــەم قســەکەرانە ,کــە زۆرجــار تێکەولێکەیەکــى
ســەرنجڕاکێىش نــاو عەقڵــى باو(کۆمۆنســێنس)ن ,ڕێژەیــەک لــەو ترازانــە کەمدەکەنــەوە کــە لــە فەنتازیــاى
کــەىس دینــداردا درووســتبووە و تــووىش ســەرگەردانیی کــردووە .دزى لێــرەدا ,لــە هــەردوو ڕەهەنــدى
ئاگایانــە و نائاگایانــەدا لەنێــوان بــاوەڕدارى ئاســایی و قســەکەرەکاندا یەکــر دەبڕێــت .یەکرتبڕینێــک کــە
لێکــداىن واقیــع و فەنتازیایــە ,شــتێکى هاوشــێوەى ئــەو کاتــەى کــە ئێمــە ســەیرى فیلمێکــى ســینەمایی
دەکەین :مــن ســەیرى فیلــم دەکــەم ,بــەاڵم ســەیرکردنەکە زامێکــى ئۆنتۆلــۆژى لــە منــدا کوێردەکاتــەوە.
واتــە مــن واقیــع ,لەڕێگــەوە فیلمــەوە بــۆ ماوەیەکــى کاىت ڕێکدەخەمــەوە .مــن ئــەو لەجێچــوون و
ترازانانــەى تێــم کەوتــوون ,بەهــۆى فیلمێکــەوە باشــر ڕێکدەخەمــەوە .مــن ســەیرى درۆیــەک ناکــەم,
بەڵکو واقیــع لەوپــەڕى درۆیینەبــووىن خۆیــدا بەهەند وەردەگــرم .پێگــەى قســەکەرە دینییەکانیش(کــە
مــەرج نیــە هەڵگــرى ئیامنێکــى ناوەکــى بــن) ,لــە نوانــدىن ئــەم ڕۆڵــە بــەدەر نیــە .ئــەوان بەدزییــەوە
شــتانێک بــە ئێمــەى بــاوەڕدار دەبەخشــنەوە ,کــە لــە جێــى خــۆى لەقیــوە :بەخشــینەکەى وان ,جۆرێــک
لــە دزیــی نەســتەکییە لەنێــوان هــەردووالدا .لــە ئاســتێکى سادەتریشــدا ,دزی لــە ناونانــەکاىن ســەردەم,
دەخرێتــەوە خزمــەىت دیــن :بۆمنونــە« ,ڕێکــردىن محەمەدییانــە» و هتــد کــە بــردىن ســتایلێکە ,وەرگرتنــى
ناونانێکــە لــە مــۆدەى ڕۆژگارەکــەوە .یــان« :خوێندنــەوەى قورئــان وزە لــە چــواردەوردا دەگۆڕێــت» و
هتــد ,کــە ئاشــکرایە کەشــوهەواى ڕســتەکە لــە کوێــوە وەرگیـراوە و بــە چ زمــان و زاراوەیەکیــش خزمــەىت
ڕەهەنــدە غەیبــى و قودســییەکە کـراوە .خوێنــەر دەتوانێــت بــۆ زۆر منونــەى تــر بگەڕێــت کــە لەمانــەش
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ســەرەکییرت بــن .جــا لەپشــت ئــەم بــەراوردە هێمنــەوە ,پەرچەکردارێکــى تونــد نوســتووە:
ئــەم پەرچەکــردارە هیســریاییەى دیــن بــۆ ئــەوەى «کەالمى غەیــب» هەڵنەوەشــێتەوە ,ڕووى لەو کەشــفە
زانســتییانەیە کــە ئــەم کەالمــە دەخەنــە مەترســییەوە .دیــن دەیەوێــت هەرچــى هەیــە بــا هەبێــت ,چــى
ڕوودەدات بــا ڕووبــدات ,بــەاڵم بنکــى کەالمــى غەیبــى هەڵنەوەشــێتەوە .چونکــە دەکرێــت هــەر هەمــوو
گــۆڕان و کەشــفەکان بخرێتــەوە خزمــەىت ئــەو کەالمــەوە و بدرێتەپــاڵ قــودرەىت خواوەنــد .لێــرەدا دیســان
ئــەوە بیردەخەینــەوە کــە بەرامبەرکێکــە ,خورافــە و عەقــڵ نیە(گەرچــى لــە جێیەکــدا ئەوەشــە) بەڵکــو
بــاس لــە دوو داهێـراوى دەســتى مــرۆڤ خــۆى دەکەیــن کــە دیــن و زانســتە و هەریەکەشــیان زەینێکــى
تایبــەت بــە خــۆى درووســتدەکات تــا پەیوەندیــی مــرۆڤ و دونیاکــەى ڕاگرێــت .کاتێــک هەردووکــى بــە
دوو دیــاردەى دەســتى مــرۆڤ خــۆى دادەنێیــن ,ئیرتبەجۆرێــک لــە جــۆرەکان لــەم تۆمــەت و بەرامبەرکــێ
و پێشــداوەرییە ڕزگاردەبیــن .هــەر ئەمــەش دیدێکــى ماتریالیســتییە بــۆ هــەردوو بەرەکە .ژیــاىن دەرووىن و
مانایــی و بەهایــی مرۆڤــەکان بەجۆرێکــە هەمــوو پێکـڕا ناتوانن لە ســەردەمى دینەوە بۆ زانســت بپەڕنەوە,
چونکــە دیــن بەجیــا لــەوەى چەنــدە عەقاڵنییــە یــان نــا ,پەیوەندیــی ئــەوان و دونیــا ڕێکدەخــات .ئــەم
ڕێکخســتنەش پرۆســەیەکى یەکجارەکــى نیــە لــە جێیەکــدا کۆتایــی بێــت ,بەڵکــو بــەردەوام لەناوەوە کشــان
و پالســتیکیبوونێکى تیایــە بــۆ ئــەوەى بەربەرەکانێــى دژەکاىن خــۆى بــکات لەنــاو مێــژووى شارســتانیەتدا.
هــەر دیــاردە و کایەیەکــى نــوێ کــە دێــت ,لــە هەرکوێــدا زیــاىن بــە دیــن گەیانــد و هەڕەشــەى کــردە ســەر
یەکانگیــرى ()consistencyیەکــەى ,ئیــدى لەنــاوەوە میکانیزمــە نەســتەکى و شــاراوەکاىن دەکەوێتەگــەڕ و
دەســتدەکاتەوە بــە سەرلەنوێ-ڕێکخســتنەوە .گــەر دیوێکــى دینیــش لەدەســتچێت ,نۆرمێــک کــۆن ببێــت,
ئــەوا کرۆکەکــە لەنــاو مەنزوومەیەکــى تــردا خــۆى ڕێکدەخاتــەوە و پەیوەندیی بنیــام و جیهــان دەپارێزێت.
ئەمــە ئــەو شــتەیە کــە پەیوەندیــی بــە ئەرگۆمێنتــەوە نامینێت(بۆمنونــە لــە چاپــە مۆدێرنەکەیــدا) ,چونکــە
ئەرگۆمێنتەکــە خــۆى ئەوەیــە ئەرگۆمێنــت لەویــادا دەوەســتێت چونکــە هەریەکــە لــە چەمکــەکاىن وەک
فەنتازیــا و ئــارەزوو و هتــد دەکەونەگــەڕ کــە خۆیــان ئەرگۆمێنتــى دەروونیــی تایبــەت بــە خۆیانیــان هەیــە
و قــووڵ بــە بەرژەوەندیــی مرۆڤــدا ڕۆچــوون .یــان بــە واتایەکــى تــر ,ئەرگۆمێنــت لەبەرامبــەر ژویسانســدا
شکســتدێنێت و ئــەو شــتە دەکەوێتــەوە کــە ژیــژەک بــە کەمێــک دەســکاریی چەمکەکــەوە ناویدەنێــت
ژوى-ســێنس(واتە چێژەمانــا ,یــان ئــەو ساتەى مانا بەشــێوە بابــەىت و عەقــاىن و ئەرگۆمێنتســازەکەى
لەکاردەکەوێــت و تاکــە ئەرگۆمێنــت ئــەو ئەرگۆمێنتەیــە کــە ڕوانگــە ئایدۆلۆژییەکــە پەســنیدەکات و
ناهێڵێــت ســوبێکتیڤیتەى ئــەو ئایدۆلۆژیایــە لەبەریەکهەڵوەشــێتەوە .واتــە ,مانــا ئــەو مانایەیــە لــە ســودى
مــن بێــت) .لێــرەوە دیــن دەبێتــە دیاردەیــەک کــە پێشــوەخت دنیایــی و مێژوویــی و ماتریالیســتییە ,ئــەو
توخمــە غەیبییــەىش کــە دەیەوێــت لەناونەچێــت ,هەمیســان بــۆ ڕاگرتنــى پەیوەندیــی مســوڵامنە بــەم
ژیانــەوە .ئەمــە بــۆ پــرىس «بەهەشــت»یش درووســتە کــە گوزارشــتە لــە شــوێنێکى دوورەدەســت ,بــەاڵم
بەهەشــت خۆیــى جۆرێکــە لــە فەنتازیــاى بنــەڕەىت بــۆ ڕاگرتنــى ئــەم دونیــا مادییــەى کــە هەیــە.
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ئــەم «توخمــە غەیبى»يــە ,پێگەیەکــى هاوتــا و هاوشــێوەى ئــەم دەربڕینــەى تــرى هەیــە« :بــەس
ئــەوە :»...گۆڕانــەکاىن ســەردەم بــا هەبــن «بــەس ئــەوە »...تیانەچێــت .زانســت توانــاى ســەمەرە لــە خــۆى
پیشــاندەدات« ,بــەس ئــەوە »...دوا یەقینــى منــە .مــرۆڤ ئــەم هەمــووە کونجکۆڵییــەى هەیــە ,بــەس
ئــەوە »...خــودا خۆیــەىت لــە هەمــوان دەقیقــرە .دەربڕینــى «بــەس ئــەوە ,»...دەربڕینێکــە بــۆ دەرنەبـڕاىن
توخمێکــى پێشــین و لەکاتبــەدەر :فۆرمێکــە خــۆى خزیلــک و نەگیــر و نەمــرە ,بــەاڵم ناوەڕۆکەکــەى لــە
تەماســدایە بــە «عەبــد»ەوە و عەبــدەکان هەمــوو شــت بکــەن« ,بــەس ئــەوە »...لەدەســتنەدەن .ناشــبێت
ئیرەیــی الوەکیــی زانســتیش بــە دیــن ,پشــتگوێبخەین ,بــەاڵم رسووشــتێکى جیــاوازى هەیــە :دیــن هەمــوو
جیهــان بــە هــى خــۆى دەزانێــت ,شــتێکە پێشــوەخت هــى ئــەوە ,تاقیکردنــەوە و بەرئەزموونخســتنى
یارییەکــى مرۆییــە و هیچــى تــر .بــە دەربڕینێکــى تــر ,زانســتیش لــە ڕووى دەرەوەڕا خــاوەىن «بــەس
ئەوە»...ـــى خۆیــەىت .شــتان دەبێــت تاقیکرێنــەوە ,واتــە یاســا ناوەکییــەکاىن بەجــۆرى دەقیــق و ســەملێنەى
ئەزمــووىن و گریامنــەى ورد دەجوڵێــن ,بــەاڵم لــەدەرەوەڕا رسووشــتى دیاردەیەکــى هێرمۆنتیکــى و
کۆمەاڵیــەىت و بگــرە ڕەمزیــی هەیــە و قابیــى پێناســە و خەماڵندنــە :ئــەوەى دیــن هەیــەىت ,دەبێــت دزەى
تێکــەم و شــیتەڵیکەم(هەتا گــەر بێتــو درۆش بێــت) .بــەاڵم لەڕاســتییدا ,ئــەوەى دیــن وەک ڕەهەندێکــى
غەیبــى و بنــەڕەىت هەیــەىت ,توخمێکــى پۆزەتیــڤ و جێگرتــوو نیــە بچیــن یــەکااڵى بکەینــەوە ,بەڵکــو
«نادیار»ێکــە هەقــان بەســەر ناوەڕۆکــە پۆزەتیڤەکەیــەوە نیە(گــەر گریــان هەشــیبێت) و تەنیــا وەک
فۆرمێکــى ڕاگــر ســود لــە بەرەکەتەکــەى وەردەگیرێــت .بۆیــە گــەر الى دیــن هەمــوو شــت قابیــى توێکارى
بێــت ,ئــەوا «بــەس ئــەوە »...بــەدەرە لێــى .گــەر هەمــوو شــت قابیــى دیــن بێــت ,ئــەوا «بــەس ئــەوە»...
جۆرێکــە لــە نابینایــی بونیــادى و دەکەوێتــە چەقــى هەمــوو دیتنێکــى تاقیگەیــی و ئامرازییــەوە .ڕەنگــە
بەپێــى «فەلســەفەى زانســت» ,دیاردەیــەک بــە کۆلکەزانســتى دانرێــت ,بــەاڵم لــەڕووى نرخــە ڕەمــزى
و دینییەکەیــەوە کاریگــەرى لەســەر خەیاڵــداىن کۆمەڵــگا دانێــت .بــەاڵم لــە گۆشــەنیگاى باوەڕدارێــک
خۆیــەوە ,ئــەم دیاردانــەى ژێــر ئــەم توخمــە غەیبییــە لــە ئاســتى فۆرماڵــدا و وەک کارکــردى دەرووىن,
ڕۆڵــى جۆرێــک لە مامتاتیک دەگێڕێــت کــە وەک فــۆرم شــیاوى تەجروبەکــردن نیــە و هەمــان کات بــۆ
بەڕێخســتنى ئەزمــوون پێویســتە.
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ئەنجام
زانیــان مــرۆڤ ,ئــەو بوونەوەرەیــە خــۆى کایــەى جیاجیــا دادەهێنێــت و هــەر لەالیــەن ئــەو کایانەشــەوە
کارەکتــەرى وى دادەهێرنێتــەوە .مرۆڤــى ئەمــڕۆى ئێمــە ,نــە بەتــەواوى لــە دەرەوەى دینەوەیــە و نــە
بەتەواویــش لــە دەرەوەى زانســتەوەیە .مەبەســت لــە دیــن ژینگەیەکــە کــە یاســاکاىن خــۆى تێکــەڵ بــە
کەلتــور دەکات و زانســتیش مەبەســت لــەو باســوخواس و بەرهەمانەیــە وردەوردە دیــد و ســالیىل ژیامنــان
بــەرەو الى خــۆى دەگوشــێت .هەردووکیــى مــادام بــە فلتــەرى پانتایــی مرۆیــی و کۆمەاڵیەتییــدا دەڕوات,
ئــەوا دەســت بــۆ گەنجینــەى ژویســانىس مــرۆڤ دەبــەن و کەمتــازۆر ناچاریدەکــەن شــێوازى چێژوەرگرتــن
و ماناوەرگرتــن و بەهاوەرگرتنــى بــە واقیعــەوە ڕێکخەنــەوە .ئیــى فیکــر ,بنکۆڵکــردىن ئــەو هەڵوێســت و
وێســتگە جۆراوجۆرانەیــە کــە لــە چــواردەورى ژینگــە مرۆییەکەمانــدا دەگوزەرێت(کــە دوورتریــن خاڵــى
فیزیکــى و گەردوونییــش ,نزیکرتیــن شــوێنەوارى خــۆى لــەم پانتاییــە مرۆییــەدا جێدەهێڵێــت و بگــرە
پێشــوەخت لێــرە ڕوودەدات).
کایــە مرۆییــەکان ,لــە دینــەوە بــۆ زانســت و ئەوانیرتیــش ,بەرهەمــى مرۆڤــن؛ ئەوانیــش بابــەىت ڕووت
نیــن بەڵکــو ڕیشــەیان دەچێتــەوە ســەر بەرژەوەنــدى و دیــوە هەســتیارەکاىن مــرۆڤ .ئیرەیــی یەکێــک
بــوو لەوانــە .ئیرەیــی گەرچــى وەک توانشــتێکى نەخۆشــانە و شەخســی ســەیردەکرێت بــەاڵم لــە
دەروونشــیکارییدا فراوانــر دەبێتــەوە و ڕووى دەرە-دەرووىن وەردەگرێــت و کۆمەاڵیەتییــش دەبێتەوە .ئەم
بەکۆمەاڵیەتیبوونەوەیــە ڕێ بــۆ چەمکــى هەژمــوون خۆشــدەکات ,کایــەکان ملمالنێــى هەژمــوون دەکــەن.
دیــن کــە لــە واقیعــى ئێمــەدا زۆر کۆنــرە ,خــۆى بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى هەژمــووىن زانســت ئامادەکــردوە,
بــەاڵم بەشــێوەیەکى نەســتەکى و ناخودئاگایانــە و کاردەرەوە نــەک ڕیفۆرمیســتى و نۆژەنخوازانــە .ئەمــەش
گــەر لــە خەڵکــە پێڕەوکــەرە ئاســاییەکەدا نەســتەکى بێــت ,الى قســەکەرە دینییەکــە وردەوردە خودئاگایانــە
دەبێتــەوە و بەئەنقەســت ئــەم شــەڕە دەکــەن .بۆیــە کــۆى شــەڕەکەش بــە فۆرمــى تــر بــەردەوام دەبێــت
و لــە ئاســت زمانیشــدا ,کــە ڕوویەکــى گرنگــى کێشــەى ڕاڤــە و هێرمیونۆتیکــە ,خــۆى دەنوێنێتــەوە.
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