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ئــەم باســە کورتــە, بــەراوردى دوو دیــاردەى مرۆیــی دەکات کــە بریتییــن لــە دیــن و زانســت, بەراوردەکــە 

ــرە,  ــڕۆ نوێ ــەى ئەم ــەم فۆرم ــت ب ــرە و زانس ــی کۆن ــى کۆمەاڵیەتی ــن دیاردەیەک ــە دی ــە ک ــەو ڕووەوەی ل

ــدە  ــە ڕەهەن ــان ل ــەم ملالنێ ــرەوە ملمالنێیەکــى شــاراوە لەســەر هەژمــوون درووســتدەبێت و ئ ــە لێ بۆی

دەروونشــیکارییەکەیدا وەرگرتــووە کــە »ئیرەیی«یــە. ئیرەیــی چەمکێــک نیــە بەپێــى دەروونناســییە باوەکــە 

ــەاڵم هێزێکــى  ــزە, ب ــە و شــەڕى هێ ــک و ڕاســت شــتێکى دەرەکیی ــو ڕێ ــت, بەڵک ــى بێ ــى ناوەک گرژییەک

ــفى-هێرمۆنۆتیکییە و  ــەکە, وەس ــۆدى باس ــت. میت ــوون ناودەبرێ ــە هەژم ــار ب ــە زۆرج ــان ک ــەرم و پەنه ن

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 وەرگیــراون کــە شایســتەى خوێندنــەوە و ڕاڤــەن.

وشە سەرەکییەکان: خودا, دین, زانست, ئیرەییوشە سەرەکییەکان: خودا, دین, زانست, ئیرەیی

پوختە
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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 عەقــاڵىن. 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 

ــارەى  ــەک لەب ــد وردبوونەوەی ــە دەقێکــى وەک تێڕامانەکان)چەن ــدا و ل ــە ســەرەتاى فەلســەفەى مۆدێرن ل

میتافیزیکەوە(ـــى دیکارتــدا و بەپێــى ڕامــاىن چــوارەم هاتــووە: »مــن دەزانــم ناکــرێ خــودا هەڵمخەڵەتێنێ, 

چونکــە هەمــوو هەڵخەڵەتانــدن و هەمــوو تەفرەدانێــک جۆرێکــە ناتــەواوەىت)و کەموکــووڕى(1«. دیــکارت 

لــە زۆر شــوێنى تــرى ئــەم دەقــەدا, لەگــەڵ پــرىس خــودا تێهەڵدەچێــت تــا یەقینێکــى تــرى جیــا لــە خــودا 

ــا  ــت, ت ــد وەردەگرێ ــە هەن ــودا ب ــرىس خ ــەدەیەک پ ــد س ــش چەن ــکارت پێ ــە. دی ــە مرۆڤ ــەملێنێت ک بس

ترازانێکــى ناڕاســتەوخۆ لــە بــاوەڕى ســەدەکاىن ناوینــدا درووســتکات. کێشــەى ئــەو ســەملاندىن خــودا نیــە 

1-  چەند وردبوونەوەیەک لەبارەى میتافیزیکەوە, ڕێنێ دیکارت, و. حەمید عەزیز, ٢٠٠٥, ل٦٧
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ــدا  ــوان خــودا و مرۆڤ ــا ســنورێکى فۆرمــاڵ لەنێ ــا ئەمڕۆییەکــەى, بەڵکــو ژێســتێکى فەلســەفییە ت ــە وات ب

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(. 

ــەوەى  ــە ئ ــە, بۆی ــەاڵت نی ــژووى خۆره ــى مێ ــەزەروورەت بەرهەم ــش ب ــە, دیکارتی ــکارت نی ــەکە دی باس

ــن  ــە: خــودا)وەک بنچینەییری ــت لەم ــى بێ ــێ بریت ــۆ ئێمــە ڕەنگب ــەوە ب ــەو باســە دەمێنێت ــە بایەخــى ئ ل

ــەکان  ــتى و ژیاریی ــزرى و زانس ــە ه ــژوودا گۆڕانکاریی ــاو مێ ــدەدات لەن ــدە ڕێ ــى(, چەن ــدى غەیب ڕەهەن

تێکــڕا قبوڵکەیــن؟ دیــکارت لــە خۆرئــاوا ڕێــى بــۆ لەدایکبــووىن ســوبێکت و مــرۆى نــوێ خۆشــکرد, لەڕێــى 

ــت  ــڕى: زانس ــک دایب ــى بەجۆرێ ــەى خۆی ــژى دێرین ــە چێ ــد, و ل ــوداى لەقان ــوداوە خ ــی خ تەرحکردن

ــى  ــوە, جەنگ ــانس و چێژبڕکێ ــى ژویس ــە جەنگ ــر کەوتن ــەى ت ــن کای ــیاندا چەندی ــەفە و بەدواش و فەلس

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 

ــوان خــۆى  ــوون تاکــو 1( کەلێنــى نێ ــاواوە هات ــە مۆدێرنــەى خۆرئ دەســکەوتەکاىن ســەردەم دەکات کــە ل

ــە  ــەى ک ــى و نامێژوویی ــدە غەیب ــەو ڕەهەن ــت ٢( مەســتبوون ب ــەکاىن دەرنەکەوێ و زانســت و گۆڕانکاریی

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 کــراوەى بــەردەم مرۆڤــە«. »مــن بیردەکەمــەوە, کەواتــە 

هــەم«, وێــڕاى 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 

ــە  ــتێک ل ــەندنەوەى ش ــە س ــە. وات ــەوە هەی ــی و هەژموون ــە ئیرەی ــی ب ــڵەتێکە پەیوەندی ــش خەس دینی

ــت.  ــت و گــۆڕان بەســەر هەژموونیشــیدا دێ ــا دەورووژێ کەســێک کــە هــەم دەخەســێت و ئیرەییــى تی

بــەاڵم لــە کۆمەڵگاگــەىل وەک ئێمــەدا, یارییەکــە چەشــنێکى تــرە و چاوشــارکێى تایبــەت لەگــەڵ ڕوویەکــى 

دیــارى مۆدێرنــەدا دەکەیــن کــە زانســتە. بــەاڵم وێــڕاى ئەمــەش, خــودا و دیــن کــە هێشــتاش پاکێجێکــن, 

ناتوانــن هەســتیار نەبــن بەرامبــەر هەنــدێ بااڵدەســتیی زانســت. 
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و  لینــک  پاشــان  و  بناســێنین  ســەرەتایی  بەشــێوەیەکى   ,)envy(ئیرەیــی چەمکــى  پێویســتدەکات 

پەیوەندییەکــەى ڕوونکەینــەوە. ئیرەیــی بــەر لــەوەى وەک چەمکێکــى دەروونشــیکارییش وەرگیرێــت, لــە 

فیکــرى مرۆڤــدا هەبــووە و لــە دیــن خۆیشــیدا ورووژێــراوە چونکــە یەکێکــە لــە خەســڵەتە مرۆییــەکان. 

ــی  ــە ئیرەی ــت. وات ــە وەردەگرێ ــی ڕوویەکــى نەســتەکى و ناخودئاگایان ــە دەروونشــیکارییدا ئیرەی ــەاڵم ل ب

ــدا  ــە دین ــۆرەى ل ــەو ج ــەرى, ب ــتخەمە س ــووکات دەس ــە و هەم ــوبێکت ئاگایان ــن وەک س ــە م ــتێک نی ش

هەیــە, بەڵکــو جــۆرە گــرژى و نایەکانگیرییەکــە لــە منــدا کــە لەڕێــى کۆمەڵێــک نیشــانە و ناهاوســەنگییەوە 

ــۆ زمــاىن و دەاللــەت.  ــارى فیزیکییــەوە بیگــرە ب ــە ب خــۆى دەنوێنێــت. ئیــدى ل

ــەک  ــەوە ن ــزەى مەرگ ــە غەری ــە بەســراوەتەوە ب ــە دیاردەیەک ــە, بۆی ــەرى هەی ــى وێرانک ــی ڕوویەک ئیرەی

ژیــان, واتــە بــە تاناتۆســەوە نــەک ئیــرۆس: »هۆیەکــەىش ئەوەیــە ئیرەیــی هەڵدەکوتێتــە ســەر شــتى بــاش 

ــڕ, لەکاتێکــدا غەریــزەى  ــە ســەر شــتى پۆزەتیــڤ و پ ــە هەڵدەکوتێت ــان خــۆى٢«. وات و ســەرەنجامیش ژی

مــەرگ خــۆى هەڵوەشــاندنەوەى شــتى پۆزەتیــڤ و پــڕە, »ئامانجــى تایبــەت و تاقانــەى ئیرەیــی ئەوەیــە کە 

خاڵییــە لــە هــەر ئامانجێکــى پۆزەتیــڤ3«. گــەر دیــارە دەروونییــەکاىن تــر ئامانجێکــى پڕاوپڕیــان هەبێــت 

ــاندنەوەى  ــی خــۆى هەڵوەش ــەوا ئیرەی ــت ئ ــان ڕوون بێ ــى ئارەزووەکەی ــە ســەرى و ئۆبێکت و دەستبخرێـ

ــرەدا  ــڤ لێ ــى پۆزەتی ــت. چەمک ــش نەیبێ ــا ئەوی ــە, ب ــن نیم ــە م ــتێکى هەی ــر ش ــە ئەوی ــە. وات ئامانجێک

ــزەى  ــى غەری ــت بەڕێ ــەىت دەبێ ــڵەتێک هەی ــەو وەک خەس ــە ئ ــەوەى ک ــە, ئ ــوون و پڕیی ــاى هەب ــە وات ب

مەرگــەوە و بــە نێوانگریــی مــن هەڵوەشــێتەوە. »ئیرەیــی, ناگاتــە هیــچ دەســکەوتێک...تاکە دەســکەوتێکى 

ئاشــکرا بتوانرێــت بــۆ ئیرەیــی گریانەبکرێــت, پێدەچێــت چێــژى سادیســتى بێــت4«. واتــە دەســکەوىت 

٢  . رشک, کیت باروز, ترجمە مریم خدادادى, انتشارات نگاە, 13٩٩, ص34.

3  . هەمان, ص1٦ 

4  هەمان, ص1٧

ئیرەیی 
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ــارام. ســیفەىت  ــە بــەاڵم دەســکەوتە نەفیکــردن و ســڕینەوەیە نــەک کەڵەکەکــردن و پێگەیشــتنێکى ئ هەی

ــەک بەڵێگــۆ و  ــکارە ن ــرەوە ئیرەیــی دیاردەیەکــى نەفی ــور. لێ ــەى هێ ــە نــەک مامەڵ ســادیزم, لەتوپەتکردن

ــی  ــات و ئیرەی ــدا یەکدەخ ــەواو تیۆریی ــتەواژەیەکى ت ــە دەس ــە ل ــژەک ئەمان ــالڤۆى ژی ــەرەوە. س جەختک

ــووىن و  ــە ئەزم ــاگات ک ــتێک ن ــە ش ــی ب ــە ئیرەی ــارەزوو٥«, وات ــێندێنتاڵى ئ ــى ترانس ــت »وەهم ناودەنێ

ــدى خــۆى  ــى بڵن ــۆ ڕەهەندێک ــەل ب ــى بڵندنشــینە و پ ــو وەهمێک ــت, بەڵک ــت و ئۆقرەبگرێ ــڤ بێ پۆزەتی

ئــارەزوو دەکوتێــت هــەروا ئاســان بــووىن نیــە.

فرۆیــد یەکێــک لــە گــرێ دیــارەکاىن ســەر بــە ئیرەیــی لــە ژیــاىن مرۆڤــدا دەباتــەوە ســەر ئیرەییــردن بــە 

ــە  ــەم خاڵ ــتدەکات. ئ ــەوان درووس ــی الى ئ ــەر ئیرەی ــووىن زەک ــە نەب ــە)Penis envy( ک ــەر الى مێین زەک

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 

ــی  ــە: »چەمک ــەرەتاییەکاىن لێرەوەی ــە س ــەاڵم ڕیش ــە, ب ــک بێبەش ــە بەجۆرێ ــێ هەریەک ــر و م ــرە. نێ دوات

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 کــچ٦«. گــەر ئــەم گرێیــە 

ــێ,  ــر و م ــەکان, نێ ــە مرۆف ــە ک ــەوەوە هەی ــی ب ــەوا پەیوەندی ــا دواســنورى لۆژیکــی خــۆى ڕاکێشــین ئ ت

یــان دوو ڕەگەزەکــە بەنیســبەت خۆیشــیانەوە »ناتوانــن بەرگــەى جیاوازییــەکان بگــرن٧«. واتــە ئیرەیــی, 

لــە قوواڵییــدا بریتییــە لــە تەحەمولنەکــردىن جیــاوازى, جیــاوازى لەنێــوان مــن و ئەویــردا و هەوڵــدان بــۆ 

نەفیکــردىن ئەویــر و ئــەوەىش هەیــەىت. 

ــەوەى  ــە چڕکردن ــە بەســەریدا. وات ــەم چەمکەی ــزە و پیادەکــردىن ئ ــۆ باســەکەمان گرنگــە, پراکتی ــەوەى ب ئ

ــز.  ــۆ ســەرچاوەى هێ ــەوە ب ــەوە دەپەڕێت ــە چەمکــێ:ى دەروونیی ــی ل ــە ئیرەی ــەوەى ک ســەرنج لەســەر ئ

هەرالیــەک هێزێکــى هەبێــت, ئەوەیریــان ڕاســتەوخۆ بێــت یــان نەســتەکى و ناڕاســتەوخۆ, ئیرەیــی تیــا 

ــت. ــەوە دەنوێنێ ــت و کاردان دەبزوێ

 

routledge ,2001 ,21 On Belief (Slavoj Zizek) Paperback – May  5

٦  . فەرهەنگى رشۆڤەیی الکان, دیلێن ئیڤانز, وەرگێڕاىن نێگەتیڤ, چەمکى بێبەشبوون, ٢٠٢1, ل33٢

٧  . رشک, ص٦٩
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 پێشــگریانەکەمان ئەوەیــە کــە دین)ـــى ئیســالم( هەمیشــە بەرهەڵســتیی ڕاســتەوخۆى زانســت نــاکات, 

بەڵکــو لــەو جێیانــەى وا پێویســتدەکات, پشــکەهەژمووىن خــۆى لــە گوتــارى زانســتى دەدزێــت و وا خــۆى 

ــە زانســتەوە  ــن ب ــی نەســتەکییانەى دی ــە ئیرەی ــە ل ــە, دوور نی ــەم چێژدزی ی ــەىت. ئ دەردەخــات هــى خۆی

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 ئەمیریشــیان 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 

ــێ  ــە. واى دان ــانەیەکى قیامەت ــاواوە نیش ــە خۆرئ ــۆر ل ــى خ ــت هەڵهاتن ــدا دەوترێ ــتبووىن دینێک درووس

زانســتیش دەڵێــت چەنــد هەزارســاڵ یــان واى دانــێ چەندســەد هــەزار ســاڵێک دەکرێــت ئاراســتەى خــۆر 

ــا  ــەوە ت ــۆى پێچەوانەکردووەت ــواردەورى خ ــی چ ــانەیەکى مادی ــەرەتاوە نیش ــن لەس ــەوە. دی پێچەوانەبێت

ــت  ــەوە, دەتوانێ ــەرەکان لێکدەدات ــا و ئەگ ــت ڕێس ــش زانس ــت. کاتێکی ــاڵ دەڵێ ــتێکى مەح ــات ش دەریخ

شــتێکى لــەم جــۆرە بڵێــت کــە بەرەنجامــى شــیکردنەوەى پێکهاتــەى فیزیایــی و کیمیایــی تەنێــک بێــت و 

هتــد. واتــە گــەر یەکەمیــان گریانەیەکــى نیمچەئوســتورەیی دەرخســتبێت ئــەوا لــە دووەمیانــدا یاســاکاىن 

مەحاڵێــک و الدانێکــى خســتووەتەڕوو. فریوەکــە لەوێدایــە کــە دینەکــە, الســایی زانســت دەکاتــەوە بەبــێ 

ئــەوەى خــۆى یەکســانبکات بــە زانســت. بۆیــە ئیان)یــان غیــاىب زانســت( وەک توخمێــک دێنێتەئــاراوە و 

دەڵێــت: ئــەوەى زانســت دەیڵێــت, دینیــش دەیزانێت بــەاڵم کاىت ڕوودانەکــەى بەدەســت “خودا”یە. لێرەدا 

ئیرەیی دین بۆ زانست لەمڕۆدا:
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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 مەبەســتان ئــەوە نیــە هــەروا بەشــێوەیەکى ســادە و میکانیکــى, دووانــەى 

ــەىت ڕەهــا پیشــاندەین,  ــە عەقاڵنی ــە خورافــەى ڕەهــا و زانســت ب ــن ب ــان دی ــەوە ی دین-زانســت قوتکەین

ــە دەســت دیــن و کەشــفێکى  ــە حەقیقــەت بدەین ــەوە نی ــوەى تریشــدا مەبەســتان ئ ــەو دی وەکچــۆن ب

ــە و شــیتەڵکردىن  ــوى الیەنگرییەوەی ــە دەســت زانســت, بەڵکــو باســەکەمان لەودی درەنگوەختیــش بدەین

فریوێکــى زەینییــە کــە لەنێــوان کایــە و ســەردەمەکاندا کاردەکات: دیــن لێــرەدا بەشــێوەیەکى ڕیرۆئەکتیڤ 

و پاشــەوپاش دەیەوێــت یاســا زانســتییەکان بــە بــااڵى دیــن بدوورێــت و داکۆکــى لــەو زیادە)excess(یــەش 

ــەڕووى زانســتى  ــن ناچێــت دۆکرینێکــى خــۆى بێنێــت ڕووب ــە دی ــن. وات ــە دی ــن دەکات ب ــکات کــە دی ب

ــادەدەکات  ــدا پی ــەدوا ڕێســایەکى زانســت بەســەر دین ــو بەشــێوەیەکى ناهــاوکات و ڕوول ــەوە بەڵک بکات

بەبــێ ئــەوەى ئــەو پاشــاوە غەیبــى و ئۆنتۆلۆژییــەى لەناوبچێــت. لێــرەوە ناکۆکییەکــى بنــەڕەىت دێتەئاراوە 

کــە متــوح و ژویســانىس ئایدۆلۆژیــاکان لــە جێیەکــدا لێکدەپچڕێــن و یەکســان نیــن بەیەکر)ئەمــە پەیامــى 

پشــت کتێبێکــى وەک ئۆبێکتــى بــااڵى ئایدۆلۆژیاشــە(. نــەک هــەر لەنێــوان ئایدۆلۆژیــاکان, بەڵکــو 

ــەیەکى  ــەوە هاوکێش ــە. لێرەش ــتە هەی ــەم بنبەس ــدا ئ ــەوارەى جۆراوجۆریش ــەس و دوو ق ــوان دوو ک لەنێ

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 

ــەو ژویسانســەى  ــت بەشــێک ل ــن دەیەوێ ــە: دی ــن ڕوویەکــى مێژووییــى هەی هەرەناســک و ســەیر, دی

کایــەکاىن ســەردەم بۆخــۆى بپچڕێــت چونکــە بەشــێکە لــە هەژمــوون و گوتــارى بااڵدەســتیش. ئاشــکرایە 

هەتــا گەڕانــەوەى ســەلەفییەکیش بــۆ پێشــینە دینییەکــەى خــۆى, گەڕانەوەیەکــى مۆدێرنانەیــە8 چونکــە 

لەنــاو شــوێنکاىت مۆدێرنــدا گوتــارى پێشنە/پاشــینە درووســتدەبێت و گەڕانەوەکەشــیان بــۆ دابــڕاىن تەواوەىت 

ــتیبێنێتەوە و  ــە بەدەس ــەرەتایەک ک ــۆ س ــەردەمەکەیە ب ــردىن س ــو ب ــەردەمەکە بەڵک ــتا و س ــە ئێس ــە ل نی

ــت  ــەردەمەکەدا فیتاوفی ــی س ــێوازى دینداری ــە ش ــە ل ــت ک ــەش بپارێزێ ــاوە غەیبیی ــەو پاش ــاوکات ئ ه

ــت  ــەوە پێى دەوترێ ــک ئاڵۆزیی ــە کەمێ ــردا ب ــە فیک ــە, و ل ــى ئەخالقیی ــر ناوێک ــتناکەوێت. ڕیا کە پ دەس

ــە پەتییریــن شــێوەى خۆیــدا دەردەکەوێــت: خەڵکــە کەمتــازۆر ئــاگادارە دینییەکــە  پارادۆکــس, لێــرەدا ل

ــە  ــەر ل ــن ب ــەى دی ــەو ڕووداوە گەوران ــەر ئ ــە س ــەرنج بخەن ــن و س ــڕۆ بێن ــاى ئەم ــە دونی ــن واز ل دەڵێ

زانســت جــاڕى هاتنــى داون. بــەاڵم دەرگیربوونەکــەى پیــاواىن دینــى بــەم باســانەوە, ڕێــک لەبــەر ڕووداوە 

دونیاییــەکاىن ئەمڕۆیــە کــە چــۆن زەینــى خەڵــک بەالیەکــدا برێــت دینــى لــێ جێنەمێنێت. بــە دەربڕینێکى 

تــر, لەبــەر دونیــا خــۆى, بــاىس بیربردنــەوەى دونیــا دەکــەن. دیــن, ئــەو پاشــاوە غەیببــە بــە جەوهــەر و 

8  . چەپ و مۆدێرنە, کتێبى چوارەمى نێگەتیڤ, لە چاپکراوەکاىن ناوەندى ڕەهەند, ٢٠1٩, ل433
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کرۆکــى خــۆى دەزانێــت و باقیــی گۆڕانــەکاىن تــر بــە خەســڵەت و عەرەز)عرض(ـــى خــۆى دادەنێــت کــە 

قابیــىل گۆڕانــە.

ــردن و  ــاوى قەڵەوک ــەاڵم لەپێن ــات ب ــۆى دەرخ ــەى خ ــت ڕووە مێژووییەک ــالم(, دەتوانێ ــە ئیس دین)بۆمنون

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 

ــاو بــەش.  ــۆ ن ــاىن گشــت ب ــاو گشــت)کل(ێک, نــەک هێن ــۆ ن ــە ب ــاىن بەش)جزء(ـ ــە هێن ــن. وات دینــى دەب

ــاوى  ــر بەن ــتێکى ت ــە گش ــەربارکردىن ب ــۆ س ــێکێتى ب ــەوەى بەش ــت, لێکردن ــت-ێک بێ ــت گش ــەر زانس گ

دیــن. دزییەکــە, بــۆ بــاوەڕدارى ئاســایی شــتێکى نەســتەکى و ناڕاســتەوخۆیە و میقاتبوون)نــەک کردن(ـــى 

ژیانێتــى لەگــەڵ نەرمەگۆڕانەکانــدا, بــەاڵم بــۆ خەڵکــى دەمڕاســت و قســەکەر, وێــڕاى 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 

ســەرنجڕاکێى نــاو عەقڵــى باو)کۆمۆن ســێنس(ن, ڕێژەیــەک لــەو ترازانــە کەمدەکەنــەوە کــە لــە فەنتازیــاى 

ــدى  ــەردوو ڕەهەن ــە ه ــرەدا, ل ــردووە. دزى لێ ــەرگەردانیی ک ــووىش س ــتبووە و ت ــداردا درووس ــەىس دین ک

ئاگایانــە و نائاگایانــەدا لەنێــوان بــاوەڕدارى ئاســایی و قســەکەرەکاندا یەکــر دەبڕێــت. یەکربڕینێــک کــە 

ــە, شــتێکى هاوشــێوەى ئــەو کاتــەى کــە ئێمــە ســەیرى فیلمێکــى ســینەمایی  لێکــداىن واقیــع و فەنتازیای

دەکەین: مــن ســەیرى فیلــم دەکــەم, بــەاڵم ســەیرکردنەکە زامێکــى ئۆنتۆلــۆژى لــە منــدا کوێردەکاتــەوە. 

ــوون و  ــەو لەجێچ ــن ئ ــەوە. م ــى کاىت ڕێکدەخەم ــۆ ماوەیەک ــەوە ب ــەوە فیلم ــع, لەڕێگ ــن واقی ــە م وات

ــەم,  ــەک ناک ــەیرى درۆی ــن س ــەوە. م ــەوە باشــر ڕێکدەخەم ــوون, بەهــۆى فیلمێک ــم کەوت ــەى تێ ترازانان

ــە  ــەکەرە دینییەکانیش)ک ــەى قس ــرم. پێگ ــدا بەهەند وەردەگ ــووىن خۆی ــەڕى درۆیینەب ــع لەوپ بەڵکو واقی

ــەوە  ــەوان بەدزیی ــە. ئ ــەدەر نی ــە ب ــەم ڕۆڵ ــدىن ئ ــە نوان ــن(, ل ــى ب ــە هەڵگــرى ئیانێکــى ناوەک مــەرج نی

شــتانێک بــە ئێمــەى بــاوەڕدار دەبەخشــنەوە, کــە لــە جێــى خــۆى لەقیــوە: بەخشــینەکەى وان, جۆرێــک 

ــەکاىن ســەردەم,  ــە ناونان ــە ئاســتێکى سادەتریشــدا, دزی ل ــوان هــەردووالدا. ل ــی نەســتەکییە لەنێ ــە دزی ل

دەخرێتــەوە خزمــەىت دیــن: بۆمنونــە, »ڕێکــردىن محەمەدییانــە« و هتــد کــە بــردىن ســتایلێکە, وەرگرتنــى 

ــت« و  ــواردەوردا دەگۆڕێ ــە چ ــان وزە ل ــەوەى قورئ ــان: »خوێندن ــەوە. ی ــۆدەى ڕۆژگارەک ــە م ــە ل ناونانێک

هتــد, کــە ئاشــکرایە کەشــوهەواى ڕســتەکە لــە کوێــوە وەرگیــراوە و بــە چ زمــان و زاراوەیەکیــش خزمــەىت 

ڕەهەنــدە غەیبــى و قودســییەکە کــراوە. خوێنــەر دەتوانێــت بــۆ زۆر منونــەى تــر بگەڕێــت کــە لەمانــەش 
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ــد نوســتووە: ــەوە, پەرچەکردارێکــى تون ــەراوردە هێمن ــەم ب ــن. جــا لەپشــت ئ ســەرەکییر ب

 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 

ــە جێیەکــدا ئەوەشــە( بەڵکــو  ــە و عەقــڵ نیە)گەرچــى ل ــەوە کــە بەرامبەرکێکــە, خوراف ــەوە بیردەخەین ئ

بــاس لــە دوو داهێــراوى 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, ئیربەجۆرێــک 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 پێکــڕا ناتوانن لە ســەردەمى دینەوە بۆ زانســت بپەڕنەوە, 

ــا ڕێکدەخــات. ئــەم  ــا, پەیوەندیــی ئــەوان و دونی ــا لــەوەى چەنــدە عەقاڵنییــە یــان ن چونکــە دیــن بەجی

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 )consistency(یەکــەى, 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 عەقــاڵىن و ئەرگۆمێنتســازەکەى 

ــنیدەکات و  ــە پەس ــە ئایدۆلۆژییەک ــە ڕوانگ ــە ک ــەو ئەرگۆمێنتەی ــت ئ ــە ئەرگۆمێن ــت و تاک لەکاردەکەوێ

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 

ــەم  ــی مســوڵانە ب ــى پەیوەندی ــۆ ڕاگرتن ــت, هەمیســان ب ــت لەناونەچێ ــە دەیەوێ ــەىش ک ــە غەیبیی توخم

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 

ــەس  ــە, ب ــەى هەی ــووە کونجکۆڵیی ــەم هەم ــرۆڤ ئ ــە. م ــى من ــەوە...«  دوا یەقین ــەس ئ پیشــاندەدات, »ب

ئــەوە...« خــودا خۆیــەىت لــە هەمــوان دەقیقــرە. دەربڕینــى »بــەس ئــەوە...«, دەربڕینێکــە بــۆ دەرنەبــڕاىن 

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 

ــتنى  ــەوە و بەرئەزموونخس ــەوە, تاقیکردن ــى ئ ــوەخت ه ــتێکە پێش ــت, ش ــۆى دەزانێ ــى خ ــە ه ــان ب جیه

ــەس  ــاوەىن »ب ــە ڕووى دەرەوەڕا خ ــتیش ل ــر, زانس ــى ت ــە دەربڕینێک ــر. ب ــى ت ــە و هیچ ــى مرۆیی یارییەک

ئەوە...«ـــى خۆیــەىت. شــتان دەبێــت تاقیکرێنــەوە, واتــە یاســا ناوەکییــەکاىن بەجــۆرى دەقیــق و ســەملێنەى 

ئەزمــووىن و گریانــەى ورد دەجوڵێــن, بــەاڵم لــەدەرەوەڕا رسووشــتى دیاردەیەکــى هێرمۆنتیکــى و 

کۆمەاڵیــەىت و بگــرە ڕەمزیــی هەیــە و قابیــىل پێناســە و خەماڵندنــە: ئــەوەى دیــن هەیــەىت, دەبێــت دزەى 

تێکــەم و شــیتەڵیکەم)هەتا گــەر بێتــو درۆش بێــت(. بــەاڵم لەڕاســتییدا, ئــەوەى دیــن وەک ڕەهەندێکــى 

ــو  ــەوە, بەڵک ــەکااڵى بکەین ــن ی ــە بچی ــوو نی ــڤ و جێگرت ــى پۆزەتی ــەىت, توخمێک ــەڕەىت هەی ــى و بن غەیب

ــا وەک  ــان هەشــیبێت( و تەنی ــەر گری ــەوە نیە)گ ــە پۆزەتیڤەکەی »نادیار«ێکــە هەقــان بەســەر ناوەڕۆک

فۆرمێکــى ڕاگــر ســود لــە بەرەکەتەکــەى وەردەگیرێــت. بۆیــە گــەر الى دیــن هەمــوو شــت قابیــىل توێکارى 

بێــت, ئــەوا »بــەس ئــەوە...« بــەدەرە لێــى. گــەر هەمــوو شــت قابیــىل دیــن بێــت, ئــەوا »بــەس ئــەوە...« 

جۆرێکــە لــە نابینایــی بونیــادى و دەکەوێتــە چەقــى هەمــوو دیتنێکــى تاقیگەیــی و ئامرازییــەوە. ڕەنگــە 

ــزى  ــەڕووى نرخــە ڕەم ــەاڵم ل ــت, ب ــە کۆلکەزانســتى دانرێ ــەک ب ــى »فەلســەفەى زانســت«, دیاردەی بەپێ

ــک  ــەنیگاى باوەڕدارێ ــە گۆش ــەاڵم ل ــت. ب ــگا دانێ ــداىن کۆمەڵ ــەر خەیاڵ ــەرى لەس ــەوە کاریگ و دینییەکەی

ــردى دەرووىن,  ــدا و وەک کارک ــتى فۆرماڵ ــە ئاس ــە ل ــە غەیبیی ــەم توخم ــر ئ ــەى ژێ ــەم دیاردان ــەوە, ئ خۆی

ــۆ  ــان کات ب ــە و هەم ــردن نی ــیاوى تەجروبەک ــۆرم ش ــە وەک ف ــت ک ــک لە مامتاتیک دەگێڕێ ــى جۆرێ ڕۆڵ

بەڕێخســتنى ئەزمــوون پێویســتە.
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ئەنجام

زانیــان مــرۆڤ, ئــەو بوونەوەرەیــە خــۆى کایــەى جیاجیــا دادەهێنێــت و هــەر لەالیــەن ئــەو کایانەشــەوە 

ــە  ــە و ن ــە دەرەوەى دینەوەی ــەواوى ل ــە بەت ــە, ن ــڕۆى ئێم ــى ئەم ــەوە. مرۆڤ ــەرى وى دادەهێرێت کارەکت

ــە دیــن ژینگەیەکــە کــە یاســاکاىن خــۆى تێکــەڵ بــە  ــە دەرەوەى زانســتەوەیە. مەبەســت ل بەتەواویــش ل

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 

ــرە  ــت و بگ ــەدا جێدەهێڵێ ــە مرۆیی ــەم پانتایی ــۆى ل ــوێنەوارى خ ــن ش ــش, نزیکری ــى و گەردوونیی فیزیک

پێشــوەخت لێــرە ڕوودەدات(.

ــەىت ڕووت  ــش باب ــن؛ ئەوانی ــى مرۆڤ ــش, بەرهەم ــت و ئەوانیری ــۆ زانس ــەوە ب ــە دین ــەکان, ل ــە مرۆیی کای

ــک  ــی یەکێ ــرۆڤ. ئیرەی ــتیارەکاىن م ــوە هەس ــدى و دی ــەوە ســەر بەرژەوەن ــو ڕیشــەیان دەچێت ــن بەڵک نی

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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