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هۆکارەکانى ملمالنێى نێوان
ئایین و زانست

ئاییــن و زانســت ،هەردووکیــان دوو ڕووى ژیــاىن

یەکرتییــەوە .خۆشــبەختانە زانســت لــە هەندێــک حاڵەتــدا

کۆمەاڵیەتیــن .ئاییــن ســەرەتا وەک مێــژووى فیکــر لەســەر

بــە ئاســانی دەتوانێــت پێشــبینیى ڕووداوەکاىن داهاتــوو

زەویــى دەرکــەوت ،بــەاڵم گرنگیــى زانســت لــە ســەرەتاى

بــکات .تەکنیکــى زانســتى پەیوەســتە بــە تێڕوانینــە

ســەدەى شــانزەیەمەوە [لەســەر زەوى] دەرکەوتــووە،

زانســتییەکانەوە ،ئــەو تەکنیکانــەش مەعریفــەى زانســتى

ئەویــش دواى ماوەیەکــى پچڕپچــڕ کــە لــە ســەدەمى یۆنــان

بەکاردەهێنــن بــۆ فەراهەمکــردىن ئاســانکارى و هــۆکارەکاىن

و عەرەبــەوە دەســتى پێکردبوو ،بە مەبەســتى دروســتکردىن

خۆشــگوزەراىن ،کــە پێشــر و لــە ڕابــردوودا بەدەســتهێنانیان

ئایدیــا و دامــەزراوەکان وەک ئــەوەى کــە ئێســتا ئێمــە لــە

ئەســتەم بــوو ،یاخــود بــە الیــەىن کەمــەوە هەڵســەنگاندنی

ســایەیدا دەژیــن.

تێچوونەکانیــان لــە ســەدەکاىن ڕابــردوودا زۆر بــەرز بــوو،

ملمالنێــى نێــوان ئاییــن و زانســت ،ملمالنێیەکــى

بــە بــەراورد بــە ســەردەمى زانســت.

دوورودرێــژە ،زانســت بــە شــێوەیەک یاخــود چەنــد

ئەگــەر لــە ڕەهەنــدى کۆمەاڵیەتییــەوە ســەیرى ئاییــن

شــێوەیەک هەتاوەکــوو ئــەم ســااڵنەى دواییــش

بکەیــن ،وەک ئــەوەى کــە دەیبینیــن دیاردەیەکــى فــرە

ســەرکەوتنى بەدەســتهێناوە .ســەربارى ئــەوەى هەندێــک

ئاڵــۆزە بــە بــەراورد بــە زانســت .هەمــوو ئایینــە گــەورەکاىن

ئایینــى نــوێ دەرکەوتــن وەک [کۆمۆنیــزم] لــە ڕووســیا

مێــژوو ســێ ڕەهەندیــان هەیــە ئەوانیــش:

و [نازیــزم] لــە ئەڵامنیــا ،ئــەم ئایینانــە لــە چاالکییــە

* کڵێسا.

جیاوازەکانیانــدا زانســتیان بەکاردەهێنــا ،بــەاڵم بــە

* باوەڕ.

مەبەســتى باڵوکردنــەوەى ئایینەکانیــان ،ئەمانــە وەهایــان

* سیستەمێک کە تەحەکوم بە ئەخالقى تاکەوە دەکات.

کــرد کــە بابــەىت ســەرکەوتنى زانســت بەســەر ئایینــدا ببێتــە

گرنگــى ڕێژەیــی ئــەم ســێ ڕەگــەزە جیاوازییەکــى گەورەیان

کارێکــى گومانــاوى .ســەربارى ئــەوەى کــە لــە ســەرەتاى

هەیــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو ســێ ڕەگــەزە جیاوازیــی

دەرکەوتنــى ســەردەمى زانســتەوە ئــەو گومانانــە بوونیــان

شــوێن و کاتیــان هەیــە .ئایینــە کۆنــەکاىن گریــک و ڕۆمــان

نەبــوو ،بــەاڵم ئەمانــە هــۆکارى ئــەوە بــوون کــە دووبــارە

زۆر شــتیان لــە بــارەى ئەخالقــى تاکــەوە لــە هەگبــەدا

پشــکنینێکى مێژوویــى بــۆ هــۆکارەکاىن ئــەو جەنگانــە

نەبــووە ،ئــەم بارودۆخــەى ئاییــن بــەم شــێوەیە بــەردەوام

بکرێــت کــە ئایینــە کۆنــەکان دژى مەعریفــەى زانســتى

بــوو تــا ســەردەمى ڕەواقییــەکان ،بــەاڵم ڕەواقییــەکان هاتــن

بەرپایــان کردبــوو.

و ڕەهەنــدى ئەخالقیــان زیــاد کــرد بــۆ ئــەو ئایینانــە .لــە

زانســت هەوڵێکــە لــە ڕێگــەى تێبینیکــردن و کارە

ئایینەکانــدا کڵێســا گرنگییەکــى زۆریــان نەبــوو ،بــە بــەراورد

عەقڵییەکانــەوە ئەنجــام دەدرێــت ،بــە شــێوەیەکى زانســتى

بــە پادشــاکان یــان فەرمانڕەواکانیــان.

هەڵدەســتێت بــە دۆزینــەوەى ڕاســتییە تایبەتییــەکان،

لــە مەزهــەىب پرۆتســتانتى نوێــدا ،مەیلێــک هەیــە بــۆ

پاشــان ئــەو یاســایانە دەدۆزێتــەوە کــە پەیوەســن بــە

کەمکردنــەوەى بیروبــاوەڕى تونــدڕەوى ئــەو مەزهەبــە
و ســنوردارکردنیان .ئــەو ســێ ڕەگــەزە بــە پلــەى جیــاواز
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گرنگــن بــۆ ئاییــن ،وەک دیاردەیەکــى کۆمەاڵیــەىت ،ئەمــە

دەژى] خواردنەکــەى دەخــوات ،ئەمــە ســەملێرناوە.

ئــەو کارەیــە کــە گرنگییەکــى بنەڕەتیــی هەبــوو لــەو

بــەاڵم کاتێــک کــە تێبینییــە زانســتییەکان ئــەم منوونەیــە

جەنگانــەدا کــە ئاییــن دژى زانســت بەرپــاى کــردن.

ڕەتبکەنــەوە ،بــە دڵنیاییــەوە ئەمــە دەبێتــە هــۆکارى

پاشــان ئایینــى تاکەکــەس دەتوانــن زیاتــر بژیــن بــەراورد

دروســتکردىن بارگ ـراىن و گرفــت لەبــەردەم ئیامندارەکانــدا،

بــە زانســت ،بەبــێ ئــەوەى ئــەو ئایینــە تاکەکەســیانە هیــچ

وەک ئــەوەى کــە ئــەم بارودۆخــە بەســەر زۆرێــک لــە

شــتێک نارشیــن بــکات ،هەتــا لــەوەش دوور دەکەوێتــەوە

مەســیحییەکاندا هــات ،بــە تایبــەىت ئەوانەى کە ســەرچاوەى

کــە تێوەگلێــت لــە هــەر شــتێکدا کــە زانســت دەتوانێــت

بیرکردنەوەیــان دەقــەکاىن نــاو کتێبــى پیــرۆزە ،پێــش ئــەوەى

ڕەىت بکاتــەوە.

زانســت ناچاریــان بــکات دەســبەردارى ئــەو باوەڕانەیــان

بــاوەڕەکان ســەرچاوەى فیکریــی ئــەو ملمالنــێ تونــدەى

بــن ،ئــەوان ئامــاژە بــەوە دەکــەن کــە وتــەکاىن نــاو کتێبــى

نێــوان ئاییــن و زانســن ،بــەاڵم توندوتیژیــی ئاییــن

پیــرۆز وەک رسوش «وەحــى»ن و الى خــوداوە هاتــوون.

بەرامبــەر زانســت بــە هــۆى ئــەو لینکــەى نێــوان بــاوەڕ

بــەاڵم کاتێــک کتیبــى پیــرۆز هیــچ دڵنیابوونەوەیەکــى

و کڵێســاکانەوە بــوو ،پاشــان وەک لینکێــک کــە پەیوەســتە

گرنگــى ئایینــى نییــە ،ئــەوا لــەم بارودۆخــەدا ئاســانە کــە

بــە سیســتەمى ئەخالقــەوە .ئەوانــەى کــە گومانــەکاىن

بــاوەڕدارەکان چاوێــک بگێڕنــەوە بەســەر ئایینــدا ،یاخــود

خۆیــان بەرامبــەر بــە دەســەاڵىت کڵێســا دەردەبــڕى ،پیــاواىن

خۆیــان لــەوە بەدووربگــرن کــە بڵێــن کتێبــى پیــرۆز بــە

کڵێســا داهاتەکانیــاىن کــەم دەکــردەوە ،ســەربارى ئــەوە،

تەنهــا بابــەىت ئایینــى و ئەخالقیــى تێدایــە.

ئــەو بــاوەڕە دەبــوو بــە هــۆکارى تێکــداىن ئەخالقــى ئــەواىن

هەرچۆنێــک بێــت ملمالنێیەکــى قــووڵ دروســتبوو

تریــش ،لەبەرئــەوە پیــاواىن کڵێســا کارە ئەخالقییەکانــی

لەنێــوان ئاییــن و زانســتدا ،بــە تایبــەىت ئــەو کاتــەى کــە

کۆمەڵگایــان بــە گوێــرەی بیروبــاوەڕ ڕێکدەخســت .پاشــان

زانســت هەندێــک بابــەىت گرنگــى مەســیحی ڕەتکــردەوە و

فەرمانــڕەوا زەمەنییــەکان و پیــاواىن کڵێســا هەســتیان

بەرەنــگارى هەندێــک شــت بوویــەوە ،یاخــود بەرەنــگارى

بــەوە کــرد هەندێــک هــۆکار هــەن کــە وەهــا لــە خەڵکــى

هەندێــک دۆکرتینــى فەلســەىف بوویــەوە کــە گوزارشــتیان

دەکــەن فێــرى شــۆڕش بــن ،ئــەو شــۆڕش لــە الیــەن پیــاواىن

لــەوە دەکــرد پیــاواىن الهــوت گرنگــن بــۆ فیکــرى ئایینــى

زانســتەوە سەرپەرشــتى دەکــرا.

ئەرتەدۆکــى .بــە شــێوەیەکى گشــتى ئــەو جیاوازییانــەى

ســەبارەت بــە جیهــاىن مەســیحى ،لەوێــدا دوو جــۆر لــەم

نێــوان ئاییــن و زانســت هــەر لــە یەکەمجــارەوە وەک

ملمالنێیــە هەبــوو ،هەندێکیــان جارجــار لــە تێکســتەکاىن

جــۆرى یەکەمــى ملمالنــێ دەرکــەوت ،بــەاڵم بــە

کتێبــى پیــرۆدا دەبیــران ،وەک هەندێــک لــەو شــتانەى

شــێوەیەک وردەوردە بــوو بــە ڕێنامییــەک لــە چوارچێــوەی

کــە لــە ژیــاىن ڕۆژانەمانــدا توشــیان دەبیــن .بــۆ منوونــە

ئامۆژگارییەکانــی ئایینــى مەســیحیدا.

وەک ئــەو قســەیە کــە دەڵێــت :کەروێشــێکى کــەژى [ئــەو

لــە کاىت ئێســتادا ،ئێامنــدارە پیــاوەکان و ئیامنــدارە

کەروێشــکەى کــە ماڵــى نییــە و لــە دەشــت و کێوەکانــدا

ژنەکانیــش ،هەســتدەکەن کــە زۆرینــەى بــاوەڕەکاىن جیهــاىن

مەســیحى ،ئەوانــەى کــە زۆر بــاو بــوون لــە ســەدەکاىن

پیــرۆز قبــووڵ دەکرێــت .لــە کاتێکــدا کــە کتێبــى پیــرۆز

ناوەڕاســتدا پێویســت نەبــوون ،بەڵکــوو لــە واقیعــدا

دەڵێــت زەوى ناســوڕێتەوە (ناجوڵێــت) ،ئــەوا پێویســتە

ئەوانــە تەگــەرە بــوون لــە بــەردەم ژیــاىن ئایینیــدا ،ئەگــەر

لەســەرمان ئێمــە بــاوەڕ بــەم قســەیە بهێنییــن ،ســەربارى

ئێمــە مبانەوێــت لــەو دوژمنایەتییــەى ئاییــن تێبگەیــن بــۆ

ئــەوەى کــە گالیلــۆ ئارگۆمێنێکــى لــەم بارەیــەوە هەیــە.

زانســت ،پێویســتە ئێمــە لــە خەیاڵــى خۆمانــدا وێنــاى ئــەوە

گــەر ئێمــە بــاوەڕ بــەو قســەیەى کتێبــى پیــرۆز نەکەیــن

بکەیــن کــە ئــەو سیســتەمە فیکرییــە وەهــاى کــرد کــە

ئــەوا خەڵکــان لــێ هاندەدرێــت بــۆ ئــەوەى بکوژرێیــن

ئــەو دوژمنایەتیــی کردنــەى زانســت ماقــووڵ دەرکەوێــت.

لــە الیــەن کەســاىن خراپــەکارەوە .ســەربارى ئــەوەى لــە

بــا گریامنــەى ئــەوە بکەیــن ئەگــەر پیاوێــک پرســیار لــە

کاىت ئێســتادا کەمینەیــەک ئــەو ئارگۆمێنانــە قبــوڵ دەکــەن،

قەشــەیەک بــکات ،بپرســێت چ شــتێک وەهــاى کــردووە کــە

ناکرێــت ئــەو ئەرگۆمێنتــە گوزارشــتێکى پێکەنینــاوى و

بــە دووربیــت لــە تــاواىن کوشــن؟ وەاڵمــى قەشــەکە ئەوەیە

گاڵتــە ئامێــزى هەبێــت ،هــەروەک ئــەوەى کــە ئێمــە

(لەبەرئــەوەى کــە ئازارمــان دەدەن) .وەهــا دەردەکەوێــت

ناتوانیــن بەرەنــگارى ئــەو لۆمــە و لێدانــە ئەخالقییــەی

کــە وەاڵمــى قەشــەکە قایلکــەر نەبێــت ،ئەویــش لەبــەر

ئــەو کەســانە بیینــەوە کــە هەڵســوکەوتەکانیان لەســەر ئــەم

دوو هــۆکار :یەکەمیــان لەســێدارەدان پێویســتى بــە بەڵگــە

ئارگۆمێنتــە بینــات نــاوە.

هەیــە ،دووەمیــان ئەوەیــە کــە میتــۆدەکاىن پۆلیــس بــە

ئــەو تێڕوانینــەى کــە لــە بیرکردنــەوەى ڕۆشــنبیرەکاىن

گوێــرەى پێویســت نەبــوون ،ئەمــە وەهــاى کــرد کــە بــوارى

ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا بــاو بــوو ،بــە لۆژیکــى نادیــار

هەڵهاتــن بدرێــت بــە ژمارەیەکــى زۆر لــە بکــوژەکان.

ناوبانگــى دەرکردبــوو ،بــەاڵم لــە ئێســتادا بــووىن نەمــاوە.

هەرچۆنێــک بێــت هەتــا پێــش دەرکەوتنــى زانســت،

دەتوانیــن ئامــاژە بــە تۆمــاس ئەکوینــى بکەیــن چونکــە

وەاڵمــەکان لــە زەینــی زۆرینــەى خەڵکیــدا باوەڕپێهێنــەر

ئــەو بــاوەڕى زانســتیی خــۆی دۆزییــەوە ،بەرەنــگاری ئــەو

بــوون ،خەڵکــى باوەڕیــان وەهابــوو کــە کوشــن

هێرشــانە بوویــەوە کــە کرانــە ســەرى .هێشــتا تێڕوانینــەکاىن

قەدەغەکـراوە لەبەرئــەوەى وەســیەىت خودایــە و لــە شــاخى

ئــەم فەیلەســوفە لــە کڵێســاى ڕۆمانییــدا مــاوە و هەتــا ئــەم

ســینا بــۆ پێغەمبــەر موســا هاتوەتــە خــوارەوە .پاشــان ئــەو

ڕۆژانــەش لەنــاو دەقــەکاىن ئــەم بــاوەڕەدا هــەر بــاوى مــاوە.

تاوانبــارەى کــە لــە دادگاى زەوى هەڵدێــت ناتوانێــت لــە

هەندێــک ڕاســتیی جەوهەریــی ئایینــى مەســیحى هەیــە کە

توڕەیــى خــودا هەڵبێــت ،ئــەو کەســە سـزایەک وەردەگرێت

دەکرێــت بــە ڕێگــەى بەکارهێنــاىن عەقــڵ بســەملێرنێت ،بــە

کــە زۆر لــە لەســێدارەدان ترســناکرتە .لەســەر منوونــەى ئــەم

بــێ ئــەوەى کــە پەنــا بربێتــە بــەر رسوش (وەحى) یــان هاتنە

ئارگۆمێنتانــە ،دەســەاڵىت کتێبــى پیــرۆزە دامــەزراوە .ئــەم

خــوارەوەى ئــەو دەقانــە .لەنــاو ئــەم دەقانــەدا خوڵقێنەرێک

ئارگۆمێنتانــە بــە شــێوەیەکى تــەواوەىت فەراهــەم ناکرێــت،

هەیــە کــە دەســەاڵىت بەســەر هەمــوو شــتەکاندا دەشــکێت و

تەنیــا لــە حاڵەتێکــدا نەبێــت کــە بــە تــەواوى کتێبــى

دلۆڤانییەکــى فـراواىن هەیــە کــە هەمــوو شــتێک دەگرێتەوە.
لــە توانــا و دلۆڤانییــەکاىن ئــەودا ،ئــەوە دەبیرنێــت کــە
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هیــچ دروســتکراوێک پەراوێــز نەخــراوە و فەرمایشــتەکاىن

ئــەو شــێوازەى کــە زانســت بەکاریهێنــاوە بــۆ گەیشــن

فەرامــۆش نەکــراوە ،بــە شــێوەیەک کــە لەنێــوان ئــەو و

بــەو بیروباوەڕانــە بــە تــەواوى جیــاوازە لــەو شــێوازانەى

دروســتکراوەکاندان و پێویســتە دروســتکراوەکاىن گوێڕایەڵــى

کــە الهــوت لــە ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا بەکاریهێنــاوە.

فەرمانــەکاىن بــن .ئەمــە بــە دواى ئــەوەدا هاتــووە کــە ئــەو

پاشــان ئــەو ئەزموونــە مەترســیى گشــتاندن و دەســتپێکردن

پەڕتووکــە پیــرۆزە لــە الیــەن خــوداوە هاتوەتــەوە خــوارەوە،

نیشــاندەدات لەگــەڵ هەڵێنجــاىن بنەمــا گشــتییەکاىن

بــە شــێوەیەکى ئاشــکرا هەمــوو بڕیــارەکاىن کڵێســا لــە کتێبــى

حاڵەتــە تاکەکەســییەکاندا ،ئەمانــە لەبــەر دوو هــۆکار

پیــرۆزەوە وەرگیـراوە ،ئــەوەى تــر کــە مــاوە پێویســتە ئێمــە

بــوون ،یەکەمیــان ئــەو بنەمــا گشــتییانە نابــن بــە ڕاســتى،

بیزانیــن ئەوەیــە ،ئــەو مەعریفەیــە دەبێــت لــە کتێبــى پیــرۆز

دوومیــان لەبــەر ئەوەیــە بەڵگــە عەقڵییــەکان لەســەر بنەمــا

و بڕیــارەکاىن ئەنجومــەىن مەســیحییەکانەوە هەڵێنجێنــن.

گشــتییەکان بنیانـراوە و دەکرێــت هەڵەبن .پاشــان زانســت

ئــەم گفتوگۆیانــە هــەر لــە ســەرەتاوە تــا کۆتایــی لەســەر

وەهــا دەرناکەوێــت کــە بــە شــێوەیەکى فــراوان خــۆى

ئــەو گریامنــە کاردەکات کــە پێشــر هەمــوو دانیشــتواىن
مەســیحییەکان قبوڵیــان کــردووە .گــەر ئــەم ئارگۆمێنتــە
لــە تێڕوانینــى خوێنــەرى ســەردەمدا وەک هەڵەیــەک
دەرکەوتبێــت ،بــەاڵم زۆربــەى جــار زۆرینەیــەک لــە خەڵکــى
ڕۆشــنبیر لــەو کاتــەدا ئــاگادارى ئــەوە نەبــوون کــە هەڵەکــە
چــی بــوو.
دەکـرا بوترایــە لۆژیــک لەنــاو خۆیــدا هێزێکــى هەڵگرتووە،
ئــەو هێــزەش بڕێــک الوازیــى لــە خۆیــدا هەڵگرتــووە.
هێزەکــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمــوو ئەوانــەى کــە ڕاســتیى
یەکێــک لــە قۆناغــەکاىن گفتوگۆیــان قبوڵکــردوە و دواتــر
دەبێــت هەمــوو قۆناغــەکاىن تــر بــە ڕاســتى قبــوڵ بکرێــت.
بــەاڵم الوازیــى لۆژیکــى دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمــوو ئــەو
هۆکارانــەى کــە لــە هــەر قۆناغێکــدا تــرى گفتوگــۆدا ڕەتیان
کردبێتــەوە یــان بــە الیــەىن کەمــەوە هەندێــک قۆناغــى
تریــان ڕەتکردبێتــەوە .پاشــان کڵێســا لــە ملمالنێیەکــدا
دژى زانســت دەردەکەوێــت ،لــە هــەردوو بــوارى بەهێــزى
و الوازییــدا ئەمانــەش لەســەر ئــەو شــێوازەى لۆژیــک
ڕێکخــراون کــە بــڕوادارەکاىن پــێ جیادەکرێتــەوە.

لۆژیک لەناو خۆیدا هێزێکى
هەڵگرتووە ،ئەو هێزەش
بڕێک الوازیى لە خۆیدا
هەڵگرتووە .هێزەکەى
دەگەڕێتەوە بۆ هەموو
ئەوانەى کە ڕاستیى یەکێک
لە قۆناغەکانى گفتوگۆیان
قبوڵکردوە و دواتر دەبێت
هەموو قۆناغەکانى تر بە
ڕاستى قبوڵ بکرێت

بســەپێنێت بەســەر حەقیقەتــەکاىن تاکەکاتــدا ،ئەوانــەى کــە

لێــرەدا پرۆســەیەکى گشــتاندن هــی ســنورێکى نییــە .کــە

بەهــۆى تێبینــى و ئەزموونەکانــەوە دۆزراونەتــەوە .لێــرەدا

بیــر لــە ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا دەکەینــەوە ئــەوا بنەمــا

زانســتى بنەمــا گشــتییەکان لــە ژمارەیــەک حەقیقــەىت تــاک

گشــتییەکان دەبینیــن کــە خاڵى ســەرەتایین و پاشــان زانســت

ڕزگارى دەبێــت .ئەگــەر بنەمــا گشــتییەکە تــەواو بوایــە ئەوا

ئــەم بنەمــا گشــتیانەى هەیــە ،کۆتــا دەرەنجــام ئەوەیــە کــە

حەقیقەتــەکاىن تــاک بابــەىت توێژینــەوەى بــوون ،دەبــوون

ئەمــە لــە هــەر چرکەســاتێکدا بێــت کۆتاییــە .ســەربارى

بــە منونەیەکــى ئەبســراکت .زانســت بــە شــێوەیەکى

ئــەوەى کــە ئەمانــە لــە یاســایەکى گشــتگیر و فراوانــدا

ڕەهــا لــەم بنەمــا گشــتیانە دڵنیــا نەبوەتــەوە ،بــەاڵم وەهــا

بەرجەســتە دەبــن بــەاڵم لــە قۆناغــەکاىن دواتــردا .بــاوەڕى

دیــارە کــە قبووڵــى کــردوون وەک گریامنەیەکــى گونجــاو

ئایینــى جیــاوازە لــە تیــۆرى گشــتى ،ئاییــن داوا دەکات کــە

بــۆ ئــەوەى کاریــان لەســەر بــکات .لــە حاڵەتێکــدا گــەر

حەقیقــەىت نەمــر و یەقیــن بــە شــێوەیەکى ڕەهــا بەرجەســتە

ئــەم گریامنانــە ڕاســتبوون ئــەوا هەندێــک لــە دیــاردەکان

بکرێــت .لــە کاتێکــدا زانســت بــێ کۆتاییــە بــەردەوام لــە

ملکەچــى ئــەو تێبینیانــە نابــن ،هەتــا ئێســتا ئەمانــە لــە

هەوڵدایــە و پێشــینیی ئــەوە دەکات کــە هەموارکردنــەوەى

چەنــد بارودۆخێکــى دیاریکـراودا ڕوویــداوە .گــەر کەســێک

تیــۆرەکاىن ئێســتا کارێکــى زۆر گرنگــە ،جــا بــە شــێوەیەکى

وەهــاى ببینێــت کــە ئەمانــە ڕوویــداوە ئــەوا گوزارشــت لــە

خێرابێــت یاخــود هێــواش .ســەربارى ئــەوەى کــە لــە

ڕاســتى ئــەو گریامنانــە دەکات ،ئەگــەر ڕووینەدابێــت ئــەوا

ڕێگەیەکــى تایبــەىت خۆیــەوە هەســت بــەوە دەکرێــت کــە

پێویســتە لــەم گریامنانــە دورکەوێتــەوە و لەبــرى ئەمانــە

ئاییــن لــە الیــەىن لۆژیکییــەوە توانــاى ئــەوەى نییــە بــگات بــە

گریامنــەى نــوێ دابهێرنێــت.

هــەردوو بەڵگەکــە؛ کۆتایــی و تــەواو .ســەربارى ئــەوەى کــە

هەرچۆنێــک بێــت لێــرەدا حەقیقەتێکــى زۆر نادۆزرێتەوە کە

ئێمــە لــە زانســتە پێشــکەوتوەکاندا ئــەوە دەدۆزینــەوە کــە

بگونجێــت لەگــەڵ گریامنەکانــدا ،بەبــێ ئــەوەى وەهــا بکات

گۆڕانکارییــە داواکـراوەکان وەک هەمیشــە فەراهــەم کـراون،

لــەم گریامنانــە بــن بــە یەقیــن ،ئەگــەر لــە کۆتایــی کارەکــەدا

بــە شــێوەیەکى کــەم بــەاڵم بــە بەرزتریــن وردبینییــەوە.

وەهــاى لــێ بــکات کــە ببێــت بــە کارێکــى گریامنەکـراو تــا

تیــۆرە کۆنــەکان گونجــاون بــۆ ئــەوەى بــە هۆیانــەوە بگەیــن

ســنوورێکى زۆر .ئــەوا لــەم بارودۆخــەدا گریامنــەکان دەبــن

بــە دەرئەنجامێکــى زۆر نزیــک .بــەاڵم کاتێــک هەندێــک

بــە تیــۆر .دەکرێــت ژمارەیــەک تیــۆر (هەریــەک لەمانــە بــە

بارودۆخــى وردبینــى تێبینییــەکان دروســت دەبــن ئــەوا تیۆرە

شــێوەیەکى ڕاســتەوخۆ لــە حەقیقەتەکانــەوە پەیدابــوون)

کۆنــەکان بــە لەکارکەوتوویــى دەمێنێتــەوە .ســەربارى ئــەوە

بــن بــە بنەمــاى گریامنــەی نــوێ کــە زیاتــر گشــتگیر و

داهێنانــە تەکنۆلۆژییانــەى کــە هــەن لــە تیــۆرە کۆنەکانــەوە

هەمەگیــر بــن ،ئــەو گریامنانــە ئەگــەر ڕاســت بــن ئــەوا

فەراهــەم کــراون و بەوپــەڕى باشــییەوە تاڕادەیــەک وەک

ســەرجەم تیــۆرەکان لەســەر ئــەو گریامنانــە ڕێکدەخرێــن و

جۆرێــک لــە حەقیقــەىت زانســتى دەمێننــەوە.

لەســەر ئــەو گریامنانــە دروســتدەکرێن.

پاشــان ئــەوە بەرچــاو دەکەوێــت کــە زانســت هانــدەرى
ئەوەیــە کــە دەســتبەردارى گــەڕان ببین بــە دواى حەقیقەىت
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ڕەهــادا ،دواتــر بــەوەى کــە پێــى دەگوترێــت حەقیقــەىت

ئــەو ســنورانە تێپەڕێنــن کــە کتێبــى پیــرۆز و بیروبــاوەڕى

تەکنۆلۆژیــاى گەشــەکردوو ،جێــگاى حەقیقــەىت ڕەهــا،

کاتۆلیــک و ڕێنامییــەکاىن ئەرســتۆ دیاریکردبــوون ،بــەاڵم

یاخــود بــەو تیۆریانــە بگرێتــەوە کــە بــە ســەرکەوتوویی لــە

ئــەو گەڕانانــە ڕەنگدانەوەیەکــى ئازایانــەى هەبــوو ،ئەمانــە

داهێنانــەکان بەکاردەهێرنێــن یاخــود ئــەو تێۆرانــەى کــە

وەاڵمــى ئــەم جــۆرە پرســیارکردنەیان دیاریکــرد :ئایــا مــرۆڤ

لــە پێشــبینییەکاىن داهاتــوودا بەکاردەهێرنێــن ،ئەمانــە لــەو

هەیــە لــە دەرەوەى زەوى؟ ئایــا هەســارەى موشــتەرى دواى

تیۆرییانــەوە ســەرچاوە دەگــرن کــە دەکرێــت ژمارەیەکــى

ســوڕانەى هەســارەى زەوى دەکەوێــت؟ ئایــا دەکرێــت

کەمیــان لــەو داهێنــان و پێشــبینییانەوە ســەرچاوەیان

جەســتەکان نەمێنــن بــە تێکڕایــەک کــە بگونجێــت لەگــەڵ

گرتبێــت کــە لەســەر مەعریفــە وەســتاون ،ئەمانــە وەهــا

کۆمەڵــدا؟ و ...هتــد .تــەواوى ئــەم پرســیارانە ناتوانــن ئــەو

دەکــەن کــە مــرۆڤ ببێــت بــە ئەدایەکــى پڕۆســەکە لەنــاو

تێبینییانــە دیــاری بکــەن ،بەڵکــو هەمــان ئــەو گەڕانانــەن

گرفتەکــەدا یاخــو لــە چارەســەرەکەیدا .بــەاڵم لەنــاو ئــەو

کــە ئەرســتۆ و کتێبــى پیــرۆز بــە دوایــدا دەگــەڕان .ئــەو

جواڵنــەدا شــێوازێکى زانســتیی نــاڕوون هەیــە ،ئەمــە بــۆ

ملمالنێیــەى کــە لەنێــوان الهــوت و زانســتدا دروســت بــوو،

خــۆى بــووە بــە گرفــت لەبــەردەم زاناکانــدا ،بــە تایبــەىت

لــە ڕاســتیدا ملمالنێیــەک بــوو لەنێــوان ســەرچاوە کۆنــەکان

ئەوانــەى کــە هەمــوو هەوڵەکانیــان بەرهەمهێنــاىن

و تێبینیــى زانایانــدا ،بــەاڵم زانایــان هەرگیــز داواى ئەوەیــان

شــێوازێکى نوێیــە بــۆ دۆزیینــەوەى حەقیقــەت ،بــەردەوام

نەدەکــرد کــە بــاوەڕ بــە دروســتیى ئــەو تیۆرییانــە بهێنن کە

بــە شــێوەیەکى ڕەهــا ســەیرى حەقیقــەت دەکــەن،

پشــت ئەســتورن بــە دەســەاڵتێکى گرنــگ .بــە پێچەوانــەوە

هــەر لەبــەر ئەوەیــە کــە الهوتییــەکان بــە کــردار

ئــەو زانایانــە پشــتیان بەســتبوو بــە بینینــی هەســتەکان و

بەرهەڵســتکارییان دەکــەن.

پاشــان چوەنەتــە نــاو ئیامنــەوە ،ئــەو مەزهەبانــەى کــە

لێــرەدا جیاوازییــەک هەیــە لەنێــوان تیۆریــاى ســەدەکاىن

بیـراون ئەوانــە پشــیتان بــە حەقیقەتێکــى ئاشــکرا و ڕوون

ناوەڕاســت و تیۆریــا زانســتیەکاىن ســەردەمى ئێســتا ،بــە

بەســتوە ،بەرامبــەر هەمــوو ئەوانــەى کــە پەیوەســن بــە

تایبــەىت ئــەوەى کــە پەیوەســتە بــە دەســەاڵتەوە پێویســتە

تێبینکردنێکــى گونجــاوەوە .ڕێــگاى نــوێ ســەرکەوتنێکى

بگەڕێینــەوە بۆیــان .ســەبارەت بــە زانــاکاىن الهــوىت

تیــۆرى و پراکتیکــى گــەورەى بەدەســتهێنا ،ئــەو ســەرکەوتنە

ســەدەکاىن ناوەڕاســت ،کتێبــى پیــرۆز و بیروبــاوەڕەکاىن

الهوتییــەکاىن ناچارکــرد کــە وردەوردە خۆیــان لەگــەڵ

کاتۆلیــک و ڕێنامییــەکاىن ئەرســتۆ (ئەمانــە ســەرچاوەى

زانســتدا بگونجێنــن .لەبەرئــەوە تەفســیرى تێکســتەکاىن

دەســتەاڵتەکەیان بــوون ،لــە هەمــان کاتــدا ســەرچاوەى

کتێبــى پیــرۆز هیــچ بەرکەوتنێکــى لەگــەڵ زانســتدا نەبــوو،

گەیشــن بــوو بــە بــاوەڕ) بنــەڕەىت دەســەاڵتەکەیان بــوو،

بــە تایبــەىت لەســەر ئاســتى شــتە ڕەمزییەکانــدا .دواتــر

چونکــە کارەکان گومــان قبــوڵ نــاکات .فیکــرى ڕەســەن

مەزهــەىب پرۆتســتانت هەســتا بــە گواســتنەوەى ســەنتەرى

و نــوێ تیشــکیان خســتۆتە ســەر گــەڕان بــە دواى

دەســەاڵىت ئاییــن لــە کەنیســەوە بــۆ کتێبــى پیــرۆز ،دواتــر

حەقیقەتەکانــدا ،بــەاڵم ئــەو گەڕانــە فیکریانــە نەدەبــوو

تیشــکى خســتە ســەر ڕۆحــى تــاک .پاشــان بــە هێــواىش

ئاییــن هەســتى بــەوە کــرد کــە ژیــاىن ئایینــى پشــتى بــە

ئایینــى مەســیحى کــۆن نەبێــت .هەرچەنــدە ئاییــن لــە

حەقیقــەىت ژیــان وەک بــووىن ئــادەم و حــەوا نەبەســتووە،

ڕێگــەى هەســتەوە ڕزگارى بــووە ،بــەاڵم لــەو کۆمەڵــە

بــەم شــێوەیە ئاییــن دەســتبەرداری ژێرخانــە دەرەکییەکــەى

بــاوەڕە ڕزگارى نەبــووە ،کــە زانســت ناتوانێــت بەریــان

بــوو ،بــۆ ئــەوەى پارێــزگاری لــە پێگەکــەى خــۆى بــکات و

بکەوێــت یاخــود دەســتى لــێ بــدات.

هەروەهــا پتــەوى بــکات ،پاشــان ئــەوە ڕوونــە کــە ئاییــن

لەگــەڵ هەڵکشــاىن زانســتدا ،زانســت بــە هێــواىش

لــەو بابەتــەدا ســەرکەوت یاخــود ســەرنەکەوت.

تایبمەمتەندییــە ئایینییــەکاىن لەناوبــرد ،بــە شــێوەیەکى کاىت

هەرچۆنێــک بێــت لێــرەدا وێنەیــەک لــە وێنــەکاىن ژیــاىن

دەکرێــت ئــەم ڕێگەیــە لــە هەســتدا خێرابکرێــت ،بــەاڵم

ئایینــى هەیــە ،پاشــان ئــەو وێنەیــە خواســتى لەســەر

کارێکــى گــران و ســەختە بــە هــۆى ئــەو پەیوەســتبوونە

هەیــە ،بــە بــەراورد بــە وێنەکــەى دیکــە ...ئــەم وێنایــە

بــە بــاوەڕەى الهوتییــەوە .بــەاڵم ئــەم بارگرانییانــە بــۆ

بەشــێوەیەکى ســەربەخۆ دەمێنێتــەوە هــەروەک ئــەوەى

هەمیشــە بــەردەوام نابێــت ،لــە واقیعــدا زۆرێــک لــە

کــە زانســت لــە دۆزینەوەکانــدا بەدەســتى هێنــاوە.

مرۆڤــى فیکــر ئــازاد دەکەوتــن لــە ژیــاىن خۆیانــدا،

ئەمــە ئــەو ڕووەى ئایینــە کــە دەبێــت بــە بەردەوامــى

ئەمانــە منوونــەى ئــەو ڕێگەیــەن لــە هەســتدا کــە بــە

بنوورسێتــەوە بەبــێ لەبەرچاوگرتنــى ئــەوەى کــە ئایــا ئێمــە

شــێوەیەکى تونــد پەیوەســت نییــن بــە باوەڕەکانــەوە.

باوەڕمــان بــە رسوشــتى بوونەکــەى هەیــە یــان نــا .پاشــان

لێــرەدا ئیمتیازێکــى ڕاســتەقینە نییــە کــە بــە شــێوەیەک

ئاییــن پەیوەســتە بــە ژیــاىن تایبەتــەوە ،ئیامنــدارەکان

نزیکبێــت یــان پێویســتى بــە ئــەو باوەڕانــە هەبێــت کــە

هەســت بــە گرنگییەکــەى دەکــەن نــەک تەنهــا لەبــەر

هیــچ بنەمایەکــى دروســتیان نییــە ،ناکرێــت ئەمانــە بــن

باوەڕەکــەى یاخــود لەبــەر کڵێســا .ئێمــە لــە باشــرین

بــە کارێکــى پێویســت بــۆ پارێزگاریکــردن لــەو شــتانەى

قەشــە و ســۆفیدا ئــەوە دەبینیــن کــە تێکەڵەیەکــن لــە

کــە بــە تێڕوانینــى ئایینــی شــتێکى باشــن .ئەگــەر ئێمــە

ئیــان ،لــە هەندێــک تایبەمتەندیــى ئایینییــدا ،لەگــەڵ

بــە ئاڕاســتەى جیاوازییەکانــدا بیرمــان بکردایەتــەوە ،ئــەوا

هەندێــک هەســتى دیاریکــراوى مەبەســتداردا کــە

لــەوە دەترســاین کــە دەیدۆزینــەوە ،بــەاڵم ئــەم کارە

پەیوەســن بــە ژیــاىن مرۆڤایەتییــەوە .پاشــان مــرۆڤ بــە

وەک گرفتێــک لەبــەردەم هەوڵەکامنانــدا دەمێنێتــەوە ،بــە

قووڵــى هەســت بــە گرفتــەکاىن داهاتــووى مرۆڤایــەىت

تایبــەىت لــەو کاتــەدا کــە دەمانەوێــت لــە جیهــان تێبگەیــن،

دەکات و پاشــان ئــارەزووى کەمکردنــەوەى مەترســییەکاىن

هەتاوەکــو ئــەو توانایــەى کــە پێــی گەیشــتوین لــە حوکمــى

ســەر مــرۆڤ و ســزاکان دەکات ،پاشــان بیــر لــەوە

ڕاســتەقینەدا ،دەکرێــت ئەمانــە تەنهــا بەشــێک بــن لــەو

دەکەنــەوە لــە داهاتــوودا ئومێدێــک بەدەســتبهێنێت کــە

تێگەیشــتنەى کــە بــە ودەســتامن هێنــاوە.

باشــرین توانــاى جــۆرى مرۆیــى لەخۆبگرێــت ،ئەمــە لــە
ئێســتادا تێۆرییەکــى ئایینــە هەتــا ئەگــەر باوەڕیــى بــە
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