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لەوەتــەی مــرۆڤ چــاوی هەڵهێنــاوە و لــە دەوروبــەری

بۆیــە پێــی وا بــوو كــە ئاییــن بوەتــە ترســێك لــە دڵــی

خــۆی ڕوانیــوە ،هەمیشــە بــۆ خــۆی پەرســتگایەكی

مرۆڤــەكان و بەردەوامیــش بیــر لــەو ترســە دەكەنــەوە،

دروســت كــردوە بــۆ ئــەوەی لــە كاتــی تەنگانــەدا پەنــای

بۆیــە ئەپیقــۆرس هەوڵــی زۆری دا هەمــوو ئــەو تــرس

بــۆ ببــات ،چونكــە ژیانــی مــرۆڤ هەمیشــە و بــەردەوام

و نیگەرانییانــەی لــە الی مرۆڤەكانــەوە دروســت دەبــن،

بەبــێ ملمالنــێ تێپــەڕ نەبــوە .ئــەو ملمالنێیەیــش زۆر

بگۆڕێــت بــۆ بەختــەوەری و چێژوەرگرتــن ،چونكــە

جــار وای كــردوە ژیانــی مرۆڤەكانــی خســتوەتە بــەر

بــە بۆچوونــی ئەپیقــۆرس ئــەوە ئایینەكانــن تــرس

مەترســیی لــە ناوچــوون ،جــا ملمالنێیەكــە رسوشــتی

دەخەنــە نــاو دڵــی مرۆڤــەكان ،نــەك خــودا .زۆربــەی

بووبێــت وەك زریــان و تۆفــان و بوومەلــەرزە و

ئایینــەكان بــۆ هەڕەشــەكردن لــە مــرۆڤ هاتوونەتــە

برووســكە و ...هتــد .یانیــش شــەڕ و پێكــدادان

ئــاراوە .ئــەم ملمالنێیــە كــە لــە ئەپیقۆرســەوە

بووبێــت لــە نێــوان خــودی مرۆڤــەكان .لــە هــەر دوو

ڕاشــكاوانەتر لــە فەیلەســووفانی پێــش خــۆی دەســتی

دۆخەكــەدا مــرۆڤ پێویســتی بــە ئارامگەیــەك هەبــوە،

پــێ كــرد تــا ســەردەمی (ماركــس و نیچــە) بــەردەوام

ئارامگەیــەك لــە كاتــی تەنگانــە پەنــای بــۆ ببــات،

بــوو ،بــەاڵم ئــەم دوو فەیلەســووفە مەزنــە (ماركــس و

بــۆ ئــەوەی دڵنەوایــی بــە خــۆی بــدات و وا بزانێــت

نیچــە) بەرهەمێكــی ئەوتۆیــان داهێنــا ،ئیــر وردەوردە

قوتــاری دەكات .ئیــر ئەمــە بــوو بــە كەلتــوور و یاســا

ملمالنێكــە بــە بەرژەوەندیــی ئەقاڵنیــەت كۆتایــی هــات

و ڕێســا ،بــوو بــە شــێوازی بیركردنــەوەی مرۆڤــەكان

و ئێســتا هێــزی مانــەوەی ئایینــەكان زۆر كــز بــوە،

تــا گەییشــتە ئــەو قۆناغــەی كــە رسووش و ئایەتــی

تەنیــا لــە واڵتانــی دواكەوتــوو ،بەتایبــەت ڕۆژهەاڵتــی

ئاســانی هاتنــە خــوارەوە و پەرســتنی خــودا پیــرۆز

ناوەڕاســت ،ملمالنێكــە زۆر بەتونــدی بەردەوامــە،

كــرا ،بــەو پێیــەی خــودا دروســتكەری رسوشــت و

دەنــا لــە ئەورووپــا و ڕۆژئــاوادا بــە شــێوەیەكی گشــتی

مرۆڤــە ،بــەاڵم لــە مــاوەی دوو هــەزار و ســێ ســەد

ملمالنێیەكــی ئەوتــۆ بــەر چــاو ناكــەون.

( )2300ســاڵی ڕابــردوودا (ئەپیقــۆرس  -270 341پ.ز)،

ئێمــە لــەم لێكۆڵینەوەیەمانــدا ،هەوڵــان داوە بــەوردی

وەك یەكەمیــن فەیلەســووف باســی لــە خورافاتــی

بــاس لــە گەشــەی مــرۆڤ بكەیــن ،مــرۆڤ چــۆن

ئایینــی كــرد و هەنگاوەكانــی بــەرەو ئەقاڵنیــەت بــرد.

گەشــەی كــرد؟ چــۆن خــودای ناســی؟ چــۆن وشــەی

چونكــە ئامانجــی ئەپیقــۆرس ئــەوە بــوو تــرس لــە دڵ و

(اللــە)ی دۆزییــەوە؟ كــێ بــوو یەكــەم جــار ئــەو

بیركردنــەوەی مــرۆڤ بكوژێــت و تــرس نەهێڵێــت و لــە

نــاوەی بــە كار هێنــا؟ ســەرچاوەی ئــەو نــاوە (اللــه)

شــوێنی تــرس چێــژ دابنێــت .بەڕوونــی باســی ئــەوەی

لــە چییــەوە هاتــوە ؟ ...هتــد .كاتێــك توانیــان وەاڵمــی

دەكــرد كــە ئاییــن و مــردن ،دوو شــتی ئازاربەخشــن بــۆ

ئــەو پرســیارانە بدەینــەوە زۆر بەئاســانی دەتوانیــن

مــرۆڤ .دەیگــوت ڕۆح لــە نــاو جەســتەدایە،كە جەســتە

بگەیــن بــەو ڕاســتییەی كــە ئاییــن چییــە.

مــرد ئەویــش دەمرێــت و هەرگیــز زینــدوو نابێتــەوە.

كۆمەاڵیەتــی بــوە ،تــا ئێســتایش هــەر بــەم جــۆرە

گەشەی مرۆڤ

بەپێــی لێكۆڵینەوەكانــی شوێنەوارناســان و
ئەنرتۆپۆلۆژیســتەكان ،مێــژووی مرۆڤایەتــی بــۆ پێنــج ()5
ملیــۆن ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،ئــەو كات مــرۆڤ لــە جــۆر
و شــێوەی مەیموونــی شــەمپازیدا بــوو ،واتــە مــرۆڤ
و مەیموونــی شــەمپازی لــە یــەك باپیــرەوە پەرەیــان
ســەندوە ،باشــرین منوونەیــش بــۆ ئــەوەی كــە مــرۆڤ
لــە ســەرەتاوە لــە جۆرێــك لــە جۆرەكانــی مەیموونــی
شــەمپازی بــوو ،ئەوەیــە كــە خوێــن و كرۆمۆســۆمەكانی
مــرۆڤ و مەیمــوون یــەك جــۆر و شــێوەن .جیناتەكانــی
مــرۆڤ و مەیموونــی شــەمپازی بــە ڕێــژەی كەمێــك زیاتــر
لــە  %99وەك یەكــن .ئــەو %1ەی لــە جیاوازییەكانیانــدا
دەمینێتــەوە ،بریتییــە لــە ئاییــن و زمــان و هــزرە
پەتییــەكان ،مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە ئــەو مرۆڤــە نەبــوە
كــە ئێســتا دەیبینیــن ،بەڵكــوو بــە چەندیــن قۆناغــدا
تێپــەڕ بــوە تــا گەییشــتوەتە ئــەو مرۆڤــەی ئێســتا ،جگــە
لــە ژینگــە جوگرافیایەكــەی و جــۆری خواردنەكانــی
كــە شــێوەی مرۆڤەكانــی لــە یــەك جــوودا كردوەتــەوە.
مرۆڤــەكان لەگــەڵ مەیموونــی شــەمپازی وەچــەی یــەك
باپیــرەن ،تاكــە جیاوازییــەك هەبووبێــت لــە نێوانیــان
ئــەوە بــوە مرۆڤــەكان هەســتیان بــە كەمێــك جیاوازیــی
خۆیــان كــردوە لــە بەرانبــەر شــەمپازییەكاندا ،بۆیــە
هەوڵیــان دەدا خۆیــان لــەوان جــوودا بكەنــەوە و بــۆ
خۆیــان گرووپێكــی تایبــەت بــە خۆیــان دروســت كردبــوو.
واتــا ئەوەنــدە زۆر تێكــەڵ بــە مەیموونــەكان نەدەبــوون،
بەڵكــوو وەك گرووپێــك پێكــەوە دەهاتــن و دەچــوون،
چونكــە مــرۆڤ هــەر لــە ســەرەتاوە بوونەوەرێكــی
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ماوەتــەوە .وەك چــۆن مێروولــە و هەنــگ و باڵنــدەكان
بوونــەوەری كۆمەاڵیەتیــن ،مرۆڤیــش بــە هەمــان شــێوە
بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتییــە و زۆر ئەســتەمە بتوانێــت
بەتەنیــا هەڵبــكات.
دوای زیاتــر لــە ســێ ملیــۆن ســاڵ ،كاتێــک باشــر
هەســتیان كــرد ،ئــەوان جیــاوازن لەگــەڵ جۆرەكانــی
تــری ئــاژەاڵن و تەنانــەت مەیموونەكانیــش ،ئیــر بیریــان
لــەوە كــردەوە ،ڕوو بكەنــە نــاو ئەشــكەوتەكان و لــەوێ
ژیــان بــە ســەر بــەرن .ئــەم ژیانــەی مــرۆڤ كــە لەگــەڵ
مەیموونــی شــەمپازیدا بــوە ،نیــو ملیــۆن ( )500 000
ســاڵی خایانــدوە ،تــا بەتــەواوی لــە مەیموونــی شــەمپازی
دابـڕاوە .كەواتــە مــرۆڤ مــاوەی پێنــج ســەد هــەزار (000
 )500ســاڵ ژیانــی خــۆی بــە ســەر بــردوە ،نەیزانیبــوو
تــا ڕادەیەكــی زۆر لــە ئــاژەڵ و مەیموونــی شــەمپازی
جیاوازتــرە ،چونكــە مــرۆڤ لــە مــاوەی ئــەو پێنــج ســەد
هــەزار ســاڵە هێشــتا زمانــی قســەكردنی نەكەوتبــوە گــۆ،
واتــا هێشــتا فێــری قســەكردن نەببــوو .زماندروســتكردن
كارێكــی هێنــدە ئاســان نییــە .واتــە مــرۆڤ لــە مــاوەی
پێنــج ســەد هــەزار ســاڵ هەســتی بــە تــرس نەكــردوە،
وەك چــۆن منداڵێــك كــە تەمەنــی یــەك مانگــە هەســت
بــە تــرس نــاكات ،بــەاڵم كاتێــك تەمەنــی دەگاتــە پێنــج
مانــگ وردەوردە هەســت بــە تــرس دەكات ،مرۆڤیــش
لــە ســەرەتاوە بــەم شــێوەیە بــوە كــە نیــو ملیــۆن ســاڵی
خایانــدوە .ئــەم ژیانــەی نــاو ئەشــكەوتەكانیش بــە ملیــۆن
ســاڵی زیاتــر خایانــد ،چونكــە مێــژووی چاخــی بەردینــی
كــۆن بــۆ نیــو ملیــۆن ( ) 500 000ســاڵ دەگەڕێتــەوە.
كەواتــە مــرۆڤ لــە نــاو ئەشــكەوتەكاندا بــوو كاتێــك لــە

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

111

هــەورە تریشــقە و برووســكە و لــە بارانــی بەخــووڕ و

جوگرافیای گەشەی مرۆڤ

لــە تاریكەشــەوی زســتان و لــە الفــاو ترســی لــێ نیشــتوە.

مرۆڤایەتــی بــە چەندیــن شــەپۆل و قۆناغــی جــوودا

تۆژینــەوەكان بــاس لــەوە دەكــەن هــەر ئــەو ترسلێنیشــتنە
بــوە وای لــە مــرۆڤ كــردوە ڕوو بكاتــە نێــو ئەشــكەوتەكان
تــا خــۆی لــە ڕێژنــەی بــاران و برووســكە و گرمــەی هــەور
و الفــاو بپارێزێــت .كەواتــە لێــرە هەســتی مــرۆڤ جیــاواز
بــوە لــە هەســتی مەیموونــی شــەمپازی ،بۆیــە بەتــەواوی
خــۆی لــە هەمــوو جــۆرە ئاژەڵێــك جیــا كردوەتــەوە ،هــەر
بۆیــە لــە ترســی خۆیــان و بــۆ ئــەوەی خۆیــان بپارێــزن،
بــە پێــی ئەقڵیەتــی ئــەو كات هــەر كەســە و یەكێــك
لــە بــاران و برووســكە و گرمــەی هــەور و الفــاو ...هتــد
دەپەرســت ،ئیــر كاتێــك بیریــان دەكــردەوە ،هەمــوو ئــەو

جــوودا ڕەتبــوە ،بەپێــی زۆربــەی تۆژینــەوە زانســتییەكان
مرۆڤایەتــی ســەرەتا لــە ئەفەریقــا بــوە ،واتــا ئەفەریقــا
یەكــەم النــەی مرۆڤایەتــی بــوە لــە مێــژوودا ،ماوەیەكــی
زۆر ،كــە خــۆی لــە زیاتــر لــە  3ملیــۆن ســاڵ دەدات ،هــەر
لــە ئەفەریقــادا ماونەتــەوە و بــۆ هیــچ شــوێنێك گوزەریــان
نــە كــردوە ،بــەاڵم پێــش  2ملیــۆن ســاڵ تــا ملیۆنێــك و
شــەش ســەد هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا ،مــرۆڤ بیــری لــە
كــۆچ كردوەتــەوە ،بــۆ یەكــەم جــار بەشــێكی زۆری ئــەو
مرۆڤانــەی ئەفەریقــا بــەرەو باكــووری ئاســیا ڕۆیشــتوون،

شــتانەی وەك بارانــی بەخــووڕ و برووســكە و گرمــەی
هــەور و ...هتــد هەموویــان لــە ئاســانەوەن ،ئەوانیــش
بیریــان بــۆ ئــەوە چــوو ،كەواتــە هێزێكــی تــر هەیــە ئــەم
هەمــوو شــتانە دەجووڵێنێــت و بــە كاریــان دەخــات،
بۆیــە هەموویــان وردەوردە ڕوویــان لــە ئاســان كــرد ،بــۆ
ئــەوەی بیانپارێزێــت ،ئاســانیان دەپەرســت بــێ ئــەوەی
بزانــن ئــەم هێــزە لــە كوێــی ئاســانەوەیە ،بــێ ئــەوەی
بزانــن خــودی ئــەم هێــزە لــە چیدایــە و كامەیانــە ،چونكــە
تــرس ببــوە هــۆی ناســین و پەرســتنی ئــەم ئاســانە ،جگــە
لــە تــرس هیــچ ســۆز و خۆشەویســتییەكی تێــدا نەبــوو.
لــەو ڕۆژەوەی مــرۆڤ خــۆی لــە مەیموونــی شــەمپازی
جــوودا كردوەتــەوە ،مێشــكی مــرۆڤ ســێ هێنــدەی جــاران
گەشــەی كــردوە ،ئەمەیــش زمــان هۆكارێكــی بنچینەیــی
بــوە ،بــۆ ئــەو گەشــەكردنە ،بــەاڵم گرفتــی مەیموونــی
شــەمپازی ئــەوە بــوە ،كــە توانــای قســەكردنی نەبــوە ،بۆیــە
ئاســتی گەشــەكردن و پێشــكەوتنەكەی زۆر ســنووردار بــوە.

مرۆڤ لە سەرەتاوە جۆری
خۆراكەكەی هەمان ئەو
خۆراكە بوە كە ئاژەاڵنی
تر خواردوویانە ،بەتایبەت
مەیموونی شەمپازی ،كەواتە
مرۆڤ لە سەرەتاوە ڕوەكخۆر
بوە و لە سەر خواردنی
گژوگیا و ئەو شتانە وەستاوە.
لە قۆناغی ڕاوكردنیدا پەنای
بردوەتە بەر خواردنی گۆشتی
ماسی ،دەنا ماوەیەكی یەكجار
زۆر لە مێژووی خۆیدا تەنیا
ڕوەكخۆر بوە ،نەك گۆشتخۆر

ئیــر لــە باكــووری ئاســیا ژیــاون تــا نزیكــەی  300تــا 400

چاخــی بەردینــی نــوێ  Neolithicئــەو ســەردەمە بــوە

هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا ،ئینجــا خۆیــان لــە ئەورووپــا

كــە مــرۆڤ زمانــی جووڵــەی تــێ كەوتــوە .هەمــوو ئــەو

جێگیــر كــردوە و لــەوێ ماونەتــەوە .ئــەم قۆناغەیــە كــە

مرۆڤانــەی پێیــان دەگوترێــت مرۆڤــی مۆدێــرن ،كاتێــك لــە

پێــی دەگوترێــت مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ .مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ

ئەفەریقــاوە كۆچیــان دەســت پێ كــردوە و گەییشــتوونەتە

تــەواو لــە مرۆڤــی ئاســایی جیایــە ،پرســیارەكە ئەوەیــە

ئەورووپــا ژمارەیــان لــە ( )150كــەس زیاتــر نەبــوە.

ئەگــەر مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ كــە لــە  300تــا  400هــەزار

هەمــوو مێــژووی مرۆڤایەتییــش لــە نیمچــە دوورگــەی

ســاڵێك پێــش ئێســتا دەســتی پــێ كردبێــت و ئەوەەنــدە

عەرەبیــدا بــۆ ( )50هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا دەگەڕێتەوە،

لــە مرۆڤــی ئاســایی جــوودا بووبێــت ،ئــەی باشــە دەبێــت

كــە لــە ئەفەریقــاوە بــۆ ئــەو نیمچــە دوورگــەی عەرەبییــە

مرۆڤــی كــۆن و دێریــن كــە لــە پێنــج ملیــۆن ســاڵەوە

كۆچیــان كــردوە و پــەرت و بــاو بــوون ،پێــش ئــەم

دەســتی پــێ كــردوە ،دەبێــت ئــەوان چــۆن بووبــن! لــە

مێــژوە نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی مرۆڤــی تێــدا نەژیــاوە.

كاتێكــدا ئــەو مرۆڤانــەی كــە بــە شــێوەی جەســتە لــە

بەكورتــی مرۆڤایەتــی لــە ئەفەریقــا لــە شــێوەی مرۆڤــی

مرۆڤــی ئاســایی دەچــوون ،مێژوەكــەی تەنیــا بــۆ 200

دێریــن ســەری هەڵــداوە ،دواتــر كۆچیــان كــردوە بــۆ چیــن

هــەزار ســاڵێك پێــش ئێســتا دەگەڕێتــەوە .كــە هێشــتا

لەوێوەیــش بــۆ گینیــای نــوێ و ئینجــا بــۆ ئوسـرالیا و بــۆ

هــەر لــە قۆناغــی مرۆڤــی نیاندەرتاڵــدا بوونــە ،بــەاڵم

ئەورووپــا و باشــووری ئەمەریــكا و ...هتــد .ســەرچاوەی

ئــەم قۆناغــە دەتوانیــن بڵێیــن تــا ڕادەیــەك ئینتیقالــی

مرۆڤایەتــی بریتــی بــوە لــە دانیشــتوانی ئەفەریقــا ،كــە

بــوە ،بۆیــە مــاوەی پەنجــا هــەزار ســاڵێك پێــش ئێســتا

بــۆ ئاســیای ناوەڕاســت و خۆرهەاڵتــی نزیكیــش كۆچیــان

مــرۆڤ بــە ڕەفتــار مــرۆڤ دەر كەوتــوە ،چونكــە مــرۆڤ

كــردوە ،دواتــر گەییشــتوونەتە ئەورووپایــش .ئەوانــەی

لــە بنەڕەتــدا تەنیــا پەنجــا هــەزار ( )50000ســاڵە كــە

لــەم ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتە دەژیــن مێژوەكــەی لــە 50

قســە دەكات و توانــای پەیوەندیكردنیــان لەگــەڵ یەكــری

هــەزار ســاڵ كەمــرە كــە لــە ئەفەریقــاوە بــۆی هاتــوون،

هەبــوە و جۆرێــك لــە ڕێكخســتنی كۆمەاڵیەتییشــیان

كــە ئــەو كات ژمــارەی كۆچــڕەوەكان زۆر كــەم بــوە.

بــۆ خۆیــان لــە نێــوان خۆیانــدا دروســت كــردوە .ئــا

گەشــەی مرۆیــی لــە بــارەی ڕەنــگ و جەســتە و

لێــرەوە مرۆڤــی مۆدێــرن ســەری هەڵــداوە ،واتــا مێــژووی

ڕووخســاریەوە بەپێــی ژینگــە و جــۆری خواردنەكانــی

ســەرهەڵدانی مرۆڤــی مۆدێــرن تەنیــا بــۆ  50هــەزار ســاڵ

شــێوەی خــۆی وەر گرتــوە ،وەك دەبینیــن مرۆڤــی

پێــش ئێســتا دەگەڕێتــەوە ،كــە وردەوردە هەوڵــی داوە

ئەفەریقایــی زۆر زۆر جیــاوازە لەگــەڵ مرۆڤــی

زمانێكــی تایبــەت بــۆ خــۆی دروســت بــكات و قســەی

ئەورووپایــی ،شــوێنە ســاردەكان مرۆڤــی سپیپێســت و

پــێ بــكات .كەواتــە قۆنــاغ و ســەردەمی چاخــی بەردینــی

ناســك و پرچــزەرد و چاوشــین دێننــە بەرهــەم ،كەچــی

كــۆن  Paleolithicتەنیــا ( )500 000ســاڵ بــوە ،بــەاڵم

لــە ناوچــە گەرمەســێرەكان بــە پێچەوانــەوە مرۆڤــی
ڕەشپێســت و چــاوڕەش و پێستئەســتوور و پرچــڕەش دێننە
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بەرهــەم .ئــەو شــوێنانەی نــە گــەرم نــە ســارد كەمێــك

لــە ئەشــكەوت نــاوە ،كاتێــك كــە بــاران و بەفــر و الفــاو و

فێنكــە ،مرۆڤــی لــە شــێوەیەكی تــر دێنێتــە بەرهــەم كــە

برووســكە و تریشــقەی پەرســت ،لــە ڕووی دەروونییــەوە

لــە هــەر دوو جــۆر و شــێوەكەی تــر جیاوازتــرە .واتــا

كەمێــك ئارامــر بــوەوە ،بۆیــە لــە ئەشــكەوت هاتــە دەر و

ژینگــە چەنــد ڕۆڵــی هەیــە لــە دیاریكردنــی ڕەنــگ و

ڕووی كــردە ڕۆخ ڕووبــار و دەریــاكان ،لــەوێ كەپــری بــۆ

ڕووخســار و كەســایەتیی مرۆڤــەكان ،بــە هەمــان شــێوە

خــۆی پێكــەوە نــا و تێیــدا ژیــا ،ئەمەیــش قۆناغێكــی زۆر

جــۆری خۆراكیــش هۆكارێكــە بــۆ دیاریكردنــی ڕووخســار

درێــژە لــە ژیانــی مرۆڤایەتیــدا ،تــا ئــەو كاتــەی مــرۆڤ

و كەســایەتی و ...هتــد.

بیــری لــەوە كــردەوە باشــرین شــت بــۆ خۆپاراســن لــەو

مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە جــۆری خۆراكەكــەی هەمــان ئــەو

مەترســییانەی كــە هــەن ،وەك برووســكە و ڕەهێڵــە و...

خۆراكــە بــوە كــە ئاژەاڵنــی تــر خواردوویانــە ،بەتایبــەت

هتــد ،ئەوەیــە خانــوو دروســت بكەن ،ئــەوە بــوو گوندیان

مەیموونــی شــەمپازی ،كەواتــە مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە

دروســت كــرد و تێیــدا كــۆ بوونــەوە .دوای قۆناغــی گونــد،

ڕوەكخــۆر بــوە و لــە ســەر خواردنــی گژوگیــا و ئــەو شــتانە

شــارۆچكە ،پاشــان شــار دروســت كـرا .مــرۆڤ ماوەیەكــی

وەســتاوە .لــە قۆناغــی ڕاوكردنیــدا پەنــای بردوەتــە بــەر

زۆر درێــژ لــە گونــد ماوەتــەوە ،بۆیــە بــە ێــی بۆچوونــی

خواردنــی گۆشــتی ماســی ،دەنــا ماوەیەكــی یەكجــار زۆر

زانایــان مێــژووی مرۆڤایەتــی تەنیــا  12هــەزار ســاڵە لــە

لــە مێــژووی خۆیــدا تەنیــا ڕوەكخــۆر بــوە ،نەك گۆشــتخۆر.

گونــدەوە ڕووی لــە شــار كــردوە و شــاری دروســت كردوە.

باشــرین بەڵگەیــش ئەوەیــە هەمــوو ئــەو گیانەوەرانــەی

لەگــەڵ دروســتكردنی شــار و شــارۆچكەدا زمانیــش

گۆشــتخۆرن ڕیخۆڵەكوێرەیــان زۆر درێــژە ،بــۆ منوونــە

گەشــەی خێـرای بــە خۆیــەوە بینــی .واتــا دەتوانیــن بڵێیــن

كەروێشــك ،چونكــە ڕووەکخــۆرە ڕیخۆڵەكوێــرەی کورتــە،

گەشــەی زمــان لــە مێــژووی مرۆڤەكانــدا لــە  12هــەزار

بــەاڵم مــرۆڤ چونكــە لــە ســەرەتاوە گۆشــتخۆر نەبــوە،

ســاڵ زیاتــر نییــە ،لــە ڕێــگای زمانــەوە خێــڵ و نەتــەوە

بەڵكــوو ڕوەكخــۆر بــوە و دواتــر بــوە بــە گۆشــتخۆر

دروســت بــوە .كــە دەڵێیــن نەتــەوە مەبەســتامن خێــڵ و

(واتــە لــە ئەســڵدا گۆشــتخۆر نەبــووە) ،بۆیــە وردەوردە

بنەماڵەیــە .دروســتبوونی خێـرای زمانیــش بــە هــۆی كاری

ڕیخۆڵەكوێــرەی بچــووك و كــورت بوەتــەوە ،بــەاڵم

كشــتوكاڵییەوە بــوە ،كــە زمــان بەخێرایــی گەشــەی كــردوە.

هیــی كەروێشــك وەک خــۆی ماوەتــەوە ،چونكــە هــەر

كەواتــە بەكورتــی:

ڕوەكخــۆرە ،نــەك گۆشــتخۆر .لەبــەر ئەوەیــە دەبینیــن

 12000دوازدە هــەزار ســاڵ كەمــرە مــرۆڤ لــە گونــد دەر

ڕیخۆڵەكوێــرەی مــرۆڤ زۆر كورتــە ،واتــە مــرۆڤ لــە

چــوە ،شــارۆچكەی دروســت كردوە.

بنەڕەتــدا ڕووەکخــۆر بــووە.

 12000دوازدە هەزار ساڵە زمان گەشەی كردوە.

مــاوەی ژیانــی مــرۆڤ لــە ئەشــكەوت یــەك جــار

 50000پەنجا هەزار ساڵە نەتەوە دروست بوە.

درێژخایــەن بــوە ،چونكــە بــەردەوام لــە گــەوارە و

 12000ساڵە ،مرۆڤ كاری كشتوكاڵیی كردوە.

ڕەهێڵــەی بــاران و برووســكە و تریشــقە ترســاوە و خــۆی

ئایین

شــیاوتر دەزانــی بــۆ پێغەمبەرایەتــی ،بــەاڵم نەیاندەتوانــی

هەمــوو زانایانــی شوێنەوارناســی و ئەنرتۆپۆلۆژیســتەكان،

بــە شــێوەیەكی زانســتییانە ڕووبــەڕووی ئــەو ئایینــە ببنــەوە،

هەماهەنگــن لــەوەی كــە هــەر لــە ســەرەتای ژیانــی
كۆمەڵــگای مرۆڤایەتییــەوە ئاییــن هاتوەتــە نــاو كۆمەڵــگا
بەراییەكانــی مرۆڤایەتــی .واتــا تــا ئێســتا هیــچ كۆمەڵگایەكــی
دێرینیــان نەدۆزیوەتــەوە كــە بەبــێ ئاییــن بووبێــت.
بــە مرۆڤەكانــی نیاندەرتاڵیشــەوە ،بــەاڵم دوو بۆچــوون
هەیــە لــەوەی ئاخــۆ ئاییــن بــۆ توندوتیــژی هاتــوە یــان بــۆ
یەكگرتنــەوە؟ بەشــێكی زانایــان پێیــان وایــە ئاییــن هۆكارێــك
بــوە بــۆ پەرەســەندنی توندوتیــژی و قووڵكردنــەوەی
ملمالنێــكان و تێكچوونــی هاوســەنگیی كۆمەاڵیەتــی.
لــە ڕاســتیدا هــەر دوو بۆچوونەكــە ڕاســتە ،ئاییــن بــۆ
یەكگرتنــەوەی بــە كۆمەڵــی بــوە ،تــا لــە ژێــر چەتــری ئــەو
بیروبــاوەڕەی كــە نــاوی ئاییــن بــوە كــۆ ببنــەوە و هــاوكار و
هەماهەنــگ بــن ،بــەاڵم ئەوەیــش ڕاســتە كــە ئاییــن دواتــر
بوەتــە هێامیەكــی بەهێــز بــۆ ئــەوەی خەڵكــی تــر بهێنێتــە
ژێــر ئــەو چەتــرە ،دەســتیان بــە گرتــن و دەستبەســەرداگرتن
و كوشــن و بڕینێكــی زۆر كــرد ،ئایینی ئیســام و هێرشــەكانی
بــە نــاوی فتوحاتەكانــەوە ،منوونــەی زۆر زەقن .ســەرهەڵدانی
ئاییــن لــە ســەرەتادا ،هیــچ گومانێكــی دروســت نەكردبــوو،
چونكــە لەگــەڵ نزمــی ئاســتی وشــیاریی خەڵكەكــەدا
دەگونجــا ،بۆیــە تــەواوی كۆمەڵــگاكان جۆرێــك لــە ئایینیــان
بــۆ خۆیــان دروســت كردبــوو ،بــەاڵم دوای ئــەوەی ئاییــن
نەیتوانــی لەگــەڵ پێشــكەوتنی ژیانــی مرۆڤایەتــی بــەردەوام
بێــت ،ئیــر وردەوردە گومــان دروســت بــوو ،لــە ســەرەتای
ســەرهەڵدانی ئیسالمیشــەوە ئاییــن گومانــی تێــدا بــە دی
دەكــرا ،وەك هەندێــك كــەس خۆیــان لــە پێغەمبــەر بــە
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چونكــە ئــەو كاتیــش هێشــتا مرۆڤایەتــی لــە قۆناغێكــی
زۆر بــەرزدا نەبــوو ،بەتایبــەت نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی
كــە دانیشــتوانەكەی زیاتــر لــە شــێوەی كۆچــەری (بــدو)
دابــوون ،تەنانــەت تــا ئێســتایش لــە هەندێــك شــوێنی
واڵتانــی عەرەبــی ئــەم شــێوە ژیانــی كۆچەرییــە هــەر مــاوە.
بۆیــە وردەوردە گومــان تــا دەهــات بەهێزتــر دەبــوون ،چ لــە
قۆناغــی ڕێنیســانس ،چ لــە قۆناغەكانــی دواتــر تــا بــە ئەمــڕۆ
دەگات .ئێســتا نــەك هــەر گومانــەكان بەتــەواوی پەرەیــان
ســەندوە ،بەڵكــوو بــە شــێوەیەكی زانســتی ئاییــن ڕەت
دەكرێتــەوە .لــەم چەنــد ســەدەی دواییــدا زۆر مەزهــەب و
ئایدیۆلۆژیــای تــر دروســتبوون بــۆ ئــەوەی هەســتی خەڵكــی
ببزوێنــن و هێزێكــی یەكگرتــوو تۆكمــە بــۆ خۆیــان پێكــەوە
بنێــن ،وەك هــزری ناســیۆنالیزم كــە بســارك و ناپلیــۆن و
هیتلــەر و تــا دەگاتــە ســەدام حوســێن پەیڕەوییــان لــێ
دەكــرد .هەروەهــا هــزری ماركســیزم بــە هەمــان شــێوە بــوو.
دروستبوونی مرۆڤ بەپێی زانست و ئایین

بەپێــی ئایەتەكانــی قورئــان ،مــرۆڤ لــە لــە قــوڕ دروســت
بــوە ،هەندێــك جاریــش دەڵێــت لــە قوڕەشــینێكی بۆگــەن
دروســت بــوە .بــا بــەوردی بڕوانینــە ئــەو ئایەتانــەی كــە
باســیان لــە دروســتبوونی مــرۆڤ كــردوە...
ولقَــ ْد خَڵ ْق َنــا الْ ِن َْســا َن ِمــ ْن َصل َْصــا ٍل ِمــ ْن َح َ ٍ
ــإ َم ْســ ُنونٍ
(الحجــر )26
واتــا  :ئێمــە مرۆڤــان لــە قوڕەڕەشــی بۆگەنــی وشــكبوەوە
دروســت كــردوە .

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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ـرا ِم ـ ْن َصل َْصــا ٍل
وإِذ قَــال ربُّـ َـك لِلْ َمالئِ َك ـ ِە إِنِّــی خَالِـ ٌـق بَـ َ ً
ِمــ ْن َح َ ٍ
ــإ َّم ْســ ُنونٍ (الحجــر ) 28واتــا :كاتێــك خــوا بــە

واتا :لە نێوان بڕبڕەی پشت و خوار مل دێتە دەر
وإِذ أَخَــذ ڕبُّ َ
ــك ِمــن بَ ِنــییــ َد َم ِمــن ڤُ ُهور ِهــ ْم ذریتَ ُهــ ْم
ــت ِب َربِّكُــ ْم قَالُــوا ْ بَلــی
لس ُ
وأَشْ ــ َه َد ُه ْم َعلــی أَنف ُِســ ِه ْم أَ ْ

 )71واتــا :كاتێــك خــوا بــە فریشــتەكانی گــوت :وا خەریكم

واتــا :ئەوســا خــوای تــۆ لــە پشــتی نــەوەی ئــادەم بنەچەی

فریشــتەكانی گــوت :وا مــن مرۆڤــم لــە قوڕەڕەشــی

بۆگەنــی ڕەقبــوەوە دروســت كــرد
ـرا ِم ـ ْن طیــنٍ (ص
إِذ قَــال ربُّـ َـك لِلْ َمالئِ َك ـ ِە إِنِّــی خَالِـ ٌـق بَـ َ ً

شَ ـ ِه ْدنَا أَن تَقُولُــوا ْ یـ ْو َم الْ ِقیا َمـ ِە إِنَّــا كُ َّنــا َعـ ْن َهــذا غَا ِفلِیـ َن
(االعــراف )172

مرۆڤێــك لــە قــوڕ دروســت دەكــەم
قَــال َمــا َم َن َعـ َـك أَلَّ ت َْس ـ ُج َد ِإذ أَ َم ْرتُـ َـك قَــال أَنَــا َخ ْی ـ ٌر ِّم ْن ـ ُه
خَل ْقتَ ِنــی ِمــن نَّــا ٍر وخَل ْقتَ ـ ُه ِمــن طیــنٍ ( االع ـراف ) 12

لــەوە ئاگاداریــن ،نــەکا ڕۆژی دوایــی (قیامــەت) بڵێــن

واتــا :گوتــی كــە فەرمانــم پــێ دای بۆچــی ســوژدەت

نەمانزانــی ...بزانــە لێــرە دەڵێــت لــە پشــتی بنەچــەی

نەبــرد؟ گوتــی مــن لــەو باشــرم ،منــت لــە ئاگــر دروســت

بەرهــەم هێنــا...

كــردوە ،ئەویشــت لــە قــوڕ دروســت كــردوە.
ـر خَل ْقتَـ ُه ِمــن َصل َْصــا ٍل ِّمـ ْن َحـ َ ٍ
ـإ
قَــال ْمل أَكُــن ِّلَ ْسـ ُج َد لِ َبـ َ ٍ

ســەرچاوەی ئــەم ئایەتــە ،لــەوەوە دروســت بــوە ،كــە

َّم ْسـ ُنونٍ (الحجــر ) 33

بەرهــەم هێنــا و خۆیــان شــاهیدییان لــە ســەر خۆیــان دا،
گوتــی ئــەی مــن خوداتــان نیــم؟ گوتیــان بەڵــێ ئێمــە

پێشــر واتــا (  )2500ســاڵ پێــش ئێســتا واتــا پێــش ئایینــی
موســایی ،پزیشــكانی یۆنانــی بڕوایــان وا بــوو ،ئــەو

گوتــی :مــن ســوژدە بــۆ مرۆڤێــك نابــەم كــە لە قوڕەڕەشــی

ســپێرم(مەنی)ە ،لــە مۆخــی مرۆڤەكانــەوە ســەرچاوەی

بۆگــەن دروســتت كردبێت
إِنَّــا خَل ْق َنــا الْ ِن َْســا َن ِم ـ ْن نُط َف ـ ٍە أَ ْمشَ ــا ٍج نَ ْبتَلِی ـ ِه فَ َج َعلْ َنــا ُه
َســ ِمی ًعا بَ ِصیــ ًرا (االنســان  )2واتــا :ئێمــە مرۆڤــان لــە

گرتــوە و پاشــان دێتــە نــاو بڕبــڕەی پشــت و لەوێشــەوە

تنۆكێكــی تێكەڵبــوو دروســت كــرد تــا تاقیــی بكەینــەوە،

دەچێتــە گورچیلــە و گــون و لــە میــزەڕۆوە دەکرێتــە
دەرەوە  .بــۆ منوونــە. Hippocrates :
لــە (تەورات)یشــدا خــودا بــە یەعقــوب دەڵــێ ،پاشــاکان

گــوێ و چاویشــان پــێ بەخشــین.

زۆربەیــان لــە (پشــتی) تــۆ هاتونەتــە بــوون .كەواتــە

لە سورەتی (الطارق)یشدا دەڵێت:
فَلْی ْن ُڤر الْ ِن َْسا ُن ِم َّم ُخ ِل َق ()5

لــە ســەردەمی فیرعەونــەكان پێیــان وا بــوە كــە پیــاو
ســپێرمەكەی لــە نــاو مۆخییــەوە دروســت دەبێــت و

بــا مــرۆڤ ســەیری خــۆی بــكات كــە لــە چــی دروســت

لەوێــوە دێتــە پشــت و دێتــە خــوارەوە ،بــەاڵم چ لــە

بــوە...
ُخ ِل َق ِم ْن َما ٍو َدا ِفقٍ ()6

ســەردەمی موســا و ئایینەكــەی ،چ لــە ســەردەمی
پێغەمبــەری موسڵامنانیشــدا ،هەموویــان لــە ســەر ئــەو

واتــا :لــە ئاوێكــی پچڕپچــڕی بەلێشــاو دروســت ك ـراوە...

بۆچوونــە بــوون كــە ئــەو ســپێرمەی پیــاو لــە پشــتی پیــاو

لێــرە مەبەســتی پرۆســەی جووتبوونەكەیــە...
الصل ِْب والتَّ َائِ ِب ()7
ی ْخ ُر ُج ِم ْن بَ ْینِ ُّ

دروســت دەبێــت ،لــە كاتێكــدا دەمێكــە زانســت ئــەوەی
ســەملاندوە كــە ســپێرمی پیــاو لــە پشــت یــان لــە مــۆخ

دروســت نابێــت ،بەڵكــوو گــون ســپێرم دروســت دەكات.

بــە داود پاشــا ناوبانگــی دەر كــردوە ،چونكــە پاشــایەكی

پرســیارەكە ئەوەیــە ئــەی چــۆن خــودا لــە قورئانــدا بــە

ســتەمكار ،زۆر ســتەمكار بــوە ،كــوڕی یەهودایــە ،یەهــودا

یــەك تاكــە ئایەتیــش ئامــاژەی بــۆ گــون نەكــردوە ،كەچــی

زڕ ب ـرای یوســف و كــوڕی ئیســحاقە ،ئیســحاقیش كــوڕی

چەندیــن جــار ئامــاژەی بــۆ پشــت كــردوە .خودایــەك

ئیرباهیمــە ،داود باوكــی ســلێامن پێغەمبــەر بــوە ،كــە هەم

خــۆی مرۆڤــی دروســت كردبێــت ،چــۆن نازانێــت ســپێرمی

پێغەمبەرایەتییەكــەی هــەم پاشــایەتییەكەی بــۆ ســلێامن

پیــاو لــە كوێــوە ســەرچاوە دەگرێــت!

جــێ هێشــت! ...هتــد
كەواتــە زۆربــەی هــەرە زۆری پێغەمبــەرەكان دەســەاڵتی

پێغەمبەرایەتــی بــە مەرجــی بنەماڵەیــی و

دونیاییــان هەبــوە و پاشــا بوونــە ،ئینجــا بوونەتــە

پاشــایەتی

پێغەمبــەر؛

خاڵێكــی زۆر گرنــگ لــە بــارەی پێغەمبەرایەتــی هەیــە،

داود پاشا پێغەمبەر داود

كــە لــە دوای ئیرباهیــم پێغەمبــەرەوە ،هەمــوو ئەوانــەی

سلێامن پاشا سلێامن پێغەمبەر ...هتد.

بوونەتــە پێغەمبــەر تەنیــا لــە چەنــد بنەماڵەیەكــی كــەم

لەمانەیــش خراپــر دانانــی ســلێامنە بــە پێغەمبــەر و بــە

بــوون و هــەر هەموویشــیان پاشــا بوونــە ،واتــە حوكمـڕان

پاشــا ،چونكــە ســلێامن بــە ڕاســپاردە و وەســیەتی داودی

بــوون ،هەمــوو ئــەو بنەمااڵنــەی پێغەمبەریشــیان لــێ

باوكــی بوەتــە پاشــا و پێغەمبــەر ،ئــەم ڕاســپاردەیەیش

هاتوەتــە بەرهــەم ،لــە نــەوەی ئیرباهیــم بوونــە یــان كــوڕ

لەبــەر ئــەوە بــوو تــا براكــەی تــری ســلێامن نەبێتــە پاشــا

و بــاوك و بـرازا و ئامــۆزا و كــوڕی ئامــۆزای یەكــری بــوون،

و پێغەمبــەر ،چونكــە ســلێامن لەگــەڵ براكــەی كــە لــە

هــەر هەمووشــیان لــە یــەك ناوچــەی جوگرافیــدا ژیــاون

دوو دایكــی جیــاوازدا بــوون ،پێــك ناكــۆك بــوون ،ئــەم

و پێغەمبەرایەتییشــیان كــردوە ،بــاوك مــردوە كوڕەكــەی

ناكۆكییــە گەییشــتە ئــەو ڕادەیــەی كــە ســلێامن بــوو بــە

یــان برازاكــەی بوەتــە پێغەمبــەر لــە هەمــان كاتــدا بوەتــە

پێغەمبــەر و پاشــا و دەســەاڵتی خــۆی ســەپاند ،براكــەی

پاشــایش.

خــۆی كوشــت تەنیــا لەبــەر ئــەوەی نــەوەك ڕۆژێــك لــە

هــەر بــۆ منوونــە :عــەرەب دەچنــەوە ســەر ئیســاعیلی

ڕۆژان براكــەی زەفــەری پــێ ببــات و تۆڵــە لــە ســلێامنی

كــوڕی ئیرباهیــم ،ئیســاعیلیش لــە هاجــەری كۆیلــە

ب ـرای بكاتــەوە ،بۆیــە ســلێامن كوشــتی.

لەدایــك بــوە ،دواتــر هاجــەر هاتوەتــە یەمــەن و ...هتــد.

مێژووی مرۆڤ

ئیســاعیلیش كــوڕی ئیرباهیــم پێغەمبــەرە ،ئیرباهیمیــش

بــە پێــی زانســت مێــژووی مرۆڤایەتــی بــۆ پێنــج ()5

دەچێتــەوە ســەر ســام ،ســام كــوڕی نوحــە ،نــوح مامــی

ملیــۆن ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم بەپێــی مێــژووی ئیســام،

ئیرباهیمــە ،ئیرباهیــم مامــی لوگــە ،ئیرباهیــم بــە دە ()10

مێــژووی مرۆڤایەتــی تــا ئێســتا دەوروبــەری ناگاتــە

پشــت دەچێتــەوە ســەر ئــادەم .داود پێغەمبەریــش كــە

حەفــت هــەزار ( )7000ســاڵ .واتــا هەمــوو مێــژووی
مــرۆڤ لــە ئادەمــەوە تــا محەمــەدی پێغەمبــەری ئیســام
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تەنیــا ( )5800ســاڵە .لەوێوەیشــەوە تــا ئەمــڕۆ تەنیــا

ژمــارەی دانیشــتوان لــە تەنیــا ئــادەم و حــەواوە گەییشــتە

( )1400ســاڵە ،كەواتــە هەمــوو مێــژووی مرۆڤایەتــی

ئــەم هەمــوو ژمارەیــە بێشــومارە؟ چــۆن توانیــی بــە نێــو

بەپێــی ئاییــن تەنیــا لــە شــەش هــەزار و هەشــت ســەد

ئــەم هەمــوو گــۆی زەوییــەدا پەرشــوباڵو ببێتــەوە؟ لــە

( )6800ســاڵ زیاتــر نییــە ،لێــرە مــن بەكورتــی مــاوەی

ئوســرالیاوە بــۆ ژاپــۆن و لەوێوەیــش بــۆ ئەفەریقــا و

نێــوان پێغەمبەرەكانــم دەستنیشــان كــردوە ،كــە لــە

ئینجــا هــەر دوو ئەمەریــكا و كەنــەدا و ...هتــد.

ئادەمــەوە دەســت پــێ دەكات تــا دەگاتــە محەمــەدی

ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە ئــادەم بــە زمانــی

پێغەمبــەری ئیســام.

ســۆمەری قســەی كــردوە ،بــەاڵم ســۆمەرییەكان لــە

نێوان ئادەم و نوح تەنیا  1500ساڵە

ســەرەتادا خــۆ ســۆمەری نەبــوون ،بەڵكــوو كۆمەڵێــك

نێوان نوح و ئیرباهیم تەنیا  1000ساڵە

گرووپــی جیاجیــا بــوون و یەكیــان گــرت و نەتــەوەی

نێوان ئیرباهیم و موسا تەنیا  800ساڵە

ســۆمەرییان پێــك هێنــا و دواییــش ڕووخێــران .كەواتــە

نێوان موسا و مەسیح تەنیا  1500ساڵە

مێــژووی ســۆمەرییەكانیش بــۆ ســەدان هــەزار ســاڵ

نێوان مەسیح و محەمەد تەنیا  600ساڵە

ناگەڕێتــەوە ،لــە الیەكــی تریشــەوە ئــادەم چــۆن،

ئەمە هەمووی دەكاتە تەنیا  5400ساڵ

كــە لەدایــك بــوو یەكســەر بــە زمانــی ســۆمەرییەكان

لە محەمەدیشەوە تا ئێستا تەنیا  1400ساڵە

قســەی كــردوە ،خــۆ بــەر لــە ئــادەم هیــچ گــرووپ و

كەواتە هەموو مێژووی مرۆڤ تەنیا  6800ساڵە.

كۆمەڵگایەكــی تــری مرۆڤایەتــی لــە ســەر زەوی نەبــوە،

لێــرە چەنــد پرســیارێكی گرنــگ دروســت دەبێــت ،كەواتــە

ئــەی چــۆن یەكســەر بــەو زمانــە قســەی كــرد؟ خــۆ

هەمــوو زانایانــی بایۆلــۆژی و ئەنرتۆپۆلۆژیســتی تەنانــەت

ئەگــەر قۆناغــی ســۆمەرییەكانیش بژمێریــن ،بۆمــان دەر

فســیۆلۆژیش دەبێــت بچنــەوە ماڵــەوە و كۆتایــی بــە

دەكەوێــت .بێگومــان مێــژووی ئــادەم زۆر كــۆن نییــە و

زانســتەكەیان بهێنــن ،چونكــە لــە مــاوەی ئــەم مــاوە

ناگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی مرۆڤــی نیاندەرتاڵیــش ،ئەگــەر

كورتــە كــە تەنیــا ( )6800ســاڵە ،مــرۆڤ چــۆن زمانــی پــژا؟

مێــژووی ئــادەم ئەوەنــدە كــورت بێــت ،ئــەی چــۆن لــە

چــۆن ئــەم هەمــوو قۆناغــەی وەك كۆمۆنــەی ســەرەتایی

مــاوەی ئــەو شــەش هــەزار ســاڵە ئــەم هەمــوو زمانــە پــژا

و كۆیالیەتــی و ڕاوشــكار و كشــتوكاڵ و ...هتــد بــڕی؟

و بــاو بوونــەوە؟ خــۆ زماندروســتكردن و باڵوكردنەوەیــان

مــرۆڤ چــۆن توانیــی بــەم ماوەیــە ژمــارەی دانیشــتوانی

كارێكــی وەهــا ســانا نییــە ،ئــەی لــە مــاوەی ئــەو شــەش

بــەم جــۆرە زیــاد بــكات ،ئەگــەر هــەر ژنێــك ســااڵنە

هــەزار ســاڵەدا ژمــارەی دانیشــتوان چــۆن بــەم جــۆرە

چــوار منداڵیشــی بووبێــت ،هــەر نــاگات بــەو ژمارەیــە،

گەشــەی كــرد و پــەرەی ســەند؟ لــە ڕاســتیدا زانســت

چ جــای ئــەوەی جــاران خەڵــك بــە هــۆی نەخۆشــی و

بــە هیــچ شــێوەیەك لەگــەڵ ئــەم ئاراســتە فیكرییــەدا

بێدەرمانــی دەمــردن و چارەســەر نەبــوو .ئــەی چــۆن

یــەك ناگرێتــەوە و ناتوانــن بــە شــێوەیەكی زانســتییانە

توانیــی ئــەم هەمــوو زمانــە دروســت بــكات؟ ئــەی چــۆن

بیســەملێنن.

ژمارەی پێغەمبەرەكان:

شــەش ملیــۆن كــەس ،كەچــی یــەك پێغەمبەریشــیان بــۆ

بەپێــی ســەرچاوە ئیســامییەكان و بەپێــی فەرموودەكانــی

نەنێــرراوە ،ئــەم پرســیارە پێویســتی بــە وەاڵمدانەوەیەكــی

پێغەمبــەری ئیســام ،ژمــارەی پێغەمبــەرەكان 124
هــەزار پێغەمبــەر بــوە ،لــە ئیرباهیمــەوە كــە بــە باوكــی
پێغەمبــەرەكان نــاو دەبرێــت ،تــا دەگاتــە كۆتــا پێغەمبــەر
كــە ئەویــش محەمــەدی پێغەمبــەری ئیســامە .كاتێــك
لێیــان پرســیوە ،ئــەی پێغەمبــەری خــودا ،ژمــارەی
پێغەمبــەرەكان چەنــدن ،محەمەدیــش دەڵێــت هەمــووی
()124000پێغەمبــەرن! ئــەو ژمارەیــە ()124000
ژمارەیەكــی یەكجــار زۆر و خەیاڵــی و باوەڕپێنەكــراوە،
لەبــەر چــی؟ چونكــە ژمــارەی هەمــوو دانیشــتوانی
میــر و میزۆپۆتامیــا( ،بێگومــان میزۆپۆتامیــا لــە بابــل
و خــوار بەغــداوە دەگرێتــەوە تــا بەشــێكی كوردســتانی
توركیــا و شــام و ڕۆژهەاڵتــی ئێــران ،ئــەم هەرێمــە
فراوانــە هەمــووی پێــی دەگوتــرا میزۆپۆتامیــا) ،ژمــارەی
دانیشــتوانی ئــەم میزۆپۆتامیانــە لەگــەڵ میــر بــە
هەموویــان ،پێــش لەدایكبوونــی مەســیح تەنیــا پەنجــا
هــەزار ( )50000كــەس بــوە ،بــەاڵم لــە واڵتــی چیــن
پێــش لەدایكبوونــی مەســیح ژمــارەی دانیشــتوانیان
گەییشــتبوە شــەش ملیــۆن ( )6.000.000كــەس ،بــەاڵم
یــەك پێغەمبەریشــیان نەبــوە كــە وەحــی لــە الیــەن
خــوداوە بــۆ هاتبێــت .ئەمــە پرســیارێكی زۆر جیددییــە
كــە بۆچــی لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا و میــر كــە ژمــارەی
دانیشــتوانیان تەنیــا پەنجــا هــەزار ( )50.000كــەس
بــوە ،كەچــی ()124000پێغەمبــەری بــۆ نێــرراوە ،بــەاڵم
لــە واڵتــی چیــن كــە ژمــارەی دانیشــتوانیان بــە ()15
پــازدە ســاڵ پێــش لەدایكبوونــی مەســیح گەییشــتوەتە
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زانســتی و لۆژیكــی هەیــە ،دوور لــە ســۆز و عاتیفــەی
ڕووت و دوور لــە گوفتــاری نائەقاڵنی.تەنیــا لــە قورئانــدا
نــاوی بیســتوپێنج ( )25پێغەمبــەر هاتــوە .تەنیــا لــە
ســورەتی ئەنعــام ،هــەژدە ( )18پێغەمبــەر نــاوی هاتــوە.
بەپیرۆزكردن

ســەرەتای بەپیرۆزكــردن لــە الیــەن مرۆڤــەوە ،مێژوویەكــی
یەكجــار دوورودرێــژی هەیــە ،بــۆ یەكــەم جــار لــەوەوە
ســەرچاوەی گــرت ،كاتێــك مــرۆڤ دەمــرد ،كەســوكار
و نزیكەكانــی ئــەو مــردوە ،شــتە زۆر پــڕ بەهــا و
دەگمەنەكانــی نــاو ماڵــی خۆیــان لەگــەڵ مردوەكــە
دەناشــت ،واتــە لەگــەڵ مردوەكەیــان دەبــردە نــاو
گۆڕەكــەوە ،ئەوەیــش لەبــەر خۆشەویســتیی ئــەو
كەســە بــوو كــە مــردوە ،تەنانــەت گۆڕەكەیشــیان بــە
شــتی گرانبەهــای ئــەو كات بــۆ دەڕازانــدەوە ،بــۆ
منوونــە زۆر جــار زێــڕ یــان هــەر شــتێكی گرانبەهــا و
جوانیــان هەبوایــە لەگــەڵ مردوەكەیــان دەخســتە نــاو
گــۆڕەوە ،خــۆی تەوتەمیــزم لــەو بەپیرۆزكردنــەوە ســەری
هەڵــداوە .لــە تاجیكســتان ،گۆڕســتانێك هەیــە كــە ئــەو
گۆڕســتانە پێــی دەگوترێــت تاجیكتــاش ،لــەم دواییــەدا
لــەم گۆڕســتانە پێنــج قۆچــی مامزیــان دۆزیوەتــەوە كــە
كاتــی خــۆی لەگــەڵ مــردوو ناشــتوویانە .لــە ئەشــكەوتی
شــانەدەریش كۆمەڵێــك كەلوپەلیــان دۆزیوەتــەوە كــە
لەگــەڵ مــردوو ناشــتبوویان ،چونكــە یەكــەم جــار كــە
مــرۆڤ دەمــرد لــە نــاو ئەشــكەوتەكاندا دەنێــژران ،بــەو
پێیــەی شــوێنێكی ئارامــە و دوورە لــە تۆفــان و برووســكە

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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و بــاران و تەنانــەت دڕندەیــش .ئینجــا گۆڕەكەیــان بــە

قوربانــی پێشــكەش دەكرێــت و ئــەو ڕۆژەی ئیرباهیــم

شــتی جــوان دەڕازانــدەوە ،تەنانــەت زۆر جــار كــە مــرۆڤ

ڕێــگای لــە بەقوربانیكردنــی مرۆڤــەكان گــرت ،ئیــر ئــەو

دەمــرد پێــش ناشــتنەكەی ،ڕەنگیــان دەكــرد ،ئەمەیــش

ڕۆژەیــش پیــرۆز كــرا و تــا ئێســتا هەمــوو ســاڵێك بــۆ

هــەر بــۆ مەبەســتی جوانكردنــی مردوەكــە بــوو ،ئــا

ئــەم یادەوەرییــە جەژنــە و خەڵكــی جەژنانــە لــە یەكــری

لێرەوەیــە بەپیرۆزكــردن ســەری هەڵــدا .شوێنەوارناســان

دەكــەن ،كــە بــە جەژنــی قوربــان نــاوی ڕۆیشــتوە ،بــەاڵم

و زانایانــی بایۆلۆجــی دەستنیشــانی ئەوەیــان كــردوە،

نابێــت ئەوەمــان لــە بیــر بچێــت ،پێــش ئیرباهیــم ئــەو

ئــەوەی لــە نــاو ئەشــكەوتەكاندا دۆزراونەتــەوە مێــژووی

نەریتــە لــە الیــەن خەڵكــی یۆنــان و هیندۆســەكانەوە

زیاتــر لــە ســەدان هــەزار ســاڵە ،لــە كاتێكــدا ئەوەمــان

پیــادە و پەیــڕەوی لــێ كــراوە.

لــە بیــر نەچێــت بەپێــی ئایینــی ئیســام مێــژووی هەمــوو

ئــەو واقیعــە تاڵــەی لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا و

مرۆڤایەتــی كــە لــە ئادەمــەوە دەســت پــێ دەكات تــا

دواتریــش بــا بڵێیــن لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت

هاتنــی محەمــەد و لــە دوای محەمەدیشــەوە تــا ئێســتا

هەبــوە ،واقیعێكــی یەكجــار دژوار بــوە ،ئەوەتــا ژمــارەی

ناگاتــە شــەش هــەزار و هەشــت ســەد ( )6800ســاڵ!

زۆری پێغەمبــەرەكان هــەر تەنیــا لــە الیــەن محەمــەد

ئەمــە جێــگای هەڵوەســتەكردنێكی جیددییــە و پێویســتی

پێغەمبــەری موســڵامنانەوە باســی لێــوە نەكـراوە ،بەڵكــوو

بــە یەكالكردنــەوە هەیــە ،چونكــە مێــژووی ڕازاندنــەوەی

تەنیــا لــە میزۆپۆتامیــادا نــاوی چــوار هــەزار ()4000

مــردوو لەگــەڵ گــۆڕی مــردوو ،لــە ســەردەمی مرۆڤــی

پێغەمبــەر تۆمــار كـراوە .ئــەو هەمــوو ژمارەیــە بــۆ پێــش

نیاندەرتــاڵ هەبــوە ،كــە مێژوەكــەی ســەد هــەزار

ســەرهەڵدانی ئایینــی موســایی دەگەڕێتــەوە .ئێســتایش

()100.000ســاڵ پێــش لەدایكبوونــی مەســیحە .لــە الیەكی

ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پــڕ ئاژاوەتریــن و پــڕ

تریشــەوە هــەر بــۆ ئــەم بەپیرۆزكردنــە بوو،كاتێك كەســێك

كێشــەترین ناوچەیــە لــە ســەر ئاســتی جیهانــدا .هیــچ

دەمــرد خەڵكــە نزیكەكانــی قوربانییــان بــۆی پێشــكەش

ناوچەیــك نادۆزیتــەوە ،هێنــدەی %20ی ڕۆژهەڵتــی

دەكــرد ،ئەمــە لــە مێــژووی یۆنانــی و ڕۆمانــی و یەهــودی

ناوەڕاســت پــڕ بووبێــت لــە شــەڕ و كوشــن و تەنانــەت

و هیندۆســییەكاندا هەبــوە ،تــا گەییشــتە ئــەو ڕۆژەی

چەكــە كۆكوژەكانــی ڕووســی و ئەمەریكــی و ...هتــد لــەو

ئیرباهیــم پێغەمبەریــش خەریــك بــوو ئیســاعیلی كــوڕی

ناوچەیــە بــە كوشــتنی مرۆڤــەكان تاقــی دەكرێنــەوە.

ســەر ببڕێــت ،بــەاڵم دوایــی لــە قوربانیدانــی مرۆڤــەوە
گــۆڕرا بــۆ قوربانیدانــی مەڕومــااڵت .ئیرباهیــم كارێكــی

ناوی خودا (اللە) چۆن دروست بوو؟

یەكجــار باشــی كــرد ،كــە ئــەو نەریتــەی گــۆڕی مــرۆڤ

بەپێــی هەمــوو ســەرچاوەكان ،ســەرەتا ئەفســانەی

بكرێــت بــە قوربانــی ،بەڵكــوو لــە جیاتیــی مــرۆڤ بــا

ســۆمەرییەكان لــە شــوێنی فیكــر و فەلســەفەدا هەبــوە

ئاژەڵێــك مەڕومااڵتێــك بكرێــن بــە قوربانــی ،ئیــر ئایینــی

و كاری خــۆی كــردوە ،واتــا بــەر لــەوەی فەلســەفە

ئیســامیش پەیــڕەوی لــێ كــردوو ،تــا ئێســتا بــەردەوام

هەبووبێــت ئەفســانە ڕۆڵــی گرنگــی لــە ژیانــی گەشــەی

فیكــری مرۆڤایەتیــدا بینیوە ،هــەر وەك ئۆگۆســت كۆنتیش

بــوو .هەروەهــا بابــار خــودای هەتــاو بــوو لــە شــاری

جەختــی لــە ســەر كردوەتــەوە و ژیانــی مرۆڤایەتیــی بــە

الرســا ( ،) Larsaئئــا( ( Eaیــان ئیــن كــی ( ) Enkiخــودای

ســەر ســێ قۆناغــدا دابــەش كــردوە ،ئەفســانە ،فەلســەفە،

ئــاو بــوو ،لــە شــاری ئەریــدۆ ( .)Eriduهەروەهــا ئیــن

زانســت.

لیــل  Enlilخــودای ژێــر زەوی و خــودای شــەڕ بــوو لــە

بــۆ یەكەمیــن جــار ئەفســانە ،لــە الیــەن ســۆمەرییەكانەوە

شــاری نیپــور .نیــن تــورا  Ninturaكــوڕی ئیــن لیــل بــوو

بــرەوی ســەند و ئینجــا دواتــر لــە یۆنانیــش گەشــەی

لــە شــاری الگاش( .ئیــن لیل)خــودای ژێــر زەوی و خــودای

زۆری بــە خۆیــەوە بینــی ،واتــا ئەفســانە بــۆ یەكــەم جــار

شــەڕ بــوە لــە شــاری نیپــور ،لــە هەمــان كاتــدا خــودای

لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا گەشــەی كــردوە ،ئینجــا بــۆ

تــەواوی میزۆپۆتامیایــش بــوە ،كــە مێژوەكــەی بــۆ 3000

واڵتانــی تــر بــاو بوەتــەوە ،تــا بــە یۆنانیــش ڕادەگات.

ســاڵ پ.ز دەگەڕێتــەوە .واتــا مێژوەكــەی ()5000ســاڵ

بۆیــە نــاوی یۆنــان دەهێنیــن ،چونكــە یۆنــان لــە ئەفســانە

پێــش ئێســتاكەیە .بێگومــان كاتێــك بــۆ مێــژووی نووســین

گەییشــتە قۆناغــی زۆر بــەرز ،بێگومــان لــە فەلســەفەیش

دەگەڕێینــەوە ،دەبینیــن هەمــوو مێــژووی نووســین ناگاتــە

بــە هەمــان شــێوە لــە یۆنــان ســەری هەڵــدا و گەشــەی

شــەش هــەزار ( )6000ســاڵ ،بەڵكــوو لــە دەوروبــەری

كــرد ،وەك بێرترانــد ڕاســلی فەیلەســووف دەڵێــت ،هەمــوو

پێنــج هــەزار و پێنــج ســەد ( )5500ســاڵ كەمێــك زیاتــر

كۆمەڵــگای فیكــری مرۆڤایەتــی قــەرداری یۆنانــە ،چونكــە

یــان كەمــرە.

یۆنــان فەلســەفەی خولقانــد .مارتــن هایدگەیــش دەڵێــت،

كەواتــا لــە نێــو ئــەم هەمــوو خودایــەدا ،دوو خــودا

هەمــوو فەیلەســووفەكانی دوای ئەفالتــوون ،لــە دامێنــی

هەبــوون كــە لــە هەمــوو خــوداكان گرنگــر و مەزنــر

ئەفالتونــەوە لەدایــك بــوون ،یــان لــە نــاو پانتۆڵەكــەی

و پڕشــكۆتر بــوە ،ئەویــش یەكێكیــان خــودای ئــاروك

ئەفالتوونــدا هاتوونەتــە دەر.

( )Urukبــوە ،كــە خــودای خــوداكان و خــودای ئاســان

كەواتــە بــۆ یەكەمیــن جــار لــە نــاو ســۆمەرییەكاندا و

بــوو ،ئەویرتیشــیان خــودا ئیــن لیــل  Enlilبــوە ،كــە

لــە ڕێــگای ئەفســانەوە ،بــاس لــە خوداوەنــد ك ـراوە ،كــە

خــودای ژێــر زەوی و خــودای شــەڕ بــوو لــە شــاری نیپــور.

هێشــتا مێژوویەكــی زۆر دووری مابــوو بــۆ ســەرهەڵدانی

واتــە یەكێكیــان خــودای خــوداكان و خــودای ئاســان

ئایینێكــی ئاســانی ،بــەاڵم وشــەكە نــاوی خــودا یــان اللــه

بــوە ،ئەویرتیــش خــودای ژێــر زەوی و خــودای شــەڕ بــوە،

نەبــوو ،بەڵكــوو بــە چەندیــن نــاو و بــە چەندیــن قۆنــاغ

واتــا خــودای هێزیــش بــوە .ئــەم دوو خودایــە گەورەتریــن

تێپەڕیــوە ،ئینجــا وردەوردە وشــەی اللــە چەســپاوە ،بــۆ

و ســەرەكیرتین خــودا بــوون لــە الیــەن خەڵكەكــەوە.

منوونــە خــودای ســۆمەرییەكان ،نــاوی ( )Urukبــوو ،ئــەم

خــودای ئیــن لیــل یەكەمیــن جــار و یەكەمیــن نــاو بــوە

()Urukە ،خــودای خــوداكان و خــودای ئاســان بــوو لــە

كــە ســەرچاوەی كێشــا بــۆ گەییشــن بــە نــاوی اللــه .واتــا

شــاری ئــۆروك  ،Anuبــەاڵم ( )Sinســین خــودای مانــگ

ئیــن لیــل بــە تێپەڕبوونــی كات وردەوردە گۆڕانكاریــی تــێ
دەكەوێــت ،كــە ئێســتا بــەوردی دێینــە ســەری.
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خــودای ئیــن لیــل لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــادا و لــە

هتــد بیانــكات بــە یــەك ،توانییشــی بــۆ مــاوەی ســەد

ســەردەمی ســۆمەرییەكان و تــا هاتنــی ئایینــی موســایی

 100ســاڵ لەگــەڵ كــوڕ و بــرا و برازاكانــی حوكمڕانــی

(تــەورات) و دوای هاتنــی تەوراتیــش هــەر ڕۆڵێكــی

بكــەن) بــە ســەر ســۆمەرییەكان ســەر كــەوت ،دەیزانــی

گــەورەی هەبــوە لــە ژیانــی خەڵكــی هەرێمەكــە .ئەمــە

گەورەتریــن خــودا لــەم ناوچەیــە ئیــن لیلــە ،بۆیــە ئیــن

ســەرەڕای ئــەوەی ســۆمەرییەكان خاوەنــی چــوار هــەزار

لیــل وردەوردە گۆڕانكاریــی تــێ كــەوت ،تەنانــەت

( )4000خــودا بــوون ،بــەاڵم ئیــن لیــل لــە هەموویــان

هەمــوو خوداكانــی تریــش لــە ماوەیەكــی مێژوویــی

گەورەتــر بــوە ،كاتێــك بــۆ یەكەمیــن جــار ئیمپراتۆرێــك

دورودرێــژدا ناوەكانیــان گۆڕانكاریــی تــێ دەكــەوت،

لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا بــە نــاوی (ســەرجۆنی ئەكــەدی

ئــەم خودایــە ئیــن لیــل ،ئەویــش بــە تێپەڕبوونــی كات

()2384-2340پ.ز) دروســت دەبێــت ،پەالمــاری

و لــە ئەنجامــی ئــەم هەمــوو شەڕوشــۆڕە گۆڕانكاریــی

ســۆمەرییەكان دەدات و شــەڕێكی ســەخت دەكەوێتــە

تــێ كــەوت .ئیــن لیــل بــە كۆمەڵێــك گۆڕانكاریــدا ڕەت

نێــوان ســۆمەرییەكان و ئەكەدییــەكان ،بــەاڵم لــە

بــوە ،بــەاڵم ســەرچاوەی گەییشــن بــە نــاوی اللــه لێــرەوە

ئەنجامــدا ســەرجۆنی ئەكــەدی بــە ســەر ســۆمەرییەكاندا

ســەرچاوەی گرتــوە ،كــە وشــەی ئیــن لیلــە ،چــۆن؟

زاڵ دەبێــت و ســۆمەرییەكان لــە دەســەاڵت نامێنــن،

بــۆ یەكەمیــن جــار (ئیــن) خــودای ســامییەكان بــوو،

بــە لــە ناوبردنــی ئــەو سیســتمەی ســۆمەرییەكان ،بــەو

كاتێــك ســامییەكان دەســتیان بــە ســەر ســۆمەرییەكاندا

كات خوداكانیشــیان لــە نــاو دەبــرران ،واتــا كاتێــك

گــرت ،ئــەو خودایــەی ســامییەكان كــە نــاوی (ئیــن)

خێڵێــك یــان نەتەوەیــەك لەگــەڵ خێــڵ و نەتەوەیەكــی

بــوو ،ڕاســتەوخۆ كــرا بــە خــودای ســۆمەرییەكانیش،

تــر بــە شــەڕ دەهاتــن ،كامیــان تووشــی شكســت

چونكــە هــەر خێــڵ و نەتەوەیــەك كــە ســەر بكەوتبــا بــە

بهاتبــان ،خواكانیشــیان تووشــی شكســت دەبــوون و ئــەو

ســەر خێــڵ و نەتەوەیەكــی تــردا ،تەنیــا بــاری سیســتمی

هێــزەی ســەر دەكــەوت چ خودایەكــی بپەرســتبایە ئیــر

ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و سیاســی نەدەگــۆڕرا ،بەڵكــوو

ئــەو خودایەیــش ســەر دەكــەوت .جــا بــە ڕووخانــی

سیســتمی ئایینییشــیان گۆڕانــی بــە ســەردا دەهــات.

ســۆمەرییەكان ،گەورەتریــن خوداكەیشــیان ،كــە ئیــن

ســەرجۆنی ئەكــەدی كــە یەكەمیــن ئیمپراتــۆر بــوو ،بــە

لیــل بــوو ،گۆڕانكاریــی بــە ســەر ئــەو خودایــە هــات،

ســەر سۆمەرییەكانیشــدا ســەر كــەوت ،ئیــر خۆی لــێ بوو

چــۆن ؟ كاتێــك ســەرجۆنی ئەكــەدی (ســەرجۆنی

بــە خــودا ،خــۆی وەكــوو خودایــەك بــە خەڵــك دەناســاند،

ئەكــەدی بــۆ دوو هــەزار و چــوار ســەد ســاڵ  2400ســاڵ

ئــەم هــزر و بیرۆكەیــە بــوو ،زۆرێــك لــە ئیمپراتۆرەكانــی

پێــش لەدایكبوونــی مەســیح دەگەڕێتــەوە ،ســەرجۆنی

تــا ســەدەی شــازدە و حەڤــدەی زایینییــش خۆیــان بــە

ئەكــەدی جگــە لــەوەی یەكەمیــن ئیمپراتــۆر بــوە لــە

نوێنــەری خــوا دەناســاند .لــە چەشــنی لویســەكانی

مێــژوودا ،یەكەمیــن ئیمپراتۆریشــە كــە توانیــی هەمــوو

فەرەنســا و چارلســەكانی بەریتانیــا و هرنییەكانــی ئەڵامنیا

ئــەو نەتەوانــەی وەك ســۆمەری و ئەكــەدی و بابلــی و...

و قەیســەرەكانی ڕووســیا و ...هتــد.

لەگــەڵ دەستبەســەرداگرتنی ســۆمەرییەكان لــە الیــەن

نــاوی ك ـرا بــە ئیرسائیــل (التكویــن  )32پێــش ئــەو كاتــە

ئەكەدییەكانــەوە ،بەناچــاری ســۆمەرییەكانیش نــاوی

بــە هیــچ شــێوەیەك نــاو و وشــەی ئیرسائیــل نەبووبــوو

خوداكانــی خۆیــان بــۆ خــودای ســامییەكان گــۆڕی .ئــل

یــان بــاو نەبووبــوەوە ...مانــای ئیرسائیــل واتــا :جیهــاد

نــاوی خــودای خوداكانــی ســامییەكان بــوو ،ببــوو بــە

لەگــەڵ خــودا ،یــان جیهــاد لەپێنــاوی خــوادا .كەواتــە

جێنشــینی ئانــۆ .ســەرجۆنی ئەكەدییــش بــوو بــە نوێنــەری

ئــەو (ئیــل)ە بــە مانــای خــودا بــە كار هاتــوە .هــەر ئــەو

خــوا لــە ســەر زەوی و خرایــە نێــو ئەفســانەوە .كەواتــە

شــوێنەی كــە یەعقــوب زۆرانبازییەكــەی لــێ كــرد و قاچــی

ئــەو ئلــەی ســامییەكان كــە بــە گەورەتریــن خــودای

لــە جــێ چــوو ،یەعقــوب ئــەو شــوێنەی نــاو لــێ نــا پەنــی

خۆیــان دانابــوو ،دوای ســەركەوتنەكەیان بــە ســەر

ئیــل  .Peni Elپەنــی ئیــل بــە مانــای ڕووخســاری خــودا

ســۆمەرییەكان ،كــرا بــە گەورەتریــن خــودا لــە تــەواوی

دێــت .ڕووخســاری خــودا =  Peni Elپنــی ئیــل.

ناوچــەی میزۆپۆتامیــا .ئــل بــە زمانــی ســامییەكان مانــای

لــەو شــوێنەی یەعقــوب نــاوی ك ـرا بــە ئیرسائیــل ،یەعقــوب

خــودای دەگەیانــد .واتــە ڕێــك مانــای اللــە بــوو .ئەمــە

نــاوی لــە شــوێنەكە نــا پەنــی ئیــل ،خــودا بــە یەعقوبــی گــوت

پێــش ســەرهەڵدانی ئیرسائیــل و جوولەكــە (یەهــود) بــوو،

هەســتە ســەر بكــەوە بــۆ بێــت ئیــل ،بێــت ئیــل واتــا ماڵــی

بــەاڵم پێــش ئــەوەی باســی ئــەو یەهــودە ك ـراوە و ئیــر

خــودا ،لــە ئایینــی ئیسالمیشــدا (بیــت املــال) هەیــە ،كــە

بــوە بــەو (اللە)یــەی كــە ئێســتا هەیــە.

هەمــان ئــەو شــتەیە كــە خــودا بــە یەعقوبــی گوتــوە هەســتە

ڕۆژێــك یەعقــوب بــە ڕێگایەكــدا دەڕوات و لــە ڕێــگای

ســەر بكــەوە بــۆ بێــت ئیــل .بێــت ئیــل  Beth-ELخاكــی

گەڕانەوەیــدا تووشــی پیاوێــك دێــت و ئــەو پیــاوە لەگــەڵ

كەنعانییــەكان بــوو (التكویــن  ،)35كەنعــان كــوڕی خــام

یەعقــوب دەكەوێتــە زۆرانبــازی ،لــە ئەنجامــی ئــەو

كــوڕی نوحــە ،لێــرە لــەو بێــت ئیلەیــە ،خــودا بــە یەعقــوب

زۆرانبازییــەدا یەعقــوب قاچــی لــە جــێ چــوو ،هــەر بــۆ

دەڵێــت ،تــۆ نــاوت یەعقوبــە ،بــەاڵم ئیــر نــاوت دەبێــت بــە

زانیــاری نــەوە و كوڕانــی ئیرسائیــل تــا ئەمڕۆیــش ئــەو

ئیرسائیــل (التكویــن  .)35كەواتــە ئــەوە یەعقوبــە كــە بــۆ

ماســوولكەیەی گــرژ دەبێتــەوە كــە كەوتوەتــە ســەرەوەی

یەكەمیــن جــار وشــەی ئیرسائیلــی پەخــش كــردوە .كــە ئــەو

ڕان ،نایخــۆن (التكویــن  )32لــەو شــوێنی زۆرانبازییــە

نــاوەی بــۆ خــۆی دانــاوە .كەواتــە یەعقــوب باوكــی بەنــی

كــە یەعقــوب قاچــی لــە جــێ دەچێــت ،ئــەو كابرایــەی

ئیرسائیلــە .یەعقــوب بــە باوكــی ئیرسائیلییــەكان دادەنرێــت،

زۆرانبازیــی لەگــەڵ یەعقــوب كــرد ،لــە یەعقوبــی پرســی

چونكــە ئیرسائیــل لــە یەعقوبــەوە ســەرچاوەی گرتــوە و لــە

تــۆ نــاوت چییــە ،ئەویــش دەڵێــت نــاوم یەعقوبــە ،كاب ـرا

پشــتی باوكــە گەورەكەیانــە ،چونكــە هەموویــان لــە پشــتی

بــە یەعقــوب دەڵێــت نەخێــر تــۆ نــاوت ئیرسائیلــە ،ئیــر

یەعقوبــەوە هاتوونەتــە دەر .هــەر لەبــەر ئەوەیشــە ژمــارەی

بــۆ یەكەمیــن جــار وشــەی ئیرسائیــل لــەو شــوێنە گوتـرا و

ئیرسائیلییــەكان ئەوەنــدە زۆر نییــە ،چونكــە بــە پێــی مێــژووی

دەستنیشــان كـرا ،واتــا لــەو شــوێنی زۆرانبازییــە یەعقــوب

یەعقــوب و خاكــی كەنعانییــەكان بێــت ،ڕێــك هــەر ئــەو
ژمارەیــە لــە جوولەكــەكان پەیــدا دەبێــت ،كــە ئێســتا هــەن.
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كــە وا بێــت لەبــەر ئەوەیــە ئیرسائیلییــەكان خۆیــان بــە

اللــە هیــچ جیاوازییەكــی نییــە ،تەنیــا جیاوازییەكــە

قــەرزاری یەعقــوب دەزانــن ،چونكــە یەعقــوب بــە باوكــی

ئەوەیــە یەكەمیــان بــە زمانــی عیربییــە و دوەمیــان بــە

خۆیــان و بــە دروســتكاری نەتــەوەی ئیرسائیــل و بــە

زمانــی عەرەبییــە .لێــرەوە وشــەی اللــە لــە نــاو فیكــر و

دامەزرێنــەری ماڵــی خــوا دەزانــن .ئیــر (ئــل) پیــرۆز كرا و

بیركردنــەوەی عــەرەب وردەوردە جێــی خــۆی تونــد كــرد

وردەوردە هەمــوو ئــەو ناوانــەی لــە دواتــردا بــە پاشــگری

و چەســپا .ئیــر ئــەم بەپیرۆزكردنــە و دۆزینــەوەی ئــەم

ئــل كۆتاییــان دەهــات بــە هــۆی ئــەو پیرۆزكردنــەوەوە

وشــەیە كــە (اللە)یــە ،زۆر بەڕاشــكاوی لــە نــاو یەكەمیــن

بــوو ،چونكــە هێــزی خودایەتــی بــە نــاوی (ئــل)( ،ئیــل)،

ئایینــی ئاســانی كــە تەوراتــە ،جێــی بــۆ كراوەتــەوە

(ئەلیــم) ،یــان (ئیلۆهــم  )Elohimنــاو دەنــا ،ئیــر

و ئیــر لــە تەوراتــەوە وشــەی اللــە بــوو بــە وشــەیەكی

وردەوردە گەشــەی كــرد بــۆ نــاوی ئیــرا ئیــل ،ئیســمع

جیهانــی و فەرمــی و پیــرۆز و ...هتــد .ئــەم پیرۆزییــەی

ایــل ،ئــل ئــازەر (كاهینــی گــەورە و ڕۆڵــەی هــاڕون).

ئــەم وشــەیە گوازرایــەوە بــۆ نــاو ئینجیــل و لەوێوەیــش

تەنانــەت نــاوی فریشــتەكانیش هەمــووی لــەوەوە

بــۆ نــاو قورئــان و تــا ئەمڕۆیــش و تــا هەتایەیــش جێــگای

ســەرچاوەی گــرت كــە ئیــل لــە لەیــەن یەعقوبــەوە پیــرۆز

خــۆی گــرت و چەســپا.

كـراوە ،بــۆ منوونــە تــۆ بڕوانــە ئــەم ناوانــەی خــوارەوە كــە

هــەر هۆزێــك و هــەر خێڵێــك خودایەكــی تایبــەت بــە

هەموویــان نــاوی بــەردەرگای یەهــوە بــوون .وەك:
ئرساف ئیل
عەزرا ئیل
جربا ئیل
میكا ئیل
رفا ئیل
ئۆرا ئیل

خۆیــان هەبــوو ،چونكــە هۆزێــك بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە

ئووه ئیل
بــە پیرۆزكردنــی (ئــل) وای لــێ هــات ئیــر ڕێزێكــی
زۆر تایبەتــی لــە نــاو یەهــود هەبــوە ،عەرەبیــش
الســایی ئیرسائیلــی كــردەوە ،كاتێــك ئــەم ناوانــەی لــە
منداڵەكانیــان دەنــا ،وەك :عبداللــە ،ســعدالله ،فتــح
اللــه ،حبیــب اللــه ...هتــد ،بــەاڵم عــەرەب تێگەییشــتبوو
كــە ئیــل) نــاوی خودایــە ،بۆیــە لــە كاتــی گوازتنــەوەی
نــاوی ئیــل عــەرەب كــردی بــە اللــه ،ئەگینــا هــەر دوو
وشــەكە خــۆی هــەر یــەك وشــەیە چ بڵێــی ئیــل چ بڵێــی

هــۆز و خێــڵ و بــۆ ئــەوەی هەســت بــە بوونــی خــۆی
بــكان ،لــە نــاو هۆزەكــەی پێشــووی دەهاتــە دەرەوە و
خودایەكــی تایبــەت بــە خۆیشــی دەستنیشــان دەكــرد.
ئیرباهیــم ،پێــش دەرچوونــی لــە شــاری (ئــوور) پابەنــدی
نەریتــی باوكــی بــوو( ،ئــل)ی بــە خــوای خــۆی دەزانــی،
واتــا ئیرباهیــم یەكــەم جــار (ئــل)ی ناســیوە و هــەر (ئیــل)
ی بــە خــودای خــۆی زانیــوە ،ئەمــە بــەردەوام بــوە تــا
ئیرباهیــم چوەتــە ناوچەكانــی كەنعــان و دەوروبــەری
كێــوی ســینا (ئیلشــەدا)ی بــە خــوای خــۆی دانــا .ئیلشــەدا
(خــوای كوێســتان) ،ئەمەیــش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ســینا
چیایــە و چیایــش بــۆ كوێســتان گونجــاوە .ئیلشــەدا ئــەم
خودایــە بــوو تــا هاتنــی موســا ،هــۆزی بەنــی ئیرسائیــل
دەیانپەرســت خــوا لــە تەوراتــدا دەڵێــت( :مــن بــە هــۆی
ئیرباهیــم و ئیســاعیل و یەعقوبــەوە نــاوی ڕاســتەقینەی

خــۆم نەنــارسام ،ئــەوان منیــان بــە ئیلشــەدا ناســاند)،

نەیتوانیــوە خــۆی لــە ئەفســانەكانی ســۆمەری و ئەكــەدی

ئیلشــەدا ،یەهــوە ،دوو خــودا بــوون لــە دوو ناوچــەی

و بابلییــەكان خــۆی بــە دوور بگرێــت ،چونكــە تــەورات

جیــای كەنعــان و ســینا .واتــا (ئیلشــەدا ،یەهــوە) بــوون

لــە نــاو كەشــوهەوای ئەفســانە ،یــان ڕوونــر بڵێیــن لــە

بــە دوو خــودا ،یەكەمیــان ئیرباهیــم نــاوی نــا ،دوەمیشــیان

نــاو هەنــاوی ئەفســانە لەدایــك بــوو ،بۆیــە تــەورات

تایبــەت بــوو بــە هــۆزی یەهــوە كــە گەورەتریــن

نەیتوانیــوە خــۆی لــە زۆربــەی ئــەو چیرۆكانــە بگرێــت

هــۆزی ئیرسائیلییــەكان بــوە .تــا هاتنــی موســا ئــەو دوو

كــە پێشــر لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا و میــردا هەبــوون،

خودایــە لــە نــاو ئیرسائیلییــەكان دەپەرس ـران ،بــەاڵم لــە

بــۆ منوونــە :گۆچانەكــەی موســا ،كــە بــاس لــەوە دەكات

ســەردەمی موســا و لــە ڕێــگای تەوراتــەوە یــەك خــودا

موســا گۆچانەكــەی تێهەڵــدا ،گۆچــان بــوو بــە مــار ،كاتێــك

جێگیــر كــرا .ئەمەیــش ئەوگۆڕانكارییــە كۆمەاڵیەتییەیــە

موســا ویســتی گۆچانەكــە هەڵگرێتــەوە ،ئیــر (مار)ەكــە

كــە بــە درێژایــی مێــژوو ،هەمیشــە ژیــان بــەردەوام

دەبێتــەوە بــە گۆچــان ،ئەم بەســەرهاتە بە هیچ شــێوەیەك

گۆڕانكارییەكــی لەســەرەخۆ و هێــواش هێــواش بــە

ئەقــڵ پەســندی نــاكات و زۆر لــە ئەقاڵنیەتــەوە دوورە.

خۆیــەوەی بینیــوە .لــە ئایینــی جوولەكــە (تــەورات)دا

یــان زیندووكردنــەوەی مردوو،گوایــە موســا توانیویەتــی

خــودا نــاوی یەهــودا  )Yehovahبــوە ،هــۆزی یەهــود

مــردوو زینــدوو بكاتــەوە ،یــان وێنــەی باڵندەیەكــی لــە

لــە هــۆزە بەراییەكانــی ڕۆژهەاڵتــی نزیــك بــوون .هــۆزی

قوڕدروســتكراو بتوانرێــت تەنهــا بــە فوویــەك بكرێــت

یەهــود لەگــەڵ پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی خوداكانیشــیان

بــە باڵنــدەی حەقیقــی و ...هتــد .هەمــوو ئەمانــە جێــگای

دەگــۆڕان.

قەناعەتپێكــردن نیــن ئەگەرچــی لــە تەوراتیشــدا باســیان
لێــوە كــراوە ،تەنانــەت قورئانیــش پشتڕاســتی ئــەم

ئەفسانە و ئایین

چیرۆكانــەی كردوەتــەوە! تەنانــەت خــودی حەزرەتــی

كاتێــك یەكــەم ئایینــی ئاســانی گەییشــتە نــاو گەلــی

ئیرباهیمیــش ،بێگومــان ئیرباهیــم یەكــەم جــار نــاوی

ئیرسائیــل ،هێشــتا ئەفســانە لــەو پــەڕی بەربــاوی و

(ئەبرام)بــوە .لــە تەوراتــدا پێــی دەگوتــرێ ئیرباهیــم واتــا

گەشــەكردنیدا بــوو ،چونكــە نابێــت ئەوەمــان لــە بیــر

باوكــی خەڵــك .ســەیركەن تــەورات چــۆن پــڕە لــە چیرۆكی

بچێــت ،ئەفســانە ڕۆڵــی گــەورەی لــە ژیــان و بیركردنەوەی

ئەفســانەیی ،تەنیــا منوونەیەكــی نامــۆ دەهێنینــەوە :ئەبرام

كۆمەڵــگاكان دەبینــی ،بەتایبــەت لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا

(ئیرباهیــم) بــەرەو خــوار بــوەوە بــۆ میــر تــا لەوێــدا

و میــر كــە زۆرتریــن ئەفســانەی تێــدا بــاو دەكرایــەوە،

ئــاوارە ببێــت ،چونكــە برســییەتییەكە زۆر ســەخت بــوو،

ئینجــا یۆنانیــش لــەو بــوارەوە ڕۆڵێكــی زۆر دیــاری هەیــە.

كاتێكیــش نزیكــی ئــەوە بــوو بچێتــە نــاو میــرەوە ،بــە

كەواتــە كاتێــك تــەورات گەییشــتە نــاو كۆمەڵــگا ،هێشــتا

ســارای ژنــی گــوت :بەڕاســتی مــن دەزانــم كــە تــۆ ژنێكــی

ئەفســانە زۆر لــە بــرەودا بــوو ،بۆیــە دەبینیــن تــەورات

ڕووخســار جوانــی ،بۆیــە كاتێــك میرسییــەكان تــۆ دەبینــن،
دەڵێــن ئەمــە ژنەكەیەتــی ،ئەوســا مــن دەكــوژن و تۆیــش
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دەهێڵنــەوە ،تكایــە بڵــێ كــە تــۆ خوشــكی منیــت ،بــۆ

ئــەو كەتنــەت بــە مــن كــرد مــن چ تاوانێكــم هەبــوو،

ئــەوەی بــە هــۆی تــۆوە بەباشــی ڕەفتــارم لەگەڵــدا بكــەن،

بۆچــی گوتــت ســارا خوشــكە ،ئیرباهیمیــش دەڵێــت:

لەبــەر تۆیــش گیانــم بەزیندوویــی دەمینێتــەوە) ،كاتێــك

(بۆیــە وام گــوت ،چونكــە لــەم شــوێنەدا هیــچ ترســی

ئەبـرام هــات بــۆ میــر ،میرسییــەكان بینیــان كــە ژنەكــە

خــودا نییــە ،لەبــەر ژنەكەیشــم مــن دەكــوژن ،هەروەهــا

زۆر جوانــە ،كــە ســەرانی فیرعــەون بینیــان ،الی فیرعــەون

لــە ڕاستیشــدا ئــەو خوشــكمە ،كچــی باوكمــە ،بــەاڵم كچــی

ستاییشــیان كــرد ،ئیــر ژنەیــان بــرد بــۆ ماڵــی فیرعــەون،

دایكــم نییــە ،ئیــر بــوو بــە ژنــم) .التكویــن  2 / 20تــا . 13

ئەویــش بــە هــۆی ژنەكــەوە (ســارا) بەباشــی ڕەفتــاری

یــان ســارا لەبــەر ئــەوەی منداڵــی لــە ئیرباهیــم نابێــت ،بــە

لەگــەڵ ئەبرامــدا كــرد ،ئیــر ئەبـرام بــوو بــە خاوەنــی مــەڕ

ئیرباهیــم دەڵێــت لەگــەڵ (هاجــەر)ی كۆیلــە جــووت ببــە،

و مانــگا و نێرەكــەر و خزمەتــكار و كارەكــەر و ماكــەر

بەڵكــوو لــە هاجــەر منداڵــت ببێــت و بــەو هۆیەیشــەوە

و وشــر ،بــەاڵم خــودا لێدانــی گــەورەی لــە فیرعــەون و

دواتــر منیــش ســكم پــڕ ببێــت ،ئیرباهیــم ڕێــك وا دەكات

ماڵەكــەی دا ،بــە هــۆی ســارای ژنــی ئەبرامــەوە .ئیــر

و لەگــەڵ هاجــەری كۆیلــە جــووت دەبێــت و ســكی پــڕ

فیرعــەون نــاردی بــە دوای ئەبرامــدا و گوتــی( :ئەمــە

دەكات و دەیــكات بــە ژنــی خــۆی ،بــەاڵم دوای ئــەم

چییــە تــۆ بــە منــت كــرد؟ بۆچــی پێــت نەگوتــم كــە

ســكپڕبوونە ،ســارا دەكەوێتــە دژایەتیكردنــی هاجــەر و

ســارا ژنــی تۆیــە ،بۆچــی گوتــت ئــەو خوشــكمە؟ مــن بــۆ

بــە ئیرباهیــم دەڵێــت هاجــەر دەر بــكات ،ئەویــش بــە

ئــەوە بــردم تــا ببێــت بــە هاوســەرم ،ئێســتایش ئەوەتــا

قســەی ســارا دەكات و بــە ڕەوای دەزانێــت ســارا ،ببێتــە

ژنەكــەت بیبــە و بــڕۆ) بڕوانــە تــەورات ،التكویــن11 /12

خزمەتــكاری ســارا .ئەمــە تەنیــا یــەك دوو منوونــە بــوو،

تــا  .19ئینجــا ئەبــرام خــۆی و ژنەكــەی و هەرچییەكــی

دەنــا تــەورات پــڕە لــە ئەفســانە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا

هەبــوو لەگــەڵ لــوت لــە میــرەوە بــەرەو ژوور بوونــەوە

ئەفســانە توانیــی بــەردەوام بێــت تــا فەلســەفە داهێ ـرا،

بــۆ نەگــەب .كاتێــك لەگــەڵ لــوت پێــك نایــەن لــوت و

ســوقراتیش یەكــەم كــەس بــوو كــە فەلســەفەی لــە

ئەب ـرام لــێ یــەك جیــا دەبنــەوە ،ئەب ـرام لــە ســەر خاكــی

ئاســانەوە هێنایــە ســەر زەوی ،هــەر چەنــدە ئەگــەر

كەنعانییــەكان نیشــتەجێ دەبێــت و لوتیــش دەچێتــە

سۆفســتاییەكان نەبوونایــە ،بــڕوام نییــە ســوكرات دروســت

ســەر خاكــی عــەدەن ،دواتــر بەزمــی ســارا و ئیرباهیــم

بووبایــە ،ڕاســتە ســوكرات دژی سۆفســتاییەكان بــوو ،بەاڵم

جارێكــی تــر دووبــارە دەبێتــەوە و كاتێــك دەچنــە الی

ئــەوان ســوكراتیان دروســت كــرد .دێینــەوە ســەر بنچینــەی

ئەبیمــە لــەك كــە پاشــای گــرار بــوو ،دیســان ئیرباهیــم

بابەتەكــە كاتێــك فەلســەفە داهێ ـرا ،ئەقڵــی مــرۆڤ ئیــر

دەڵێــت ســارا خوشــكمە ،بــەاڵم شــەو خــوا بــە ئەبیمــە

گرنگیــی بــە ئەفســانە و وڕێنــە نــەدا ،وردەوردە ئەقــڵ

لــەك دەڵێــت لەگــەڵ ســارا جــووت نەبیــت ،ئــەوە ژنــی

واقیعبینانەتــر بیــری كــردەوە و چاكــە و خراپــەی باشــر

ئیرباهیمــە ،كاتێــک بــۆ بەیانــی ئەبیمــە لــەك ســارا بــۆ

لــە یەكــر جیــا دەكردەوە.كەواتــە ئەفســانە كاتێــك بــەرەو

ئیرباهیــم دەباتــەوە ،بــە ئیرباهیــم دەڵێــت ئــەوە بۆچــی

كۆتایــی چــوو ،كــە فەلســەفە دروســت بــوو .ئەمەیــش

مێژوەكــەی بــۆ زیاتــر لــە دوو هــەزار و پێنــج ســەد
( )2500ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،كــە بــۆ یەكەمیــن جــار لــە
مێــژووی فەلســەفەدا قوتابخانــەی رسوشــتی ئایۆنــی لــە
ماڵتــی ســەری هەڵــدا ،كــە ئێســتا یۆنانــی پــێ دەڵێــن.
كەواتــە كاتێــك تالیــس  Thales de milet546– 627پ.ز
و ئەناكســیمەندەر 611/Anaximandre547–610پ.ز و
ئەناكســیمینێس  546 – 528/Anacsimenes 523پ.ز لــە
رسوشــتیان كۆڵییــەوە ،ئەقڵــی ئەفســانەیی بارگەوبنــەی
پێچایــەوە و كۆتایــی پــێ هــات ،بەتایبەتــی هیراكلیتــس
( )540/544 – 478/475پ.ز كــە بــە یەكێــك لــە
بەناوبانگرتیــن فەیلەســووفانی تــا پێــش هاتنــی ســوكرات
دادەنرێــت و یەكــەم قوتابیــی قوتابخانــەی فیساگۆرســە
و لــە فەیلەســووفە هــەرە پایــە بەرزەكانــی یۆنانیشــە.
هیراكلیتــس هــات لــە بــواری فەلســەفە و سیاســەت و
ئــاكار و تیۆریــی مەعریفــەدا ڕۆڵێكــی گرنگــی بینــی .بــە
جۆرێــك بــە یەكەمیــن داهێنــەری دیالەكتیــك دادەنرێــت.
كەواتــە دەتوانیــن شــێوەی پێشــكەوتنی كۆمەڵــگای
مرۆیــی ،بــەم جــۆرەی خــوارەوە لــێ بكەیــن:
لە ئەفسانەوە بۆ تەورات
لە تەوراتەوە بۆ فەلسەفە
لە فەلسەفەوە بۆ زانست
هــەر وەكــوو ئۆگســت كۆنــت دەڵێــت شــێوەی
پێشــكەوتنی مرۆیــی بــە ســێ قۆناغــدا تێپەڕبــوە :
ئەفســانە ،فەلســەفە ،زانســت .كەواتــە فەلســەفە توانیــی
كۆتایــی بــە ئەفســانە بهێنێــت.
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