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 پوختە 
 

 چکیدە 
 ی ن ییئا  ە ب  تەبارە س  ەمان یدوو گر  یکردنش ە شکێپ  ۆب   ە کڵێوەه  ست ەردەب  ەیوە نیژێتو
لارسانی ب ووڕ  ە نێخرەد  ەنییئا   م ەئ  یکانییەوشتڕە  ەووڕ  مداەکیە  ەیمانیگر  ە .    ە. 

سوژ  یوشتڕە  ی ندەهڕەو    ووڕ  ک ێ ندەه  کانییەاری  ەقەد  ەل   ەوەوردبوون    ە ان ەییو 
 ی تەڵ ژهڕۆ  ەی کید  ی نییئا  ێند ەه  ەل   ەوەکاتەد  انیاوازیج   ەک  ت،ێوەکەردەد

. ە نییئا  مەئ   یکانییەئاکار  ەووڕ  یشاندانیپ   ۆب   ەک ڵێوەه  مەدوو  ەی مان ی. گراستەڕناو
 ارسان ی  یل   شیژمارەئێ ب  یکێلەقگەد  ارسان،ی  یکانییەوشتڕە  ەووڕ  ەیوان ە چێپ  ەب
 رە گ ە. ئەن ییئا  مەئ  ییئاکار  ی ووڕ   رەس  ە ل  ەیە وەکردنخت ەج   رترۆز   ەک  تێوەکەد  ستەد
  یند ەوەی »پ  ان یخود«    ە ب  یند ەوەی»پ   داێیت   ە ک  ن ەیبک  ە ناسێپ  ەیە وانگڕو  ەب   وشتڕە
  نیتوان ەد  کان،ەپینسەو پر  دۆک  ەل   تێبیتیبر  شی ئاکار  رەو گ   تێوەکەردەخود« د  ەڵگەل
 ت ە نسب  ەب یستەردەو س رزەب  یکەیەگێپ وشت ڕە کاندا، ییەارسانی  ەقەد ە ل  ەک ن ینیبب

  م ە. ئ ت ێبەچاو ئاکاردا ن  ەل  یشیارترخو  یکەیەگ ێپ  تەنان ەت  رە گەئ   ،ییەن  ەوەئاکار
  ەیەیەمان یدوو گر  مەئ  یکۆر ەناو  یشاندانیپ  یدوا   ەب   م،ەک یە  ەیپل  ە ب  ، ەیەوە نۆڵیکێل
 ە وێش  مان ەه  ە ب  ر ەه  ارساندا، ی  ی نییئا  ە . لکانییەار ی  ەزۆریپ   ەقەد  ە ل  ێند ەناو ه  ەل
ب  رەس  ەل  شیقامک  ت،ێکرەد  وشتڕە  رەس  ەل  ختەج  ەک و   ش یبوونی ئاکارەئاکار 
. ەوەشن ەچ  مەل  یرداشە و دووب   ەییدووفاق  وانێن  ەنەمانخەد  ارسانی  یکانەقە. دینرەددا
 م ەڵب  کان،ەرستەکتاپیە   ەن ییئا  ە ل  ەوەکاتەدوور د  ە نییئا  م ەئ  ،یوشتڕە  ی ووڕ  یبوونەه
ئا  ە ن ییئا  مەئ  وانێن  ە ل  ش یرۆز  ییکچوو ێل   ، ەنیی ئا  م ەئ   ییئاکار  ی ووڕ  ە نیی و 
 .خاتەردەد  شیکانەرست ەکتاپیە

نخست    هی است؛ فرض  ارسانی   ن ییدر مورد آ   هی طرح دو فرض  یپژوهش حاضر در پ  
متون   لیپژوهش با تحل  نی. در اپردازدیم   نییآ   نیا   یرفتار  ی هاجنبه  یبه معرف 

 نآکه    شودیم  یبررس   نیی آ  نی ا  تهیویو سوبژکت  یاز ابعاد رفتار  یبرخ  ارسان،ی
 ن آ  یدوم در پ   هیسازد. فرضیم  زی متما  انه ی خاورم  یهانیی آ  گر یاز د  یرا از برخ

 ی هابکشد. با وجود جنبه   ریمذهب را به تصو  نیا  یاخالق  یهااست که جنبه
 د یآن تأک  یبر جنبه اخالق  نیی آ  نیاز متون ا  یادیشمار ز  ارسان،ی   نییآ  یرفتار

با خود«   »ارتباطکه بر    میکن  فیتعر  ی افت یدارند. اگر رفتار را به عنوان ره
که در   مینیبیم   نگاهآ  م، یریدر نظر بگ  ن ی دارد و اخالق را اصول و قوان  دیتأک

 ی ترنییپا   گاهینسبت به اخالق ندارد، اگر جا  یبالتر  گاهیجارفتار   ارسانیمتون  
در   هیدو فرض  نی پژوهش، ابتدا تالش شده است که ا  نینداشته باشد. در ا  زین

  یو اخالق   قبر رفتار، اخال  ارسان،ی  نییاگرچه در آ  نشان داده شود.  یاریمتون  
. دهد یما را در مقابل تقابل قرار م  یاریشده است، اما متون    دیتأک  زیبودن ن
 کند،یم   زیمتما  یدیتوح  انیرا از اد  نآ  ن یی آ  نی ا  یرفتار  یها که جنبه  یدر حال
 .دارد وجود یدیتوح انی اد ریو سا یاری ن یی آ انی م یادیحال، شباهت ز نیدر ع

 زات.  ارسان؛ی بوون؛ەسووژە ئاکار؛ ب وشت؛ڕە :وشەگەلی سەرەکی 
 

 ذات.  ارسان؛ی ته؛یویرفتار؛ اخالق؛ سوبژکت: اژگان کلیدی و

 کی پێشه  ـ١
یەک لە پێشکەوتە سەرنجڕاکێشەکانی هزری هاوچەرخ لە بواری پەیوەندی مرۆیی جیاکارییەکە کە زیاد لە چەند دەیە گەشەی  

نیوە. ئەم جیاکارییە بریتیە لە جیاوازیی نێوان ڕەوشت و ئاکار. پێشتر بیرمەندگەلێ هەبوون کە باوەڕیان بەم  باشی بە خۆیەوە بی
ەڵم ئەو سەرنجەی لە هزری فەلسەفی و زانستە مرۆییەکانی ئەم ساڵنەی ئاخردا خراوەتە سەر ئەم بابەتە  جوداسازییە هەبوو، ب

لەگەڵ یەکدی پەیڕەوی دەکەن. جۆری پەیوەندیگەلێکە کە مرۆڤەکان   لەسەر  جیاوازە. چەقی سەرنجەکان و   گەورە   یەکجار
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ی بە خود« یا »پەیوەندی لەگەڵ خود« ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت  ڕەوشت ئەو روانگە و دەلقە مرۆییەیە کە تێیدا »پەیوەند
کە بە پێچەوانەی    ەڕەوشتدا تاک بۆ خۆی مانا و بەها دەبینێتەوە. ئاکار ئەو ڕوانگەیەیلە بەهاسازی و مانابەخشغدا. لە  

سەرپێچی و لدان یان  ڕەوشت، شتەکان ڕوو دەدەن؛ لێرەدا تاک لەبەردەم هەندێ کۆد و ڕێسادایە و دوو ڕێگەی لە بەردەمە،  
ەیجۆری بە دوای مەعریفەیەکدا خۆی دەبینێتەوە کە  ملکەچی و پەیڕەوکردن. بۆیە ئەم لێکۆڵینەوەیە لە ناو ئەم بەستێنە لە پ

  ٣خوازیدا هتد. لە پەیوەندیگەلی جۆری ئامانج   ٢کۆرێالتیڤ،  ١ندیەکی هۆکاریانە، مەراقیە بپرسێت بۆ ئەمڕۆ هەموو جۆرە پەیوە
لەسەر    کورت دەکرێتەوە کە زۆرتر لە خانەی ئاکاردایە؟ یان بە شێوەیەکی تر بڵێین، بۆ ئەمڕۆ کۆمەڵگای کوردی خۆی

ە کە  بونیاد دەنێت؟ ئەمە پرسیاری گشتی ئەم توێژینەوەتە. بە هێنانەپێشەوەی ڕەوشت وەک ئەو ڕووە مرۆیی  5یان نۆرم   4ئاکار 
پەروەدەکردن دەدات، لێرە دەپرسین بۆ ئەم ڕەهەندە مرۆییە لە سەردەمی مۆدێڕن کاڵ دەبێتەوە و لەبەرانبەریدا  -گرنگی بە خۆ

ەک دادوەریکردن و حوکمدان گەشە دەسێنێت. لی ئێمە، وەڵمی ئەم پرسیارە بە گەڕانەوە بە مێژوودا  ڕووە ئاکارییەکانی کردە و
 مومکین دەبێت. 

وە لە دەقە یارییەکان بەشێکی بچووکە لەم پڕۆژە مێژووییە. پرسیاری هەرە گرنگ ئەوەیە کە لە کوردستان  لێکۆڵینە
ینیەکانی وەک یارسان  چ ڕۆڵێکی هەبووە لە ناو دەقە مێژوویی و ئایچ پێگەیەکی هەبووە بە گشتی؟ دواتر، رەوشت    6رەوشت 

ن لە کوردستان وەک یارسان، لەسەر کۆمەڵێک بنەمای فەلسەفی بە تایبەت. چونکە ئەمڕۆ وەها دەنوێندرێت کە هەندێ ئایی
یارەکانمان بەم جۆرە  نەوە پرس. بەم بۆ(٢٠٠6. ڕۆستەم، ٢٠١٣)طاهری،    و داناییانە لە ئایینە تاقانەپەرستەکان جودا و جیاوازن

هەیە،    ورد دەکەینەوە تاکوو بەم گریمانانەی خوارەوە بڕۆینە پێشەوە. دەتوانین ببینین کە لە دەقە یارسانیەکاندا، ڕەوشت بوونی
ەدا بەڵم لە هەمان کاتیشدا ئاکاریش بوونی هەیە. بەڵم وەک ئەوەی کە بانگەشەی بۆ دەکرێت ئایا بەڕاستی لە ناو ئەم دەقان

ڕەوشت پێگەیەکی بەرز و سەردەستی بە نسبەت ئاکارەوە هەیە. وەڵمی ئێمە بۆ ئەم جۆرە هەڵوێستە نەرێنیە، جا هەرچەند  
ئەم دوو جۆرە ڕوانینە لە خۆیاندا و لەڕووی دەقەوە لە لێڵیەکدایە. ئەم لێکۆڵینەوەیە بە پلەی    ڵیش دەکەین کە پەیوەندیقەبوو

ەم دوو ڕەهەندە لە ناو دەقی یاریدا؛ یارسان ئایینێکە کە لە ڕووی دەقییەوە جەخت لە سەر  یەکەم هەوڵێکە بۆ پیشاندانی ئ
بە   ئاکار و  بەڵم  یڕەوشت دەکرێتەوە،  دواتر  ئاکاریبوونیش ڕوویەکی  و  ئەمە سەرنجی سەرەکی  بەرجەستەی هەیە.  ەکجار 

 گریمانەی ئەم توێژینەوەیەیە.
یەکەم، بۆچی تەنها دەقی  وو ئاماژەی خێرای مێتۆدۆلۆژی بخرێتە ڕوو:  پێش چوونە ناو بابەتەکە بە چڕی، پێویستە د

ە ناو هەموو سەرچاوەکاندا هەیە. جگە لە هەموو ئایینەکاندا، دەق گرنگترین پێگەی ل  پیرۆز لەم نووسینەدا جێگای بایەخە؟
لیەنگرا شیکاری  و  ڕاڤە  پەناکانی  و  پێچ  لە  خۆمان  دەمانەوێت  دەق،  بە  بایەخدان  بە  لە  لەمە،  بپارێزین.  ئایینە  ئەم  نی 

ودا بکرێتەوە. دووەم،  هەڵسەنگاندنی هەر ئایینێکدا پێویستە ناوەڕۆک و بنەما ئایینیەکان لە ڕاڤە، پاساو و حەزی کەسی ج
ۆن و تا چەند ئەم جیاکارییە فەلسەفیە لە نێوان ڕەوشت و ئاکاردا ڕەوایە؟ لە دونیای فکر و فەلسەفەی هاوچەرخدا، بە  چ

هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو، ئەم جیاکاریە وەک بنەمایەکی پێویست لی زۆرینەی بیرمەندان خۆ دەنوێنێت. ئەم    تایبەت لە
لەسەر بنەمایەک وەستاوەتەوە؛ هەر کامیان لە سەر بنەمایەک و لە دەلقەیەکی  یرمەندێک بە شێوازێک و  جیاکاریە لی هەر ب

چی بێت، دەکرێت کۆی ئەم بیرانە لە یەک شتدا یەک بگرنەوە: پێویستی جیاوازەوە بەم بڕوایە گەیشتوون. جیاوازیەکان هەر 
لێڤیناس ) ڕەوشت.  و  ئاکار  بە فە١٩٨5جیاکردنەوەی  ڕەوشت  و(،  دەزانێت  یەکەم  پێش هەموو   لسەفەی  ڕەوشت  وایە  پێی 

ت کە دەبێت بە قازانجی  ( بە پێویست دەزانێ٢٣:  ١٩٨٨ڕوویەکی فەلسەفیە، تەنانەت ئێپیستێمۆلۆژیا، بوونناسی و هتد. دۆلۆز ) 
 

1 Causal.  
2 Correlative.  
3 Teleology. 
4 Moral. 
5 Norm. 
6 Ethics. 
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( هەر جەخت لەسەر ئەم جیاکاریە دەکەنەوە.  ٢٠١٠(، لکان و رۆرتیش )١١5:  ١٩٩٣ڕەوشت لە ئاکار بدرێت. هابرماس )
فۆکۆ پێی وایە بە دانانی ئەم جیاکاریە، پێویستە پەیوەندی نێوانیان هەر ڕابگیرێت؛ بەڵم بە زاڵکردنی ڕەوشت بە سەر ئاکاردا. 

جیاوازی وبۆیە  بێت،  هەرچی  فکریەکان  توند،    ە  ڕەق،  ڕووە  بەو  ئاکار  هەموویان  بێت،  هەرجۆر  ڕەوشت  بۆ  ڕوانین  شێوازی 
 ڕەوێن و زاڵمە لە پەیوەندی مرۆیی دەبینن کە پێویستە تێپەڕێندرێت. ئازادی

ە  اری هاوشێوەدا کراوون. للێرەدا پێویستە ئاماژەیەکی خێرا بدرێت بەو توێژینەوانەی کە تاکوو ئێستا لەم بوارەدا، یان لە بو
کوردستان لەسەر مێژووی ئاکار، یان ڕەوشت هیچ توێژینەوەیەک بەدی ناکرێت. هەرچی هەیە، گواستنەوەی ئەم چەمکانەیە  

ئەم بابەتانە لەسەر دەستی بیرمەندانی ڕۆژئاوا. سەبارەت بە ئایینەکانیش بە گشتی و بەتایبەت   یلە ڕێگای وەرگێڕانی تیۆری
ئایین و تایفە ئایینییەکان    ی نەدراوە، بەو شێوەی کە پەیوەندی بە کاری ئێمەوە بێت. لەئێستا هەوڵی جیدد  تاکوو  یاری،  یئایین

(. بەڵم  55-44( بەشێکی باش لەم پەرتووکە تەرخان دەکات بۆ ناساندنی ئەم ئایینە )ل.  ٢٠٠٢مێهرداد ئیزەدی)    لە کوردستان 
خان کراوە بە ڕووە بنەڕەتییەکانی ئەم ئایینە، مێژوو  ی باشی ئەم ناساندنە تەرناساندنەکەی ئیزەدی گشتی و فەرمیە. بەشێک

ئایینە.  ، هەر بە هەمان شێوە قەناعەت دەکات بە ناساندنێکی گشتی ئەم  یارسانڕەزا حەمزەیی لە پەرتووکی  و جوگرافیاکەی.  
. دواتر بەشێکی باش تەرخان کراوە بە  مەنجاسەرئسەرەتا تەرخان کراوە بە ناساندنی پەرتووکە پیرۆزەکانی ئەم ئایینە، وەک  

پێگە جوگرافی، مێژوویی و کۆمەڵیەتییەکانی ئەم ئایینە لە ناوچەکە. مێژووی ئایینەکە بە پێی ژیانی گەورەکان، وەک  
لەگەڵ مەزداییسم، بنەما ڕۆحییەکانی    یۆناغبەندی کراوە. داستانی پەیدابوون، پەیوەندی سوڵتان سەحاق و باوە سەرهەنگ ق
لەم ئایینە    ١ەوە. تەنها لە بەشێکدا ئاماژەیەکی خێرا دەکرێت بە بوونی پڕەنسیپی دووانەیی ئەم ئایینە لە بەشی دواتردا شیکراوەت

ت بەراورد دەکات لەگەڵ بوونی هەمان پڕەنسیپ لە ئایینی مەزداییسم، بێ ( و بوونی حەوت سەرکردەی تاریکپەرس ١١٩)ل.  
یپە لەگەڵ پڕەنسیپەکانی دیکە. بەشێکی باش لەم پەرتووکە بۆ شیکردنەوەی بۆنە  پڕەنسئەم    یهیچ ئاماژەیەک بە پەیوەندی 

( لە تێزێکی دوکتۆرا  ٢٠٠٨)   و کۆڕەکانی ئەم ئایینە و دواتر دامەزراوەی یارسان وەک ئایین تەرخان کراوە. شەهاب وەلی
پەیدابوون پیشان بدات. بەشێکی باشی ئەم   هەوڵ دەدات زۆرتر بنەما و پڕەنسیپە ڕۆحی و ئایینیەکانی یارسان وەک داستانی 

ناسراوەکانی ئایینی شێعە. سەرەڕای بەرچاوڕوونیەکی باش کە  تێزە تەرخان کراوە بۆ جوداپیشاندانی ئەم بنەمایانە لە بنەما  
ئێمە    خوێنەر، ئێمە هێشتا ناتوانین زۆر پشتیان پێ ببەستین. چونکە جۆر و ئامانجی کاری  یڵنە دەیخەنە بەردەستئەم هەو 

ەوشتی لەگەڵ خۆی و لەگەڵ مرۆڤەکانی دیکە  زیاتر لەسەر پەیوەندییە مرۆییەکان ساخ دەبێتەوە. یانی مرۆڤ چۆن ئاکار و ڕ
 ڕێک دەخات.  

گریمانانە، پێش هەموو شتێک ڕوونکردنەوەیەکی خێرا دەخرێتە بەردەست بۆ شیکردنەوەی لەم نووسینەدا، بۆ سەلماندنی ئەم  
ی ئاکار و ڕەوشت کە ئێستا لە فکر و فەلسەفەی هاوچەرخدا گرنگیەکی بەرچاویان پەیدا کردووە.  زیاتری ئەم دوو چەمکە

وەندیی نێوان ئەم دوو چەمکە بخرێتە ڕوو؛  ئاکار چییە، لەم بەشەدا دەخرێتە بەر ڕووناکی. دواتر پێویستە پەی  ڕەوشت چییە،
بێت؟ ئەم جۆرە پرسیارانە لە دووایین بەشی تیۆریی ئەم    باشترە ڕەوشت زاڵ بێت بە سەر کۆد و ڕێساکاندا؟ یان دەبێت زاڵ

هەنگاودا،  تر دەکەنەوە. دوای تیشک خستنە سەر ئەم ڕووە تیۆرییانە، لە یەکەم  نووسینەدا، زۆر بە خێرایی، ئەم پەیوەندییە ڕوون
یکاریی ئەم دەقانە، ئامانجی  ڕوو و ڕەهەندی ڕەوشتی لە دەقە پیرۆزەکانی یارسان دەخرێتە ڕوو. لەم بەشەدا هەوڵ دەدرێت بە ش

، هەر بە پشت بەستن بە دەقە پیرۆزەکان. وەک  نووسینەکە پێش بخرێت. دواتر ڕووە ئاکاریەکانی ئەم ئایینە بەرجەستە دەکرێت
ینە بەوە کۆتایی دێت کە خوێنەر یان خوازیاری دەقی یاری هاوکات لە بەردەم دوو جۆر ڕووانینی  دەرئەنجامێک ئەم نووس

؛ لە شوێنێک هان دەدرێت بۆخۆی بەها و ماناکەی خۆی پەیدا بکات و لە شوێنی دیکەیش بەها و مانای ئامادە جیاوازدایە
 دەخرێتە بەردەستی.

 
1 Dualism. 



  ١٨٠ دایو ئاکار یوشتڕە یرداشەدوو ب وانێن ەل ارسانی 

 

 

 مێژووی پەیوەندی لەگەڵ خود   ـ٢

پرسیاری سەرەکی لەمەڕ ئەم بابەتەی ئێستا ئەوەیە کە بۆچی ئەمڕۆ زیاتر مەیلمان بەرەو لی گونجاندنی دیاردە و گرفتە  
ری  مەڵیەتیەکانە لە ناو بازنەی ئاکاردا؟ پرسیار ئەوە نیە پێناسەمان لە ئاکار چیە یان دەبێت چی بێت، یان ئەوەی کە ئاکا کۆ

امەیە و کامەش خراپە. ئێمە لێرەدا زۆرتر دەپرسین بۆچی دەبێت بۆ هەر دۆخێک ئاکار ببێتە پێوەر؛ چۆن ڕووی داوە و  باش ک
چەشنە کۆمەڵگایەک؟ بۆ ڕەوشت پێگەی خۆی لە دەست دەدات؟ بۆچی   ئاخێزگەی هەر   چۆن ڕوو دەدات کە ئاکار دەبێت بە

رێگای   لە  سیاسیمان  و  ئاکاری  ستایلێکی  هەموو  درۆکانە؟  ئەمڕۆ  دەرخستنی  و  کردن  دژایەتی  داچوون،  و  هەڵچوون 
ونێک؛ ئەزموونێک کە  ئامانج دەرخستنی مێژووی ئاکار و ڕەوشتە وەک ئەزمو  ، بۆ ئێمە (. کەواتە6:  ١٩٨١)مەکئینتایر،  

لە نێوان  ێک ئەم ئەزموونە دەستی پێکردوە. لێرەدا ئەزموون وەک پەیوەندیەک دەبینرێت »بخات کە لە چ قۆناغدەبێت دەری 
(.  ١١:  ١٩٨4)فوکۆ،    «لە ناو فەرهەنگ   ٢و شێوەگەلی سابژکتیڤیتی  ١کۆیەک لە مەعریفەکان، شێوەگەلی نۆرماتیڤیتی

کی ئاکار، وە هەروەها چۆن دەتوانێت  کی کورد )یارسان( ئەزموونی خۆی دەکات وەک سوژەیەیانی دەبێ ببینرێت کە چۆن تا
ەک سوژەیەکی ڕەوشت. ئەمە مێژووی یاریی حەقیقەتە. وەک ئەو جۆرەی فوکۆ دەڵێت: »ئەو  ئەزموونی خۆیشی بکات و

ژوویی وەک ئەزموون، یانی کەسێک  یاریە ڕاست و ناڕاستانەی کە لە ڕێگایانەوە کەسێک پێیدا تێدەپەڕێت بە شێوەیەکی مێ
ڕەوناسانەمان ئەمە دەبێت کە چۆن و بۆچی  (. کەواتەو پرسیاری رێ ١٣وەک بوونێکی توانا و خاوەن هزر دەردەخات« )هەمان:  

و بە چ شێوەیەک چالکیەکی مرۆیی دەچێتە خانەی ئاکار یان ڕەوشت؟ بۆیە ئەمە مێژووی هەڵسوکەوت یان نوێنەرایەتیەکان  
 ٣کو هەوڵێکە بۆ ناساندنی ئەو بارودۆخانەی تێیاندا کەسێک بوونی خۆی، یان ئەو شتەی کە دەیکات، کێشامێز نییە، بەڵ

ئەو شتە باشە و خراپە، ئەوە    - ات. بۆچی لە سەردەمێکدا چالکیە مرۆییەکان بە تەعبیرێکی ئاکاری مانادار دەکرێت،  دەک
 ی تر ئەو کێشامێزیە کەمتر بایەخی هەیە. قەدەغەیە و ئەوە قەدەغە نیە، لە کاتێکدا لە سەردەمێک

ئەمە بەو مانایە نییە کە ئاکار لی ئێمە گرنگیی نەبێت وە یان ئەوەی بمانەوێت بە تەواوی لە ڕەوشت جودای بکەینەوە، 
-بەڵکوو ئێمە جەختمان لەسەر ئەوەیە کە لەم سەردەمەدا ئەوە ئاکار و رێساکانیەتی کە کارگێڕیی چالکیەکی کۆمەڵیەتی

ئەم بیرۆکەیە پێش هەموو شتێک ڕەخنەیەکە لەو پێگە گرنگ و بەرزەی کە    یاسی دەکات تا ئەو شتەی کە ناوی ڕەوشتە.س
ئاکار لە کۆمەڵگای هاوچەرخی کوردی پەیدای کردوە بە هەوڵدان بۆ نیشاندانی ئەو خەسارانەی کە بە دوای بێبایەخ بوونی  

 تەوە. ڕەوشت ڕوبەڕووی کۆمەڵگای هاوچەرخی کوردی بوونە

ت، مێژوویەکی رەخنەگرانەیە کە بۆ دەرخستنی فرەچەشنی و فرەڕەهەندیی ئاکار و  بۆیە مێژووی ئێمە بۆ ئاکار و ڕەوش
هەر   هەمیشە  حاڵەتێک،  هەر  بە  پەیوەست  کە  ڕێژەگەریەکی  »ڕەوشتەکان  مێژووی  ئەمە  هەیە:  دیکە«  ئیمکانێکی 

(. ئامانج ئەوە نییە کە کولتورێک ١4:  ٢٠١٠دێت )ڕۆرتی،    5ازی لێرەدا ڕێژەگەری بە مانی رەفزی بونیادخو.  4لنیکەمییە
بە تەواوی لە سەر بنەماکانی ڕەوشت دابنرێت؛ لە سەر متمانە، تەبایی، و پێکەوەژیان. بەڵکو ئامانجی ئێمە لەوەدا خۆی  

پەید بنەمایانە دەبێت گرنگیی خۆیان  ئەم  بوودەبینێتەوە کە  لە ڕابردوودا  بەو جۆرە کە  ناتەباییا بکەنەوە،   6ە؛ هەروەها کە 
(. بەهایەکی ئاکاری  65:  ١٩٨٩بنەمایەکی یونیڤێرساڵی نییە لی ئێمە، تەباییش ناتوانێت بە یونیڤێرساڵی دەرکەوێت )بێرنارد،  

یدانیە کە بوونی وەک بەها تەنها بە  و ڕەوشتی پێش ئەوە ئیدەئالێکی بێگەرد و رەها بێت، کردە و پراکتیکێکی کرداری و مە
(.  ١٩٨  هەمان:ڕەوشتێک بە تەواوی ئاگامەند و هۆشیارانە نییە )  (. چونکا هیچ ئاکار و١٩١:  ١٩٨٩)ئۆکشووت،    دۆخەوە

 
1 Normativity.  
2 Subjectivity.  
3 Problematisation.  
4 Minimal.  
5 Fundamentalism.  
6 Disagreement. 
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( ئاماژەی پێداوە، هزری سیاسی ئەمڕۆژیمان پێویستە خۆی لە داوی ئیدەئال بوون  ١٩٨٩بەو جۆرەی کە ریچارد تایلۆر )
هەر   ژێر  لە  جا  دەر،  ئیپیبهێنێتە  ئیدەئالی  بێت؛  ڕادیکاڵیەتناوێک  یان  ئەوەی  ستێمۆلۆژی  بۆ  ئۆتۆپیایی،  بونیادخوازی  ی 

 (.  ٢4٠جێگایەک بۆ فرەچەشنیی واقعی بەها و بەرژەوەندیەکان بکرێتەوە، ئەو شتەی کە ئێمە بە قووڵی باوەڕمان پێیەتی)

 ا بکرێنەوە؟ ی بۆ دەبێت ئاکار و ڕەوشت لێک ج   ـ١ـ٢

اکرێنەوە و هەردووکی تەعبیرە لە یەک شت.  ئەم دوو چەمکە لێک جودا نیلەسووفان و کۆمەڵناسان،  لی بەشێکی زۆر لە فە
بەڵم لی هەندێکی تر لە زانایان، ئەم دوو چەمکە هەرچەند نزیکیش بن، بەڵم تەعبیر لە دوو شتی جیاواز دەکەن. بۆیە هەروا  

هرەمەندە  ەنتێزێک وەسف دەکات کە بەوڵی ئێمە لێرەدا خۆی بە سکە دەبینرێت ئێمە ئەم ڕوانگەی دووەمەمان هەڵبژاردووە. هە
لە ئەنجامی بەرهەمی هەندێ هزری بیرمەندی مۆدێرن وەک سپینۆزا و نیچە و هەندێ بیرمەندی هاوچەرخ وەک دۆلۆز،  

ە، جەختی  رۆرتی، تایلۆر و تەنانەت ئارنت، و بەتایبەت فوکۆ. ئەوەی کە کۆی ئەم هزرە جیاوازانە لی ئێمە کۆدەکاتەو
ت؛ هەروەها جەخت لە پێشخستنی ڕەوشت وەک دەرکەوتەیەکی ئازادی و وەک  وداکردنەوەی ئاکار و ڕەوشهاوبەشیانە لە ج 

یاساکانی   و  ڕێسا  هەڵسوکەوت،  کۆدی  لە  لە:  بریتیە  ئاکارە  ئەوەی  پێیە  بەم  نوێ.  ئەزموونێكی  ئافراندنی  بۆ  هەلێک 
دەبێت«، یان »نابێت« دەستپێدەکەن. لە ئاکاردا  »ەوە کە بە دەستەواژەگەلی  هەڵسوکەوت. ئاکار خۆی لەو کۆدانەدا دەبینێت 

هەموو کات سوژە لە بەردەم پەیڕەوکردن و پەیڕەونەکردنی کۆدەکاندایە. ئەگەر تاکێک پەیڕەوی کۆدێک بکات ئەوا لە  
ت. بەڵم ئەگەر کەسێک ل  سیاسیەدا دەمێنێتەوە و ئیمکانی ئەوەیش هەیە پاداشت بکرێ-بازنەی ئەو سیستەمە کۆمەڵیەتی

ئەوا ئەو تاکە بە لدەر دەژمێردرێت، و ئیمکانی هەیە لە هەندێ حاڵەتی گرنگدا سزایش بدرێت.   بدات لە کۆد یان کۆدەکان، 
بەڵم، ئەوەی کە بریتیە لە شێوەکانی سابژێکتیڤیتی، لی ئێمە بە ڕەوشت ناوزەد دەکرێت. لەم کاتەدا، ئیتر سوژە لە بەردەم  

بەڵکوو ئەوە خۆیەتی کە بەها یان بەهاگەلێک بۆ ژیانی خۆی    ەونەکردنی« کۆدەکان نییە،دنی »پەیڕەوکردن یان پەیڕهەڵبژار
دەبێت، نابێت« جێگای خۆی دەدات بەوەی »پێناسە دەکات و لە کۆتاییدا وەک کۆد بە سەر خۆیدا واجبی دەکات. ئیتر لێرە،  

بەهاکان ببێتە داهێنەری  یان ئەوەی ککە کەسێک چۆن دەتوانێت  نەفەسێکی تای ژیانی خۆی،  بە  بتوانێت  کەکەسیانە  ە 
پەیڕەوی ئەو کۆدانە بکات کە کۆمەڵگا برەویان پێدەدات. لە ڕەوشتدا، تاک، داهێنەر، ئازاد و دەستڕەنگینترە لە پەێڕەوی  

ەر  ایە؛ لە ڕەوشتدا، تاک لەسبەهاکاندا. لە ئاکاردا، تاک لە نێوان بژاردەی دەبێت، نابێت و پەیڕەوکردن یان پەیڕەونەکردند
ت، دەستکاریی دەکات، خۆی ل دەدات، خۆی دەدزێتەوە، لە بەرانبەریدا دەوەستێت، یان نوێگەری دەکات. بەهاکان دانووسان دەکا

لە   فرەچەشنیەک  بەرانبەر  لە  سەرپشکە  ڕەوشتی  مرۆڤی  و  شتەکاندایە،  سادەی  بژاردەیەکی  بەردەم  لە  ئاکاری  مرۆڤی 
 ئیمکانەکان. 

وە و مومکینە کە هەر یەکەیان بە شێوەیەکی ئۆتۆنۆمی پەرە مەتە، بەڵم، ئەوەش گونجااکردنەوەی ئەم دووانە زەحجی
بسێنن و ئەوەش گونجاوە کە هەر کامیان بە جودا بخرێنە ژێر لێکۆڵینەوە. لە هەندێ کولتوردا بە تایبەتی جەخت دەخرێتە سەر  

کۆدەکان توانای  و  دەوڵەمەندی  بوون،  خۆسەپان  سیستەمی  و  خۆگونجاندن  حاڵەتبۆ  هەموو  سەر  بە  کولتوری، دنیان  ە 
کۆمەڵیەتی، سیاسی و ئابووریەکان. لەم شێوە کولتورانەدا کۆدەکانی ئاکار هەموو مەوداکانی هەڵسوکەوت دادەپۆشن. لەم  

دەبێت بۆ خۆسازدانیان    حاڵەتەدا، بەسوژە بوون لە زۆرینەی کاتەکاندا لە رێگای کۆد و رێسا نیمچە یاساییەکانەوە دروست
یەتیەکان. بەڵم هەندێ کولتوری دیکەش هەیە کە تێیاندا زۆرتر سەرنج دەخرێتە سەر شێوەکانی  گەڵ بنەما یاسایی و کۆمەڵ لە

سابژکتیڤیتیی ڕەوشت. نووسینی هەر چەشنە مێژوویەک لەو چەشنە دەبێت هەموو ڕاستی و ڕەهەندە جیاوازەکانی بابەتەکە  
بخوێنینەوە، بۆیە جیاکردنەوەی ئەم دوو چەمکە پێویستە.   وویەکی ئاڵۆز و فرەڕەهەنداتوانین بە یەک پێوەر مێژبگرێتەوە؛ ئێمە ن

بۆ ئەم شتە دەتوانین دوو بەڵگە بهێنینەوە، یەکەم بەڵگەی تیۆریک، دووەم هەندێ تۆژینەوەی مێژووی فکر، کە لێرەدا خۆی  
بە دەقەکانی یارسانەوە پەیوەند دەدات. 



  ١٨٢ دایو ئاکار یوشتڕە یرداشەدوو ب وانێن ەل ارسانی 

 

 

 اکار و ڕەوشتدا پەیوەندیی تیۆریک لە نێوان ئ   ـ٢ـ٢
دەست ڕەوشت  چونکە  هەیە،  ئاکارەوە  نسبەت  بە  تایبەتی  گرنگیەکی  ڕەوشت  ئێمە،  کە  بۆ  پرەنسیپانەن  ئەو  نیشانکەری 

ناو   لە  هەڵبژاردنەش  ئەم  هەرچەند  مومکینە،  هەڵبژاردن  تێیدا  کە  دەکەن  ڕێنوێنی  ئاخێزگەیەکدا  لە  مرۆیی  کردەوەیەکی 
و   بدات  ڕوو  کۆمەڵیەتیدا  گروپەیشگرووپێکی  ئەو  ئەو    هەر  ڕەوشت  کردبێت.  دیاری  هەڵسوکەوتی  ڕێساکانی  کە  بێت 

  - گەڕانەیە بە دوای مانا لە ڕێگای پەرەسەندنی تاکایەتیەکان، کە تێیدا کردەوە خۆی دەردەخات وەک حاڵەتێکی نادووانەیی
ڕەوشت جیاوازە    لەسەر دەکاتەوە، ( جەختی  ٢٧:  ١٩٨٠ڕووانگەیەک سەرتر لە ڕووانگەی باشە و خراپە. بۆ ئێمە، وەک دۆلۆز )

رەد دەکاتەوە. دژبەری نێوان بەهاکانی باشە و    ٢. ڕەوشت حوکمدان و دادوەری ١لە ئاکار وەک شێوەیەک لە بوونی ناونشینی
)بچوک( دادەنرێت.  4)گەورە( وەل دەنرێت و لە جێگای هەندێ تایبەتمەندیی جیاوازی شێوەکانی بوونی باشە و خراپە ٣خراپە 

بە سۆز و عاتیفیەکانی نێوان توخمەکانی جەستە یان گروپێکە. لە کاتێکدا ئاکار شێوەکانی  ئاراستەکراوی پەیوەندییە  ڕەوشت  
یەت، سیستەمی بڕیار و حوکمدانە کە تێیدا دژبەری بەهاکان بە شێوەیەکی تایبەت ئاکار  5بوونە بە نسبەت بەها سەرۆییەکان.

ەبێ وەک ئەزموون، پراکتیک، سابژێکتیڤیتی و سیاسەت ببینرێت. ئەگەر پرسیاری  بەرجەستە کراوە. بەم بۆنەوەیە کە ڕەوشت د
چی بکەم؟« یان »چۆن دەبێ هەڵسوکەوت بکەم«،' پرسیاری سەرەکی ڕەوشت دەبێت بە:  دەبێ  »سەرەکی ئاکار ئەمە بێت :  

ک بکەمەوە؟«، »چۆن دەتوانم »چی دەتوانم بکەم؟« یان »چیم لە توانادایە بۆ کردن؟«، »چۆن دەتوانم دەسەڵتەکانم چال
 بڕۆمە ئەولی سنورەکانم؟« و »چۆن دەبێت بژیم؟«.

 اریدا ڕووە ڕەوشتییەکان لە دەقی ی   ـ٣
با وەک دەسپێک لە »دۆنادۆن«ەوە دەست پێکەین. لە دۆنادۆندا، هەر مرۆڤێک دوو قۆناغی هەیە: قۆناغی یەکەم، قۆناغی  

هەیە بەسەر ئەم  ی  ە؛ مرۆڤ بەدی دێت، بەڵم خۆی نە کاریگەرییت خۆیدا نیناچارییە. ئەو قۆناغەیە کە بوونی مرۆڤ لە دەس 
بوونی ئێستا دواهات و ئەنجامی ژیانی پێشووە. بەڵم ئەوەی کە گرنگە و سەرنجراکێش، ژیانی هاتنەوە نە دەتوانێت ڕەدی بکاتەوە.  

ئەم قۆناغەی دووەم کە ناچاری نییە، ئەو قۆناغەیە    ئێستا و داهاتووە. ئەوەی کە ڕابردوو نییە یان ئێستایە یان داهاتوو. کەواتە
قۆناغی دووەم قۆناغی هەڵبژاردن و ئازادیە. بۆیە دەتوانین ئەم  سەرەتای ئێستادا دەست پێدەکات.  کە لە کۆتایی ڕابردوو و  

دۆنادۆن    یقۆناغەی دووەم بە سەر دوو کاتدا دابەش بکەین؛ ئێستا و داهاتوو. هیچ کامیان ڕابردوو یان ناچاری نییە. گرنگی 
اتوویش دیاری دەکات. ئەمە وادەکات  مرۆڤ دەخاتە بەردەم دوو بەرداشەوە؛ ئێستا تاک خاوەن خۆیەتی، بەڵم ئێستا داه  لێرەدایە کە

کە ئێستا و داهاتوو لێک جودا نەکرێنەوە. ئەگەر ئێستا بە دەست خودی مرۆڤ بێت و داهاتوویش بەرهەم و ئەنجامی ئێستایەک  
 کە دەکاتە ڕابردووی داهاتوو، ئەوکات مرۆڤ ڕووانینی بەتەواوی دەگۆڕێت سەبارەت بە ژیان، ویست، ئامانج و چارەنووس. خاڵی

. ئێستا ساتی جودابوونەوە و ماڵئاواییە لە ڕابردوو، جا هەرچەند  6سەرنجڕاکێش لە دۆنادۆن بەرجەستەبوونەوەی ئەم کاتەی »ئێستایە« 
کە دەیشتوانێت کاتی مانەوە لە ڕابردوودا بێت؛ کاتی حەسرەت و ئاوات بۆ ڕابردوویەکی دیکە بۆ گۆڕینی ئێستا. بەڵم لە هەمان  

کارکردنە بۆ ژیانی داهاتوو. کاتی بڕیاردانە لەسەر ژیانی داهاتوو. بۆیە تێگەیشتن لە ئێستای دۆنادۆن   وکاتیشدا کاتی پالن  
مرۆڤ دەخاتە بەردەم »بژاردەیەک«، کە بژاردەی بڕیاردانە بۆ ئێستا و بەتایبەت ژیانی داهاتوو. دۆنادۆن تێگەیشتنێکی ڕەوشتی 

لە چارەنوو ئەگەر  یارسان،  تاکی  بۆ  دەکات  و  سدروست  بەردەوامی  دەتوانێت هەم  دۆنادۆن  ئێستای  بۆیە  تێبگات.  ئێستا  سازی 
ڕابردوو، یان قۆناغی ئازادی و داهێنان بێت بۆ دەربازبوون لەو ناچاریەی کە بەسەریدا سەپێندراوە. ت گیرخواردن بێت بەدەس

 
1 Immanent. 
2 Judgment. 
3 Good/Bad. 
4  good/bad.  
5 Transcendent.  

 ی مک ەچ  ەب تێدر ەد ێ گر استڕوەاستڕ ەک ەکانیە کەناو ەر ەه  ەمکەچ  ەو هتد. ل دایرێد ،ی رتۆر  ز،ۆلۆد ،ۆفوک کەو ی سووفانە لەیف  ی هزر ەل ستا«ێ»ئ 6
 . ەوییەئازاد
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کە بە جۆرێک لە جۆرەکان  کە هەن  ئەگەر لە دۆنادۆنیش بگەڕێین، ئەوا لە دەقەکانی یاریدا چەندەها تێگە و ڕووانینی دی
کەوتەی ئایینی یاری. وەک لە بەندی خوارەوەدا دەردەکەوێت، مرۆڤی ئازاد ئەو  ئیمکانی ئازادی و بژاردە دەخەنە بەردەم شوێن

بۆ   ئەوەمان  بەندەدا  لەم  بێبەشە.  بەهرە  لەم  نائازادە  کە  ئەوەیش  و  ئەنجام،  دەگەیەنێتە  کۆتایی  هەتا  ڕاگەی  کە  کەسەیە 
 هەتاکوو کۆتایی:  –«ئەوسەر »کە مرۆڤی یاری خاوەن ئەزموونی ژیانی خۆیەتی هەتاکوو  دەکەوێتدەر

 مێردی نائازاد وە یاری ئەو وە دەر                 مێردێ ئازادە ڕاگەش بەرد ئەوسەر                
 (١66  :)طاهری                                                                                             

کە کەسێک بەڵم ژیانی ئازادی هەڵگری بژاردە، ئەو ژیانە نییە کە لە خۆوە بەدی بێت. ژیانی لەو چەشنە ئەو کاتەیە  
پڕاوپڕ باوەش دەکات بە ژیاندا و خۆی بۆ تەرخان دەکات. ئازادی بە مانای ڕزگاربوون نییە لە بەند و سنوورەکان. ئازادی 

 رۆڤ بە تەواوی خۆی بۆ ئەو ژیانە تەرخان دەکات کە دەیەوێت، ئەو کاتەی کە دەست و دڵ دەبێت بە شەرە:ئەو ساتەیە کە م 

 هەر کارێ بەدەن ئانە مەکەرە     دەست و دڵێ وێت بکەرە شەرە                  
 ( ٣٧٢، ل.  ١5بند    :ە ، دورە بارگە بارگ٢٠٠٧،  سرانجام)                                                           

لە دەقەکانی یاریدا گەلێک بەڵگە هەن کە من لە ئەوی تر جودا ناکەنەوە. لە فەلسەفەی ئاکاردا من و  ئەو یان تۆ  
تۆدا. ئەمە بۆ تەنگ و چەڵەمە و  لێک جودان. حەز و خۆشیەکانی من بە مانای هاوبەشبوون نییە لە حەز و خۆشیەکانی  

ە گرفتێکدا بم مەرج نییە ئەوە حەتمەن گرفتی تۆیش بێت. بەڵم ئەم پەیوەندی نێوان من و  گرفتەکانیش ڕەوایە؛ ئەگەر من ل
لە هزری ڕەوشتیدا یەکسەر پێچەوانە دەبێتەوە. فوکۆ فێرمان دەکات چێژ ئەرێنی و هاوبەشە. ئەم شتە لی  ە  تۆ یان ئەویدیی

ەرجی هەموو دەسپێکێکی ڕەوشتە. ئیتر بە پێچەوانەی  ز حەزە کە ئەرێنی و هاوبەش دەمێنێتەوە. لی لێڤیناس، ئەویتر مدۆلۆ
ئاکاریبوونی کالسیک من و تۆ لێک جودا نین. ئەم هاودڵیە و ئەم پەیوەندیە دوولیەنە لی یارستان بە جۆرێکە کە هەرکەس  

ئازادیەکە کە    بەڵم ئەم چەشنە لە ئازادیە تەنها بۆ یاری نزیک نییە، بەڵکوو  دەبێت بە دەست و دڵ لەگەڵ یارەکەیدا بێت.
بۆ هەموو دونیایە، هەروەها کە بۆ تەیموور بووە. پەیوەندی نێوان من و تۆ وەک ئەو هێزەیە کە ئەژنۆکانمان )زانو( دەیدەن 

 ت کە پێکەوە )وە هەم( بکرێت.بەیەک، تاکوو لە ئەنجامدا ببێتە بەرهەم. هەموو دەسکەوتێک ئەوکاتە بەدی دێ

 نە دوکانی یار خەوەردار نییەن            یار نیەن هەرکەس دەس و دڵ چەنەش          
 (١6٧  :)طاهری                                                                                           

 یان: 
 ئازادی عالەم دادڕەسی داد بۆ   یاران مەر ئەوسا تەیموور دڵشاد بۆ             

 (١6٧  :)طاهری                                                                                             

 یان: 
 تا پەی باقی تۆ بکەران ئاخێز             نە جەم ئەو زانووی یەکتر بدان هێز             

 ( ١4٧، ل.54بند    :وس ، دیوان بابانا سرانجام)                                                                     
 هەروەها: 

 پەی یەک بکەردێ دەسباری وە هەم             وە ئەدەب وە جەم بنیشدێ بێ غەم              
( ١65، ل.  6٢بند    : ، دیوان باباناوسسرانجام )                                                                   



  ١٨٤ دایو ئاکار یوشتڕە یرداشەدوو ب وانێن ەل ارسانی 

 

 

ە خودا لە پەیوەندی خۆتان لەگەڵ مرۆڤەکاندا بدۆزەوە. ئەو وێنانە لەم بەندانەی  ئایینی یاریدا پێشنیاری زۆر کراوە کلە  
خوارەوە بەم شێوەیە: دیداری یەک، پۆلی هاودڵ، ئاوێنەی زێالن. کەسی تەنها زوو هیالک دەبێت، بەڵم کەسانێک کە پشتی 

 ەوە: یەکن، دەست و ڕوویان بە جوانی یەک دەشۆن

 مەولم مەدەو کام بۆ دیدەداران                   ن بیمشان بشۆرا وە دیدار یەک                 
 ( ٣٩٨، ل.  ٧٠بند    : ، دورە بارگە بارگەسرانجام)                                                                 

 یان: 
 چ ئامان لوان کاوەم چ کارەن     من کە سەمەدم نە چهرەی یارەن             
 (١6٩  :)طاهری                                                                                           

 بەیدی بنێشدێم پولی هام دڵی     پولی هام دڵی، پولی هام دڵی               
 نە جەم حەل مۆ گردی موشکلی    ەریم جڵی ئایینەی زێالن بد                  

 ( 5٢٣، ل.  ٨بند    :، دورە  قەولتاس سرانجام)                                                                     
 یان: 

 یار بێ یاوەر زوود مەبۆ هەلک             یار بێ یاوەر بنیشۆ وە تاک                 
 (١6٩  :)طاهری                                                                                            

 : هەروەها
 مێردان پشتی برایی، مووە بە موو بەستە   خەڵەت نابێ لە شۆن ناچێ بە عەبەستە      

 قەوڵی پادشا و پیر نەگرن بە شکەستە     یەکتری شوستە  دەست و بیمیان بە جەمالی 
 ( 5٩٧، ل.  ٩5بند    : ، دیوان عابدینامسرانج)                                                                     

مورید  وەک  خۆی  هەر  ڕاستیەکانە،  تەواوی  هێمای  کە  سەهاک  سوڵتان  تەنانەت  هەیە،  پیرێکی  یارییەک  هەموو 
بێت هێما هەرە دیارەکانی ئەو ئایینەیش پەیڕەوی  دەناسێنێت. ئەمە ئەو پەیوەندیە هاوسەنگ و هاوئاستە دەگەیەنێت کە تەنانەت دە

کەسێکی دیکە بکرێت. پیر و فێرخواز )تالب( هەردووک پێویستیان بە    یینەوە پڕۆسەیەکە کە دەبێت بە هاوڕێبکەن. خۆدۆز
یەک    یەک هەیە؛ هەردووکیان دەستی یەک ماچ دەکەن؛ پەیوەندی نێوان مامۆستا و فێرخواز پەیوەندیەکی دوولیەنەیە تاکوو

 لیەنە: 

 دەس یەک بۆسان خاکە و پای هەمەن            پیری و تاڵبی پەروانە و شەمەن           
 (١٧٠  :)طاهری                                                                                           

یەکێکی دیکە لە تێگەهـە سەرنجڕاکێشەکانی دەقی یاری باوەڕبوونە بە نەبوونی خراپە، بە مانای زاڵبوونی خراپە وەک  
لە هاوسەنگی و گۆڕاندایە، بۆیە خراپە بۆ ئەم    دەست. شتێک هەیە کە ناوی بوونە وەک گشت، چونکە ئەم گشتەهێزی باڵ

 و دڵپیسی دەڕەوێتەوە: « دڵئێشان»هاوسەنگیە بوونی نییە؛ کەلمی حەق کە وەک هێمایەک لە گشتەوە دێت، 

 جەمدا بۆنێش کدرەتە  هەر کە نە                  وە ڕۆحمان وەشەن وە گیان رەحمەتە        
 نەنیشت وە ئەرکان نەورد لززەتە           وە کەلم حەق نەبۆش سۆبەتە              
   ئەو وە هامقەولش نەنیۆ حورمەتە         چەنی یاوەرش نەویش سیففەتە           

  بەشش بوڕ تۆ نەبۆی قودرەتە          پالرو خواران نەبۆش مۆبەتە             
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 بەوەیش نە جووق ئالو سەرکەتە        بڕەژش وە ڕەنگ ژارە و مافەتە           
 للەتە زاڵم نەوانێ نە ڕای ز        یارانت ئەو هەم ناچان توهمەتە          

 ( ١5٠، ل.  5٧بند    : ، دیوان باباناوسسرانجام )                                                                    

ئەو ئەگەر دەردت دێ شوێن تەنانەت شوێنکەوتەی یاری داوەت دەکرێت کە وەڵمدانەوەی خراپە بە چاکە بداتەوە.  لە هەن
 پێشکەش بکات، تۆ بە گیان وەڵمی بدەوە چونکە وەڵمەکەت بۆ تۆ سوودە، بەڵم ئەو هەر لە زیاندا دەمێنێت:

 فەند و فێڵییاری نەکەران وە         جەوزشان وە دەستەن سەرچشمەی نێڵی    
 ( ٣٩4. ل.  64دیوان بارگە بارگە: بند    سرانجام،)                                                               

 پەرێ تۆ سودە پەی ئەو زیان                ئەو مەواچۆ دەرد تۆ باچە گیان        
 (١66  :)طاهری                                                                                            

هـ لە دەقەکانی یاری کە ئاماژە بێت بە ڕوانگەی ڕەوشتی، ئامادەبوونە بۆ دیالۆگ و دانووسان. لە  لە دوایین تیگە
ەوێنی گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە،  ڕوانگەی ڕەوشتیدا ڕاستی بە شێوەی بەردەست و رەها بوونی نییە. بۆیە ڕاستی دەبێت بە ه

نییە،   بوونی  تێیدا  ئازار  دەکرێت کە  وەسف  بەهەشتێک  یاری وەک  ئایینی  بڕوا سەرەتاییەکان.  دەربڕین و چاککردنەوەی 
نێوان تاکەکان نییە لەوێدا. ڕاستی   یچونکە کەس کاری بە کاری ئەویدی نییە. ئەمە بە مانای بێپڕەنسیپی و سەرگەردانی

ە. ئەم دیالۆگە تەنانەت لەسەر  یقەهر و قار« لە ئارادا نی»ەدی نەهات ئازار،  ، بەڵم ئەگەر دەرئەنجامێک ببابەتە بۆ مشتومڕ
 خودی ئایینی یاریش ڕەوایە؛ بەڵم هەروەها 'کالم' وەک دەقی پیرۆزیش دەگرێتەوە. بۆیە هیچ شتێک وەک دۆگم دەرناکەوێت: 

 ەدارۆکەسی وە کەسی کاری ن     یاری جەنەتەن، ئازار نەدارۆ            
 (١٧٠  :)طاهری                                                                                           

 یان: 

 دۆستم نەورەشو دین وە دیناران               ڕاگەو ڕا داری وە زوور نەڕانان        
 وەرنە ئەز وە ژار پەی گازوماران       یاری نەکەران پا قەهر و قاران          

 ( ١١5، ل.  ٣٩بند    : ، دیوان باباناوسسرانجام )                                                                   

 هەروەها: 

 بۆ میتان بێژن وەکو یاسینێ                بە کالم نەرم کەن سەرێ ئاسنینێ     
 ( 6٢٣، ل.  ١٣٨بند    : ، دیوان عابدینسرانجام )                                                                    

 هەمدیسان: 

 وەشا پا کەسە وە یاریش خۆوەن       ەرزەن مەچڕۆ، نەوبەی بابۆوەن ف      
 یاری و کالم جای گفتوگۆوەن         

 موهر بی هەفتاد و دوو بارگەی مەولم               جای گفتوگووەن ڕای کۆج و کەلم   
 نمەبۆ تەمام باقی بارگەی سڕ         

( ٣٩٩، ل.  ٧٢بند    : )کالم، دورە بارگە بارگە                                                                   
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 هەروەهاش: 

 وە ئایین کەس بەد نمەوانی            ئەگەر ئایین وێت وە خاس مەزانی      
 (١66  :)طاهری                                                                                           

 یارسان وەک ئایینێکی ئاکاری   ـ4

لەم ئایینەدا وەک هەموو ئایینێکی تری ناوچەکە، جەخت لە سەر  بە وردبوونەوە لە دەقەکانی یارسان، بۆمان دەردەکەوێت کە 
گریمانەیە رەدە کە یارسان لە ڕووی پێگەی ئاکار    کردنی سنووری نێوان من و تۆیش دەکرێتەوە. بۆیە ئەمسازی و دابیننۆرم 

ی و جوولەکە دژبەری نێوان  و ڕەوشتەوە بەتەواوەتی جیا بێت لە ئایینەکانی تر. لە دەقی یارسان، وەک دەقی ئیسالمی، مەسیح
چەوانەی زۆریش  باش و خراپ، یان دووانەویستیش بە قووڵی دەبینرێت، جا هەرچەند وەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا، بەڵگەی پێ

بوونیان هەیە. لەم دەقانەدا ئاکار وەک کۆکەرەوەی نۆرمەکان هەروەها دەورێکی باڵ دەنوێنێت و هەندێ جار ڕەوشت کەمڕەنگ  
ە. بۆیە دژبەری و پارادۆکسێک لە نێوان دەقەکاندا هەیە. با لەمەودوا هەندێ بەڵگەی دەقی وردتر بخەینە ڕوو کە لە  دەکاتەو

 ا گرنگیەکی تایبەتیان هەیە و زۆرتر ڕووە ئاکاریەکانی ئەم ئایینە دەردەخەن. دوکتۆرینی یارساند

شتێک نییە کە بۆ هەموو کەسێک بێت. بۆ هەر زاتێک دەرەوە و ناوەوەیەک   ١پێش هەموو شتێک، زاتی خودایی 
و خەو  ناپاک  ناخوداییش  زاتی  و  بێگەردە  و  پاکە  زاتی خودایی  ناخودایی هەیە.  و  زات خودایی  زات وەک  هەیە.  شدار. 
اتەی هەیە خودایی ئاوڵناوێک دەردەکەوێت کە دەدرێتە پاڵ کەسێک وەک بەشێکی دانەبڕاوەی ئەو کەسە. ئەوەی کە ئەو ز

دەبێت و ئەوەی کە نیەتی، لە دەرەوەی ئەم خانەیە دەمێنێتەوە. زات ئەو شتەیە کە نەگۆڕە، دەستکاری ناکرێت، لە دەرەوەی  
ەق و نەگۆڕەیە کە تەنها بوونی کافیە بۆ ئەوەی شێوازی بوونی کەسێک بەتەواوی بگۆڕێت.  ویستی تاکە. زات ئەو ماکە ڕ

اتوانێت ناپاک بێت و بە پێچەوانەوەیش. بۆیە لێرە ئیتر ویستێک، ئازادی و بژاردە مانای نامێنێت.  ئەگەر زاتێک پاک بوو، ن 
ەکی دیکە دەقی یاری لە بەندی ئەم جۆرە توخمە  بوونی ئەم چەمکە گرنگە لە دەقی یاریدا ئەوەمان پێ دەڵێت کە لە لی

نی خۆی رێکبخات بەو شێوەی کە لە سەرەوە باسمان کرد.  ئاکاریەدایە تاکوو نەتوانێت لەگەڵ توخمە ڕەوشتیەکاندا بە ئاسا
تەوە، بە  جگە لەمە، بونیادخوازی و رەهاگەریی دووانەیی تایبەت بە ئاکار کە زۆربەی کاتەکان تایبەت بە ئایینەکانیش دەکرێ

رتاوە بێگوناە و  زۆری لە دەقی یارساندا هەیە: وەک گورگ و بەرخ، گورگ پێشتر و لەسەرەتاوە تاوانبار و بەرخ هەر لەسە
گورگ ئەو بوونەوەرەیە کە خاوەن زاتی گورگە، کەواتە ناتوانێت گورگ    (.  ٢٣، ل.  ١٨بند    : )سرانجام، دیوان شاخوەشین  پاک

ەن زاتی بەرخبوونی خۆیەتی. ئەم دووانەییە لە وێنەیەکی تردا هەر بە جوانی دەبینرێت و هەر  نەبێت؛ بەرخیش هەروایە، و خاو
(.  ٩4(؛ خایین و زولفەقار )زەبوور حەقیقەت:  4٣ردان لە بەرانبەر گوناکار و بەدکار )زەبوور حەقیقەت:  هەیە : میرزا و مە

بە ناپاکی هاتووە، بۆیە جێگای متمانە نییە. زولفەقار    ناپاک ئەوە نییە کە دەبێت بە ناپاک، بەڵکوو ئەو کەسەیە کە هەر
متمانە وەک بەشێک لە پاکی لە زاتیدایە، بۆیە زولفەقار جێگای  خاڵی پێچەوانەی ناپاکیە، چونکە هەڵگری زاتی پاکە، و  

کات   هەموو  یاری  شوێنکەوتەی  ئایا  کە  دەکەنەوە  پرسیارەمان  ئەو  ڕووبەڕووی  چەمکانە  ئەم  بوونی  و  متمانەیە.  ئازادە 
بووندا، وێنەی شتی لێنەدراوە وەک دوو جەمسەر. لە کاتێکدا لە ڕەو سەرپشک؟ لە ئاکار، وێنەی باش و خراپ، نەگۆڕە و دەست 

لەم چەشنە بوونیان هەیە، بەڵم زۆر بە لێڵی نەک وەک دوو جەمسەر؛ کوالیتیی ئەم جەمسەرانە بەجێگای دوو خاڵ، بەسەر  
. ئەژماردا دابەش کراونخاڵی بێ 

 
1 Divine essence. 
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بڕگەیەکی هزری ئاکاریانەی یارسان دەستنیشان بکەین. جودا لەم وێنانە دەتوانین وێنەی لۆژیکی دووجەمسەریش وەک  
دووانەن؛   ئاوەڵناوەکان  دەکرێت.  دابەش  خراپ  و  چاک  بەرەی  دوو  بەسەر  دونیادا  لە  شتێک  هەموو  لۆژیکە  ئەم  بەپێی 

لە زۆرێک لە ئایینەکانی ناوچەکەدا دەبینرێت، وەک ئیسالم،  کەسایەتیەکان خراپ و باشن. ئەم لۆژیکی دووجەمسەریە  
ەسیحیەت و جولەکە. لە ئایینی یاریشدا ئەم دووجەمسەرییە هەر هەیە لە ژێر ناوی جۆراوجۆر و بە بۆنەی جیاوازەوە. وەک  م

 ئەم دوو بەیتەی خوارەوە:  

 ور نە گل و خار هامیتن و هم  هامیتن و هم، هامیتن و هم            
 دوچواردت و یک وستن نە یک رم    ظلمت و نورت چی فانی پرغم        

 ( ٣٩٢: ٢)روحتاو                                                                                           

ی، ئەوا لە  ئەگەر لە ڕەوشتدا ئەسڵ لە سەر سابژێکتیڤیتی و دۆزینەوەی مانا بێت بۆ کردەوەیەک لە لیەن بکەرەکە
گرنگی   خودمانایی  و  تاکەکەسی  پێداویستی  لەسەر  ئیسالم  وەک  یارسان  لە  بەڕۆژووبوون  کە  دەبینین  نمونەیەکدا  چەند 

ت لە لیەن هەر یاریەک. ئەمە هەر لە شیعرێکدا کە بە هی خودی نەدراوە. بەڕۆژووبوون ئەرکێکە کە دەبێ بەجێ بێپێ
 (. یان لەم دەقی خوارەوەدا:6٣:  ٢٠٠6پیربنیامین دەناسرێت هاتوە )ڕۆستەم، 

 هرکس نگیرو سە رووژە یاران نکرو داوات پادشاهی  بگیران سە رووژە یاران داوات پادشاهی 
 بشش نمدان ج خرمن دوو چیایی      

 (6٢:  ٢٠٠6)ڕۆستەم،                                                                                       

 ژوو دەبن و هەر کەس سێ ڕۆ بەڕۆژو نەبێت لە عەشقی یاران، بنیامین و پیرموسا بێبەری دەبێت«  ن سێ ڕۆژ بەڕۆ»یارا 

یۆنانی کۆن و ئایینەکانی ڕۆژهەڵتی ناوەڕاست، جیاوازیی  ئەگەر بەراوردێکی خێرا بکەین لە نێوان هەمان کردار لە  
بەم شیوە ئەم کردارە لی یونانیەکان    مێژووی سێکسوالیتەوکۆ لە  نێوان دوو ڕوانگە لە بەڕۆژووبوونمان بۆ دەردەکەوێت. ف

ار نییە،  وەسف دەکات، کە کردارێک نییە وەک ئەرک چاوی لێبکرێت. کاتی بۆ دیاری ناکرێت. ژمارەی ڕۆژیش هەر دی
بڕیار دەدات   جۆری بەڕۆژووبوون هەر دیار نییە. دیاریکردنی هەموو ئەمانە بڕێارێکە لە دەس خودی تاک. ئەو خۆیەتی کە

ئەمڕۆ بەڕۆژوو بێت یان مانگێکی دیکە، ئەمساڵ یان ساڵێکی دیکە. ئەو پراکتیکی ئەم کردارە دەکات هەر کات بینی بۆ  
(. دەزانین لە دەقە فەلسەفیەکانی یونانی کۆن  ٢٢٧-٢١4:  ١٩٨4ویستی پێیەتی )فوکۆ،  پاککردنەوە و زاڵبوون بەسەر خود پێ

ون دامەزراوە و دەیان نموونە هێنراوەتەوە کە پرەنسیپی پەیڕەوکردنی تەنها هەستی تاکەکەسی  بەڕۆژووبوون لەسەر بە ڕەوشتبو
هاوچەشن، ئەو دەرئەنجامەمان بۆ دەردەکەوێت کە  خودی کەسەکەیە نە شتی تر. لەم کولتورەدا، لە سەر ئەم بابەتە و بابەتی  

ەدات بەڕۆژوو بێت یان نە، چۆن بەڕۆژوو بێت، کەی بەڕۆژوو  ئەوە تاکە کە لە پرۆسەی سابژێکتیڤیتی و مانادوزینەوەدا بڕیار د
 بێت، هتد.  

ئەمر و جیاکردنەوەی   ئەگەر گرنگترین کتێبی یاری سەرەنجام یان کەڵمی خەزانە بێت، لێرەدا خوداپەرستیش هەر لە سەر
نێوا لە  یاری.  ئایینی  پەیڕەوکردنی  لە  بریتیە  خواپەرستی  نۆرمی  خودانەپەرستە.  و  نەکردندا  خوداپەرست  و  پەیڕەوکردن  ن 

بژاردەیەک نییە؛ ئەگەر بژاردەیەک غەیری پەیڕەوکردن بێت، ئەوە جگە لە وەدەرنان و دەرکەووتن لە نۆرم هیچی دیکە نییە.  
:باوا ناووس دەڵێت 
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 ئاسیاوم نیاوە جەی تاش کاوا               ئەز ناوسەنان جەی بەرزە ماوا        
 فەردا مەوینی ڕووشیان سیاوا               نیاوا هەرکەس نەهاڕۆ بەل            

 (5١:  ٢٠٠6)ڕۆستەم،                                                                                      

نەهاڕێ،    ئاشی خواپەرەستیم داناوە، هەر کەسێک باراشی خۆی تێدا من ناووسم لەم شوێنە بەرزەدا و لە ناو ئەم بەردەڵنەدا  »
 « .دواڕۆژ ڕووڕەش دەبێت

جگە لەمەش هەر شتێکی تر ڕووڕەشیە. ئەمە بە  تەنها یەک تەفسیر لە ڕێگەی ڕاست هەیە و ئەویش لی منە و  
 ویستی رەوشتیە کە لە هەندێ لە دەقەکانی سەرەوەدا بینیمان. یان لەم بەیتەی خوارەوە: پێچەوانەی پرەنسیپی ڕێژەیی 

 پەی یار شەڕ ناچدێ نەوا گومڕا بۆ           خوا بۆ  هەر کارێ خەیرەن پەی خەیر   
 ( ٣٢١:  ٢٠١٠)طاهری،                                                                                     

یین، ئاکار و هەر دوگمێکە. بەڵم سروشتی مرۆیی لە ڕەوشتدا شتێکە کە بە کامڵی  سروشت بەندێکی نەگۆڕی ئا
ت کە لە چەند  پەراوێز خراوە. ئەم بەندەی ماریفەتی پیر شالیار سەلمێنەری سروشتی نەگۆڕە. سروشت لێرە هەمان ڕۆڵ دەبینێ

ە لە ئەگەری هەڵگری و ناهەڵگریدا  دێڕ سەرووتر زات دەیبینی، یانی خستنە پاڵ ماکێکی نەگۆر بۆ شت یان کەسێک، ک
 شوناس و بوونی ئەو کەسە بەتەواوی دەگۆڕیت؛ مریشک لە هێلکەیە و هێلکەیش لە مریشک: 

 گاهێ پڕبەرگەن گاهێ بێبەرگەن              داران گیانداران جەرگ و دڵ بەرگەن 
 رەواس جە رەواس وەرگ جە وەرگەن               ەرگە جە هێڵە و هێڵە جە کەرگەنک  

 (5٩:  ٢٠٠6)ڕۆستەم،                                                                                      

 یان:  

 گاوم وایرەن زاتش نە کەڵەن          زاتش نە کەڵەن، زاتش نە کەڵەن       
 هەنەش نیشانە شاخش پەل پەڵەن    زاتش ئەحمەدەن نازش چەوەڵەن         

 ( 4٩٣، ل.  ٣5دیوان کەماکەنان: بند    سرانجام، )                                                                

 نە سڕ زوهوور کەرد خوەشین خورشید            خوەشین خورشید خوەشین خورشید،      
 دش زات نەدانەی ئومید بروز کەر          نەو شەقەی شەهبال، شەهباز سفید    
 ( 45، ل.  ١5٩، دیوان شاخوەشین: بند  سرانجام)                                                                  

لە یارساندا وەک هەر دۆکترینێکی ئاکاری بەرپرسیارێتی ئاکاری دەتوانێت بکەوێتە ئەستۆی کەسێکی تر. لەم نموونەدا 
 مارکردنی کرداری چاکە و خراپە لە ئەستۆی پیرموسایە :  تۆ

 بلەی هەقانیش نە پەردیوەرەنقی              محاسب پیرمووسی ساحێب دەفتەرەن  

 یان ئەوەی کە: 

رەزبار تکاکاری مەحشەرە 
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لە نمونەکانی پێشوودا بینیمان کە ئەوە ئەرکی خودی تاکە کە تاکوو کۆتایی ڕێڕەوی خۆی بڕوات. بەڵم راستی لە  
 یارستاندا هەموو کات ئەو پڕۆسە تاکەکەسیەی رەوشت نییە لە دۆزینەوەی ڕاستیدا، بەڵکو گرتنی دامێنی سوڵتانە: 

 ن سوڵتان وە راست بگێرۆ داما                 هەر کەس نە جەم دا نە بیرۆ ئەرکان
 جە رۆژ حساو وە دیاریەن                  ئانە حەقیقەت مێرد یاریەن         

 (٨6:  ٢٠٠6)ڕۆستەم،                                                                                         

 پاداشت و چاکەدانەوە و تەمێکردن مێکانیزمی رێکخستنی هەڵسوکەوتەکانن:

 هانا ئەی یاران راز نەکەران فاش                  راز نەکەران فاش رازنەکەران فاش 
 بن نە داش نەکا سەرەنجام پختە                   ئی واچە وە رەمز واچن پەرێ تاش

 ( ٨٨)رۆستەم:                                                                                              

 « .رازە نهێنیەکان باڵو مەکەنەوە دەگینا لە دوارۆژدا لە کوورەی ئاگردا دەسووتێن»

سەرسپاردن   سروودی  یان  دونیا  بوونی  دروست  چۆنیەتیی  سروودی  لە  وەک  دەبینرێن  سروودەکانیشدا  لە  هەر  توخمانە  ئەم 
 (. ٩٣- ٩٠)رۆستەم: 

 ئەنجام   ـ5

ئەوەی کە بۆ توێژەری وەک ئێمە ڕوونە، ئەوەیە کە دەقی یاری هەڵگری پارادۆکسێکە لە ڕووە ئاکاری و ڕەوشتیەکانەوە.  
بەڵم پرسیار ئەوەیە کە ئەم دژبەریە لە کوێوە سەرچاوە دەگرێت؟ یان چۆن دەبێت لەگەڵ دژبەری وەهادا هەڵسوکەوت بکرێت؟  

مەتە. بڕیاردان و یەکالکردنەوەی ئەم پرسانە زەحمەتە چونکە دەقەکان گرفتی  وەڵمی پرسیارگەلی لەم چەشنە یەکجار زەح
جیددی بۆ توێژەر دروست دەکەن لە سێ ڕووەوە: ڕووی یەکەم، چونکە کۆی دەقە یاریەکان دیار نییە و جارێک کەسیش بە  

لی یاریەکان بە لێڵی دەمێنیتەوە. دیاریکراوی ژمارەیان نازانێت. ڕووی دووەم، گرفتی ڕیزبەندیە؛ ڕیزبەندی دەقەکانیش هەر  
کام دەق سەرچاوەی یەکەمە لە ڕاڤە و شیکاری، و کامەیش وەک پاڵپشت دێت؟ ئەمەیش گرفتی جیدی بۆ توێژەر دروست  
دەکات. زیاد لەمانە، وەک ڕووی سێیەم، دەقی یارسانی بەرهەمی یەک قۆناغی زەمەنی نییە، بۆیە ڕاڤەی هەر دەقێک  

ۆی و دواتر دۆزینەی پەیوەندی لە نێوان ئەم دەقانە کە هەر کام هی سەردەمێکن کارێکی یەکجار  بەپێی دۆخی سەردەمی خ
 دژوارە. 

بەڵم لێرە و بە پێی پێویست و لە ئاستی ئەم تێزە بچووکەی ئێمە، دەتوانین بەم شێوە وتەکانمان کورت بکەینەوە کە ئەو  
ئایینە وەحدانی و تاقانەپەرستەکانی وەک ئیسالم، جولەکە و    جۆرەی کە ئەمڕۆ دەگوترێت یارسان لە ڕووی بنەماوە لەگەڵ 

مەسیحی جیاوازیەکی بەرچاویان هەیە، ئەگەر ڕووە ڕەوشتیەکانی ئەم ئایینە لە بەرچاو بگیرێت. لە ڕاستیدا ئەم ڕووەیە کە  
ب و هەندێ  بنەمای فکری  بەڵم ئەگەر هەندێ  ناوچە جیاواز دەکاتەوە.  ئایینەکانی دیکەی  لە  نەمای فەلسەفی یارسان 

بکەینە پێوەر، ئەوا دەبینین کە لە سەر بنەمایەکی ساکار و سانای وەک پێگەی ئاکار و ڕەوشت جیاوازیەکی ئەوتۆ بەدی 
ناکرێت لە ناو ئەم ئایینەدا. یارسان وەک هەموو ئایینە تاقانەپەرستەکان هەندێ جار هەر وەک ئایینێکی دووانەیی دەمێنێتەوە؛  

ئایینی یاری کەمترین گرنگی دراوە بە ئەزموونی بەسوژەبوون و دواییش ئەزموونی رەوشتی بوون. پرۆسەی  لەم جۆرە دەقانە لە  
مانامەندی و ماناویستی ئەگەر لە رەوشتدا پڕۆسەیەکی فرەچەشنە بۆ گەیشتن بە سوژەبوون، ئەوا لە یارساندا ئەم پڕۆسەیە  

ە سوژەبوون دیاری دەکات. وەک دەق هەموو کات بوونی نییە و زۆر کات بیر و بڕوایە ک
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بۆیە دەتوانین گرفتەکە بە شێوەیەکی دیکە دابڕێژینەوە و بپرسین کە ئایا لە ئایینی یاریدا جگە لە دەقە پیرۆزەکان،  
سەرچاوەیەکی   دەتوانێت  ڕەوشت  کوردی  کومەڵگایەکی  هەر  وەک  یانی  هەبێت؟  تری  سەرچاوەیەکی  دەتوانێت  رەوشت 

شنە پەیوەندیە مەودا و ساتێکی تر دەخوازێت. بەتایبەت ئەم چەشنە  کۆمەڵیەتی هەبێت تاکو دەقی ئایینی؟ لێکۆڵینەوە لەم چە 
بکرێت یان وەک فەلسەفەیەک. بۆ  پرسیارە دەمانگەیەنێت بە پرسیارێکی دیکە کە ئایا دەبێت یارسان وەک ئایینێک چاو لێ 

یارسان بێت، ئەوا ئەم    نموونە، ئەگەر خۆدەرخستنی خودایی لە هەر حەوت حاڵەتە دۆنادۆنیەکەدا خاڵی هەرە گرنگی دۆگمای
بنەمایە یارسان دەباتە دەرەوەی خانەی هەموو فەلسەفەیەک؛ جۆری دەربڕینی ئاکاری یارسان، دەمانبات بەرەولی ئایین، جا  
هەرچەندیش لە هەندێ ڕووەوە لە ئایینەکانی ناوچە جودا بێت. بەڵم ئەگەر ئەم بنەما دوگماتیکیەش وەک پێوەر وەرنەگرین،  

ینیمان، لە بیر و بنەماکانی تردا دەتوانین گەلێک توخم و بڕگە بدۆزینەوە کە سەلمێنەری پێگەی ڕەوشتی یاری  هەروەها کە ب
دەکەن؛ دەرکەوتە رەوشتیەکان دەتوانێت بەڵگەیش بێت کە یاری زیاتر فەلسەفەیەکە تاکوو ئایین. یەکالکردنەوەی ئەم پرسیارەی  

ەرەکی، کە یارسان ئایینێکی ڕەوشتیە یان ئاکاری. بۆیە هەتاکوو وەڵمی ئەم  کۆتایی هەر بەندە بە یەکالکردنەوە پرسیاری س
پرسیارە، وەڵمی ئەوەی دیکەیش هەر دەبێت بە هەڵپەسێردراوی بمێنێتەوە.  
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