
ئیالهیاتی نەفی*
)لێکدانەوەیەکی فەلسەفییانەی بوونی یەکەخوازیی ئایینی و 

دەرەنجامە ستەمکارانەکانی(
سروشت کوردی

ئیالهیاتی ئیسالمی بە گشتی ئیالهیاتێکی نەفیکەرە. لە بانگ و سەاڵوە گرتوویەتی 
تا دەگاتە وتاربێژیی مەالکانی، هەمووی نەفیی غەیری خۆی دەکات. ئەوەی لەو 
جیاواز بێت بە شەڕی دەزانێت و داوای نەمانی دەکات. بوونی یەکەخواز وەکوو 
میتافیزیکێکی نەفیکەر لە الیەن ئیالهیناسەکانی جیهانی ئیسالمەوە لە فاڕابی تا 
دەگاتە غەزالی پاساودراوە و دژی هەموو جیاوازییەکان بووە. لە بواری سیاسەتدا 
وشەی “ئۆمەتی ئیسالمی” بۆ نەفیی نەتەوەی جیاواز بووە، تەنانەت کاتێکیش 

باس لەوە دەکرێت ئێمە هەموومان لە نەتەوەی جیاواز خوڵقاوین، بۆ ئەوە نەبووە 
باوەڕ بە جیاوازی بکرێت، بەڵکوو ڕێگەی ڕزگاری، لە یەکگرتنەوە و تواندنەوە لە ناو 

ئۆمەتێکی یەکەدا بووە.



دوو شــێوازی فەلســەفی کاریگەرییان لەســەر 
بیرکردنــەوە هەبووە. بیرکردنەوەی پلۆرالیســتی 
باوەڕی بە بیــر و بۆچوونی جیاواز هەیە و بیری 
یەکەخواز، الی وایە تاکە شێوازێک بۆ بیرکردنەوە 
هەیە و ئەوەدوای بیرکردنەوەکان هەڵەیە و بیری 
یەکەخواز ئایینی و پیرۆزکراوە. لەم وتارەدا هەوڵی 
ئەوە دەدرێت ئیالهیاتی ئیسالمی کەوا بنەمایەکی 
میافیزیکیی یەکەخوازانەی هەیە لێکبدرێتەوە و 
نووسەر الی وایە ئیالهیاتی یەکەخواز، بنەمایەکی 
میتافیزیکی چەقبەســتوو و نەگۆڕی هەیە و لە 
هەمان کاتیشــدا دەرەنجامەکانی، ســتەمکاریی 

ئایینیی لێ دەکەوێتەوە.

بوون و ماهییەت 
لە کۆنــەوە یەکێک لە چەمکە ســەرەکییەکانی 
فەلســەفە و میتافیزیکی کۆن، لێکدانەوەی بوون 
و ماهییەت بووە. بیرمەندان الیان وابووە تەواوی 
شــتەکان و بوونەوەرەکان بــوون و ماهییەتیان 
هەیــە؛ لە الیەکەوە هەموویان هەن و لە الیەکی 
دیکەش ماهییەتیان هەیە. ئــەم بیرکردنەوەیە، 

دوو ڕێچکەی لێ دەکەوێتەوە:
یەکــەم: ئەوانەی الیان وایــە ماهییەت یان 
چییەتیی شــتەکان لــە پێشــدایە، باوەڕیان بە 
فرەڕەهەندی و فرەالیەنی لە بیرکردنەوەدا هەیە. 
لێکدانەوەی ماهییەتی شتەکان پرسهەڵگرە. واتە 
پرسیاری بەردەوام لە شتەکان بۆ خۆی پاڵنەری 
ســەرەکیی مەعریفەیــە و مەعریفــەی تازەش 
بەرهەم دەهێنێت. کاتێک دەڵێین ئەوە چییە یان 
A چییە؟ دەمانەوێ ئەو شــتە بناسین و بزانین 
چۆنە و بۆ ناســینی چییەتیی شتەکان عەقڵ و 
ئەزمــوون دەکەین بە بنەما و پێــوەر. مەعریفە 
و ناســینی شــتەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لە 

ماهییەتی شتەکان بە وردی بکۆڵینەوە.
دووهەم: الیەنــی دیکــەی بابەتەکە بوونی 
شتەکانە، شــتەکان هەن یان B هەیە. هەندێک 
لە بیرمەندان بوونی شــتەکان و بوونەوەرەکانیان 
لێکداوەتــەوە و الیان وابوو، بــوون پێش هەموو 
شــتەکان دەکەوێــت. کاتێک بــوون دەبێ بە 

بنچینەی شــتەکان، بۆخۆی زنجیرەپلەیەک لە 
بوونــەکان پێک دێنێت و لە نــاو ئەودا، باوەڕ بە 
پلەی یەکەم و دووم .. ساز دەبێت. کاتێک دەڵێین 
دار هەیە بەرد هەیە و مرۆڤ و بوونەوەرانی دیکە 
هەن، لێرەدا وشــەی هەیە دەبێت بە بنچینە بۆ 
تەواوی شتەکان و پێش ماهییەتیان دەکەوێت. لە 
میتافیزیکی کۆن و بەتایبەتی لە بیرکردنەوەکانی 
پلۆتنیۆس)ئەفلووتیــن( بوونــی یەکــە و تاقانە 
لەســەرەوەی هەموو شتەکان جێگیر بوو و بوون 
بوو بە بنەما بۆ ئیالهیاتی مەسیحی و ئیسالمی. 

بوونی یەکە، چاکەی بێگەرد)نەگۆڕە(
 

بوون ـ عەقڵ و ئایدیاکان
 

گیانی جیهان ـ گیانی تاک
 

لەشەکان ـ مادە

ئەم زنجیرەیە لە کۆنەوە لە الیەن پلۆتنیۆســەوە 
دانراوە و پشــتی بە فەلەکناســیی کۆن بەستووە 
کە هەمان فەلەکناسیی بەتلەمیۆسە. واتە جیهان 
دابەش کــراوە بــۆ چەندین پلە لە ســەرەوە بۆ 
خــوارەوە. ئەم بۆچوونە کۆنــە، بنەمای ئیالهیاتی 
ئیســالمیی پێکهێناوە. لە ئیالهیاتی مەســیحیدا 
ڕەب -گیانی پاک- مەسیح، سێکۆچکەی ئایینەکە 
دادەڕێــژن و بــە نەگۆڕی دەمێنێتــەوە. بەاڵم لە 
کولتووری مەســیحیدا، حەقی شا لە حەقی ڕەب 
جیا دەکرێتەوە. ئەوەی پەیوەندیی بە ئیپمڕاتۆرەوە 
هەیــە، پێــی دەدرێت و دیــن و دونیا لێک جیا 
دەکرێتــەوە. بــەاڵم لــە ئیالهیاتی ئیســالمیدا، 
فۆڕمێکی دیکە بە خۆیەوە دەگرێت. اڵلە لە سەروی 
هەمووی شــتەکاندایە و بوونی نەگۆڕە و شەریکی 
نییە و پیرۆزە و کەس مافی نییە گومان لە بوونی 
بکات. لە حیکمەتی ئەنتۆلۆژیکی ئیسالمیدا کە لە 
الیەن بیرمەندانێکی وەکوو فاڕابی و ئیبنی سینا و 
دواتر مەال سەدرا پەرەی پێدەدرێت و بە چڕوپڕی 
شــی دەکرێتەوە. بــوون لە نەبوونەوە ســەرچاوە 
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دەگرێت و دەبێتە بنچینەی ئایدیۆلۆژیی ئیالهی و 
اللە، بوونی نەگۆڕی هەیە و ئیالهیاتی یەکەخواز، 

یان یەکانەگی بوونی لێ دەکەوێتەوە. 

ئوستوورەی بوونی یەکەخواز
ئیالهیاتی بوونی یەکەخواز تاکڕەهەندە و باوەڕی 
بــە بوونی فرەیی و فرەخــوازی و جیاوازییەکان 
نییە. بوونــی تاقانە نەگۆڕە؛ بوونــی مەال وەکوو 
نوێنــەری اللە، پیــرۆزە و کــەس مافی ئەوەی 
نییــە گومان لە بوونی بکات )ئەمە هاوشــێوەی 
ســەدەکانی ناوەڕاســتە کــە پاپا پیــرۆز بوو و 
کەســێک دژ بە کڵێسە بوەستایەتەوە دەسوتێنرا 
یان زمانیان دەبــڕی، نموونەکەی جۆردانۆ بڕۆنۆ 
بوو کە لە الیەن کڵێســەوە ســووتێنرا(. جیهانی 
مــاددە، جیهانی شــەڕە و کەســێک کە خۆی 
لە بوونــی تاقانە نزیک بکاتــەوە، ڕزگار دەبێت. 
بۆیە لە ئوســتوورەی بوونی یەکەخوازدا، ئیمانی 
ڕەهــا بە بوونی یەکەیە کــە ڕزگاریی مرۆڤی لێ 
دەکەوێتەوە. کێشــەی نێوان چاکــە و خراپە و 
تاریکی و نوور، بەردەوام لە ئیالهیاتی یەکەخوازدا 
خۆی دەرخســتووە. نــوور ڕووی لە شــەرقە و 
هەرچی بەرەو ڕۆژئاوا یان غەرب بڕۆین تاریکایی 
زیاتر دەبێــت. نوور یان ڕۆشــنایی، لە کەالمی 
ســۆهرەوەردی جۆرێــک لە عیرفانــە و ئەوەی 
لە ڕووناکایــی نزیک بێتەوە دەگاتــە ڕووناکیی 
ڕووناکاییەکان و ئەمەش شــڕۆڤەیەکی دیکە بۆ 
چەسپاندنی بوونی یەکەیە. بوونی یەکەخواز، دژ بە 
مێژووی هەر چەشنە گۆڕانکارییەکە و چاوپۆشی 
لــە هەموو ڕاســتییەکان دەکات. ئوســتوورەی 
بوونی یەکەخواز، هەندێک لە ڕاســتییەکان کە 
لە بەرژەوەندییدایــە گەورەی دەکاتەوە و ئەوەی 
لە بەرژەوەندیی نەبێت دەیســڕێتەوە و خۆی لە 
قەرەی بابەتی شــەڕ نادات کە یەکێک لە گرفتە 
سەرەکییەکانی ناو جیهانە. ئوستوورەی یەکەخواز 
ڕووی لە جیهانی ســەرەوەیە و چونکە باوەڕی بە 
زنجیرەپلەی نەگۆڕ هەیە، الی وایە ئاوڕدانەوە لە 
وردەکارییەکان و تەنانەت شــەڕی ناو جیهان لە 
ئاستی ئەودا نییە. ئوستوورەی بوونی یەکەخواز، 

لە ڕێگەی هەڵپەســاردنی مرۆڤەکان لە جیهان و 
سڕینەوەی ئازادییەکانی مرۆڤ و نابەرپرسکردنی 
لە ئاســت ژیانە - جیهانی خۆی، دەســتەمۆیان 
دەکات بــە جۆرێک لە ڕەوشــتی ئاغــا و نۆکەر 
کەڵــک وەردەگرێت بــۆ ئەوەی زیاتر هەســت 
بــە نامۆیی بکــەن، چونکە لــەش و دەروونیان 
لە دەســتی مرۆڤ خۆیدا نییــە و موڵکی خودا 
و دەســەاڵتی ئاینییە و بە تاوانبارکردنی مرۆڤ، 
تــووی ترس لە گوناح و تــرس و عەزابی دواڕۆژ 
لە ناخــی مرۆڤەکانــدا دەچێنێت. لــە ڕێگەی 
مەحکوومکردن و داســەپاندنی ئاکاری داخراو و 
خێڵەکــی، کۆمەڵگە وەک یەک و هاوچەشــنی 
یەکتــری دەکات بە جۆرێک کــە هەموو وەک 
یەکیان لێ دێــت. نموونەکەی چیرۆکی تەختی 
پرۆکرێستە. )پرۆکرێست وەکوو سەرۆکی دزەکان 
تەختێکی هەبووە کاتێک خەڵکیان تااڵن دەکرد 
هەرکەسێکیان بگرتایە لەسەر تەختەکە دایاندەنا، 
ئەگەر نەفەرەکە لە تەختەکە درێژتر بووایە دەست 
و القیان دەقرتاند و ئەگەر لە تەختەکە بچووکتر 
بووایــە، دەســت و القیان دەکێشــا تــا لەگەڵ 
تەختەکە ڕێک بووایــەت(. ئەمە نموونەیەک بۆ 

لێکدانەوەی ئوستوورەی بوونی یەکەخوازە.

ئیالهیاتی نەفی
هەروەک پێشــتر بــاس کرا، بوونــی یەکەخواز 
چونکە بێگەرد و پاکە، خۆی لە قەرەی جیهانی 
مادە نادات و ئەوەی دژی بێت نەفیی دەکاتەوە. 
ئیالهیاتــی ئیســالمی بە گشــتی ئیالهیاتێکی 
نەفیکــەرە. لە بانــگ و ســەاڵوە گرتوویەتی تا 
دەگاتە وتاربێژیــی مەالکانی، هەمــووی نەفی 
غەیــری خۆی دەکات. ئەوەی لــەو جیاواز بێت 
بــە شــەڕی دەزانێــت و داوای نەمانی دەکات. 
بوونی یەکەخــواز وەکوو میتافیزیکێکی نەفیکەر 
لە الیەن ئیالهیناسەکانی جیهانی ئیسالمەوە لە 
فاڕابی تا دەگاتە غەزالی پاساودراوە و دژی هەموو 
جیاوازییەکان بووە. لە بواری سیاســەتدا وشەی 
“ئۆمەتی ئیســالمی” بۆ نەفیی نەتەوەی جیاواز 
بووە، تەنانــەت کاتێکیش باس لــەوە دەکرێت 
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ئێمە هەموومان لــە نەتەوەی جیاواز خوڵقاوین، 
بــۆ ئەوە نەبووە باوەڕ بە جیاوازی بکرێت، بەڵکوو 
ڕێگەی ڕزگاری، لــە یەکگرتنەوە و تواندنەوە لە 

ناو ئۆمەتێکی یەکەدا بووە.
 دوو جۆر تواندنــەوەی جیاوازییەکان لەناو 
ئیالهیاتی ئیســالمی: 1. جــۆری یەکەخواز 2. 
جۆری عیرفانی. هــەر دوو الیەنەکە نەفی غەیر 
و ئەوەی جیاواز بێــت دەکەنەوە. الیەنی یەکەم 
لە الیەن موتەکلیمەکانەوە پاساو دراوە و الیەنی 
دووەم لە الیەن عارفەکانەوە پاســاودراوە. ئەوەی 
لە ناو جەرگەی ئیالهیاتی ئیســالمی ســەری 
هەڵداوە، دژی زانســت، بیــری نوێ و نەتەوەی 
جیــاواز بووە. ئیالهیاتی نەفی، بۆ ســەلماندن و 
پاساوی بوونی نەگۆڕی خۆی پشتی بە سیفەتی 
نەفیکردنەوە بەستووە. اللە بێگەردە، بێ شەریکە، 
چاکەیــە و ڕەهایــە لە هەرچەشــنە نەبوونێک. 
بەاڵم ئەوەی جیاوازییــە لە خۆی دادەماڵێت بۆ 
ئــەوەی بە ڕەهایی بمێنێتــەوە و کەس گومانی 
لێی نەبێت. هەروەک چۆن ڕێبەری ئیســالمی 
پێویســتی بە ئۆمەتــی یەکە هەیــە، یەکڕیز و 
یەکدەنگ بێت و فرە دەنگــی و فرە کولتووری 
و فرە نەتەوەیی وەکوو دوژمنی سەرەکیی خۆی 
دەزانێت. لە سەرەتای هاتنە سەرکاری مەالکان 
لە ئێران و گرتنە دەســتی دەسەاڵت، ئیالهیاتی 
ئیســالمی لە جۆری ئێرانییەکــەی دژی نەتەوە 
و زمانی جیــاواز بوو. پشتئەســتوور بە هەمان 
ئیالهیاتی یەکەخواز، جیاوازییەکانی نەفی کرد. 
لەناو ئیالهیاتی ئیسالمی – ئێرانی، کەوا کۆماری 
ئیسالمی خۆی بە نوێنەری دەزانێ، باڵی عیرفانی 
لــە جۆری عەلی شــەریعەتی، بوو بــە بنەمای 
ئیالهیاتی کۆماری ئیسالمی کە توندڕەوانە دژی 
هەر چەشــنە بیری ئازاد و کۆمەڵگەی ئازاد بوو. 
بە دانانی بنەمایەکی ئایدیۆلۆژیکی شیعەگەرایانە، 
ئاینزاکانــی دیکەیان بە هەڕەشــە دەزانی، بۆیە 
هەموویــان دوور خرانــەوە یــان کەوتنــە بەر 
تیغی نەفی و لە ناوچوون. عیرفانی شــەریعەتی 
لەگەڵ عیرفانــی ئەحمەدی فەردید کە ئەویش 
شڕۆڤەیەکی سەقەتی فەلسەفەی هایدیگەر بوو، 

بۆ پاســاودانی ڕێبەرایەتیی کۆماری ئیســالمی 
یەکیان گرتەوە. ڕەوتێکی دیکە، ڕێگەی سروش 
بوو، گەرچی خۆی بە پێشەنگ دەزانی و پشتی 
بە فەلســەفەی زانســتیی پۆپێر بەستبوو، بەاڵم 
چونکە تێکەڵ بە )خووی ئایینی( کرابوو لەگەڵ 
الیەنەکانی دیکەی جیاوازییەکی ئەوتۆی نەبوو. 
کەواتە هەموو ڕەوتێکی بیرکردنەوە لە خزمەتی 
ئیالهیاتی ئایینی و بۆ پاساوی دەسەاڵتی ئایینی 
بــوو. هەربۆیە هیــچ بیرێکی نــوێ و تەنانەت 
ئەوروپای  هاوشــێوەی  مودێڕنی  کۆمەڵگەیەکی 
لێ نکەوتەوە. تەنانەت بیرکردنەوەی ئێرانگەرایانە 
لــە عەرەب، ئایینیترە و تووشــی کێشــەیەکی 
قووڵتــر بەنــاوی “خــووی ئایینی”یــە. خووی 
ئایینــی جۆرێک لە ڕوانینــی عیرفانی-ئایینییە 
کە الی وایە هەموو شــتێک لە ڕێگەی ئایینەوە 
پاســاو دەدرێت و پێویســتی بە زانستی نوێ و 
مەعریفەی نوێ نییــە. واتە بۆ لێکدانەوەی هەر 
بابەتێک سا ئەو بابەتە پەیوەندیی بە پزیشکی و 
زانستی فیزیا و فەلەکناسییەوە بێت، لە ڕێگەی 
ئایینەوە پاساو دەدرێت. ئەگەری هەیە کەسێک 
کە خووی ئایینیی هەیــە، نوێژ و ڕۆژو نەگرێت 
بەاڵم باکگراوەندی مێشــکی خــووی گرتووە بە 
ئایین. کەواتــە بیرمەندانی ناو ئەم دەســەاڵتە، 
بیرکردنەوەیــان بــۆ پاســاودان و پاراســتنی 
دەســەاڵتی ئایینی بەکارهێناوە. نە باوەڕیان بە 
مەعریفەی عەقڵی ئەزموونی هەیە، نە باوەڕیان بە 
پێشکەوتنی زانست هەیە؛ تەکنۆلۆجی و زانست، 
تەنیــا ئەوەنــدە گرنگە کە بتوانــێ لە خزمەتی 
دەسەاڵتی ئایینیدا بێت. ئەویش زانستێکە بتوانێ 
چەکی پێشــکەوتوو بەرهەم بێنێــت بۆ ئەوەی 
زووتر نەیارەکانی خۆیان کە دژ بە بیرکردنەوەی 
دەســەاڵتی ئایینەکەیانــن لەناوببــەن. کەواتە 
ئیالهیاتــی نەفی لە ناخی هەمــوو ئیماندارێکی 
ئیســالمیدا هەیە و خــووی دینییەکە بە هۆی 
پەروەردەی سەقەت لە مێشکی تاکی ئیمانداری 
ئیســالمیدا خۆی حەشــارداوە دژی بیری نوێ، 
پێشــکەوتنی نوێ، ئازادیی تــاک و کۆمەڵگەی 
کراوەیە. دەسەاڵتی سیاسی بوونی یەکەخواز بەم 
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شێوەیە:

بوونی یەکە )نەگۆڕ و بێ شەریکە(

دەسەاڵتداری یەکەخوازی نەگۆڕ )مەالکان(

کۆمەڵگەی یەکدەستکراو )ئۆمەتی واحید(

لە سەروەی هەمووانەوە بوونی یەکەیە کە دەتوانێ 
هەمان خودا بێت کەس ناتوانێ شــان لە شــانی 
بدات و تەنیا و تاکە و شــەریکی نییە و پێویستی 
بە کــەس نییــە. نوێنەرەکانی لە غیابــی ئەودا، 
دەسەاڵتدارانی ئایینین کە لە بوونی یەکەخوازەوە 
ســەرچاوەدەگرن و پلەیەک لە خوارووی یەکەی 
ڕەهاوەن و دەبێت دەسەاڵت بدرێتە دەستی ئەوان 
و ئەوانن نوێنەری خودا لەسەر عەرزن و پیرۆزن و 
کەس بۆی نییە دژیان بوەستێتەوە و هەرچەشنە 
شۆڕشێک دژ بەوان دژایەتی لەگەڵ خودایە بۆیە 
بە کافر لەقەڵەم دەدرێت. کەسێک کە باوەڕداری 
ڕاستەقینە بێت پێویســتە گوێڕایەڵی دەسەاڵتی 
ئایینی بێت و کوێلــەی فەرمانەکانی ئەوان بێت. 
ئیمــان و بەڵێنی لــە پێناو دەســەاڵتی ئایینی 
مەرجی ســەرەکییە و لە دوای ئــەوە ئێمانداران 
ئازادن لە کۆمەڵگە ســەرقاڵی ژیانــی ڕۆژانەیان 
بــن. بەاڵم نابێ لــەو مەرجانەی دەســەاڵتداری 
ئایینی بە ناوی شــەرع بۆیانــی داناوە دەرباز بن. 
گەرچی پێناسەی ئایین گەلێک ڕوونە و ئەویش 
“پیرۆزکردنی مادە”یە و ئەو شــوێنەی پیرۆزکرا 
دەسەاڵتی ئایینی دەستی بەسەردا دەگرێت و بە 
نــاوی دینەوە زەوتی دەکات. دەســەاڵتی ئایینی 
بۆ دەســتەمۆکردنی زیاتر، جگە لــە میکانیزمی 
تــرس کە بە درێژاییی مێــژوو ئایین کەڵکی لێ 
وەرگرتووە، لە دەســەاڵتی ئایینیــی مەالکان بە 
باشــترین شــێواز، ئەویش لە ڕێگــەی چەک و 

دەسەاڵتی سەربازی جێبەجێی کردووە. 

دووفاقی چاکە و خراپە
بوونــی یەکەخواز، ڕوانگەیەکــی دووفاقیی هەیە 

و چونکــە بنەمایەکــی میتافیزیکیــی هەیە و 
خوڵقاندنی شەڕ لە ژێر ناوی دابینکردنی ئاسایش 
و خوڵقاندنی وەهمی شەڕ، لە ناخی ئۆستوورەی 
بوونــی یەکەخــوازدا، وەکوو دەســتەبەرکردنی 
چاکــە لێکدەدرێتــەوە. بوونی یەکــە لە جۆری 
سیاسەت، خۆی لەگەڵ کولتوورێکی ڕۆژهەاڵتی 
بــە تەواوەتی تۆتالیتــەر و ســەرکوتکارە. بوون 
لەگەڵ عیرفانی ڕادیکاڵ کە هەموو شتێک نەفی 
دەکاتــەوە، لەگەڵ ناواخنێک کــە بە ئیالهیاتی 
جەبرگــەرا متوربە کراوە. بۆیــە بوونی یەکەخواز 
خــۆی بە پاک و بێگەرد دەزانێت، بەاڵم مەنتقی 
دەروونییەکــەی تێکــەڵ بــە شــەڕە و ئەویش 
شــەڕێک لە چوارچێوەی چاکــەی بەرزە. بەاڵم 
مرۆڤەکانــی ناو کولتــووری بوونی یەکەخواز کە 
باوەڕیــان بە “وەحدانییەت” هەیە، ڕەوشــتێکی 
دوو ڕوویانەیان هەیە؛ بەاڵم دووڕووییەکە، ناوەوە 
و دەرەوەی یەکیــان گرتووەتــەوە. لە ناخی هەر 
ئێماندارێکی یەکەخوازدا، پیرۆزکردنی خود هەیە 
بــۆ ئەوەی خۆی لە ڕەخنە بــە دوور ڕابگرێت و 
خۆی لە بەرپرسیارێتیی کۆمەڵگە بدزێتەوە و بۆ 
ئەوەی دەســت بەســەر ئەم دونیایەشدا بگرێت، 
هەندێک شــوێن پیرۆز دەکات و قۆڕغی دەکات. 
هەر چەشــنە بیر و ئایدیایەکی ئازادیخواز وەکوو 
“غەیرێک یان نەیارێک” چــاوی لێ دەکرێت و 
زیاتر سێبەر و مۆتەکەیە بۆیە جیهان بە شوێنی 
شــەڕ دەزانن و بۆ ئەم مەبەستەش ئەخالقێکی 
یەکەخواز دەخوڵقێنــن و هەموو دەنگ و ڕەنگە 
جیــاوازەکان دەســڕنەوە و لــە نــاوی دەبەن. 
ڕەهەندی دیکەی بوونی یەکەخواز، سیاســەتی 
سەرکوتکارانە و دادگای پشکنینە. گەر بە وردی 
ســەیری )دادگاکانی کۆماری ئیسالمی بکەیت، 
چۆن پۆل پــۆل خەڵکیان بە بێ لێکۆڵینەوە ڕیز 
دەکــرد و ئێعدام دەکران(. مەیلی ســەرکوت بۆ 
ئەوەیە ناخی ئەم ئایدیۆلۆژییە لەوەدایە جیهان لە 
شــەڕ پاک بکاتەوە و ئەمەش بۆ ئەوەیە خۆی لە 
فەوتان بپارێزێــت. لە الیەکی دیکەوە ئیالهیاتی 
یەکەخــواز، مێژوو لــە ناوەڕۆکی خــۆی بەتاڵ 
دەکاتەوە و دەرهەســتی دەکات و مێژوو وەکوو 
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شــوێنێک بۆ ئامۆژگاری و پەندوەرگرتن چاو لێ 
دەکات و ئەمەش خوڵقاندنی وەهمە و ئەم وەهمە 
هێندە دەچێتە پێــش نهێنیترین و تایبەتیترین 
شــوێنی ژیانی مرۆڤەکانیش دەگرێتەوە. تەنانەت 
چاودێریی خواردن و خەوتن و ژیانی هاوبەشیش 
دەکات! کەواتــە بوونی یەکەخواز، شــوێنێک بۆ 
مرۆڤەکان ناهێڵێتەوە و پلە و پێگەی مرۆڤەکان تا 
ئاستی مرۆڤێکی غەریزی دادەبەزێنێت و دەیکاتە 
مرۆڤێکی کاسبکار بۆ ئەوەی بیری بە الی بژێوی 
ژیانی ڕۆژانەوە بێت و بیر لە ئازادی و سەربەستی 
نەکاتــەوە. بوونــی یەکەخــواز، ئیالهییاتەکەی 
چارەنووســخوازانەیە و هۆیەک دەخوڵقێنێت بۆ 
ئەوەی کێشە و مەعریفەی مرۆیی نەخوڵقێنێت. 
لە شــوێنێک کەوا بیری مرۆیی گەشــە نەکات، 
بە دڵنیایییەوە کولتووری مرۆییش گەشە ناکات؛ 
بۆیــە لە نــاو ئیالهیاتی یەکەخوازی ئیســالمی 
– ئێرانیدا، دەســکەوتێک لە بــواری بیری نوێ 
و هزری نوێ نەخوڵقاوە. بــە دڵنیایییەوە ئەگەر 
بیرکردنەوەی مرۆیی نەبێت، کولتووری مرۆییش 
بەرهەمــی نوێی نابێت. مرۆڤــەکان لە ڕوانگەی 
ئیالهیاتی یەکەخــوازەوە، جەبــر و چارەنووس 
بەســەریاندا زاڵە و ئەمەش وا دەکات مرۆڤەکان 
جگە لە هۆکردێک و مرۆڤێکی ناچارکراو شتێکی 
دیکە نەبن. بۆنموونە “خودا غەزەبی لێگرتووین”، 
“خودا کارێک نەکات نابێت”، “خوا هەموو شتێکی 
بۆ دیاریکردوین”، هەمووی ئەمانە دەرهاویشــتە 
و دەرەنجامــی زاڵبوونی ئیالهیاتی یەکەخوازن و 
ئەمەش جگە لە کۆمەڵگەی ســتەمکار شتێکی 
دیکە نەبووە. کەواتە ئیالهیاتی یەکەخواز لەگەڵ 
پیرۆزییەکی یەکەخوازانە، تاکە مەنتقەکەی، پاک 
و بێگەردکردنی خۆی لــە حوکم و بڕیارەکانە و 
تووڕدانی هەموو شتەکان و لکاندنیان بە چەمکی 
شەڕە. ســڕینەوەی جیاوازییەکان و داسەپاندنی 
وتــاری زارەکی و لە جۆری مۆنۆلۆگ، دژی هەر 
چەشنە دیالۆگ و بیری ئازادە. بۆیە گوتاربێژەکانی 
بوونی یەکەخواز پڕن لە توندوتیژی و هەڕەشە و 
زمانەکەیان زمانی نەفییە و تا ئێســتاش جگە لە 
کارەســات شتێکی دیکەی نەخوڵقاندووە. کەواتە 

دووفاقی)دوالیــزم(ی نــەزۆک و کارەســاتاویی 
بوونــی یەکەخواز، ڕووداوەکان دەســڕێتەوە یان 
چاوپۆشــییان لێ دەکات چونکــە، خۆی بەرزتر 
لەو شــتانە دادەنێت ئاوڕیان لێ بداتەوە و زیاتر 
نۆستالۆژیی بۆ ڕابردوو هەیە ئەویش بۆ پاراستنی 
میراتێکە لە ڕابــردوودا ماوەتەوە و نەگۆڕدراوە و 
هەموو بیرێک کە تازەگەریی پێوە بێت لە بیری 
دەکات. بەاڵم نۆســتالۆژیی ڕابردوو لەگەڵ ترس 
و تۆقانــدن و ئەوی دیکە بە تاوانبار ناســاندن، 
بۆنموونــە دیسکۆرســی دوژمن ســازکردنی بە 
شــێوەی وەهمی و خەیاڵی، بــەردەوام لە ناخی 
ئیالهیاتی نەفیدا ئامڕازێکی گرنگ بووە. نەبوونی 
ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و تێکدانی 
مێــژووی کۆمەڵگەیەک کــە چوارچێوەکەی لە 
پێشــدا دیاری کراوە، هەمووی پێکەوە بۆ ئەوەیە 
کە کۆمەڵگــە تەریک و داخراو بێــت. عیرفانی 
شــەڕەنگێزانەی ئایینی و کولتووری بڕەودان بە 
شەهیدپەرەستی و خوێن و عیرفانی شەریعەتی-
فەردیــدی و جۆری ســروش، هەمــووی ڕۆڵی 
ئیالهیاتی  بــووە.  زەحاکیان  چێشــتلێنەرەکانی 
نەفی پێویســتی بە خوێن و کوشتن هەیە. مان 
و نەمانی ئیالهیاتی نەفــی، پیرۆزیدان بە مردنە 
و تــرس و دڵەڕاوکێــی مــردن جێگــەی ژیان 
دەگرێتــەوە و مەودایەک لە نێوان ژیان و مردندا 
نامێنێتەوە. تەنانەت ئیالهیاتی عیرفانی ڕادیکاڵ، 
کاتێک دەگاتە ئاســتی شاگەشــکە، جۆرێک لە 
پیشــان  کولتوورێکمان  دەروونیی  نەخۆشــینی 
دەدا )گریان( و فرمێســک ڕشــتن و لەخۆدان، 
جۆرێک لە مازوخیســمی پێوە دیارە. تەنانەت لە 
بیری عیرفانی ڕادیکاڵی خومەینیزمدا باس لەوە 

دەکرێت )فرهنگ ما فرهنگ گریە است!(. 

ئیالهیاتی ئەشکەنجە
لە کۆنەوە ئــازار و ئەشــەنجەی نەیارانی ئایین 
باو بووە. لە ئەشــکەنجەوە تا دەگاتە کوشــتن و 
سووتاندن و بەتاوانبار لەقەڵەمدانی نەیاران و بیر 
جیاوازەکان، مێژووییەکی کۆنی لە ناو ئایینەکاندا 
بــووە. لە دەســەاڵتی مەالکانی ناو دەســەاڵتی 
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کۆماری ئیسالمی ئەشکنجە و کوشتن بەشێکی 
دانەبڕاو لەو ئایدیۆلۆژییە بووە و ئێستەش وەکوو 
خــۆی ماوەتەوە. کاتێک مەالکان لە ژێر چەتری 
ویالیەتی فەقێی ڕەها، خۆیان بە پیرۆز دەزانن و 
حوکمی خودایــی وەردەگرن، مرۆڤەکان دابەش 
دەبن بــە ئیماندار و بێ ئیمان، کۆمەڵگە دابەش 
دەبێت بۆ کۆمەڵگەی دۆست و دوژمن و جیهانیش 
بە پێی ئیالهیاتەکان بۆ ڕووناک و تاریک دابەش 
دەکرێت. دابەشکردن و دژمن سازکردن ڕێگەیەک 
بۆ مانەوەی دەسەاڵتی داخراوی ئایینییە. کاتێک 
مرۆڤ تــووی تاوان و گوناح لە ناخیدا بە زەبری 
ترس دەچێندرێت، ورەی ئازادی و سەربەســتی 
لەناخیــدا دەپووکێتەوە. ئەشــکەنجەدانی لەش 
وەکوو جۆرێک لە پاکبوونەوە لە گوناح، بەشــێک 
لە ئامرازەکانی ئایین بووە. لە الیەکی دیکەوە، خۆ 
بــە پاک زانین و بێگەرد بوون لە گوناح، ڕێگە بۆ 
ئەوە دەکاتەوە کەســانی دیکە بە تاوانبار بزانن و 
بیانهێننە سەر ڕێگەی ڕاست. بۆیە لە دەسەاڵتی 
ئایینیدا ڕێگەی ڕاســت ئەوەیە، خۆیان دایانناوە 
و الڕێکردن، ســزاکەی ئەشکەنجەیە. دەسەاڵتی 
ئایینی بە پێی سیاســەتێک کە بوویەتی، زۆر بە 
ئاسانی نەیارانی خۆیان ئەشکەنجە و ئازار دەدەن 
و هەســت بە گوناحیش ناکــەن چونکە خۆیان 
بە پاک دەزانن و لە هەمان کاتیشــدا خۆیان بە 

نوێنەری خودا لەسەر عەرز دەزانن. 
کێشەی دیکە لەناخی ئیالهیاتی ئەشکەنجەدا 
بیرۆکــەی تۆبە و پەشــیمانی لە ناو ڕەوشــتی 
ئیالهیاتــی نەفی بۆ ئەوەیە مرۆڤــەکان تاوانبارن 
و پــاک ببنەوە بــەاڵم بۆ لەبیرکردنــی ڕابردوو، 
دەبێــت ڕابردو پاک بکرێتــەوە. توخمی گوناح و 
لەبیرکردن لە ناخی تاکی کۆمەڵگە و پشتبەستن 
بــە دروشــمی عیرفانــی و ئایینی بۆ ســڕینە و 
نۆســتالۆژیی ڕابردوو لەگەڵ تــرس و تۆقاندن و 
“ئەوی دیکە” بە تاوانبار ناســاندن و دیسکۆرسی 
دوژمن ســازکردنی بە شێوەی وەهمی و خەیاڵی 
بەردەوام لە ناخی ئیالهیاتــی نەفیدا، ئامرازێکی 
گرنــگ بووە. بیرۆکەی تۆبە و پەشــیمانی لە ناو 
ڕەوشــتی ئیالهیاتی نەفی بــۆ ئەوەیە مرۆڤەکان 

تاوانبــارن و پاک ببنەوە، بەاڵم بــۆ لەبیرکردنی 
ڕابردوو پێویســتە ڕابردوو پاک بکرێتەوە. توخمی 
گوناح و لەبیرکردن، لە ناخــی تاکی کۆمەڵگەدا 
هەوێنی بەســتووە و پشتبەســتن بە دروشــمی 
عیرفانــی و ئایینی بۆ ســڕینەوەی خوێنێکە لە 
پێناو عیرفان و ئیالهیاتــی یەکەخوازدا. ڕوانینی 
سیاســیی بوونی یەکە، بۆ جیهانێــک کە پڕ لە 
گوناح و فیتنەیە و بۆ دەســتەبەرکردنی پاکی و 
بێگەردی، پێویســتی بە پیرۆزیــدان بە زەوی و 
پاککردنەوەی جیهان لە شــەڕ هەیە و ئەویش لە 
ڕێگــەی فتوای ئایینییــەوە جێبەجێ دەبێت کە 

سەکۆی وتاربێژە تاریکپەرەستەکانە.
پێشــتر وتمــان هەرکەســێک ئەندازەکەی، 
هێندەی “تەختــی” ئیالهیاتی یەکەخواز نەبێت، 
دەبێت خۆی لەو ئەندازەیەدا بگونجێنێت، دەنا لە 
ناو دەچێت. ئەمەش سڕینەوەی توخمی عەقاڵنی 
لە تاکەکان، بە پشتبەستن بە بیری چارەنووسسازە 
و ئەمەش ئاسایشــی دەروونیی مرۆڤەکان زەوت 
دەکات و مرۆڤــەکان بەنــاو ئاسایشــەوە دەبێت 
باجی ترس و ئاسایشــەکە بدەن. دوالیزمی بوونی 
یەکەخواز، پاڵنــەری میتافیزیکیــی ناعەقاڵنییە. 
دیارە شــێوازی سزادان و ئەشــکەنجەی نەیارانی 
دەســەاڵتی ئایینی لە تۆبەکردنەوە دەســت پێ 
دەکات و چونکە دروشــمی ئیالهیاتی یەکەخواز 
ئیماندار و بێ ئێمانە و دەرکەوتە سیاسییەکەیشی 
دۆست و دوژمنە، بۆیە کەسانێک هەن خۆیان بە 
پاکترینــی مرۆڤەکان دەزانن و حوکمی خۆیان لە 
خــودا و پێغەمبەر وەرگرتووە و بە فەیزی ئیالهی 
گەیشتوون و دەتوانن هەموو یاسایەک ژێر پێ بنێن 
و بە الیانەوە گرنگ نییــە دادپەروەری و ئازادیی 
بیر و بۆچوون چییە. کەواتە نوێنەرانی ئیالهییاتی 
یەکەخواز حوکم لە خودایەک وەردەگرن لە الی 
ئەوان خودای سزا و تۆڵەکردنەوەیە و چونکە لەش 
و ڕۆحی مرۆڤ ئەوانن، مافی زیندوبوون و مردنیان 
پێ دەبەخشــن و بە ئاســانی ئەوەی بیانهەوێ بە 
ســەر نەیارانی خۆیانی دەهێنن. لە ئەشکەنجەی 
لەشەوە بگرە تا دەگاتەوە القەکردنی نەیارەکانیان. 
بۆ ئەوەی حوکمی خودا و نوێنەرەکەی جێبەجێ 
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بکەن ســڵ لە هیچ بەهایەکی مرۆیی ناکەنەوە و 
هەمووی ژێر پێ دەنێن و خۆیان بە خاوەنی لەش 

و ڕۆحی مرۆڤ دەزانن.
 ئیالهیاتی ئەشــکەنجە لە الیــەن ئیماندارە 
دەمارگرژەکانی وەکوو تاڵەبان و داعش و کۆماری 
ئیســالمی یەکێکن، ئەگەر ئیســالمی سیاســی 
هەزار لق وپۆی هەبێت یــەک دەندووکی هەیە. 
ئیالهیاتــی یەکەخواز، دەســت بەســەر ژیان و 
لــەش و دەروونــی مرۆڤەکانــدا دەگرێت و مان 
و نەمانــی مرۆڤەکانــی لە ئەســتۆیە. خۆیان لە 
هــۆدەی ڕووناکایی داناوە بۆ ئــەوەی نەیارەکانی 
خۆیان لە ڕێگەی ســزادان و کوشــتن و بڕین و 
دانپێدانــان، بە فەیــزی الیەتەناهییان بگەیەنن. 
دەبینین ئیماندارە دەمارگرژەکانی وەکوو کۆماری 
ئیسالمی چەندە عاشقی تەکنیک و تەکنۆلۆجیی 
نوێن و دەســتەبەرکردنی چەکی نوێ باشــترین 
هەنگاوە بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان ئەویش 
پاککردنــەوەی جیهان لە بێ دیــن و کافرەکانە. 
کۆماری ئیســالمی وەکوو نوێنەری ڕاستەقینەی 
توندئاژۆترین دەزگای ئایینی، بە باشی ئیالهیاتی 
نەفیی ئیســالمی جێبەجێ کردووە. کێشەیەکی 
دیکــە بەکارهێنانی ئەخالقــی دژە ئەخالقە. بە 
پێــی بەرژەوەنــدی و پاراســتنی دامــودەزگای 
ئایینــی، دەتوانی درۆ بکەیت. درۆ لە ناو ئایینەوە 
هاتووەتەوە ناو سیاســەت و کۆمەڵگەوە. چەمکی 
“تەقیە”، شــێوازێک لە دووڕوویــی و درۆکردن 
لەگــەڵ خۆتە تــا دەگاتــە دانوســتان لەگەڵ 
دەســەاڵتدارانی بەهێز. کاتێک دەسەاڵتی ئایینی 
توانای بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ دوژمنی زلهێزی 
خۆی نەبێت، بێدەنگــی هەڵدەبژێرێت و کاتێک 
دەســەاڵتی گرتە دەست، حاشا لە هەموو شتێک 
دەکات. درۆی مەسڵەحەتی، بەشێک لە کولتووری 
کۆمەڵگەی ئێرانی، بە هۆی داسەپاویی دەسەاڵتی 
ئایینییە. تەنانەت الیان وایە بۆ پاراستنی دەسەاڵت 

پێویستە هەموو بێ ئەخالقییەک بکەیت. 
        

کۆتایی
ئــەوەی لــە کۆتاییــدا جێــی وەبیرهێنانەوەیە 

ئەوەیە، ئیالهیاتــی نەفی، تیۆرییەکی ئایینییە و 
لــە کۆمەڵگەی ئایینیی وەکــوو ئێراندا، لە پلەی 
یەکەمدا ڕۆڵی گرنگی هەیە و گرووپە سەلەفییە 
جیهادییەکان، پێویســتییان بەم جۆرە تیۆرییانە 
نییــە، چونکە ڕاســتەوخۆ کۆمەڵگــە دەکەن بە 
دوو چینــی ئیمانــدار و بێ دێن و کوشــتن و 
سووتاندن بە مافی ڕەوای خۆیان دەزانن. گەرچی 
هەموویان لەم خاڵەدا هاوبەشن، جیهانێکی یەکە 
و پاک و بێگــەرد و پڕ لــە ئیمانداریان دەوێت 
و دروشــمیان داگیرکردنی گشت جیهانە. بەاڵم 
بوونی یەکەخواز، ئایدیۆلۆژییەکی سەرومێژووە و 
گرنگی بە ڕاستییەکان نادات و سەرکوتی دەکات 
و ئــەم مەرامە لە ناو نازییەکانی ئاڵمان هەبووە و 
بە الیەنگری لە بیری بوونگەرایی، سیســتەمێکی 
دڕندە و نامرۆڤانەیان ساز کرد و دەرەنجامەکەی 

ئاشۆیتس بوو.
کەواتــە ئیالهیاتی یەکەخواز و دەســەاڵتی 
ئایینی لە جۆری کۆماری ئیسالمی، لە الیەکەوە 
فاشیســتییە چونکە ناســیۆنالیزمی ئێرانی پێش 
خۆی هەڵگرتووە و لە الیەکی دیکەوە مەزهەبی و 
ڕەگەزپەرستانەیە چونکە باوەڕی بە سەرخستنی 
ئایینزای شــیعەگەری هەیە و ســەرکوتکارانەیە 
چونکە هێزی چەکداری ســەرکوتکاری هەیە و 
باش دەزانن ئێران واڵتێکی فرە نەتەوە و فرە زمانە 
و بە ئاژاوەنانەوەی ئایینی و ئیتنیکی، خەڵکی لە 
یەک جیاکردووەتەوە و خەڵکیان ئەتۆمیزە کردووە 
بە جۆرێک کە تەنیا بیر لە بژێوی ژیان بکەنەوە و 
بیــر لە ئازادی و دادپەروەری نەکەنەوە و چونکە 
الیەنی پــەروەردەش خۆیــان دایدەڕێژن، جگە 
لە دەســتەمۆکردن و متوربەکردنی ئایدیۆلۆژیی 
خۆیان شــتێکی وەهــا لە ناو پــەروەردەدا نییە 

جێگەی دڵخۆشی بێت. 
*. negative theology
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