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ــةطرينطترين دياردةكــاين  كؤالريزم ييســ ــة ل ةكيك

كؤالريزم نــةك يوي ســآلثيطــةو هيــزي بــةرب ،ؤذئاوار
واي ســـةدةكاين رؤذئاؤذئـــاواي ئيـــستاي لـــةهـــةر ر

 جيـا كردووةتـةوة بـةلَكو ئـةوي         ناوةِراست و ديرين  
 ديكـــةي وناكبرييـــةكاين ر ناوةنـــدةطـــةلَ هـــةموولة

مِرؤ زؤرتـر   ؤذئاواي ئـة  ر. وةوجيهان جياوازتر كرد  
بـةم ثيطـةي      كؤالريزميلةبةر دةركةوتين بـزاويت سـ     

 اي هةندي كةس ئـةم خالَـة      وبة برِ  طةشتووة؛   يئيستا
ــشي ســ   ــؤ ستاي ــة ب كاين كؤالريزم وة بؤخــةلَيهؤيةك

م آلبـــة .يةديكـــةش هؤيةكـــة بـــؤ لـــة دذ وةســـتانةو 
وانطـةي   ر وة؟ بـؤ  وة هاتو كويية و لة  كؤالريزم ضي يس
ئـاوادا  ذؤري ر ولتووطاو ك كؤمةلَكؤالريزم بةس لة  يس

هيض شـوينيكي ديكـةي جيهـان        و لـة   كـردووة طةشةي  
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وونتــر بــووين تيطةيــشتنيكي ر ؟كردووةطةشــةي نــة
ةلَك  خــالريزم يارمــةيتؤكيميــذوو و سروشــيت ســلة

 رؤلَ و كاريطــــةري  باشــــتر ثــــةي بــــةدةدات تــــاكو
 يب. بـــةرنطاي ئـــةمِرؤ كوالريزم لةســـةر كؤمـــةلََيســـ

كوالريزم يي دروســـــت لةســـــبـــــووين تيطةيـــــشتنيك
 ئـةجنامي   بةرامبةر وةسـتانةوةي  ي و نة لة   رينةثشتط
  .نابيت
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@@
@@

  كؤالريزم يثيناسةي س
  
جـؤرج  "كؤالريزم لة بةرهةمـةكاين   يشةكاين س ير(

  ...)"ياكوب هايل ئوك
از اي جيــاوِربــريوكؤالريزم ينطــي سـ سـةرةِراي طر 

يك ةشـ ب. شةية هةية تةقينةي ئةم و  اسسةر ماناي ر  لة
دةكــري ضــةمكي   بــةر ئةوةيــة كــة    لةلــةم كيــشةية   

ــ  كار بـــــــة جوراوجــــــور  يمانا بـــــــةكؤالريزميســــ
ــة   ،بربيت ــزيكن بـ ــةك نـ ــاين لةيـ ــةن ماناكـ م آلهةرضـ

 تيطةيـــشنت  كـــةجياوازيـــةكاين ئةوةنـــدة دةبيـــت  
  .كؤالريزم بؤ خةلَك دذوار بكاتةوةي سمةبةسيتلة

ئـةم  (لةزماين التـني دا بـة مانـاي          كؤالريوشةي س 
و سةر بةم جيهانة و بةثيـضةوانةي       ) دونيايي) (ايدون
ــا ــ يينئــ ــان رؤحيــ ــتاين و يــ ــو  .  ديــ ــك وةكــ كاتيــ

كؤالريزم دةكـــري ي بـــاس لةســـ)تعـــاليم(ئامؤذةيــةك 
 كة ئةخالقي خؤي    هةر فةلسةفةية مةبةست  ،بةطشيت
ي يئايني بنيات بنيت و بةدواي طةشةي ثيـشة       دوور لة 
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  . بيتييةوة مرؤنسيتو زا
جؤرج (اليةن  لة١٨٤٦ةسالَي  كؤالريزم ل يوشةي س 

كؤالريزمي بــــؤ ي ســــنــــاوبراو،وة داهينراة)يــــاكوب
 ثرسـيارو   بـريو بِروايـةك كـة بةتـةنيا دواي        (وةسفي  

ــةدا      ــةم جيهان ــةذياين ئ ــة ل ــةويت ك ــطةليك دةك ثرس
بـــــــــةكار ) دةتــــــــوانني ئـــــــــةزمووين بكــــــــةين   

ــا ــزي ل يس[هين  "هــايل ئــوك ". ]٦٠كؤالريــسمي ئينطلي
ســةرئةو بِروايــة  لةوريفــؤرم خــوازي سؤشياليــست 

ة يثيداويـــستيبـــوو كةدةولَـــةت دةبيـــت لةخزمـــةيت 
ريكار و هةذاراندا   بةرضاو و هةنوكةيةكاين ضيين ك    

ذيــاين رؤحــي و دونيــاي ثــاش خزمــةيت نــةك لة،بيت
               . مةرط

هةر لةم نوسراوةي سـةرةوة دةتـوانني تيبطـةين         
ــةي     ــةكارهيناين وشـ ــةمني بـ ــة يةكـ ــكـ  كؤالريزميسـ

ــ ــكاويت رةدذايـــ ــااشـــ ــؤي  يين لةانةي ئـــ ــةلَ خـــ طـــ
هـزرة بـوو كـة       بـةو     تـةا  ئاماذةكـةي  بةلَكو،نةهينا

سـةر ذيـاين ئـةم دونيـاي         لة رجني دةولَةت دةبيت  ةس
ــةلَك ــةو    خــ ــاين ئــ ــةي ذيــ ــةوةكو كةلَكةلَــ ــت نــ  بيــ
ئـةم هـزرة لةطـةلَ زؤريـةك     ةوة يـ بة دلَنياي ،دونيايان
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مانةي كـة باوةِريـان بـة ئـايني بـوو وةكـو             لةو سيست 
ــةردةمي  م ــيحيةيت ســـ ــوك "ةســـ ــايل ئـــ ــك ر "هـــ يـــ

 سيــــــستةمة بــــــاوةِر م هــــــةمووآلبــــــة،نةدةكةوت
            . كردووةةت نةدةئايينيةكانيشي ر

ــر  ــايل "دوات ــوكه ــةي خــؤي   "ئ ــة داهينراوةك  وش
كؤالريزم بــة دواي يســ : ((اشــكاوانةتر وةســف كــردر

فيكري مرؤظةوةيـة   ئةخالقي و   ،كيطةشة ثيداين فيزي  
ــتتــا بــةرزترين ئاســتيئــةم طةشــةية . ك كــة دةتواني

و كةمالَي ثراكتيكـي ئـةخالقي       ئةركي سةرةكي ذيانة  
. خؤ دةطريت لة) يب خواي (م  زتئيايئجيا لة ،شيتسرو

 بؤ طةشـــةي،يـــان ئينجيـــل) بـــاوةِر بـــةخوا( م زئيـــيت
ندي ماددي هةلَدةبذيريت و ئةم     ةهةشيوةو ر ،مرؤظ

  بــؤ يــةكطرتنيكزةمينةيــةكتيظانــة ةيكةوتنــة ثؤزر
ــة ر،دةِرةخــسينيت ــة دةدات يةكطرتنيك ك ــةِريي يط ل

ئةقلَــةوة ثــةرة بــة ذيــان بــدةين و ذيامنــان ئاراســتة 
  . بكةين

 ةيلةسةر سةرضـاو  هةر   ةكةيدةبينني كة ثيداطري  
ــةم      ــنت بــ ــة ثةيوةســ ــتانةية كــ ــةو شــ ــاددي و ئــ مــ

ؤحـاين يـان    رنةك شتة نامادديةكان واتة     ،جيهانةوة
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  ليرةشـــــدابـــــةم حالَةشـــــةوة،ذيـــــاين ئـــــةو دونيا
ــةوةةت بــــؤ رئاماذةيــــةك اليــــةن  ئــــايني لةيكردنــ

  .كؤالريزمةوة نادؤزينةوةيس
 ي فةلسةفةيةك كوالريزم سةرةتا وةكو  ي س ضةمكي

رجني لةســــةر ةنــــا ئــــاييين هاتــــة طــــؤِري كــــة ســــ 
ــستيية ــرؤظ   ثيداويــ ــاي مــ ــةم دونيــ ــاين ئــ كاين ذيــ
ةكو ثيداؤيسيت و كةلَكةلَةي ذياين  نة وضِردةكاتةوة

  . دواي مردنجيهاين شيمانةي
( كؤالريزم وةكــو فةلــسةفةيةكي ماترياليــسيتيســ

نــــاو نــــراوة كــــة هــــةم ئــــامرازي   )مــــاددة طــــةرا 
ةوةي ذيــــاين مــــرؤظ و هــــةم سروشــــيت بوذاندنــــ
  . دةزانيتبة ماددي،جيهان
كة بة زؤري فةلسةفةيةكي لـةم ضةشـنة بـة          ؤمِرةئ
 كؤالريمي سـ  زومانيهيان  ) ييرؤظ طةرا م(م  زمانيؤه

ــ،دةزانن  ييــدا الين كــةم لةزانــسيت مرؤ كؤالريزميس
يةكـةمني و   . دراوةيةكي زؤر بةر تةسك تـري ثيـ       مانا

دذايـةيت   كؤالريزمي ماناي ئةمِرؤي سـ    سةرةكي ترين 
بةم ثيية دةتـؤانني كاروباريـك     . "دائاين"ئةوة لةطةلَ   

ــ ــيني كؤالريسـ ــة لةدابنـ ــيوةي كـ ــاي ضوارضـ و  دونيـ
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اناي لةم. ذياين مرؤظدا بطوجنيت  ين  ئايي نا  و مةدةين
ــةمي  ــ دووهــ ــةي ســ ــك ،يزمداكؤالريوشــ كارو باريــ

ــ ــة يس ــريؤز  كؤالرة ك ــاري ث ــةر كاروب ــاك و بةرامب  ث
و هـــةروا بةرامبـــةري ئـــةو كاروبارانـــة    بوةســـنت 

ــنورةكانيان     ــة ســ ــان نييــ ــة بؤمــ ــتنةوة كــ دةوةســ
دا دةتــوانني شــتيك بــة انــةلــةم بــةكار هين،ببةزينني

ــة جيطــةي ثةر يســ ــزانني ك ــةيِرةوي ســنتكؤالر ب  و ث
جيطـــةي بـــةلَكو . نـــةبيت راطـــرتن ن و ثـــريؤز كـــرد
  . داوةري و طوِرين بيتخنةورة
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  ...كؤالريزمييشة ئايينيةكاين سر
 

ــةو    ((  ــي وان ــة كردنيك ــيكؤالريزم وةك طةش س
  )) ئةزموونةكاين ئايين مةسيحي

بةرامبــةري كؤالريزم لةيمانــاي ســلةبــةر ئــةوةي 
ــ ئا ــ ةة طــــؤِري ِرينــــدا ديتــ ك نــــةزانن نطــــة زؤريــ
ــكة ــ يســــ ــةبواري ئايينيــــ ــةرةتا لــــ دا كؤالريزم ســــ

ــةو ــةر. وةتودةرك ــة ةنط ــةم بابةت ــة   ئ ــك ل ــؤ زؤري   ب
خراثــــــي  كــــــة بــــــةردةوام فيندةمينتاليــــــستةكان

جيهاين ثيـشكةوتوودا   كؤالريزم لة ي س بآلوبوونةوةي
      . سةرسوِر هينةر بيت،دةلَين
 يشةكاين جياوازي نيـوان   دا دةتوانريت ر  استيلةِر
دا نجيلــــؤحــــي لــــة كتــــييب ئيري دونيــــايي و ربــــوا

 لـــةم كتيبـــةدا وتةيـــةكي عيـــسا بـــاس .بدوزريتـــةوة
قةيسةر و  بة  كاروباري قةيسةر   " دةكريت كة دةلَيت    

 دواتــر". كاروبــاري خــواش بــة خــؤي بــسثيردريت    
ين كيكة لة طةورةترين زانايـاين ئـاي    كة ية  نيستؤطؤئ
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نيوان  تري خستة    تةكنيكيجياوازييةكي  ،مةسيحيةت
و جيــاوازي خــستة نيــوان دوو ئــة،ئــةم دوو بوارةوة

 و )Civitas terrenae(يةكــةم شــاري دونيــا :"شــار"
  .  )Civitasdei(دووهةم شاري خودا 

وون  ر بــؤضــةمكانةي ئــةم طؤســتنيؤئ ئةطةرضــي
ةشةي ميذووي مـرؤظ    طا لة  خو  مةبةسيت كردنةوةي

 بــؤ ئامــانج طــةليكي كةســاين تــرم آلبــة. بــةكار هينــا
 هةنـدي كـةس بـةدواي       . تـر بـةكاريان هينـا      نضينةييب
ثاســـاوداين سيـــستةمي  طةيةكـــدا دةطـــةِران بـــؤ   ير

 هيمـاي يكخراوي كلَيـسةي كاتؤليـك      طوتيان ر ،يايثاث
و لةئةجنامــدا دةولَةتــة مةدةنيــةكان ،شــاري دونيايــة

هةنـديكي  . دةبيت بة سيـستةمي كلَيـسةي وةفـاداربن      
ةخؤي دةولَةتــة  بــؤ ســةربثاســاودانتــر كــة بــةدواي 

 ،ييةكاينطؤسـتين ؤئضـةمكة   ،كؤالرةكانةوة بوون يس
طرينطـي  نيـشانةي   داو شاري دونياويان بة     شاري خو 

ــاوة دةزاين  ــاري دونيــ ــي شــ ــةوة . ِرؤلَــ ــار ئــ دواجــ
ثــــشتيواين خــــوداي لــــةهيزي مــــةدةين خؤِرســــك  

)autonomous ( بوو كة سةركةوت.  
 ناوةِراســـتدا بـــة زؤري لةئـــةوروثاي ســـةدةكاين
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ــ ســةردةمي "بــؤ وةســفي ) secularis(يين وشــةي الت
ــستا نرا بــة كار"ئيســيكؤالر ،م لةكردةوةداآلبــة،دةهي

وازهينـان  (  كة سويندي راهيبانة   دةوترا بةو قةشانة 
ــا  لة ــةم دوني ــييةكاين ئ ــان نةخوار)خؤش ــة،بوودي  وئ

 راهيبانــــة طؤشـــةطرييي جيطـــةي  ةلقةشـــانةي كـــة   
كؤالر ي هةلَدةبــــذارد بــــة ســــكاروبــــاري دونيايــــان

  .نرانةدناو
كاريــان " لــةدونيادا"لــة بــةر ئــةوةي ئــةم كةســانة 

ي ئـــةخالق و آلي بـــادرانداتنةيانـــدةتواين ســـ،دةكرد
ــ  ــردةوةي كةسـ ــت يننيكـ ــةم  ،يةيت بةدةسـ ــةر ئـ هـ

ــةواين،بذاردنةهةلَ ــة  لةوئـ ــة رةهايـ ــةش  ثاكييـ يب بـ
. دةكرد كة لـةثياوة رؤحانيـةكان ضـاوةِروان دةكـرا         

ــة ــانةي م آلبـ ــةو كةسـ ــويندي ر ئـ ــة سـ ــةاهي كـ  يانبانـ
ــ ــوارد دةيـ ــتاندةخـ ــادرداناتواين سـ ــت آلي بـ  بةدةسـ

ــ   ،بينن ــةبوو لةسيـ ــة دوور نـ ــةر ئةمـ ــةر لةبـ مي ستهـ
نة بــة اكؤالريثلةبةنــدي كلَيــسةدا ئــةم ئاينــدارة ســ    

  .ضاويكي كةمترةوة سةير بكرين
ســـةدةكاين ســـةرةتاي دةبيـــنني كـــة تةنانـــةت لة

ــاوازي   ــةمةســيحيةتدا جي ــايل ين بيخــةوش و نيوان ئ
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ــستةمي  ــدار سيـ ــاييين خةوشـ ــةم  و كؤمةآليةيت،ئـ  ئـ
 ئــــةم .يكخراوي كلَيــــسةدا هــــةبووة رلــــة،يدونياي

طـةليكي تـر كـة      زيجياوازية دواتر بـووة هـؤي جياوا      
 الهــويتنيوان بــاوةِر ومةعريفــةت و  لــةالهوتيــةكان

  .  ثيكيان هيَناالهويت سروشيت و )وةحي(شيوسرو
طؤِري مـولَكي نـة     بـة  كؤنـةوة لة وشوباوةِر و سر  

 بـة م  آلبـة . ي دةذميـردرا  ياهينـاين كلَيـسة   مؤذة و د  ئا
     ثةِر بووين كـات هةنـديبةلَطـةيان  لةالهوتيـةكان   ك  تي

هةيـة كـة     مةعريفـة جياواز لة ثانتايةكي   كة هينايةوة
بــةو شــيوةية ،ثةيوةنــدي هةيــة بــة ئــةقلَي مرؤظةوة 

 .ئـاراوة يان هينايـة    الهويت سروشتي ةي  بريؤكئةوان  
ــة ــتيل ــة بةدا مةعالهويت سروش ــةك ،خواريف ــةا ن ت
بــةلَكو ةسـتديت  بــاوةِرةوة بةدوش و ويطـةي سـر  لةر

و بـــري مـــرؤظيش دةتوانيـــت بـــة تيـــِروانني  عـــةقلَي 
 .طـات ة خودايية ب  توشت بةم مةعريفة  سركردنةوة لة 

ئــــةم دوو ،ســــةر ئــــةو بِروايــــة بوونلةكؤنــــةوة لة
ــ  مةعريفــةت ثيكــةوة يــةك د   ثانتاييــةي  و ةوةةطرن
ــ،ثيــك ديننيةكةيــةك  ــة آلةب  ي زؤرم ئــةم يــةك طرتن

كـة  الهوتيةكان  زانا    لة بةرة هةنديك بةرة .ةخاياندن
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ــةناوبانطترينيان ــسكؤتؤس( ب ــامي (و ) ئ ــام ئوك ) ظيلي
 باوةِري مةسيحي  ثايةي كةبةلَطةيان هينايةوة،بوون

نـةي  ليكدذيا لةو   ثِرة،شة و بةم ثيوةرة   ولةسةر سرو 
امـدا  لةئةجن. كـات  دة سـاز كة بؤ ئةقلي مرؤظ كيـشة       

  تــةوةرةيان هةلَبــذارد كــة و ئــة زانــا الهوتيانــةئــةم
ئةقلَي مرؤظ و باوِري ئاييين لةطةلَ يةك       لةكوتاييدا  
ئةقلَي مرؤظ دةبيت لة بواري ئةزمووين       .ناطوجنين

هةرضـــةن ،وانـــيين مادديـــةوة خـــةريك بيتبـــة ردا 
ئةطةري ئةوة هةية ئـةقلَيش لةطـةِراينٍٍ دا بـة هـةمان       

 ئـاييين و بـةدوادا ضـووين        اوةِريئةجنام بطات كـة بـ     
 كريــتبةالَم نا،ةوي طةشــتويــ ثتافيزيــكي ميتسروشــ

ــة لة ــةك ئةمانـــــ ــ يـــــ ــستةمي تؤذينةوةيـــــ  داسيـــــ
 بكاتـةوة و    وشـيار  و ناتوانيـت ئـةقلَ    بـاوةرِ .دابندرين

هــةنطاوي  . بيــتئــةقلَيش ناتوانيــت ذيرخــاين بــاوةِر
 كاري،طـــشتطريي بـــةرةوالي ســـكوالريزميكي يكوتـــا

 كــاري ةكاين دذي مةســيحيةت نــةبوو بــةلَكوســكؤالر
دواي  بوو كة لـة    باوةِرانةئةو مةسيحية ئاييندار و بة    

مـــالَويراين  جـــةنطي ئـــاييين تووشـــيويرانيـــةكاين 
واوي بوون سةرليو جةنطانةي لةسـةر ئـةوةي      ةئ. شي
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 انسـةري ،ةيكة بري و باوةِري ِراستةقينةي ئـاييين ضي       
 ضاكــسازي كــةكدا بوو ســةردةميئةمــة لــة،هةلَدابوو

والَتـاين   لـة . وةطرتبـو  يةر ئـةوروثا  سانـ ئاييين سةر 
دا ئةم دياردةية سةرةتا هةولَيك بـوو بـؤ         تتستانؤثر

 بــــة كومةآليةتيــــةكاين ئــــايني ِراين بنــــةماوةرطيــــ
 جـــةماوةري كاينةتويـــذبـــؤ بةربالَويـــةكي زؤرتـــر 

بــةالَم ئــةم هةولَــة لةبــةر دووبــةرةكي زؤر  . سياســي
لـــة  .يةكاندا ســـةرنةكةوتمةســـيحطروثـــة لـــةنيوان 

ن لةشـــةِرة  خؤيـــائةجنامـــدا خـــةلَك بـــو ثاراســـتين 
دا يطـــــــا ضـــــــارةيةك مةدةنيـــــــةكان بـــــــة دواي ر 

كـة دةسـت بـة      وة بوو ة ئـ  ةكةشيجنامدةرئة،دةطةِران
مةسـيحيةكان  اشكاوانة و ئاشكراي ئـاموذة     داويين ر 

ــة ــةوة و بةكــ ــة طــــشيت و  م بوويــ ــة اليةنــ ــةنيا بــ تــ
الي لـــة. اةســتر بكاين مةســيحيةت ثـــشت  ذيرانــةترة 

زي جيـاوازتر   ؤةوتـة تـ   نةتةوة كاتوليكةكانـدا ئـةم ر     
بوو؛ ضوون لةاليـةنطراين كلَيـسة ضـاوةِروان دةكـرا          

سةر ثةيِرةوكردين بريي نةطؤِري    كة بةردةوام بن لة   
ــان لة ــةطؤِربووينخؤيــ ــةر  ، كاتؤليكنــ ــةالَم بةســ بــ

ان يـ ادةيـةك تـامي ئازادي   ئةمةشدا كاتؤليكـةكان تـا ر     
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النـاين  ة بةرةبـةرة بـووة هـؤي وة       ةوتئةم ر . ضيشت
خـةلَك  . زؤرتري كلَيسة لةكاروباري سياسي   هةرضي  

 بؤ كردةوة و    ثانتاييةكلةوة تيطةيشنت كة دةكريت     
ئـةم   . كلَيسة ئايني و ئةنديشةكان هةبيت بة دوور لة      

كةوتنــةوةي  بــووة هــوي زؤرتــر دووريةيطــا ضــارةر
ي اييـة بة شيوةيةك كـة ئـةم جوود      ،ةتكلَيسة لةدةولَ 

 ســـــنوريئـــــايني و دةولَـــــةت نيـــــوان دةســـــةآليت 
ــد يتناوضــةكاين ثرؤتــستان  ــرو  بةزان  و بةشــةكاين ت

منوونـةي بةرجةسـتةي   . ةطرتـةو ئايينةكاين تريـشي    
ئــايني و نيــوان دةســةآليت  تــةواوةي ةيــيئــةم جوودا

ــس  دينثةســةندكر،دةولَةت ــسا يت يياســاي الئي فةرةن
  .  دا١٩٠٥  لةسالَي بوو 

ةقلَ وةكئ لةدا كردنةوةي باوةِر و جهةولَدان بو 
 وةكةك نـــــــ، مةعريفةتي جيـــــــاوازي بةشـــــــدوو

ــاوازي مةعريفةت  ــةين جيـ ــة د،دوواليـ ــي بـ ــاوة لَـ ثيـ
 لةاليةكي ترةوة هةر ئـةم    .  كلَيسة نةبوو  ئايينيةكاين

بــة شــيوةيةكي بةرضــاو لةطةشــةي  ثيــاوة ئايينيانــة 
 الهوتـــداطةرايانـــة لةفةلـــسةفة و ئةنديـــشةي ئـــةقلَ 

 ةي ئـةوةي ئةوجوداييـة     ئةوان بة جيط   .وونبزي  اناِر
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 بــــوولَ بكــــةن بــــة دواي ســــةركوت كــــردين ئــــةم ق
ايــةي كــة ثيــشكةوتووي  بةوهيو،ئةنديــشانةوة بوون

ي سـةدةكاين   يةدريـذا بكـة   باوةِريك  . بثاريزن باوةِر
ــةك  ــةدواي يـ ــيحيةت يـــةك لـ ــاي مةسـ ــووة هيمـ و ، بـ

ــةقلَ ضــةمكي  ــؤنترؤلَي خــوي   ئ ــةذير ك ــةي ل طةرايان
  .وةبوتهيش
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  ...كؤالريزم وةكوو فةلسةفةيةكيس
  
  )ة يكؤالريزم بةس نةبووين ئايني نييس(

كؤالريزم ي دروســتة كــة دةتــوانني ســ   ئةطةرضــي
بةنةبووين ئـايني بـزانني بـةالَم زؤرتـر ئـةوةيان بـة             

كـة نيـشانةي تايبــةت   ، فةلـسةيف زانيوة سيـستةميكي 
لـةخو   يت كـةلتوري و كؤمةالَيـة  و و سياسـي    بة خؤي 

ــ. دةطريـــت ــويدةبيـــت سـ  فةلـــسةفةو كؤالريزم وةكـ
 تريـةك تؤزي جيـاواز لة   ، ئةنديـشة  كؤالريزم وةكو يس

 ؟كة فةلــسةفةيةجــؤرةكؤالريزم ض يبــةالَم ســ.بــزانني
كؤالريزم بــة شــيوازي جوراوجــؤر   يفةلــسةفةي ســ 
 نط لة نـصوان   ووين طر هةلَبةت لةيةكض ،شرؤظة كراوة 

ــداوهةمو ــة يانـ ــاكوب. "هةيـ ــؤرج يـ ــوك  جـ ــايل ئـ  "هـ
 بةِراشـكاوي لـةكتييب     كؤالريزميوشـةي سـ   داهصنةري  

ــ" ــدالكؤالريزمي ئينطيســـــ ــةية  " يزيـــــ ــةم وشـــــ ئـــــ
 ســـــكؤالريزم سيـــــستةميكة بـــــؤ   :ثيناســـــةدةكات

  ذيـــــاين ئـــــةم ئةركـــــةكاين ثةيوةنـــــدي دار بـــــة  
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 ةكاين تيبيني ثشت بة  كةبةتةنيا   ةتةميكسسي،دونياوة
و  و زؤرتريش كةسـانيك ئـةم بـري         دةبةستيت مرؤظة

 بـــــــة الهـــــــوتبـــــــاوةِرة هةلَدةبـــــــذيرن كـــــــة   
بنـــةما . باوةِر ثـــي نـــةكراو دةزانـــن،ناتـــةواو،ناديار

  :ن بةم شيوةية سيكؤالريزمسةرةكييةكاين
 ذيـاين ئـةم دونيـا بـة كةرةسـتةطةيل           كردينباش -

 .ماددي
ةكي زينــدو و ئامــادةو عجزةيــ مووةك،زانــست -
 .ية ئةم دونيايةيرضاوبة

ــاكةكردن  - ــةضـ ــةر . باشـ ــيخئةطـ ــةي يريكـ  ديكـ
ضاكة .لة طةلَ بيت يان نة} و دونياي ثةيوةنديدار بة{ْْ

كاريكي ،جيهانةدا و طةِران بةدواي ضاكةدا     كردن لةم 
 .باشة
ــؤلَ  " ــرين ئينطرسـ ــرت طـ ــازاد  " رؤبـ ــذ و ئـ  وتةبيـ

ــشي ــةمريكائةنديــ ــكؤالريزم  ي ئــ ــؤرة ســ ــةم جــ ي بــ
  : ثيناسةدةكات

ــ ــاييين مرؤظايةتييس ــاري  ،ةيكؤالريزم ئ ــة كاروب ب
هؤطري هــةموو ئــةو ،نيــاوة خــةريك دةبيــتئــةم دو

دابــةدي  تيخؤشــطوزةراينو  كامــةراينشــتانةية كــة 
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رجني ئيمة بؤ هةسـارةيةك ِرادةكيـشيت كـة         ةس،يتب
ــ ،ذيــاين تيــدا دةركةوتووة   كــة هــةموو  ةبــةو ماناي

 ي ســـةربةخؤيةياننامـــةيب، بةنرخةي كؤمـــةلَتـــاكيك
كورســــي ثيــــشتر لةمينبــــةري مزطــــةوت    ،ةيفيكري
ــتدةذمي ــة ئةوانــ . ري ــة لةِرةجنــدان ةوات ــت ي ك دةبي 

يسةيان هةلَدوريوة  سوود وةربطرن و ئةوانةش وا ك     
ناِرةزايةتيةكـــــة لـــــةدذي ،جنريبندةبيـــــت ديلـــــي ز

نـان  يلـة و ِرايـةيت كاهي     كؤدذي  لـة ي كلَيسة   يسةرةِرؤ
ناِرةزايةتيةكة لـةدذي لـةناوبردين ئـةم ذيانـة         ،بوون

ئامـاجني  ،نازاننيبؤ ذيانيكي ديكة كة هيض شتيكي يلَ        
 ئاطايان لةكارةكاين خؤيـان بيـت       "كانخودا"ئةوةية  

ؤ خؤمان و كةسـاين ديكـة ذيـان بكـةين؛           تاكو ئيمة ب  
ــة نـــةك  ،بـــؤ ئيـــستا نـــةك رابردوو  ــةم جيهانـ بـــؤ ئـ

تيدةكؤشــيت تــا ئيمــة كؤالريزم يســ.جيهــانيكي ديكــة
هــةذاري و نةخؤشــي ، و نةزاينخراثي،لةتوندوتيــذي

نووسةري كتـييب  ) ذيليؤس فيرمظري(. دوور خباتةوة 
ــن  <<  ــارف ديــــ ــرة املعــــ ــةي >>  دائــــ لةثيناســــ
كـة  ثانتايية << :كؤالريزمدا بةم جؤرة دةنوسيت   يس

ــة تي ــك ــستةي ــةيت  مطةليكيدا سي  لةرةوشــيت كؤمةآلي

bàŒ@ói@ãîŠýüÙïò†b@ðÙŽïä  

 23 

كــةن كــة بــةيب ثــشت    لــةثيناوي مرؤظةكانــدا كاردة 
 بــــاري  بــــة دواي باشــــتر كــــردينبةســــنت بــــةئاين

يا لـة ريطـةي ئـةقلَي مـروظ و          مرؤظةكانةوةن كة تةن  
 ــري ــةلَطاوة دةكــــ . زانــــــست و ريكخــــــستين كؤمــــ

ــيكؤالريزم وةك روانطةيـــةكي ثـــؤز  ــرة تيظ ةسـ و فـ
ثةســةندكراو دةركــةوت و مةبةســتيش لــةم ضــةمكة   
ــة و     ــاالكي و دامةزراوةكان ــةموو ض ــدارةكردين ه ئي
ئاماجنيشي ئايين نيية بةلَكو لةثيناوي اليـةين  خيـر          

  >> لةم دونيايةداو خؤشبةخيت  ذيانة 
 سـكؤالريزم   ضـةمكي )برينارد لؤيس (لةم دواييةدا   

  : بةم شيوةية ليك دةداتةو 
ناوةِراسـيت  سكؤالريزم يةكةم جـار لة    وشةي  << 

ــةيـــةمســـةدةي نؤزدة ــار  لـ ــة كـ زماين ئينطليزيـــدا بـ
هةبوو يكي  يدؤلؤذاي ئ يكو لةبنةِرةتدا اليةن  ،هينراوة

يـــــةك  ئامؤذةيةكـــــةمني بـــــة كـــــار هينانيـــــداو لة
دةستنيشاندةكات كة بة ثيي ئةوة ئةخالقيات لةسةر       
تيبــيين ئاقآلنةيــةو طريــدراوة بــة خؤشــبةختيةكاين  

ــةم دونيا ــةوة لـ ــةدامرؤظـ ــةي،يـ ــةو تيبينيانـ ــةو ئـ   كـ
 دةبيـت  ئـةودونيا ذيـاين  او  ان هةية بـة خـو     يثةيوةند
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ئــةم وشــةيان بــة مانايــةكي    ،لــة دوايدا. وةالبنــرين
بة ،ةكانيمـةزراوة طـشتي   طشيت تر بـةكار هينـا كـة دا        

كؤالر بيـت نـةك     ي دةبيـت سـ    فيركردين طشيت تايبةت  
ةكي لة سـةدةي بيـستةمدا ئـةم وشـةية مانايـ          . ئاييين
لـــةمانا كـــؤن و بـــة خؤيـــةوة طـــرت كـــة ينتري بـــةر

 بـةزؤري   .كؤالريزم ثيـك هـاتبوو    يتازةكةي وشةي س  
دامـةزراوكاين ئـايني    " (يجـوداي "ئةو وشةيان لةطةلَ    

ئــةم مانايــة نزيــك بــوو    ،ار دةبردبــةك) و دةولَــةت
ئةم وشةية ضـووةتة    ،)Laicisme(لةوشةي فةرةنسي 

ــستا      ــا ئيــ ــةآلم تــ ــةوة بــ ــةكاين ديكةشــ ــو زمانــ نيــ
بة ثيـي ئـةم وةسـفانة       . يتهينرالةئينطليزيدا بةكار ن  

تيظـة كـة بةتـةواوي    ةكؤالريزم فةلـسةفةيةكي ثؤز  يس
ــاوة   ــةم دونيـ ــة خيـــري ذيـــاين ئـ ــتراوةتةوة بـ ؛ بةسـ

 بةثرســــيكي مــــاددي ظ ذيــــاين مــــرؤباشــــتربووين
يطـاي بـةديهيناين    ن ر و باشـتري  ،دةزانيت نةك رؤحي  

ي مــرؤظ دةزانيــت نــةك  ذيــانيكي ضــاكتر بــة هــةولَ 
  .ةكانيتافيزيكي ميبوونةوةرةا يان ين خوبةثةرست

 "هايل ئـوك  " كة   كاتيك،دةبيت ئةوةمان لةياد بيت   
ــ ــا دابينكـــردين  يوشـــةي سـ ــار هينـ ــة كـ كؤالريزمي بـ
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يــةكي زؤري ينطية مادديــةكاين خــةلَك طراويــستيثيد
ة مادديــــــــةكان يهةرضــــــــةن ثيداويــــــــستي،هةبوو

ــةري  ــستييةلةبةرامبـــــ ــدا ثيداويـــــ  مةعنةويةكانـــــ
ــةئاراوة ــةر وهاتـ ــة هـ ــةروةردةبؤيـ ــاري ثـ  و  كاروبـ

ي شــــــكـــــردن و طةشــــــةي تاكــــــةكاين كؤمةلَطا فير
يكي انؤرخمـواز يفبةآلم ئامـاجني سـةرةكي ر     ،طرتةوة

دابني كـــردين ،زؤرتـــر)  ئـــوكهـــايل(شةنط وةك ثيـــ
جـل  و  خـانوو و خـؤراك      : ثيداويسيت طةليكي وةكو    

  . و بةرط بوو
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ــ ــي و  يس ــةكي سياس ــو بزوتنةوةي كؤالريزم وةك
  كؤمةآليةيت

 
ثانتايــةكي ديــاري كــراو كردنــةوةي ةمســي ر( 

   )سةربةخؤ و دوور لة ئاينيخؤِرسك و 
ــة ســــ  ــي ئةمِرؤكــ ــةكي يئةطةرضــ كؤالريزم مانايــ

بةآلم بـةم حالَةشـةوة     ،تةسك تري ثي بةخـشراوة    بةر
ــؤي  ــسةيف خـ ــةنيكي فةلـ ــةت  اليـ ــتووة بةتايبـ  ثاراسـ

ــة   ــة لــ ــك كــ ــدا  كاتيــ ــي و كؤمةآليةتيــ بواري سياســ
كؤالريزمدا يلة سةرانسةري ميـذووي سـ     . ديتةئاراوة

ــووة    ــتيك بـ ــة خؤاسـ ــةم مانايـ ــدين  ئـ ــؤ دامةزرانـ بـ
( يــةيت كــة ناتؤراليــست آل سياســي و كؤمةثانتايــةكي

. بيـت )ماددةطـةرا ( يـان ماترياليـست   ) وشت طةرا سرو
ي ئايينـــــةوة ثانتـــــاي كـــــة لةســـــةروي ةكيـــــثانتاي
تافيزيــك و كــة لــةذيري باآلدةســيت مي ئايينيــك ،بيت

   . باوةِرداية
لةوآلتاين ،بةشـــــــــــــــيوةيةكي ســـــــــــــــوننةيت 
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بــــةآلم ،دةولَةتيان بــــة شــــتيكي خراث ،دامةســــيحي
ــست  ــستةم و    ،دةزاينثيوي ــر كــردين سي ــؤ جيط ــة ب ك

ــيخــستين طــشيت ثيويــستيان ير ــوو ثي لةِراســتيدا .  ب
دةولَةت بةدامةزراوةيةك دةذميردرا كة لةخزمـةيت      

يطري خـةلَك   ةسةآلتدارة طةندةآلنةدا بوو كة ر    ئةو د 
بــة . بردين ئةركــة كلَيــسةيةكانياندا لةبــةِريوةبــوون

ــضةوانةي دةولَةت ــة دامةزراوةيــةكي  ،ثي ــسةيان ب كلَي
ــريؤز دةزاين ــة ثـ ــة دةولَـ ــة  كـ ــةلَي ت دةبوايـ طويِرايـ

لَـــةت دةيتـــواين بةرثرســـي ئةطةرضـــي دةو. ايـــةوبو
 بيــــــت بــــــةآلم  يخــــــستين طــــــشيت ســــــتين راثار

نطتر لةئةستؤي كلَيسةدا بـوو     بةرثرسيارةتييةكي طر 
كــة بةرثرســي رؤحــي هــةموو خــةلَك و ذيــاين ئــةو   

  . دونياي خةلَك بوو
ــتدا  لة ــةدةكاين ناوةِراســ ــةي ســ ــة ،ميانــ كايتَ كــ

ة  دةســــــتيان دايــــــالهوتيــــــةكانفةيلةســــــوفان و 
ةكاين ئةطؤســتيين يوانطــة ســةرةتايرةتكردنــةوةي ر

وانني لـة مــةِر  بةرةبةرة تيـرِ ، سياسـةت سـةبارةت بـة  
) تؤمـاس ئاكؤينـاس   (بـؤ وينـة   ،يـة طؤِردرا  روانطةئةم  

 كةدةولَـــــةت بـــــاوةِرثيكراوي بةلَطـــــةي هينايـــــةوة



æî⁄Ø@μnb÷ 

  28

ــةركي دةولَــةت ئةوةيةكــة     ،خوداية ــةر ئــةوةي ئ لةب
 دابـني بكـات     بة جؤريك ،ةيت ثيويست دؤخي كؤمةآلي 

( واتة،بـةبِرواي .  ئةو دونيا مسؤطةر بيـت     رزطاريكة  
كلَيـــسة ذيـــر دةســـيت  يـــش دةولَـــةت  )ئاكؤينـــاس 
بــةآلم كــردةوةو ِرؤلَــي دةولَــةت ضــي تــر   ،دةذميردرا

  . ازانرطةتيظ نةدةين
ــةم بريؤكـــــة  ــاككراوةشبـــــةآلم ئـــ ــةلَ  ضـــ  لةطـــ

سانس يـ نري. رادةركةوتين رينسانس لةئيتاليا طـؤِرد    
ــة    ــد كــ ــي خولقانــ ــري و ثراكتيكــ ــيكي فيكــ  شؤِرشــ

هـــةر ، سةرانـــسةري ئـــةوروثاي طرتةوةداوينةكـــةي
ــسدا نووســةرانيكي  ساينيلةســةرةتاي ســةردةمي ر  ن

ــوون  "دانــــــيت"وةك  ــة بــــ ــةو بِروايــــ ــةر ئــــ  لةســــ
ــا مــايف ئــةوةيان هةيــة    كةكاربةدةســتاين ئــةم دوني

ة  مــةيليك بــبــةدوور لةهــةر ضةشــنة ثيويــسيت يــان 
وانطةيــة تــا ئــةم ر، دةســةآلتيان بةدةســت بيتكلَيــسة
 بـة بـةآلم   ،طـشتطري نةبوو  ي سةدةي ناوةِراسـت     يكؤتا

بنـــــــةما ســـــــةرةكييةكاين ، كاتبـــــــووينتيثـــــــةِر 
ــوفان ــي وةك يكفةيلةســ ــاظيلي(ي سياســ ــة ) ماكيــ لــ

 يـــةكجاريبـــةآلم دابـــِراين  .ئـــةوروثا ثةســـةند كـــرا
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ــراوة ،لةِرابردوو ــة نوسـ ــي  ي بـ ــوفاين سياسـ فةيلةسـ
ــةلَكو ئــةجنامي كــردةوةي مةســيحية  ،ةدي نةهاتبــ ب

بــة شــيوةيةكي ســوننةيت   كــة ،دةمارطرذةكــان بوو
ــامؤذة      ــت ئـ ــة دةبيـ ــوون كـ ــة بـ ــةو بِروايـ ــةر ئـ لةسـ

 لةدلَي كؤمولَطـاي مةدةنيـدا      ئاشكراكاين مةسيحيةت 
باوةِرانة لةميانةي شـةِرة  بةآلم هةموو ئةم بريو   ،بيًَت

بـةدواي  كـة   ي  ئةو شةِرانة . ئايينيةكاندا لةناو ضوون  
بةهؤي نـاكؤكي   ،وياندابوو ر داتيضاكسازي ثرؤتستان 

ــةر ر ــتة لةســـــــ ــازي راســـــــ ــايين قينةي يبـــــــ ئـــــــ
مةسيحيةكان دةستيانداية كوشـتين يـةكتر      ،مةسيحي

ــة    ــةرٍِي دةولَةتـ ــوونة شـ ــيحي ضـ ــةتاين مةسـ و دةولًَـ
 بةآلم بةرةبةرة خةلَك لـةوة      .مةسيحيةكاين ديكةوة 

 و دةولَـةت    اليةكت لة شنت كة دةبيت مةسيحية   يتيطة
ــووو ك ــة و جي ريشلتـ ــةكي ديكـ ــة  وازي لةاليـ ــةك لـ يـ

ا تــواين  كؤمــةلَطية بــةم شــصوة .نيوانيانــدا هــةبيت 
صكخراوة كؤمةالَيةتيةكان  بؤ ر  دامةزراوةي بنةِرةيت 

موو كةس بة دوور لـةبريو       هة  دةكري كة،ثيك بينيت 
هةنـدص ثـةنا    . يتبكةوكصيان ر ينيةكان لة سةر  بِروا ئا 

ــةر ئام  ــة بـ ــةيلؤذةدةبةنـ ــطـ ــة ايف و سروشـــيت مـ  كـ
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ريبـــــازي (   ِرةواقـــــيبةرهـــــةمي فةيلةســـــوفاين  
  . سةردةمي ديرين بوون) فةلسةفةي يؤنان

ــشانداين ر   ــة ني ــة ب ــكي ديك ــة  هةندص ــةكي ديك اظةي
 . كـرد  خـةريك خؤيان  ) ئيسم  اد( ولةمةسيحيةت وةك 

سانس بـواري رةخـساند بـؤ دةسـت         ينمي ري زومانيه
ي يونانيـةكان و    راوة و ئةندصـشة   بـة نوسـ   شنت  ياطةر
ؤلَـي   لـةم رةوتـةدا ر     وديـرين    يوميةكاين سـةردةم  ر
  .نطي طصِراطر

و هةلَبةت ئةمة بـةو مانايـة نييةكـة فةيلةسـوفان           
ــنة    ــةو ضةشــ ــدين ئــ ــة خولَقانــ ــةمتةداران بــ سياســ

ي دةولَـــةت لةكلَصـــسة ئـــةو يارمةتيانـــةيان يلـــةجودا
. ؤ ضــــاوةِرواين دةكــــاي ئــــةمِردابــــصت كــــة خــــةلَك

ؤرة بــة تـــةواوي بـــؤ خـــةلَكي  سيستةمــصكي لـــةم جـــ 
ــوو   ــامو بـ ــانزدةهةم نـ ــةدةي شـ ــةم   وةسـ ــةر ئـ  ئةطـ

يان ثــي بناســينراية دوور بــوو لــةوةي    شسيــستةمة
ضون ئةوان لةسةر ئةو بِرواية بوون      ،ثةسةندي بكةن 

كة ثصويستة مةسيحيةت ئـةخالق و ثـةيِرةوي خـةلَك          
ئــةوان بــة   . لةســةركردة سياســيةكانيان بثارصزصــت  

ــ   بـــــــةلَكو،يحيةت نةبووندواي دابـــــــِران لةمةســـــ
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ــتصطة ــة ن وشتبوي ــيحيةك ــة وةكتمةس ــشتا  ما بن هي
ركاندين شةِري ئـاييين و سياسـي و ئـةو     بؤ دام كةمة
 ةكي كوشـــةندةيو نةخؤشـــيوةكـــ نانةي كـــةداثـــصكدا

 ــو ــةوروثاي طرتبـ ــصية  .وةئـ ــةم ثـ ــة دواي  بـ ــةوان بـ ئـ
ان كـة   نويي ئةنديشة و كـردةوةدا دةطـةرِ      هةريميكي  

بـــة بـــص يةتيـــةكان  كؤمةالَبتـــوانن كصـــشة سياســـي و
اين يبـةر رطةِرانةوة بؤ بنةما ئايينيـةكان و تةنانـةت         

م ةهـــةنطاوي ســـةرةكي لـــ .ضارةســـةر بكـــةنئـــايين 
ــةدا ر ــة   داِرشــتينةوت ــسةفةي مــايف سروشــيت ب  فةل

ــدانيكي  وةكدةســــــــــيت  ــابز" بريمةنــــــــ   و"هــــــــ
) طرؤتيــوس( كــة "دؤطــؤرتهؤطؤ" .بــوو"طرؤتيــوس"

بـــة هـــصنانة ذصـــر ثرســـياري ،نـــاوة هؤلَةنديةكةيةيت
 لـةو كاتـةدا ذيـاين       ري توندي ئـاييين هؤلَةنـدا     ولتوك

 بؤ ئةوةي بلَصت مرؤظـةكان      ةوةيخؤي خستةمةترسي 
ــتيدا سةربةســـنت  ــةوةيلةِراسـ ــي و لـ ــي سياسـ  دؤخـ
 بـــــةثيي ويـــــسيت خؤيـــــانكؤمةالَيـــــةيت خويـــــان 

ــان     ،بطؤِرن ــة خؤي ــةوةيان هةي ــايف ئ ــةلَك م ــة خ وات
ــة    ــصن و دام ــان دابن ــاي خؤي ــيةكاين زراوة سياس ياس

ض  كــــة دةر بــــنو بِريــــارخؤيــــان ســــةقامطريبكةن 
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 كاروبــاري سياســي و كؤمةالَيــةيت شــيوةيةك بدةنــة
 ةمـةش بـةو مانايـة     ئ. و ضؤن ئاراستةي بكةن   خؤيان  
 رزطارياســتيدا دةتــوانن لــة كــة مرؤظــةكان لةرديــت

 طةورة بـوو  كصشةيةكي  ئةمة  ؤلَيان هةبصت، خؤياندا ر 
ئـةم   . تونـدِرةوي كـردةوة    ووي ئايين ئةو بةرةورِ كة  

 و  بنةما ي كردبووة  مرؤظ  سةربةسيت ةيماف فةلسةفة
ــاي ــانطريمان ــةكا)يؤنيظرســالَ(ي جيه ــاك  ب ــصنا ت و ر ه

ــارةي زايت مــرؤظ و دةولــ  ت ةَئةندصشةطةلــصك دةرب
ــة بكــ  ــسة   . اتطةآللَ ــشةي كلَص ــضةوانةي ئةندص ــة ثص ي ب

ــةر ب  ــة لةســ ــةيلكاتوليــــك كــ ــافيزيكي و ةهاطــ  ميتــ
ــري ــديضاودصـ ــؤ ئ ناوةنـ ــييمثراتـ ــووري سياسـ  .دا بـ

 ،و بـؤ سـةر بـةخؤي      بانطةشـةيان كان  يةئةنديشة نوصـ  
مـــايف  داوايدةولَةتـــة نةتةوةيـــةكان دةكـــرد كـــة    

 يـان ين ئاي مةرجةعي  و ثةيِرةو نةكردين  سةربةخؤيي  
 و بـؤ طةيـشنت بـة      هةردةولَةتـصك سةربةسـتة   . دةكرد
ــة كةةيئاماجنــ ــرنط دةذمــ ب ــاكاين خــؤي  ارد ط  ياس
ي  و ي ســةربةخؤشايــستةيك هــةر دةولَةتــص. دابنــصت

ــة دوور يــــةيتديــــاري كــــردين ضارةنوســــي خؤ   بــ
  .لةدةستصوةرداين كلَصسة
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ضاوةِروان نةدةكرا كة دةولَـةتان لةسـةر هـةموو         
 مةســيحي ان هــةموويدةهةرضــةن. شتــصك هــاوبريبن

 بة   هةموو دةولَةتةكان  بةالَم ضاوةِروان دةكرا  ،بوون
ئــــةو . ي خؤيانــــةوة بــــندواي ئامــــاجني نةتــــةوةي

.  بــة طوجناويــان دةزاينريبــةرانياناجنانــةي كــة ئام
ةوانطةيـــة كـــات ئـــةم ر تـــصثةِر بـــووين   بـــةبـــةالَم 
ــك لـــــة بووة ي سياســـــي كـــــة  يطـــــةرريذة جؤريـــ

 سياســيةكان دةبــصت لةســةر بنــةماي ةبِريار،بةمثييــة
ة يـــــةضـــــاوكردين جياوازيي و رياري ناوضـــــةبـــــو

  نــــــةك لةســــــةر بنــــــةما  بيــــــتريــــــةكان ولتوك
               . اينيؤنيظرسالَةك

ــةم   ــةم حالَةشــةوة ئ ــة سياســي ريذةب ــة يطةريي ة ب
ــةواوي  ــةثاندتــ ــؤي نةســ ــةلَكو ؛خــ ــصطةي بــ ــة جــ  بــ

 كؤالريوصـــــــنةي ســـــــ،مةسيحي يؤنيظيرســـــــالَيزمي
 هاتـة   دا سياسـي و كؤمةالَيةتيـ     طـشتطريي لةئامؤذةي  

ري ولتــوبــة ثــصي ئــةم ئامؤذانــة جيــاوازي ك . ئــاراوة
ــةك ضــوون    ــةري  لةي ــةكبولةبةرامب ين جــؤري وو ي

 بة  هةموو مرؤظةكاين . اذمصردركةمبايةخ دة رؤظ    م
ــة   ــاوازي ناوضـــــ ــضةوانةي جيـــــ ين خاوةبة،ييثصـــــ
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لـــة ،يةكـــسان زانيوة،ثصداويـــسيت و مـــةيلي بنةِرةيت
 ةِرةتـة طـشيت    كة بةشصك لة بن    قبولَيان كرد ئةجنامدا  

 ثـةروةري  يـان داد ري ـ سياسـي  وئابووسةرتاثاطريي 
اندين هةلَـسةنط  صوةريكؤمةالَيةيت هةية كة دةبصت ث    

 تايبةت  سياسي و كؤمةالَيةيت  ،طةيل ئابووري سيستةم
ــصت ــةرا . بـ ــان طـ ــيحييجيهـ ــةرهةلَداين ،ي مةسـ بة سـ

 لــــة دونيــــاي مةســــيحيدا يتضاكــــسازي ثرؤتــــستان
 ــةورةي لي ــاريكي طـ ــةو   ،كةوتخةسـ ــةجنامي ئـ ــة ئـ لـ

ي و جيهانطـــــةراي ريطـــــةريذةملمالنييانـــــةي كـــــة 
ــةِر ــة دةســت دا  رووب ــاي ل ــزو توان ووي كــردةوة هي. 

ريان كؤاليكيان زاتــصكي ســواوتطةلــصك كــة هــةردوبز
ثــةيِرةوي كلَصــسة   هــةبوو كــة دةولَــةتيان نــةوةكو   

ــست  ــةواين حــةزةكان و بــةها   ةكنــةوو دةوي و ثاس
ييـةت   وكيان بـة دواي ِرةمس    وهـةرد . فيزيكيةكانميتا
بـةهاكان  ،ي سةربةخؤ بؤ مةعريفةت   يكداين هةرصم ثص

ــ ــوانن  ةوةو كردارةكانـــ ــة بتـــ ــوون كـــ ــدا  بـــ لةويـــ
ــية مرؤياويـــستيثصد ــةزراوة  ةيـ ــة دةســـيت دامـ كان بـ

 ئــاييين يــان   مةرجــةعيبــةدوور لــة ةكان و يــمرؤي
  . ينندةستصوةرداين كلَصسة بةدي 
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  نيو و سكؤالريزاسكؤالريزميس
  
ــاين  ( ــاري سياســي و   وة الن ــة كاروب ــايني ل ئ

  )كؤمةالَيةيت
و  كؤالريزمي ماناكــــــــــاين ســــــــــيةرضــــــــــئةط

ــةكي نز يس ــيون ثةيوةنديـ ــةلَ  كؤالريزاسـ ــان لةطـ يكيـ
ــ ــةالَم يةكـــصك نـــني دايةكـ ــة بـ ــةيان . هةيـ جياوازيةكـ
ــة ــةالَم دانةوةةول ــةيان ــة   ري ثرســيار ب ــايني ل ــي ئ ؤلَ

ــةكؤمةلَطادا ــ .يـ ــصكيسـ ــةي هةرصمـ  كؤالريزم بانطةشـ
كة دةبصت  بةهاكان و كردارةكان،دةكات بؤ مةعريفة

ــاييين بــصتمةرجــةعي دوور لةوســةربةخؤ ــةالَم .  ئ ب
ــسيت ر ــا ثصويـ ــي ئـ ــة كيؤلَـ ــاري سيني لـ ــي و اروبـ اسـ

ن كؤالريزاسـيو يبـةالَم س  . ةت ناكاتةوة كؤمةالَيةيت ر 
ــةدواي ــان و دبـ ــةم   وةالنـ ــة لـ وورخـــستنةوةي ئايينـ
     . بوارانة

ــة ــيو سكؤال رةويتنيولـــــــــــــــ ندا ريزاســـــــــــــــ
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صكخراوة ريةكان و  روصكخراوة ئابور،دامةزراوةكان
لَي ئـاييين   صـر كـؤنترو   سياسي و كؤمةالَيةتيـةكان لةذ    

ــ. دصـــــنة دةرةوة ةنطة ئـــــةم ر،كؤالريزميثـــــصش ســـ
ــة ؤنتركو ــتةوخؤرلَـ ــصتاسـ ــوة  . بـ ــة بةِرصـ بردين واتـ

ــدامـــةزراوة كؤمةالَيةت مةرجةعـــة ةكان لةدةســـيت يـ
ــصت ئايينية ــدا ب ــنة ك . كان ــؤ وص ــة قةشــةكان   ب ــصك ك ات

 يــان .بردين قوتاخبانــةكان بــوونبةرثرســي بةِرصــوة
واتة ،لَي ئـايني ناِراسـتةوخؤ بـصت      نتروكـو ئةوةي كة   
كةري بةِرصـوةبردين كاروبـار     كان دياري يةبنةما ئايين 

 كةسـةكان   نوهـاوآلتيبو بصت وةكو كاتـصك كـة مـايف         
  .نطي ئاييين دياري دةكرصتادر ثصولةسة

ــصت  دةســةآليت ــة هــةر جؤرصــك ب ــايني ب ــةم ، ئ ض ئ
ــةواوي لةدةســــيت   ــة تــ ــة بــ ــةدامةزراوانــ  مةرجةعــ
ــ   ــصتة دةرةوة و خبرصـ ــةوة بـ ــتؤي ئايينيةكانـ تة ئةسـ

بـــــةريان بـــــؤ ســـــاز كةرصـــــبةراين سياســـــي و ض ر
ي ئـةم دامةزراوانـة مـوذدة بةخـشي         يسةربةخؤ.بصت
ةوتــة دةرفــةت بــة ئــةم ر. نة سيكؤالريزاســيؤةويتر

كةســـةكان دةدات تـــاكو ســـةربةخؤ بـــن و ضـــي تـــر  
ةبـــصت لـــةدةرةوةي كلَصـــسة ثـــةيِرةوي ثصويـــستيان ن
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يةكــــصك لةكاردانــــةوة  .  ئــــاييين بــــن مةرجــــةعي
يني  ئــابـووين ن جوداؤكؤالريزاســييسثراكتيكـةكاين  

 بـة جؤريـك     يـة لةِراستيدا ئةم كاردانةوة   .لةدةولَةتة
مـان بـري دةخاتـةوة كـة بـة زؤري            نؤكؤالريزاسييس

 و بــة زؤري بــة .دةزانــنئــةو دوانــة بــة دياردةيــةك 
كلَصــسة ي يجــودا"ن بــاس لــةؤكؤالريزاســييجــصطةي س
بـصت كـة    بةالَم دةبصت لةبريماندا    . دةكةن" لةدةولَةت  

ة لةنـــصو كؤمـــةلَطادا ة كـــةوتـــصككؤالريزاســـيون ريس
 ئــايني  دامــةزراوةيييلةحالَــصكدا جــودا .بــةدي ديــت
دا بواري سياسي  كة لة  وةسفيكي هةلَكةوتة لةدةولَةت  

  . وو دةداتر
ةويت ي ئـــــــايني لةدةولَـــــــةت لـــــــةر  يجـــــــودا

كةدامــــةزراوة ،يةبــــةو مانايةندا ؤكؤالريزاســــييس
 يـــاواز لـــةذير جثلـــةيكـــة بةية تايبةتـــةكان يسياســـ

 دةســـــةآليتلـــــةذير ، دةولَةتدانبةِريوةبةرايـــــةيت
. اسـتةوخؤي ئـايني بينـةدةرةوة     راستةوخؤ يـان نارِ   

كان ضـي   نيية كة دامةزراوة ئايينيـة     ئةمة بةو ماناية  
ةكان يتـر نـاتوانن دةربـارةي ثرسـة سياسـي و طـشتي      

وانطـةي ئـةم    ر  كة يةو ماناية بةلَكو بة ،قسةيةك بكةن 
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ــة ــةلَطادا   دامةزراوانـ ــةر كؤمـ ــت بةسـ ــر نابيـ ــي تـ  ضـ
. كي سياســةيت طــشيت بيــت ةيان بناغةيــ،ثينريتةبــس

ــةو جيطــةي  ،لةكردةوةدا ــا ئ ــت ت ــةت دةبي ــؤي دةولَ  ب
ــِرواي جؤراجــؤ   ــةِر بريوب ــري لةم ــاييين دةك يب ري ئ

يطــــــري بيــــــت و نــــــة   نــــــة ر،مبينيتةوة اليــــــةن
  . بةِريوةبةريشي
ــي ر ــيؤنيةويت سئةطةرضـ ــواينَ كؤالريزاسـ   دةتـ

 بـةرةو ثـيش     ازانةخوبةهيمين و بةشيوةيةكي ئاشتي   
ةشــــــنة بةزؤري لــــــةم ض،اســــــتيدابــــــةآلم لةر،بِروا

ــشانيداوة ،نةبووة ــذوو نيـ ــةميـ ــةو كـ ــة  ئـ  مةرجةعـ
 دةسةآليت ماددي زؤريان بةدةسـتةوة      ئاينييانةي كة 
ادةسيت  دةسةآلتةيان بةيب كيشمةكيش ربووة و ئةم

بةتايبـــةت لةكاتيكـــدا ،كردووةدةولَـــةيت مـــةدةين نة
ــ ندي ثةيوةمةرجةعانــة كةئــةم   ةكي طــةرموطوِريان  ي

ةكاندا هةبووة ئـةم    يسياسيلةطةلَ هيزة كؤنةثاريزة    
لةئةجنامــــــدا . كيشمةكيــــــشة دذوارتــــــر بــــــووة  

 كؤالريزاســــــيؤن زؤرتــــــر هــــــاوِريي شؤِرشــــــةيس
 لةفةرةنـــسا كلَيـــسةو دةولَـــةت .سياســـيةكان بـــووة

 .لةدواي شؤِرشيكي خويناوي لةيـةك جودابوونـةوة      
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 طيرةوكيـشةو هـيمن بـوو       ئةمريكا ئةم جوداية يب   لة
لةدواي شؤِرشيك و ثيكهاتين دةولَـةتيكي نـوي        بةآلم  

   .بةديهات
كؤالريزم بـةردةوام يب    يهةلَبةت ئاماجنـةكاين سـ    

هـــيض كـــات ثيويـــست نـــةبووة كـــة  . اليـــةن نـــةبووة
ــايني بيت يســ ــةدذي ئ ــةآلم ســ ،كؤالريزم ل كؤالريزم يب

ن كؤالريزاسـيؤ يةويت س هانـدةري ر  زؤرتر اليةنطرو   
 ديكـة   دةسـةآليت كؤالرة كة بـووين     يكةسيك س ،بووة

.  بةثيويــست بزانيــت ئايينــةوةدةســةآليت لةســةروي
 زؤرة ئــةم كةســة الين كــةم   ئــةوةشبــةآلم ئةطــةري

ــة    ــِرواي بـ ــدا بـ ــةدياريكراوة كؤمةآليةتيةكانـ لةثرسـ
  . ثيشكةوتووي بواري سكؤالر بيت

ــ    ــوان ســ ــاوازي نيــ ــة جيــ ــةم ثييــ كؤالريزم و يبــ
ــة ريزكؤاليس ــكؤالريزميكــة ســ  اســيؤن ئةوةي ر  زؤرت

 دؤخـي  بةضـؤنيةيت    ة سـةبارةت  يتةوةريكي فةلسةفي 
كؤالريزاســـــــيؤن هةولَيكـــــــة  يبـــــــةآلم س،كاروبار

هةولَيك كـــة ،بـــؤثراكتيزةكردين ئـــةم فةلـــسةفةية  
ــت ثصويــستئةطــةر ــت   بي ــة كــار دي ــصدا ب  . زؤريــشي ت

ــةكي ســـــ لة ــ،داكؤالريكؤمةلَطايـــ ةزراوة دةنطي دامـــ



æî⁄Ø@μnb÷ 

  40

ــةكان نةكو ــة  ،اوةتةوةذئايينيــــ ــةم دامةزراوانــــ ئــــ
ــارةي كاروبـــاري طـــشيت ندةتـــوانبـــةردةوام   دةربـ

ــكاوانة بــــريوِراي خؤيــــان دةربــــِرن   ر بــــةالَم . اشــ
مةرجةعيـــةت و دةســـةالَتيان بـــة بؤارصـــكي تايبـــةت  

ئةو كةسـانةي كـة هةلَـسوكةويت       ،بةرتةسك دةكريت 
خؤيان لةطـةلَ بـةها ئاينيةكانـدا هاوتـةريب دةزانـن           

ن سةربةسـتانة هةلَيدةبذصـرن     ئةم هاوتةريبية خؤيـا   
يـان  هانبـدريت  يـةن دةولَةتـةوة   بةبص ئةوةي كـة لةال    
  . هةِرةشةي ليبكريت
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  كؤالريدايئايني لة كؤمةلَطايةكي س
  
  )؟و ثصطةيةكي هةبصت ئايني دةتوانصت ض رؤلَ(

ــكؤالريزم ر  ــة سـ ــستا كـ ــازي نيئصـ ــووين يـ ــة بـ ة بـ
 ئـايني لـة      و  لةبواري طـشتيدا   ةكانرؤحانيمةرجةعة  

 بـــؤ ئـــايني  ؤلَـــصكض ر،دةســـةآلت جيـــا دةكاتـــةوة  
ــتلةكؤمةلَطايــةكي ســكؤالر نيًئايــا بِريــارة   ؟دا دةمي

 ؟ بـصت  ووناز بصت و لةبـةر ضـاو        ئايني بةرة بةرة الو   
يت نـامؤ و يب بايـةخ        دةستةيةك سوننة  ئايا ئايني بة  

ــوننةيت لة ــةوة  وكس ــةم دةكريت ــدا يلَ ك ــ؟لتوري  ة ئةم
كؤالريزم و يين ســــــــــــكةلَكةلَــــــــــــةي نــــــــــــةيارا

 كــة بةلًًَطــة دةهيننــةوة ئةمانــة . نةؤكؤالريزاســييس
م شــصوةية لــة بازنــة تــر لةوةيــة كــة بــة ئــايني طرينط

          . خبرصتة دةرةوة
؛ نطـي زؤري هةيـة     بـة خالَـصك طر     دانسرجنلصرةدا  

ــان دةخيوزؤرتـــــر دةيبيـــــستني ــة يَ يـــ ــةوة كـــ نينـــ
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" ةتتايب" ذيانصكي   ئايني بة دةيانةويت   كؤالرةكانيس
كـة  بيخةنـة دةرةوة ـ   " طشيت"ذياين  لة وكةنبن ااوث
صــت نايانةو كؤالرةكاني ســمــة وصــنا دةكــةن طوايــةئة

 طــشتيةكاندا باســصك لــة ئــايني هــيض كــةس لةشوصــنة
ةكان كؤالريئةطةرضي ثص دةضصت هةندص لة س      .بكات

 و ئــةجنامي ئــةةاظةيــبــةالَم ئةمــة ر. وا بــري بكةنــةوة
) طـشيت / يت  تايبـة ( دوو بـواري  خالَةية كـة جيـاوازي      

  . هةلَدةطريتثتر لةيةك مانا
بووين ئايني بة   " تايبةيت "ةكانكؤالريبة بِرواي س  

هـــةمان مانـــاي تايبـــةيت بـــووين حـــسييب بـــانكي      
 ةكانكؤالريسـ " يـشةوة طشتي"ةباري  ل. يةكةسةكان ني 

جــصطةي ثاراســنت يــان بــة كــار     ((ئــةويان بــةماناي  
 شـيوة   بـةم . ادةهينـ بـةكار    ))هيناين خةلَك يان كـؤرِ    

ــة وةالخو ــت بـ ــة اسـ ــايني لـ ــاين ئـ ــاين طـــشيت"نـ  "ذيـ
ــة   ــةبريوِراي طــشيت  ســِرينةوةيثصويــسيت ب ــايني ل  ئ

ية بـؤ   ي طـشتي  دةبردين دالَـ   بةال بةلَكو ثصويسيت  ،ةيني
 تايبـةيت   ؤب،بةم شيوةيةخواست  ).دةولَةت(ين واتة ئا

بـةو  و  لَككردين ئايني بة ماناي شـاردنةوةي نييـة بـة         
وةيةكي شةخسي و ئارزوومةندانة ئاين شي مانايةكة  
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  . بطريتة خؤي
 يــان نؤكؤالريزاســييةويت سيــنني ركةواتــة دةب

كؤالريزم بة هيض شـصوةيةك ثصويـسيت       يفةلسةفةي س 
 سةبارةت ةكانكؤالريس. يةبة لةناو ضووين ئايني ني

 ئايني  دةبصتكة بري دةكةنةوة  ةي  لَؤ ر ئةوبة ئايني و  
ؤراوجؤريـان  دي ج هةلَـسةنطان ،لةكؤمةلَطادا هةيبصت 

رن لة سةر ئةو بِرواية كة شةِر و        وسوزؤريك  . هةية
 بة  يةئةم دةستة ،ددةكاين زؤرترة لةسو  ئاينيخراثي  

بـةالَم   .ووين بـةرة بـةرةي ئـايني هيـوا دارن         لةناو ض 
ذياين ني لـة  ؤلَـي ئـاي   تين ر  ثاراس  طةشبينن بة  زؤريك

تةنانـــةت . دا باوةِردارانـــكؤمةالَيـــةيت و ئـــةخالقي 
ــدص لة ــكؤالهةنـــ ــةنطري  ةكانرســـ ــراوةاليـــ  ريكخـــ

ــةكاين   خؤبةخــشة ئايي ــة كؤمةالَيةتي ــةكان و هةولَ ني
ــةن  ــةم ريكخراوان ــةذاري و   ئ ــةوةي ه ــةم كردن ــؤ ك  ب

  .ةجني كؤمةلَطار
ــ  طـــةر دا الواز كؤالري ئـــايني لةكؤمةلَطايـــةكي سـ

ـ ضارةنوسصك كـة بـة تـةواوي ئيمكـاين هةيةـ          ،كريتب
اســـتةوخؤ خبةينـــة طـــةردين   نابـــصت هؤكارةكـــة ر 

 ئةمانة  دةتوانني. كؤالريزمييان س الريزاسيون  كؤيس
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ــزانني  ــةي بـ ــةو هوكارانـ ــة ئـ ــة بوبـ ــة ونة كـ ــؤي تـ هـ
ــ    ــؤ ئـ ــاهؤطري خـــةلَك بـ ــة كؤمةلَطايـــةكي  . اينينـ لـ

ثشت طوي  سصكي كورتيان بؤ    ناضدا خةلَك   كؤالريناس
لَكـة   ئةم جـؤرة خة    . يان وةالناين ئايني هةية    خسنت

 ذير باالَدةســـيتبـــةرةو هةراليـــةك دةضـــن يـــان لـــة
 ئايينيةكانــــدان يــــان ثــــةيِرةوي بنــــةما مةرجةعــــة

 ذيـاين   كردين كـؤنترؤلَ  هؤينةتة  وئايينيةكانن كة بو  
  .خةلَك

دةربــاز بــوون  داكؤالريكومةلَطايــةكي ســبــةآلم لة
لةســةر .  ئيمكــاين هةيــة ئــاييينريبــةراين لــةركيفي

شاين هيض كةس نييـة كـة ثـةيِرةوي ئـايني يـان بـةها          
 كـة خـؤي شتـصكي لـةو         مةطةر ئـةوةي  .ئاينيةكان بصت 

ــصت  ــؤرةي هةلَبذاردبـ ــةلَك   .جـ ــة خـ ــصك لـ ــةر بةشـ طـ
صــكخراوي ةوي كــردن لــةئايني هةلَنةبذصــرن ر  ثــةيِر

صـذةي ئةندامـةكاين     ر ئاييين بة هؤي كةمي داهـات و      
  . الواز دةبصت

ــةت  ــايين هةلَبـ ــةراين ئـ ــة  ريبـ ــة كـ ــايف خؤيانـ  مـ
لةئةطــةري بــةدي هــاتين ئــةم بارودؤخــة نــاِرازي بــن 

 و كؤالريزميلةطــــــــةلَ ســــــــن بــــــــةالَم دذايــــــــةتيا
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ــة  داكؤالريزاســيونيس ــةي  هــةلَطري دوو هةلَةي ؛ هةلَ
يةكةم ئةوةية كة ئةوان بةرثرسيارةيت ئةم كصـشةية        

ئةوان بــة جيطــةي ،ةكانكؤالريدةخةنــة ئةســتؤي ســ 
 كـة بؤضـي     ةكانكؤالريئةوةي هيرش بكةنـة سـةر سـ       

ــةئايني دوور   ر ــةلَك داوة لـــــ ــة خـــــ ــةيان بـــــ يطـــــ
لَنــةوة كــة بؤضــي خــةلَك دةبــصت لــةوة بكؤ،كةونةوة

هةلَـةي دووهـةم    . ةوةدةتوانيت لةئايني ثاشطةز بيتـ    
 بــؤ هــصرش كردنــة ســةر   كــة هــةر هــةولَيك ةئةوةيــ

ثةســةند كــردين ئــةو بابةتــة دا كؤالريزم لةِراســتييســ
 تةنيا بة ثشت بةسـنت      دةردةخات كة ريبةراين ئايين   

بـــــة هةلَبـــــذاردين تـــــاك و تايبـــــةت و ئيختيـــــاري 
ي ريوِرا و ثـــــشتطاكيـــــشاين بـــــريتواناي ِر،خـــــةلَك

 .خةلَكيان نيية
بةالَم . است بصت  دةتوانصت بة تةواوي ر    ئةم بابةتة 
ــر  ــةند كـ ــةكان ثةسـ ــؤ ئايينيـ ــة بـ ــورس ودين ئةمـ   قـ

ةن ثص دةضصت تـاكوو ئصـستاش ئـةو          هةرض. دةرةتصك
ــةرة ــ  ريبـ ــة دذي سـ ــةي كـ ــةم ي ئايينيانـ كؤالريزمن بـ

 خالَة خالَةيان نةزانيبصت ئةوان بة ضةند هؤيةك لةو
تينةطةشتون كـة ئايينـصك كـة بـة ثـشتطري و يـان بـة                
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بايــةخي لَكــدا بسةثــصنرصت زؤري طــشيت بــة ســةر خة
اسيت لةسةر ئـةو بريوبِروايـة       طةر ئةوان بة ر    .نابيت

ــةنيا ربــن  كــة زؤر و زؤرةملــص  صــطةي  و ســةثاندن ت
مانةوةي ئايينة ئةو كات قةبوولَي دةكـةن كـة ئـايني           

ــ   ــص ئةرزشــ ــؤي بــ ــؤ خــ ــةم ،ةبــ ــةش رو ئــ اي بابةتــ
است دةكاتةوة كة بـؤ طةيـشنت        ثشت ر  كؤالرةكانيس

  .نييةئايني  ةك بةييهيض ثصويست،بة خصري طشيت
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  ...كؤالريزمي سةخنةطراينر
  
  )؟كؤالريزمي خؤش ناويتيبؤ ضي هةمووكةس س(

ــة هـــةموو كـــةس    ثصويـــست بـــة طـــوتن ناكـــات كـ
تةنانةت ،كؤالريزم بــؤ خــؤي بــة بــاش نازانــصت    يســ
ــة  ةئ ــانيك هــ ــةش كةســ ــةر   نمِروكــ ــةك هــ ــة نــ  كــ
ن بؤ كؤمـةلَطا    ؤكؤالريزاسييكؤالريزم و ِرةويت س   يس

 كـــة بةلَطةدةهيننـــةوةبـــة بـــاش نـــازانن بـــةلَكوو    
ــ  كؤالريزم سةرضـــاوةي هـــةموو نةخؤشـــيةكاين يسـ

كؤالريزم يواز هينـان لةسـ    ،بة ِراي ئةوان  . جةماوةرة
ــؤ سياســةت   و ثةســةند كــرد  ــاييين ب ين بنةمايــةكي ئ

 و،كؤمةلَطايــةكي ثايــةدارتر و ئــةخالقي تــر   ،رلتووك
بــةدي صخــستين باشــتري كؤمةالَيــةيت   كؤتاييــدا رلة

ــا ِرةخنـــةطرابـــةالَ. دةهينيـــت كؤالريزم ي ســـينم ئايـ
  ؟است دةلَصنر

كؤالريزم يسيةكيك لةو رةخنةيانةي كة زؤرتر لة    
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 ثيـداطري ةخنةي  دريت ر وةكوو فةلسةفةيةك دةطري  
م دونيــا بــة جيطــةي كؤالريزمة لةســةر ذيــاين ئــةيســ

بـة ثيـي     . مرؤظ ؤحاينرذياين ئةو دونيا يان دؤخي      
 بـــريوِراي ئيمـــة كؤالرةكان كـــردةوةويبنـــةمايي ســـ

تـر لـة هـةموو شـتيك لةسـةر بناغـةي            زؤرتر و طرنط  
بــؤ بةرضــاوي ئــةم كردارانــة بيــت دواهــايت حــازر و 

 كؤالرةكانيســ.  ديكــةؤمــان و مرؤظــةكاين ذيــاين خ
ــانيكي ديكــة   لةســةروي ذيــاين مادديــةوة  بــووين ذي

ي يـان ئـةو دونيـا       ينكؤلَي يلَ ناكةن بةالَم ذياين كؤتـا      
 تايبـةيت   تيبينيـةكي بة شاياين هيض دوخيكي ناياب و    

طةر ذيانيكي لةم   ئةراستيدا ئةم خالَةي كة      لة نازانن؛
مة هــيض شتــصك ،مــة بــصتضةشــنةش ضــاوةِرواين ئيئي

 بـــؤ نيانـــنط دةز طــر لَطةيـــةكي بةبـــة،اننيلــةوة ناز 
ــةين    ــةرقالَي نةك ــان س ــةوةي خؤم ــةوةي  لة. ئ ــةر ئ ب

يان ذيــانيكي ،بةهةشــت،ؤحنــاتوانني بــزانني خوا،ر 
كةواتــة ،ووي ئــةو دونيــا بــووين هةيــة يــان نة داهــات

ينــةري هــيض كــام لــة كــردارو      بزونئةمانــة نــاتوان 
  . ي ئيمة بصتبريوباوةِري ذيرانة

وانطةية بةتةواوي لةدذي سـةرةكي     هةلَبةت ئةم ر  
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ــامؤذةتـــرين  ــة يئـ  . زؤريـــةك لةئايينـــةكاين جيهانـ
 ذيــاين مــرؤظن ئايينــةكانيش هــؤطري باشــتر كــردين

يـان  كوالريزم  يطريـة لةطـةلَ هـؤطري سـ       بةالَم ئةم هؤ  
كةلَكةلَــةي . زؤر جيــاوازة) مــاددةطرا(يت سمةتريالَيــ

ــ   ي رؤحـــــــدا ســـــــةرةكي ئايينـــــــةكان لةكؤتاييـــــ
 يــان جةوهــةريكي غــةيري مــاددي   كارمان،كةســةكة
ــة ــديكةيــ ــري    كــ ــاددي بــ ــووين مــ ــة بــ ــةرزتر لــ ة بــ
يـةكان  ي و مادد  يينةرة دونيـا  بزو،بةم ثيية ،دةكاتةوة

 دةزانــن بــة بــِرواي بــة كــورت و تةنانــةت نــةطوجناو
  .ئةوان ئةمانة ئاماجنطةلصكي دروست نني بؤ ذيان

دروسـت  كؤالريزم لةم خالَـةدا     ي س ينةخنةطراض ر 
ــن و ض هةلَة ــة ر،ب ــةر   ئةم ــةكي طوجنــاوة لةس ةخنةي

ــكؤالر ــسـ ــسةفةيةكييزم وةكـ ــسيو فةلـ بةآلم ، شةخـ
وةكـو فةلـسةفةيةكي سياسـي و        كؤالريزميكاتيك سـ  

و ةوتيكـــــي سياســـــي و ر وةكـــــكؤالريزاســـــيونيس
تر ةخنةيـــة ضـــي ئـــةم ر،كؤمةالَيـــةيت ســـةير بكةين 

ــةطوجنــاو ني ــة   ،و ناِرةوايةي ــةوةي ب ــةر ئ ــاين لةب دان
ــةر ــت    كيئةطـــ ــك دروســـ ــامؤذةي ئايينيـــ ــة ئـــ  كـــ

اسـاوكةري  ث كؤمةالَيـةيت    دةسةآليت سياسي يان  ،بيت
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  .وآلتيانوهاماي ئةو ئايينة نيية بؤ سةر هةموو بنة
لـــــةذياين كة رةبـــــدةنئةوبِرياةنطـــــة خـــــةلَك ر

كؤالر نــةبن و تةنانــةت ثــص   يشةخــسي خؤيانــدا ســ  
ــة   ــذاردهةلَدةضــصت ئةم ــ نيب ــةالَم  .تكي دروســت بي ب

ــازة  ــةم ريبـ ــان ئـ ــةوةكدةبيـــت خؤيـ ــرن نـ و  هةلَبذصـ
ــيك ــةو كةسـ ــة ئـ ــتةيي ديكـ ــات  شـ ــاري بكـ ــؤ ديـ . ان بـ

لَي لـة   ؤو فةلسةفةيةكي شةخسي نك   كؤالريزم وةك يس
 ضةشـــنة بونـــةوةريك يـــان   دةســـتيوةرداين هـــةر 

ــيبةهاطــةيل م ــةت .  دةكــاتشةخــسيداذياين افيزيكي ل
و فةلــسةفةيةكي سياســي و كؤالريزم وةكــيبــةالَم ســ

كؤمةالَيةيت بةشداركردين هةرضةشنة بونةوةر يـان      
ين  ذيـــــاانتـــــاييثتـــــافيزيكي لـــــة  يمبةهايـــــةكي 
ــة  ر،دا رةت دةكاتةوةكؤمةالَيةتيــــ ــةكي ديكــ ةخنةيــ

ةخنـةي ثصـشودا زؤر لةيـةك       ركؤالريزم لةطـةلَ    يسلة
كؤالريزم ناتوانيت بنـضينةيةكي    يئةوةيةكة س نزيكن  

وتــــةي ئــــةو  بة،يتنثيــــك بيثتــــةو بــــؤ ئــــةخالق   
ئةخالقيات ثصويسيت بة بووين بنـةما و       ،ةخنةطرانةر

ي و نةطؤِرهةيـة و   ياهةتاتافيزيكي و هةت  يبةهاطةيل م 
ت ئـةم   فةلسةفةي ماترياليسيت ئةم دونيـاش ناتوانيـ      
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 كاتيـك كـة سيـستةمة     .صتبنةما و بةهايانة بةدي بينـ     
ــةكان   ــي و كؤمةالَيةتيـ ــةما و   سياسـ ــؤرة بنـ ــةم جـ لـ

بةهايانــة ثاشــطةز ببنــةوة لــة هةرصــمي ئةخالقيــشدا  
ــ  و سيــــستةميكي ،ابيــــت طــــوتن نؤقــــسةيةكيان بــ
ئــةخالقي لــةم جــؤرةش توشــي  لةروكؤمةالَيــةيت دو

   .طةندةلَي و لةناو ضوون دةبصت ، وشلَةذان
ــةم ر  ــةرةكي ئـ ــة  كيـــشةي سـ ــة كـ ــة ئةوةيـ ةخنةيـ

ــصت    ــة ناتوانـــــ ــات كـــــ ــةكي زؤر دةكـــــ طرميانةيـــــ
طةر ،طـةر خــوا هةبــصت . دروسـتةكانيان ثيــشان بــدات 

طـــةر ئـــةم ،تافيزيكيـــةكان بوونيـــان هةبيتيبـــةها م
ر ئةو فةلسةفة   بةهايانة بؤ ئةخالق ثصويست بن و طة      

ن بنةمايـــةك بـــؤ ئـــةخالق انة نـــةتوانيماترياليـــستي
 ديكــــــة كــــــة  و زؤر طرميانــــــةيثــــــصكةوة بنــــــصن

 طومان  جيطةيدروستيةكةيان هةر بةهةمان ئةندازة   
ئةو كات ئةم رةخنةية دةتوانيت دروست ، ثرسيارةو

 ئاسـاين   هةريةك لةم طرميانانـة بـة     ، بة داخةوة  .بصت
 بـةهيزمان هةيـة بـؤ       يبةلَطـة . ثص دةضيت هةلَـة بـصت     

ــةوةي ب ــة ر  ئ ــة ب ــةم طرميانان ــصني زؤريــةك ل ســيت الَ
 ئـــةم كردنـــةوةيةترتـــةنيا شتـــصك كـــةبؤ . هةلَةيـــة
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ِرخنةية ثيويـستة ئةوةيةكـة يـةكيك لةطرميانـةكاين       
 زؤريـشيان جيطـةي   سـةرةِراي ئـةوةي كـة   ،هةلَـة بيت 
ةخنةيةش خؤي لـة باشـترين حالَةتـدا        ئةم ر ،طومانن

ــة ــةم رة ك .جيطـــةي طومانـ ــة يـــشةي ديكـــةي ئـ خنةيـ
تةنانةت طةر قبوولَي بكـةين كـة هـةمووي         ،ئةوةيةكة

ضــؤن ،ي طــشتيدا دروســت بيتاطرميانانــة لــةمان ئــةم
ي بكــةين كــة بــةماناي تايبــةتيش    دةتــوانني قبــوولَ 

ئيمة ناتوانني بـووين    ، ئاسانتر ستة؟ بة وتةيةكي  درو
ــشتي    ــة ط ــةها ميتافيزيكي ــةكي طــشيت و ب ةكان يخواي

ــ  ــوولًَ بكـ ــةكي  .ةينقبـ ــووين خوايـ ــت بـ ــةلَكو دةبيـ  بـ
ــستةميكي ئــةخالقي    ،تايبةت ــةت و سي ــةيل تايب بةهاط

تةميك دةبيـت   سآلم ض سيـ   ةبـ .  بكـةين  تايبةت قةبوولَ 
ــةين ــةند بكــ ــةماي سيــــستةميكي  ثةســ ــو بنــ  و وةكــ

كؤمةآليةيت و سياسي بةكاري بيـنني؟ بـة شـيوةيةك          
بنةمايـةكي  خوايـةكي ديكـةو     كة بؤ ئةو كةسانةي وا      

طـةر نـةتوانني    ،ين ديكةيان هةية بـةكار ينريت     ئايي
آلميكــي دروســت بــؤ ئــةم ثرســيارة بدؤزينــةوة      ةو

ــن    ــازاد وفرةضةشــ ــةكي ئــ ــة كؤمةلَطايــ ــةوكات لــ ئــ
ســـكؤالريزميكي يب اليـــةن ســـةردةكةويت كـــة هـــيض 
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 و سيــــستةميكي ئــــاييين تايبــــةت ثةســــةند ناكــــات
 نةدات و هـةولََ نـةدات بـة سـةر خةلَكـدا            دةسةآليت ثي

كـةي  ؤخنـة بيناوةر  دةرةجنـامي ئـةم رة     .يسةثينيتب
كؤالريزاسـيؤن  يةويت س ئةوةيةكـة ر  ،كة ديتة ئاراوة  

يـــشة ئـــاييين و  رة لةخةلَكـــنـــامؤبووين ي كـــارهؤ
 بــة طــشيت خنةيــة ة؛ ئــةم رلتوريــةكاين خؤيــان وك

. لةاليةن مةسيحية كؤنةثاريزةكانةوة باس دةكريـت     
زةكانيش جولةكـة كؤنـةثاري   بةآلم موسولَمانةكان و    

ن بة بِرواي ئةوا. خنةيان لةسكؤالريزم طرتووةئةم ر
 دةسةآليتناوضووين  لة،كؤالردايلة كؤمةلَطايةكي  س   

سوننةتة ئايينيةكان دةبيتة هؤي ئـةوةي كـة خـةلَك          
دةرفةيت كةمتريان هةبيت تاكو سوننةتة ئايينيةكان 

يان ةكـ رةولتووو ئةو ئامؤذانة فيربن كة بنـضينةي ك       
 بـةآلم   راكيشةةرجنسئةمة سةملاندنيكي   . ثيك دينيت 

 ـــستا زؤر    ر،سودةيباســـتة كـــة ئةمريكايـــةكاين ئي
ــة ــةمتر لةكـــ ــةم  ئةمريكايـــ ــةدةي نؤزدةيـــ كاين ســـ

ة لـة   ياسـتي ئـةم ر  ، دةزانن دةربارةي ئـايين مةسـيحي    
نـاكري  ةويت فيربوونةوة جيطةي داخة بـةآلم       ضاو ر 
ــة ــةيت  بــ ــان كؤمةآليــ ــي يــ ــةمليندراويكي سياســ  ســ
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 يؤنـــاين خـــةلَك دةربـــارةي ميـــذووي. دريتبـــذمير
وري لتــ كو وسياســةتين و يــان ئــا،ســةردةمي ديرين
رانــةي ولتو ئــةو ك- ابردوو دةزانــنرؤم كــةمتر لــةر

طـرتين  ةبيـضم   ان هةبووة ل  يؤلَيكي طرينطي بيطومان رٍ 
بـةآلم  ،ئةم نةزانية جيطةي داخة   . ؤذئاواداوري ر كةلت

ؤم  يؤنـان يـان ر     كة بةها ئايينيةكاين  بةلَطةيةك نيية   
 يتيكـــةآلوي سيـــستةمي سياســـي يـــان دامـــةزراوة    

  و يبَ ئاطــاي زانيــارينــةبووين.  بكــةينانرميــولتوك
 مةســــيحي و ي ئــــايينخــــةلَك دةربــــارةي ميــــذوو

  .داخةادةية جيطةي هةر بةم ر ينسوننةتةكا
آلمـة  ةريبةراين ئاييين كؤنـةثاريز ئـةم و      ،هةلَبةت

 طةشـةي   اين ئـاييين    ئاماجني ريبةر  ،ست نازانن بة را 
ةوي نـوي   اكيشاين ثـةيرِ  بةر،سيستةمي ئايينيةكةيانة 

ةكي يـــةواين ثيـــشوو بـــؤ وةفاداريو هانـــداين ثـــةيِر
ــر ــدا و    .زؤرتــ ــةر دةولَةتــ ــوون بةســ ــك زالَبــ  كاتيــ

وري طـــشتيدا لةدةســـت بـــدةن لتـــوباآلدةســـيت لـــة ك
كاتيـك  . ةوةيتـ يشنت بـةم ئاماجنانـة دذوارتـر دةب       طة

ــو   ــت وةكـ ــار بيـ ــة بِريـ ــةري   ركـ ــةريك بةرامبـ ةكةبـ
ــة    ــسةفةكاين ديكـــــــــــ ــةكان و فةلـــــــــــ ئايينـــــــــــ
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 طري بووين  طشت ئةطةري سةركةوتن و  ،بووةستيتةوة
 ةوة ئةوان يدلَنيايبة .ئايينةكةيان زؤر كةم دةبيتةوة   

بــــةآلم _ بــــارودؤخيكي وايــــان ثــــي خــــؤش نييــــة  
ــةكي ســ  ــةراين   ،كؤالردايلةكؤمةلَطاي ــةمبارةوة ريب ل

طـةر  ،ان لةدةسـت نايةت   ئاييين هيض كـاريكي ئـةوتؤي     
يت ئــةوا بةتــةنيا لةبــةر  هــةباشــيان اليــةنطريِربريو

ــشي بريوِر ــةرةنج راكيـ ــةسـ ــةداواي . اكةيـ كاتيـــك كـ
 اســتيدارور دةكــةن لةلتــولةسياســةت و كثــشتطريي 

ــردو  ــان كــــ ــةيان  قبوولَيــــ ــة بريوباوةِرةكــــ وة كــــ
بـة   .ابكيـشيت ي ر ةنياناتوانيت خـةلَك بـؤالي خـو      بةت

لَةيةك لةم بانطةشـةيةدا نييـة كـة       يةوة هيض هة  يدلَنيا
وةكـو بنـةماي فةلـسةيف      كؤالريزم  يخةلَك نابيـت سـ    
وبناغةيةك بؤ ثيشـضووين ذيانيـان    ،شةخسي خؤيان 

ــذيرن ــةبازاِري بـــريوِرادا بـــووين ر . هةلَبـ ــةي لـ وانطـ
ــؤر و ر ــتكةوتيكي  جؤراوجـــــــ ــةر دةســـــــ ةكةبـــــــ

فةلـسةفانة دةتـوانن بـة      بةآلم بةتةنيا ئـةو     ،طةورةية
كؤالريزم ي خوازياري وةالنـاين سـ     اسيتدروسيت و ر  

وةكــو طؤِرةثــانيكي طــشيت بــؤ ملمالنيــي ئايينــةكان   
ــاوةِري  ــةر بريوبـ ــانو هاولةسـ ــةدواي  آلتيـ ــن كةبـ  بـ
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  ئةم بازاِرانـةوة   ينزالَبوون بةسةر كؤمةلَطاو داخست   
  . نب
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