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تويَذينةوةيةةة بةةة ىمةةان  وسبةة  نوسةةساوةو بةدةةت ة َةةة بةدةسةة   تَنةةان   ئةةةو 
ماستةر، بةناونتشاني )وةملان  و ئتسالم كاريطةةريا  َةسةةر دروسة  بةوون      
دةوَةت  ورياق(، ثتَ هاتوة َةة سةَي بةةئ، ئةةوةى وةرَِتةسةدراوة ََتةسة تةةنها        

ةبارةت بةة  بةد  يةكةمة كة تايبةتة بة وةملان  وئتسالم، دووبةدةكةى تس س
دروس  بوون  دةوَةت  ورياقة َةاليةة  بةةريتانتاوة، ئتن ةا كاريطةةرى ئةاين       

 ووةملان  يةكةمتا  بة بةرِسى  و دوةمتا  بة اري ارى.
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 ثيَشةكى
ز بة تةواوى، كؤمةَليَك 1924/ 3/ 3ثاش رِووخانى خةالفةتى ئيسالمى لة    

شةثؤَلى هزر و تيؤر و دؤخى سةير جيهانى ئيسالمى طرتةوة، هةنديَكيان هزري و 
بريوباوةرِى بوون، كة بووة هؤي سةرهةَلدانى عةملانيةت و ئيسالمى، هةنديَكى تريان 

جيهانى ئيسالمى  وتنامةى نيَودةوَلةتىبةطويَرةى رِيَكةسياسي و ياسايي بوون، 
بؤ دةوَلةتى بضوك بضوك، لة باشرتين شيَوةيدا ئةم دةوَلةتة بضوكانة دابةشكران 

لةسةر بناغةى ثةيوةندى نةتةوايةتى عةملانى بنياتنران دوور لة كلتور و رِؤَلى 
 ز دروستكرا1921ئيسالمى، عيَرِاقيش يةكيَكة لةو دةوَلةتة بضوكانةى كة ساَلي 

لة باوةشي داطريكار و لة بارودؤخيَكى جيهانى و هةريَمايةتى جياواز بةم شيَوةيةى 
 خوارةوة:

رِووخانى خةالفةتى ئيسالمى كة خؤي دةبينيةوة لة دةوَلةتى عومسانيةكان و  .1
 _ 1914سةركةوتنى هاوثةميانان، لة كؤتايي  جةنطى جيهانى يةكةم 

مابوونةوة لة جيهان بطؤريَن ز بووة هؤي ئةوةى ئةو ئيمثرِاتؤرانةى 1918
 بؤ دةوَلةتى نويَ.

 _داطريكردنى ناوضةكة و دابةشكردنى بةطويَرةى رِيَكةوتننامةى سايكس  .2
ز لة اليةن داطريكةر بة هاوكاري عةملانيةتى 1920ز و سيظةر 1916بيكؤ 

ناوةخؤيي، دروستكردنى دةوَلةتى نةتةوةيي تيَيدا بة طويَرةى ثرِؤذةى 
 وساو ئاذانسةكانى زايؤن( .)ئيمثرياليزمى ئة

 ئيسالمى دذ بةم ثرِؤذةية. (1)شكستهيَنانى بةرطرى و شؤرِشي .3

                                                             

َةم تويَذينةوةية مةبةستما  َة بةرِسى ئةو ماوةية كة  تَزةكانة بةريتان   اتنة ناو وتَسةاق، بةََام دؤرةئ  (1)
 كسدن  وتَسةاق َةالية  بةريتانتا.بسيتتتة َة ثسةؤسة و رةاثةرةين  سةرباىيتة كة ِةل ثتَي  ةََسا ثائ داِري
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ئةم دةوَلةتة بضوكانة )بة تايبةت عيَرِاق( بةبيَ ويستى دانيشتوانةكةى  .4
دروستكران، ئةمةش لةذيَر سايةى تاكة دامةزراوةي ياسايي نيَودةوَلةتى 

بؤ طةالن دةرنةكرد، بةَلكو  )كؤمةَلةى طةالن( بوو مايف ضارةى خؤنووسينى
طوزارشت بوو لة بةرطيَكى ياسايي بؤ ثرِؤذةى داطريكاري مؤديرن دذي 

 جيهانى ئيسالمى ئةو كات.

لةبةر ئةوة: سروشتى بابةتى دةوَلةتى نويَى عيَرِاق ئاَلؤزة و ضةندين اليةنى    
جياوازى هةية، وَلاتانى رِؤذئاوا لة رِيَي بةياننامة و بةَليَنةكانيان لة ثيَش جةنط و 
دواي ئةويش وا خؤيان دةرخست طواية ئازادكةرى طةالنن، لةو كاتةى ئاماجنة 

ةستة داطريكاري و مةبةستة زايؤني بوو هةروةك دواتر شاراوةكانيان بةديهيَنانى مةب
رِووندةبيَتةوة، لة ميانةى برِياري ثيَكهيَنانى عيَرِاق و دةوَلةتى بضوكى تر لة 
رِؤذهةَلاتى ناظني، ئةمةش لةطةلَ برِيارى دروستكردنى كيانيَكى ئيسرِائيلي لة 

 ز.1917ناوضةكة هات لة رِيَطةى بةَليَننامةى بةلفور ساَلي 

لةبةر ئةوة رِاجياييةكى قولَ لةبارةى كؤمةَليَك ثرسياري نةمر لة ئاراداية كة    
ثةيوةستة بة نياز و مةبةستةكانى داطريكارى ئيمثرياليزم لة ثشت ثيَكهيَنانى ئةم 
دةوَلةتة بضوكانة و دابةشكردنى جيهانى ئيسالمى  و عةرِةبي و كوردى و دانانى 

نانى سنوور لةنيَوان يةك ميللةت، ئايا ئةم هةنطاوة سنور لة نيَوانيان ،زؤرجاريش دا
بؤ طةالنى ناوضةكة ثاداشتة ياخود سزا؟ لة سةرةتادا رِةوتى فراوانى نةتةوةيي و 
ئيسالميةكان دذايةتى ئةم ثرِؤذةيان دةكرد، دواي ئةوة ئيسالميةكان بة تةنيا مانةوة 

لَ ئةوةى رِةوتى نةتةوةيي  تا ئيَستاش هةر ئةوان دذى ئةم ثرِؤذة مةترسيدارةن، لةطة
داندةنيَن بةوةى ئةم سنورانة دةستكردن، جيهانى  _هةتاكو دةسةَلاتدارانيش  _

ى 8عةرِةبي و نيشتمانى عةرِةبي يةكة، وةك ئةوةى لة بةياننامةى يةكةمى شؤرِشى 
لة سوريادا هات: ))سوريا وَلاتيَكى عةرِةبية و طةلةكةى  1963ئازارى ساَلي 
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نورة دةستكردةكةى بةردةوام و تاهةتاية لة سنورى نيشتمانى عةرِةبي داننانىَ بة س
، لة كاتيَكدا بة رِاشكاوى داننانيَن بةوةى ئةم دةوَلةتة بضوكانة (1)طةورة دةذيةت((

دروستكراون و لة شويَنةوارى داطريكةرن، ئا ئةمة خاَلى سةرةكي رِاجيايية لة نيَوان 
ةيةك يةكةميان ثاَلثشتى ئةم ثرِؤذةية دةكات و عةملانيةكان و ئيسالميةكان، بة شيَو

رِايي دةكات و تائيَستاش ثيَيةوة ثابةندة، لةو كاتةى ئةوةى دووةميان شؤرِشي لة دذ 
 بةرثاكرد تا ئيَستاش ئاماجنى سرِينةوةى ئةم شويَنةوارةية. 

 

 طرنطى بابةتةكة:

ةى ميَذوونووسانى دروستبوونى دةوَلةتى عيَرِاقي طرنطيةكى جياوازى هةية، زؤرب   
)عةملانى( هةوَليانداوة ثةيوةندى دروستبوونى دةوَلةتى عيَراق و ثرِؤذةى داطريكارى 
سةهيؤنى لة ناوضةكة لة يةكرتى دوورخةنةوة، كة بةم هؤكارة وَلاتانى عةرِةبي بة 
تايبةت عيَرِاق لة رِابردوو زؤريان ناَلاند و لة داهاتووشدا دةناَليَنن بة دةست 

ياسي و كؤمةَلايةتى و شارستانى و كيَشةى دةسةَلاتداران لةطةلَ كيَشةى س
طةلةكانيان و لةطةلَ طةالنى تر كة عةرِةب نني، ملكةضبوونيان بة نةخشة و ثيالنة 
فراواخنوازةكانى ئيسرِائيلى و رِؤذئاوايي، زؤرجار دةبوونة ثاسةوانى، ثاش رِووخانى 

ز ثيَشبينى كرد هاتةجيَ 1930اَلى خةالفةتى ئيسالمى ئةوةى )شةكيب ئةرسةالن( س
، وتةيةكى بةجيَية (2)كة وتى: عةرِةب دواى خةالفةت دةبنة خزمةتكارى بيانيةكان

جيا لةوةى كة مانةوة و بةردةوامى ئةم دابةشكردن و ثابةندبوون بةم دةوَلةتة 
خزمةتكردنيَكى خؤرِايية بة ثرِؤذةي  _لة نيَو ئةمانةشدا عيَرِاق  _بضوكانة 

 ارى و سةهيؤني.داطريك

                                                             

 ملحق. 701ص _نص اَبتا   _النسخة األصلية  _املوسوعة السياسية  (1)

 .137صحوة رجل املريض , دار الكويت للصحافة / الكويت. ص  -موفق بين مرجة(2)
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لةو كاتةى ئةو تويَذةر و ميَذوونووسانةى كة باسكران لة هةوَلى بةستنةوةى    
دروستبوونى ئةم دةوَلةتة بة كؤششى بزوتنةوةى نيشتمانى عيَرِاقى شكستيهيَنا، ئةو 
اليةنةى كة سازشي كرد بة مالَ و سامان و زيَرِ و ثؤست بةرامبةر داطريكةر لةطةلَ 

دذي هةَلطريسا وةك يةك حسابي بؤ دةكةن. ثةيوةنديةكى ثتةو  ئةو شؤرِشةى لة
لةنيَوان ثرِؤذةى داطريكاري و ئةو بارودؤخةى عيَرِاق توشي بوو لة نائارامى 
دواكةوتن و ثارضةبوون و دكتاتؤريةت و كيَشة نةتةوةيي و مةزهةبيةكان كة بوونيان 

رامبةر بابةتة هةية، ئةمةش بووة هؤي لةكاركةوتنى رِؤلَ و ئةركةكةى بة
 ضارةنوسازةكان.

 ئاماجنى توَيذينةوةكة:   

بةطويَرةى توانا زانستيية كةمةكةمان هةوَلدةدةين كاريطةري ئيسالميةكان و    
عةملانيةكان لة درووستبوونى دةوَلةتى نويَي عيَرِاق دةرخةين، ليَكؤَلينةوة لةو رِةوتة 

ئةو رِةوت و اليةنةى كة  بكةين كة هاوكار بوونة لةطةلَ داطريكةر، هةروةها
شؤرِشي دذى داطريكةر ئةجنامدا، دواتر دياريكردنى بةرثرسيارةتى بارودؤخى خراثي 
جيهانى عةرِةبي بةطشتى و عيَرِاق بة تايبةتى، هةوَلدةدةين ئةو ئاماجنانةى داطريكةر 
دةرخةين كة لة ثشت دروستكردنى ئةم دةوَلةتة بضوكانةن ئةمةش بة شيكردنةوةى 

خوارةوة: بةريتانيا بة سروشتى داطريكارى خؤي بة زةبرى هيَز دةهاتة لوغزى 
ناوضةكة و هةزاران سةرباز و ئةفسةرى لةدةست دةدا، مالَ و ثارةى زؤريان خةرج 

ةبيانة لةوانةش عيَرِاق، كؤششي زؤريان خةرج دةكرد بؤ ثيَكهيَنانى ئةم دةوَلةت عةرِ
ويستيةكانى دةوَلةت وةك حكومةت و كرد لة ثيَناو تةواوكردنى دامةزراوة و ثيَ

ثةرِلةمان و سوثا و داهات، دانانى سنوور، لة كؤتاييدا دانان و بردنى بؤ كؤمةَلةى 
طةالن وةك دةوَلةتيَكى سةربةخؤ، ثيَشكةشكردنى بة دةوَلةتى عيَرِاقي!، ئايا ئةم 
لؤذيكة لةطةلَ سروشتى داطريكةر و بنةماكانى سةرمايةداري و ليربِاليةتى 
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رذةندخيواز دةطوجنيَ ؟ ئايا ثيالنيَكى طةورةى لة دواوة نيية ؟ هةولَ دةدةين ئةم بة
مةتةَلة شيبكةينةوة، ئةوة بتويَذينةوة كة ئايا ثرِؤذةى دةوَلةتى عيَرِاقي ثرِؤذةيةكى 
داطريكاري بوو ياخود بةرهةمى بزوتنةوةى نيشتمانى عيَرِاقي بوو ؟ عةملانى وئاينى 

 ئالؤزةن؟ لةكويَى ئةو هاوكيَشة

 طرنطرتين كَيشةكانى ئةم توَيذينةوةية:

 لة ميانةى ئةم تويَذينةوةية ئةم كيَشة زانستى و هونةريانةم رِووبةرِوبوونةوة:   

نةمتوانى رِاستةوخؤ بةَلطةنامة بةريتانى و عومسانيةكان بة تةواوى  .1
 دةستبخةم كة ثةيوةسنت بة كاروباري وياليةتةكانى عيَرِاقي.

زؤربةى ئةو ميَذوونوسانةى لةبارةى عيَرِاق نووسيويانة لةذيَر سايةى  .2
رِابوونى نةتةوةيي بوونة بؤ رِازيكردنى ئةمري واقيع بووة، هةوَليانداوة 
رِةشنووسيَكى بنةرِةتى ميَذوويي و شارستانى و ياسايي و سياسي و 
شؤرِشطيَرِى و نيشتمانى خودى بؤ دةوَلةتى عيَرِاق دروست بكةن، 

يَبيين دةكريَت كة بؤشايي و زجنريةى ونبوو هةية لة ميانةى ت
قؤناغةكانى دروستبوونى دةوَلةتى عيَرِاقي، بة بنضينةيةكى قوَلى 
ميَذوويي دةسثيَدةكةن، دروست بوونى دةولةتى عرياقى بة ميَذووي 
دةركةوتنى بزوتنةوةى نيشتمانى و نةتةوةيي و شؤرِشى بيست 

شؤرِش شكستى هيَنا و بة رِيَطةيةكى داخراو دةبةستنةوة ، لة كاتيَكدا 
طةيشت. ليَرةوة دةخريَنة سةر رِيَضكةى بةريتانى بؤ ئةم دروستكردنة، 
ئةمةش ئةو بؤشايي و زجنرية ونبوةية كة ناتوانريَ ثيَكةوة ببةسرتيَتةوة، 
لةبةر ئةوةى ئةم دوانة طوزارشت لة دوو ميَذوو و دوو خواست و 

ور و ملمالنيَكار دةكةن، لةبةر ئةوة هةر دوو ئاماجنى لة يةكرت دو
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تويَذةريَك بيَت رِووبةرِووى لةمثةرى زؤر دةبيَتةوة بؤ طةيشنت بةم 
زانياريية رِاستةقينانة دةربارةى دروستبوونى رِاستةقينةى ئةم دةوَلةتة لة 

 رِووى ثاَلنةر و ئامانج و اليةنة بةشدار بووةكان.

ى كة ثاش دروستبوونى دةوَلةتى تيَبيين دةكريَ هةموو ئةو نووسينانة .3
نويَي عيَرِاق دةربارةى ميَذووي ئةم ناوضةية دةرضوون، بؤ ئةم ناوانة 
وةرطيَرِدراون )وَلاتى نيَوان دوو رِووبارةكة ...، ميزؤثؤتاميا، وَلاتى 
بابل، وَلاتى ئاشور، سواد، ...تاد( بؤ )عيَرِاق(، هةروةها هةَلسان بة 

ة ميَذوويي و شارستاني و زانستيانة كة رِيَكخستنةوةى ئةو رِووداو
لةسةر ئةم زةوية رِوويانداوة و طةرِاندنةوةيان بؤ ميَذووي عيَرِاق، وا 
بؤ خويَنةر دةردةكةويَ كة عيَرِاق بةم قةبارة و سنوور و ثيَكهاتانة 
خاوةنى رِةط و رِيشةيةكى ميَذوويي و سياسي و كؤمةَلايةتي و 

طةرِيَتةوة، لة كاتيَكدا حةقيقةت ئةوةية  شارستانيية بؤ هةزاران سالَ دة
كة ميَذووي سياسي عيَرِاق ثاش جةنطى جيهانى يةكةم دةركةوت ئةو 

وياليةتى عومسانى سيَ وياليةتى هةَلبذارد بؤ  32كاتةى بةريتانيا لةناو 
 ثيَكهيَنانى عيَرِاق. 

 

 ثةيِرةو و ثالنى توَيذينةوةكة:

ثشتى بة ضةندين ثةيرِةو ثالن بةستووة لةوانة: ميَذوويي و سياسي و شيكاري و    
بةراوردكاري، هةوَلمداوة لة هةست و سؤز و كاريطةرى ئةمري واقيع 
دووركةومةوة، بةَلكو ثةيوةست مب بة تويَذينةوةيةكى بابةتى دةربارةى رِاستيةكان 

نيَوان ئةم سيَ كاريطةريية سةرةكيية:  لةبارةى دروستبوونى دةوَلةتى نويَي عيَرِاق لة
عةملانيةت، ئيسالمي و رِؤَلى داطريكةرى بةريتانى تيَيدا، بةوةى كاريطةرى ئيسالمي 
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و عةملانى لةم ثرِؤسةية زياتر لة تويَذينةوة هزرى و فةلسةفية دريَذدابرِةكان نزيكة، 
رِ هةية، بةتايبةت زؤرجار لة كاتى كورتكردنةوةى ثيَويستى بة خويَندوةيةكى ضرِ و ث

ئةوةى من زؤر ثشتم بة طواستنةوةى دةقةكان نةبةستووة، بةَلكو هزرةكةم ليَوةر 
 طرتووة لةثيَناو كورتكردنةوةى.

لةسةر ئةمة تويَذينةوةكةم دابةشكردووة بةطويَرةى بةش و دةروازةكان بةم شيَوةيةى 
 خوارةوة:

ؤَليان( كاريطةر لة دروستبوونى ناونيشانى تويَذينةوةكة: ئيسالم و عةملانيةت )رِ   
. كة ثيَكديَت لة سيَ بةش، هةر بةشيَك ثيَكديَت لة سيَ 1921دةوَلةتى نويَي عيَرِاق

 دةروازة و هةر دةروازةيةكيش لة سيَ باس ثيَكديَت.

لة بةشي يةكةم باسي ثيَناسةكانى عةملانيةت و سةرهةَلدانى ضؤنيةتى هاتنة ناو     
بةراوردم لة نيَوانى و هزرى ئيسالمى كردووة دةربارةى جيهانى ئيسالمى كراوة، 

دروستبوونى دةوَلةت، لة بةشي دووةم باسي بارودؤخى جيهانى و هةريَمايةتى و 
 ناوةخؤييم كردووة ثيَش دروستبوونى دةوَلةتى عيَرِاق.

لة بةشي سيَيةم و كؤتايي كةميَك بة دريَذى باسي كاريطةرى عةملانيةت و رِؤَلى    
ةر لة اليةك، لةاليةكى تر كاريطةرى ئيسالمى لة نةخشةكيَشانى ناوضةكة و داطريك

عيَرِاق بةتايبةتى، قؤناغةكانى دروستبوونى دةوَلةتى نويَي عيَرِاق و طرنطرتين 
دامةزراوةكانى، دواتر بة دةرةجنامى باشةوة دةرضووين كة نةخشةى ثيَكهيَنانى 

كة ةَلكو سزايةكى توند بوو دةوَلةت ثاداشت نةبوو بؤ طةالنى ناوضةكة، ب
بة زؤرى ئيسالميةكان دذي ئةم نةخشةية     كاريطةريةكةى تا ئيَستاش ماوة،

وةستانةوة و عةملانيةكان سازشيان كرد، دووةميان سةركةوت و يةكةمةكةيان 
 شكستى هيَنا.
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 بةشي يةكةم

 ئيسالم و عةملانيةت
لةم بةشةدا ئاماذة بة ثيَناسةكانى عةملانيةت و مةبةست و بارودؤخى سةرهةَلدان و    

طةشةكردنى دةكةين، بة هةمان شيَوة باسي هؤكارةكانى بَلاوبوونةوةى لة جيهانى 
ئيسالمى دةكةين، هةروةها طرنطرتين ثاساو و هيَز و تواناى مانةوةى، كاريطةريان 

قوتاخبانة و دةستورى دةوَلةتان. ثاشان باسي ئيسالم و لة ثيَكهيَنانى كيانة سياسي و 
هيََلة طشتيةكانى، رِةطةزةكانى هيَزى بةردةواميةكةى، طرنطرتين اليةنة سياسيى و 

 اليةنة ناكؤكةكانى لةطةلَ عةملانيةت دةكةين.

مةبةست لة تويَذينةوةى ئةم بةشة دياريكردنى كاريطةرى ئيسالم و عةملانيةتة لة    
 ز.1921ثرِؤسةى دروستبوونى دةوَلةتى عيَرِاق ساَلي فةرهةنطى 

 لةسةر ئةم بناغةية ئةم بةشةمان بؤ ئةم دةروازانةى خوارةوة دابةشكرد:

 دةروازةى يةكةم: عةملانيةت، سةرهةَلدان و طةشةكردنى، هؤكار و ثاساوةكانى.

دةروازةكانى: ئيسالم، هزرى فةلسةيف دةربارةى ئيسالم، ئيسالم و ئيسالمى، 
 ةملانيةت لة جيهانى ئيسالمى.ع

دةروازةى سيَيةم تيؤرياى دةوَلةت لة نيَوان ئيسالم و عةملانيةت، دياريكردنى )    
   رِؤَلي ئيسالم و عةملانيةت لة دروستبوونى دةوَلةت ...(.
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 دةروازةى يةكةم

 ضةمكى عةملانيةت 

 باسي يةكةم: عةملانيةت لة ِرووى زمانةوانى و زاراوةييةوة

جياوازي لة بؤضوون و بةرذةوةندى واى كردووة زؤربةى زاراوة و ضةمكةكان    
ثيَناسةطةليَكى زؤر هةَلبطرن، لة نيَو ئةمانةش عةملانيةت، بةَلام نيمضة كؤدةنطيةك 
هةية لةسةر مةبةستةكةى كة بريتية لةوةى: بانطةشةيةكة بؤ ذيان كردن بةبيَ 

وةسفى كردوة  Encyclopædia Britannica))،يان وةك مةوسوعةى (1)ئاين
بة هؤي جياكردنةوةى ئاين لة دةوَلةت ، ياخود   ،2ذيانيَك بؤ سةرزةوى 

 _ 1588كة هؤبز ) (3) )جياكردنةوةيةكى رِةها لة نيَوان سياسةت و ئاين(
ز( بؤ يةكةم جار بانطةشةى بؤ دةكرد، ئةويش لة رِيَطةى بةستنةوةى ئاين بة 1679

، بة سودوةرطرتن لة تيؤرةكانى ميكافيلي (4)ياسا و جياكردنةوةى لة رِاستى
ز( لةبارةى دروستكردنى زانستة نويَكانى سياسيةت، لة ميانةى 1547 _ 1469)

، بة فراوانبوونى ثلةبةندى ئةم زانستانة (5)ئاين دارِنينى سياسةت لة ئةخالق و
                                                             

 3670ص  1988رياض  _ 1املوسوعة امليسرة يف األديان واملاهب املعاصرة, ط  _الندوة للشباب اإلسالمي ( 1)
. 

2
 Encyclopædia Britannica- Article: secularism 

املوسوعة العربية العاملية, مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع, الرياض السعودية, الطبعة الثانية  _أ ( 3)
, الطبعة الثالثة 4د. عبدالوهاب كيالي, املوسوعة السياسية ج _ب 415ص  16ادة: العلمانية(, ج )م _ 1999
1995. 

،دار فاراىب 1اللفياثان)االصول الطبيعة والسياسة لسلطة الدولة (ت:دياناحرب، ط-توماس هوبز-1ينظر: (4)
العشرى، عبدالرشيد الصادق دار املوسوعة الفلسفية املختصرة، تعريب: فؤاد كامل، جالل  -2.     126ص

 506 – 505بغداد ص–بريوت، منشورات النهضة –القلم 
. مبا أن 17بريوت ص  _م, دار األفاق اجلديدة 1977 8تعريب: خريي محاد, ط _األمري  _نقوال ميكافيلي ( 5)

  هذا الفصل بدأ بتعاريف ومفاهيم لذالك اسندنا إىل املعاجم واملوسوعات قبل املصادر.
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عةملانيةت هةموو رِةهةندةكانى ذيانى ئةم سةردةمةى طرتةوة، ئةو كاتةى ئةركةكةى 
طؤرِا بؤ جياكردنةوةى ئاين لة تةواوى ذيان، ثاشان ثيَناسةكةى طؤرِا و فراوان بوو 

ةكانى طرتةوة، بؤ هةر فةلسةفة و سياسةت و زانستة كؤمةَلايةتي و ئابوورى و ياسايي
 يةكيَكيان ثيَناسةى تايبةت ثةيدابوو، لةوانة:

سياسية بة وةالنانى دةسةَلاتى ئاينى جيا  _عةملانيةت: مةزهةبيَكى ياسايي  .1
 .(1)دةكريَتةوة

عةملانيةت: ثةيرِةويَكى دونيايية، نائاينيية، مةدةنى نائةكلريكيية، نا ياسايية،  .2
 .(2)طرنطى بة ئاين ناداتنادريَتة ثالَ رِةهبانيةت، 

 .(3)لة )املعجم القانوني( عةملانيةت هاتووة بةوةى: دونيايي نا ئاينيية .3

لة )املعجم الشامل(ى فةلسةفيدا هاتووة كة: الئيكى و عةملانية بة ماناى  .4
 .(4)جيهانطةرايية، بة ثيَضةوانةى ئاينى ياخود كةهةنوتى

ثيَناسةكةى هاتووة لة )معجم علم اإلجتماع( نويَ، )رِةطةزةكان(ى  .5
بةوةى دونيايية، نارِؤحيية، نائاينية، وةالنانى و قةتيسكردنى ئيمانة، 

 .(5)مةدةنيية، ناثريؤزة، عةقالنى و سودطةراية

                                                             

 , مادة العلمانية. 403( ص 13, دمشق, هيئة موسوعات. جملد )2005طبعة األوىل  _املوسوعة العربية ( 1)
 مادة: سيكوالر.  827, ص2003( 33عربي: الطبعة ) _منري بعلبكي, املورد, قاموس إجنليزي ( 2)
, 630م, ص 2001رابعة / عربي(, لبنان, الطبعة ال _املعجم القانوني )اجنليزي  _حارث سليمان الفاروقي ( 3)

 مادة سيكوالر. 
مادة:  562م, ص 2000 3املعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية, مكتبة املدبوىل, ط  _د. عبداملنعم احلفنى ( 4)

 العلمانية. 
, دار الفكر املعاصر, 2000علمانية حتت اجملهر, الطبعة األوىل  _برِوانة: د. عبدالوهاب املسريى و عزيز عظمى ( 5)
  61 _ 59ص _ريوت, دار الفكر دميشق ب
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6. Encyclopædia Britannica: any movement in 
society directed away from otherworldliness to 
life on earth1 

ش ثيَناسةى عةملانيةت هاوشيَوةى ئةمانةى لة فةرهةنطيية بيانيةكاني .7
و فةرهةنطى  (2) (Oxfordسةرةوةية، هةروةك لة فةرهةنطى )

(Longman) (3) ( و فةرهةنطىDictionary of modern 

written Arabic) (4)  هاتووة كة: نائايين، دونياطةرايي، ثيَضةوانةى
 ثياوانى ئةكلريكيية..

( هاتوة ماناى clergeبنةضةدا لة)كلريكى لة ئةهةرخودى زاراوةى  
،لةسةردةمى موساش ئةوان مرياتطرى خوا مريات واتة مرياتطرى خوايي، 

بوون لةسةر ئةو زةوية كة مولكى خوايةو ئيرت باج وسةرانة بؤ ئةوانة 
 .5بوو

ثاش خويَندةوةى ئةم ثيَناسانة و قوَلبوونةوة ليَيان بؤمان  كةواتة ماناى عةملانى :   
 _تةوة كة عةملانيةت بة ماناى نائاينى ديَت، دذ و ثيَضةوانةى )رِؤحى رِووندةبيَ

كةهةنوتى( ياخود ثيَضةوانةى )ئاينيية( بة شيَوةيةكى طشتى، ياخود لة  _ئةكلرييكى 
كةمرتين دؤخيدا بيَاليةنة بةرامبةر بة ئاين، ئةمة ماناى طشتيية الى ئيسالمي و 

،  هةروةك لة (6)زانستى تؤماريان كردووةعةملانيةكان و بيَاليةنةكان لة ناوةندى 
بة زمانى ئينطليزى هاتووة و عةملانيةت:  _زانستى  _فةرهةنطى ئؤكسفؤرد 

                                                             
1
 Encyclopædia Britannica- Article: secularism 

(2 )Oxford _ sixth edutram, 2000 p1155 
(3 )Longman _ secular _p 617  
(4 )Hans Wehr _ secular_ p 636 

5
  517ص اللفياثان االصول الطبيعة والسياسة لسلطة الدولة-توماس هوبز 

 . 18م ص1986 1بغداد, ط _وزارة الثقافة واإلعالم  _العلمانية والدولة الدينية  _شبلي عيسى ( 6)
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باوةرِبوونة بةوةى ثيَويستة ئاين لة دامةزراوة كؤمةَلايةتى و فيَكارييةكان 
 .(1)دوورخبريَتةوة .. تاد

عةملانيةت طرنطى بة كاروبارى دونيا دةدات بةبيَ طويَدانة دوارِؤذ، كة بة 
ثيَكهاتووة لة وشةى )سايكؤلؤم(ى  secular _ئينطليزى بةرامبةر بة سيكؤالرة 

. بة زمانى فةرِةنسي (2)التينى واتة )رِؤذطار( ياخود )نةوة( ياخود )سةدة( يان دونيا
جيهان )دونيايي( ثيَضةوانةى ئاينى واتا  Laiqueبةرامبةر وشةى الئيكيية 

ى التينى واتا طشتى ياخود رِؤلةى Laizismثيَكهاتووة لة وشةى  ،(3)كةهةنوتى
ثياوى ئاينى  _ةكلريك )ئ Clercطةل، واتا مةدةنى فيَرنةكراو ثيَضةوانةى وشةى 

عةملانى(  كة هيض  _، لة رِؤماى كؤن بةو كةسانة دةوترا )الئيكى (4)فيَركراو(
، لة سةردةمى رِؤشةنطةرى و طؤرِانكارى (5)ى ئاينيان هةَلنةطرتبوو لة كةنيسةثلةيةك

كة دةوَلةت سةروةت  (6)سيكؤالر( _بةسةر كةنيسةدا بةو ثرِؤسةية دةوترا )عةملانى 
و موَلكى كةنيسةى خؤماَلى كرد )واتة: كردية موَلكى دةوَلةت(، بة هؤي الوازى 
بيَتوانايي لةو سةردةمدا )بةطويَرةى ثيَوةرى ياسايي( زؤرجار عةملانيةت بة ناشياوى 

، ئةطةرضى هةريةكة لة الئيكى (7)بيَتوانايي كةنيسة لة كاروباري طشتى دةوتريَت

                                                             

 the belief that reliogion shoud not be involved in the ( ئةمةئ دةقة ئتنطلتزيةكةية:1)

organization of society, Education..etc: Oxford _ ibid_ p1155   
 . 59املصدر السابق ص  _العلمانية حتت اجملهر ( 2)
 .18العلمانية والدولة الدينيية .. املصدر السابق, ص _شبلي عيسى ( 3)
 . 423ص  13موسوعة العربية .. املصدر السابق, ج( 4)
ية موسوعة السياس _. كذالك أنظر: د. عبدالوهاب الكيالي 12العلمانية حتت اجملهر .. املصدر السابق, ص ( 5)
 . 179ص  4م, طبعة بريوت ج1987ط  _
(6 )WWW. Standardkurd. com 
 . 403ص  13موسوعة العربية, املصدر السابق ج ( 7)
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ةميَك ليَكجيان بةالم ليَرةوة ماناى عةملانيةت وةك هاوواتاى وسيكوالرى ك
 عةقَلطةرايي و نويَطةرى و سةردةمى بَلاوبوةوة .

، (1)ز1648يةكةم بةكارهيَناني سياسيشي لة ثةمياننامةى ويستفاليا بوو ساَلي 
لة رِووى مانا و  _بة باوةرِى خؤم  _لةطةلَ ئةوةى رِةط و رِيشةى زؤر كؤنة 

عةرِةبي(،  لة زمانى  _ئينطليزى  _فةرِةنسي  _ان لةم ضوار زمانة )التينى بةكارهيَن
عةرِةبيدا دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش ئةم ميَذووة، كة بؤ طوزارشت كردن لة ناوى 
ئةجنومةنى جسمانى يةهودى بةكاردةهات، كة ئةجنومةنى جيَبةجيَكارى دونيايي بوو 

ةطةرِيَتةوة بؤ د asecular، لة ئينطليزى (2)بةرامبةر ئةجنومةنى رِؤحانى )دوارِؤذيي(
التينى )هةروةك ثيَشرت بامسان كرد، لة فةرِةنسيش الئيكى دةطةرِيَتةوة بؤ بنجينةى 

ئةمةش زاراوةيةكى نزيكة لة كاتى ، كىبة ماناى رِةشؤ Laikas(3)ئيغريقي لة 
و كؤت ( كة ياسا د خدةركةوتنى عةملانيةت، كة دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى هارِون )

و بةندةكان بةسةر كاهينةكان دةسةثيَندران بةسةر ئةوانى تر نةدةسةثيَنران لة 
، ياخود جةماوةر بة طشتى، ئةوانة ثيَيان دةوترا )الئيكيةكان(، (4)الوييةكان

دونياييةكان، )عةملانيةكان( )ثيَضةوانةى كةهةنوت(، كاتيَك سةردةمى رِؤشةنطةرى 
داواكارى جياكردنةوةى ئاين بوو لة دةوَلةت، بؤ  دةستى ثيَكرد لة ئةورِوثا يةكةم

 (5)ئةوةى هةموو خةَلكى ببيَتة الئيكى )ياخود عةملانى(، تةنها بؤ دونيا كار بكات

                                                             

  .12-11العلمانية حتت اجملهر .. املصدرالسابق ص  (1)

سةدةى ( كاركسد  َةم ئةجنومةنانة َة وتَسةاق تا سةردةم  ثاددايةت   ةر بةردةوام بوو، َة نتوةى دووةم  2)
دواتس ياساى  1848نؤىدةم دةسةََاتة ياسايتةكةى َة )إرادة فسما ( وةرِست كة َةالية  سوََتانةوة َة ساََ  

   (.291ل  1َة املل تة : بسةوانة: حةنا بةتاتو ) وتَسةاق بةرِ   1930ساََي  77ئاينزاى ية ودى دةرضوو ذمارة: 
 . 562معجم الشامل املصدر السابق ص( 3)
 مادة: الوى(.  _الكتاب املقدس  _من أبناء عشرية الوى املكرسني ملساعدة الكهنة )جدول وشروح رجل ( 4)
 .532 _ 561املصدر السابق ص  -معجم الشامل( 5)
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هةروةك ثيناسةكةى مةوسوعةى بريتانى سةروو، ... بةم شيَوة زاراوةى عةملانيةت 
 دةركةوت و بَلاوبوةوة.

ةنسي بؤ )عةملانيةت( وةرِطيَرِا يةكةم كةس لة جيهانى ئيسالمى الئيكى فةرِ
عةرِةبي( ساَلي  _ميسرى( بوو لة فةرهةنطةكةى )فةرِةنسي  _)لويس باسرت 

،  لة بنةرِةتدا عةملانيةت زاراوةيةكى تايبةتة بة يةهودى هيض ثةيوةندى بة (1)ز 1828
زانستى زانست و عيلمةوة نيية، زؤرجار ئةم وةرطيَرِانة تيَكةَلةيةك لةطةلَ مةزهةبي 

دروست دةكات، وةك ئةوةى عةملانيةت ئاماذة بيَت لةسةر شويَنكةوتنى هةنطاوة 
زانستيةكان بةرامبةر نكؤَليكردن و ثشتيَكردنى، تا ئيَستاش لةسةر ئاستى جياواز 
جياواز خةَلكى توشي ئةم تيَكةَلكردنة بووينة، موحةمةد مهدى شةمسةدين دةَليَت: 

لة ويَذةى)علم(و زانست  زؤريَك لة عةمامة ))ويَذةى عةملانيةت كة نزيكة 
، (2)بةسةرةكانى خةَلةتاندووة، لةبةر ئةوة ثاَلثشتى ئةم بانطةشةيان كردووة((

ئيسالميةكان بة تةنيا نني لة توشبوون بةم تيَكةَلكردنة، بةَلكو دةبينني هةنديَك 
حزبى فةرهةنط و ثسثؤرِ توشي هةمان دةرد بوونة، بؤ منونة دةبينني فةرهةنطى 

بةعس )تعريفات ببعض املصطلحات( لة مادةى )العلمانية( ئةمةيان نووسيوة: 
))عةملانيةت وشةيةكى ليَكدراوة لة )العلم( زانست و )العامل( زانا بة ثيَضةوانةى 

، لة )املعجم الشامل( بة ماناى زانست )العلم( هاتووةو وا (3)ثياوى ئاينى((
)علمانية( بة )ذيَرةى عةين( لة زانست  نووسراوة: ))لةوانةية وشةى عةملانيةت

)العلم(ةوة هاتبيَت، رِؤشةنطةرى لةسةر زانست سةريهةَلدا واتة زانستى دونيا 

                                                             

 ةََبذارد  َة نتَوا   _َتَ ؤََةر  _معركة املصطلحات , مادة العلمانية      ب _د حممد عمارة _ينظر: أ( 1)
 . 14 _ 13 ةوَتَس الثةرةة  ى2005وةملان  و ئتسالم  

  .87املصدر اَسابق ص  _( اَعلمانتة 2)
 . 8مكتبة الثقافة واإلعالم حلزب البعث االعربي اإلشرتاكى, مادة, العلمانية ص _تعريفات ببعض املصطلحات ( 3)
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، ثةرتوكى تر هةن هةمان ثةيرِةويان طرتؤتةبةر، مةبةستيان (1)نةوةك زانستى ئاين(
و لةمة دةرخستنى ملمالنيَي عةملانى و ئاينى بووة وةك ئةوةى لة نيَوان زانست 

نازانسيت بيَت، ياخود نةزانني و بيَئاطايي ليَي بةهؤى نزيكى عةملانيةت لة رِووى 
ويَذةوة لة علم، هةر جؤريَك بيَت هةَلبذاردنى ويَذةى عةملانيةت، هةَلبذاردنيَكى 
سةركةوتوو بووة، خزمةتى ثرِؤذةى عةملانيةتى كردووة لة جيهانى ئيسالمى و 

 ( مةبةستدار بووبيَت ياخود نا.عةرِةبي، ئةطةر ثيَناسةى )باستةر

  

                                                             

كر )تيارات الف _ج  secularمادة  _قاموس الرتبية  _ب 563معجم الشامل .. املصدر السابق ص  _أ( 1)
 (  35ص  _الغربي املعاصر 
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   باسي دووةم: سةر ةََدا  و ِةدةكسدن  وةملانتةت

 :فى عةملانيةتةلسةِريشةى ف
لةسةرةتادا عةملانيةت سيستةم نةبوة وةك ئيستا، زياتر ئةوانة بووينة كةلة فكرى 
فلسفى بؤضوونى تايبةتيان هةبوة لةبارةى ثةيوةندى خوا بة سروشت يان هةر لةسةر 

وةك)جيمس ثروير( لة كتيَبةكةى خودى ئيمان ، ئةو كاتى دةهريان ثيَدةووترا 
ى لةثيَش سوكرات دةست ثىَ ( دةهر Western Atheismالغربي)اإلحلاد 

دةهريان دةكاو هةريةكة لة)هركليت و ئةناكسيمينس و ئةبيكؤرِ و ئةناكسيماندر..( 
ة هةرضةندة ،زؤربةى جار بةرامبةر ئاينةكان وثيغمبةران وةستاون، 1ثيَ وتراو

دينى بؤ ئةوةى خؤيان لة بيَلة تةقةاليةكى بيَووضانن  ئيستا اليةنطرانى عةملانى
كجياية ، بةالم نةيان توانية ،ضونكة ،بَليَن عةملانى لةطةل موحليدى ليَدورخةنةوة 

رِيشةكةى لةوىَ ديَت ئةطةر ضى لةو سةردةمة عةملانى باوةرِداريش طةىلَ زؤرة 
لةهةمو ئاينةكان ، رِاستة موحليد و طوماندار وبيَئاين و..هةموى ليكجيان ،خةريكة 

دةيبىَ ،دواى ووردبوونةوة لةنوسينةكانى بَليَني موحليدى تةواو نةبوونى هةبوة نة 
مانيان هةبوة نةك موحليدى ئةوانةى ناويشيان نراوة موحليد دةردةكةوىَ زياتر طو

،هةنديكيان باوةرِيَكيان هةية لةطةل ئةو سةردةم ناطوجنىَ ،سوكرات و جؤردانؤ تةواو
ئةو  ناوزةد كراوة كةضى ودةهرى ث ز(يش كة بة موحلد 430و.. تةنانةت زينفؤن)

بةرجةستة كردن وبةمرؤظ ضواندنى خواى رةتكردةوة ،ووتى ئةوروثا وادةزانن ضاوى 
ةش ،ئاسياى سةروو ضاوى خودا بضوك ..،ئةوانةى رِةت خودا شينة ،ئةفريقى بة رِ

كردةوة ناويان نا موحليدة ،ئةوانى تريش زياتر )دوودلن نةك موحلد( هةتا 
                                                             

لسان العرب )ابن منظور مادة: دهر(: -ماناى دةهرى لة سةرضاوة جياجياكان بةو شيَوةية هاتوة:أ 1
راغب األصفهاني  -الدهر اسم املدة العامل)عمر الدنيا(، رجل الدهري أي الذي ال يؤمن باآلخرة./ ب

منجد  -مادة: دهر( رجل الدهري أي الذي ال يؤمن باآلخرة./ ج -يف )مفردات الفاظ القرآن
 ، الدهري هو امللحد. 227ص
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ار دةكريت دةردةكةوىَ موحلد نةبوة )ديطؤراس(كةبةيةكةم موحلدى ئةوروثى هةذم
دوودىل وطومانى هةبوة ،بؤيةش ئةو ئامارة زياتر نزيكة لةرِاستى كةدةليَت ئيستا 

ربالوة تا ، بةالم ئةوةى زؤر بة1%ى جيهانة2تةنها لة )موحليدى رِةها(ريَذةى موحليد
لةبةر ئةوةى ثانتاييةكى زؤرى ، (naturalism)ةراليزمئيستاش دةهرية ،يان نةض

ئةو  ئةوانة رِايان وابوة دةضيتةوة سةر دةهرى، بة رِةضةلةكى فلسفى عةملانيةتيش 
بونةوةرة دةكريَ دروست بيَت بيَ ئةوةي ثيَويستمان بة خوا و )خالق( و 
دروستكاريَك هةبيَ،دةشكرىَ بةردةواميش بيَت بةهؤى سروشت، ئةوة رِاي كؤني 

كة وتبووى)بوونةوةر يةكةوكةسيش دروستى  هركليتيشرِاى  ة)دةهريةكان( و بو
) لةدواييش دةقي ئةو ، 2نةكردوة، هةرواش دةميَنيَتةوة، بةرَيَك وثيَكى دةطؤرِىَ

طوفتةية لةاليةن فريدريك ئةجنليس  لةسةردةمى نوىَ هاتوةودةليَت: دةتوانني لةو 
ثيَويستيمان بة خودا  طةردوونة بطةين ضؤن دروست بوة و ضؤن كار دةكا بيَ ئةوةي

 )يان هةر زيادةكي نامؤ هةبيَت( ، الثالس و هؤلباخ وزؤرى تر وةك لينني ووتويانة:
،بةو شيَوةية دةهرى كؤن ومادى سةردةم يةك 3هةرضى هةية بريتية لة مادةى جوالو
كة هةردوواليان زةمينةى فكرى وفلسفى بؤ ناسنامةى فكرى فلسفيان هةية ،

 نى ثيَك دةهيَنن.سيستةمى سياسي عةملا
عادةتةن ئةو جؤرة زاناوبرييارانة لة خزمةتى دةسةالتيَكى ستةمكاربووينة ،دذى 

، فةيلةسويف يؤناني كؤن )هركليت( هةم  ئازادى ودميوكراسي ئةو سةردةمى بووينة
،اليةنطريى دوور  دةهرى بوة هةم دذبة بنةماي ئازادي و دميوكراسي بوة، 

..بؤية عةملانيةتيش لة ةيي بووينة لةكارةكانيان .خستنةوةى ئاين وئةخالق وبةز

                                                             
االحلاد(   وزجاج لنظم )مطرقةالربهانن امدخل اىل معرفة االحلادوبرها  -دعدنانابراهيمبؤ ئةو ريَذةية برِوانة: 1

 23ص
  318ط روسية ص -مالحظات فلسفية 2

 162مؤلفات ص–لينني  3
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يةكةم زانا كة هةوَلي جياكردنةوةي ئايني  بنةضةدا طةاللةى دةسةالتى ستةمكاربوة ، 
ةم65-4)و سياسةتي داوة سينكا لةقازاجنى ، 1( فةيلةسويف دةهرى رؤم بوو

ث.ز( بؤ ثاثاى ئةسينا، ماركؤس ئؤليتؤس  300زينؤن)دةسةالتى ستةمكارى رؤم ،
( بة نؤكةرى ئيمثراتؤر بة ناوبانط بوو.. ئةوانة بة 120-60وئيكتيثؤس)

)ستؤيلى(ناوزةد دةكران واتةماستاوضى ، بة هةمان شيوة ميكاظيلى بؤ بنةمالةى 
حوكومدارى مديتضى وئاواش الثالس وهؤبز و... زاناى هؤلةندى هؤطؤ 

(بة دامةزرينةرى ياساى دةوىل وسيستةمى عةملانى هةذمار 1645-1583طرؤتيؤس)
دةكرىَ كةضى اليةنطرى كؤيلةدارى بوة.. وزؤرى تر،رؤفائيلى هونةرمةند وينةى 
ئةرستؤ و ئةفالتونى لةتةنيشت يةك وا دروست كردبووئةفالتون رِووى لة ئامسان و 

ةميان ناسوتى، يان ئةرستؤش رووى لة زةوى بةو مانايةى يةكةميان الهوتى و دو
سادةتر يةكةميان ئاينيانةودوةميان عةملانيانة، ئةفالتون ئاينى ولةرِيَزى ميلةت بوة وةك 
جون لويس دةَلىَ دةنطى ميلةت وشارى بوة، ئةرستؤش لة خزمةت داطريكةريَكى 

، دوايش بوة فةيلةسفى رةمسى ئيمثراتؤريةت ومامؤستاى 2فيليثى مةقدونى وةك 
ؤنى مونةزيرى دةولةتى بةندايةتى بوو، سينكاى دوةم مامؤستاى ئةسكةندةرى مةقد

سةرةرِاى هةمو ، 3نريؤنى زؤردار بوو كةدواى خؤى دةمارى برِى وسينكاى كوشت
ماناى ئةوةنية سةرضاوةى عةملانى موحليدى بيَت ، نة ئةوةشة طواية ئةو رِاستيانةش 

 وفلسفى نامةى فكرىبياليةن بووبيَت ،نةخيَر،بة ووردتر بؤ ديارى كردنى ناس
لةةبارةى )خوداو عةملانى دةبىَ بطةرِيَنةوة سةر رِوانطةى سيَ جؤرة بريكردنةوةى 

 لةمةدرةسةكانى يؤنانى كؤن بةو شيَوةى خوارةوة :دروستكةرةوة (

ئينكارى خواو حوكمى سروشت ئةوة فةلسةفةى ماديةكانة برييت بوون  لة  -1

                                                             
   339موسوعة علم اإلجتماع ص 1
 211و السياسة صرسالة فى الالهوت -سبينوزا 2
3

 10م، ص1997 1العلمانية وحقوق األنييسان الوضعية، ط املسلمون بني  -د.عدنان على رضا النحوى 
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س ، ئةبيكؤرِ ، ئةناكسيمين دميوقريتس، لويكيب ،هركليت، )
( هةريةكة بةجؤريك باوةرِى بةوة نةبوو خودا داهيَنةرى ئةناكسيماندر..

بوونةوةرة،  دميوكريت ولوكريشيس ووتويانة بناغةى هةموبوونةوةر ئةتؤمة 
 .1نةك خودا

ثيَيان واية خودا هةم دروست كةرة هةم حوكميشى رِاستةوخؤية لةسةر ذيان  -2
نزيكة لة سيستةمى  زياتر رِاى ئاينية ثةتيةكانة،وبىَ ذيان وسروشت، ئةوةيان 

 سيؤكراتى،فيساطؤرس وسوكرات و..
خوا دروستكارة بةآلم هةقي بةسةر طةردوون و بونةوةر وسروشت نةماوة،  -3

ليَرة  ئةبيقور لة موحليدى ثلةيةك دادةبةزىَ و دةَليَ لة خواي ناوةشيَتةوة 
بكا  و خؤي بضوك  حوكم لةو بوونةوةرة لةسةر مارو بؤق وئاوو ئاطر

،ئةوانة طةىلَ زؤرن ئةرستؤ ثيشرِةويانة زياتر ديزميان 2بكاتةوة وازي ليَهيَناية
 ثيَدةووترىَ ،

 جؤريكة لةديزمى،،)لة جؤرى سيَيةم(لةو بةشةيةناسنامةى عةملانيةتى ئيستا
(بةيةكةم 1648-1583لةسةردةمى نوىَ )هربرت تضريثؤرى 

،ديكارتيش  يةكةم كةسة كة 3رىَ دامةزريَنةرةوةى ديزمى هةذمار دةك
ياساكانى سروشتى ئاوا دارِشت ودةىلَ:خوا سروشتى دروست كردوة  
ووازى ليهيناوة،سروشت وذيان بىَ  خودا كارى خؤى بةهؤى 
ياساسروشتيةكان  دةكا، بؤية لة تويذينةوةى )خواوةند( تةنها بؤ يةكةم 

                                                             
(دةىلَ يةكةم زانا كة ووتى جيهان لة ئةتؤم ثيك هاتوة لؤكيبؤس بوو  216ص ديالكتيك الطبيعةلة كتيبى ) 1

يش دةىلَ ئةوةى كيشى ئةتؤميشى دؤزيةوة دالتون نةبوة بةلكوديوجني  57نةك دميوكريتيس، لة ص
 اليرسى بوة.

 22لسفية املختصرة ـ صموسوعة الف 2
 227سوفيتية صالموسوعة الفلسفية   3
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ة خودا بة ، وةك وةسفى )ويل ديورانت( 1ثرؤسةى )خلق( ثيويست
سيستةمى)مةلةكى دةستوورى(  شاى بةريتانى ضواندوة ضؤن خاوةنة نةك 

د،ةتوانني بَلينَي فكرى حاكم ئةويش هةر دروست كةرة نةك فةرماندةر
عةملاني بةطشيت ثشت بةو فةلسةفةيةو رِايةى سيَيةم دةبةستىَ ،وةك بةشيَك 

ميش بؤ لة ليَك جياكردنةوةي )حاكم( و )خالق( ئايني بؤ خودا و حوك
ئادةميزاد، خلق بؤ خودا وئةمر بؤ مرؤظ، لة سروشتيش )خلق( بؤ خوا و 

.. تادةطاتة بةرِيَوةبردنيش بؤ سروشت.ديزميةكان لة فةلسةفةي يؤناني
عةملانيةتى ئةو سةردةمة كة دةَليَن )خلق( بؤ خوا دةطةرِيَتةوة بةآلم)امر( بؤ 

، كاروبارى ئامسانى بؤ خواو زةويش (َأْمرَُأَلا َلهُ اْلخَْلقُ وَاْلبة ثيضةوانةى ) ئيَمةية
سروشت وذينطةى ذيان –بؤ ئيَمة، دةيانةوىَ بَليَن ئةودنيايةى نزيك لة ئيَمة 

بةو شيَوةية هةروةك وةك بونةوةر نية هةمو كارةكانى لةدةست خؤى بيَت، 
ى ئاين وسياسةت هاتوة ،فكرى ضؤن عةملانيةتى ئيستا لة ليكجياكردنةوة

و ليكجياكردنانةوةى سةروو هاتوة ،ئةوةش ناسنامةى يةكةشي لةفلسف
 فكرى فةلسةفةيةكةيةتى.

 

  

                                                             
 25الفيزياء ووجود اخلالق ص  1
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 سةرهةلدانى عةملانيةت 

لة رِووى ميَذوويي و كات و شويَنةوة طيَرِانةوةى جياواز هةية لة بارةى 
سةرهةَلدانى زاراوةى عةملانيةت ، هةروةها بؤضوونةكان جيان لةبارةى يةكةم 
بةكارهيَنانى ئةو زاراوةية، ناوى هةريةكة لة )ميكافيلي و سثينؤزا و هؤبز و هى 

بةشيَكيش بؤكاريطةرى شؤرِشى ، تريش(ديَت هةروةها لة بنةماى شؤرِشي فةرِةنسي
ئةمريكاش لةبينا كردنى دةولةتيان رِوون تر لةوة ديَت كاتىَ وياليةتى ظريجينيالة 

ويستى ئاينى فةرمى مسيحى بيَت، جيفرسؤن ظيتؤى دذ بة بةكارهيَنا بؤ  1789ساىل 
ئةوةى دةستور جيَى بنةماكانى مسيحى ودةسةالتى كنيسة بطريَتةوة و بوة هؤى ليَك 

ياكردنةوةى تةواوى ئاين لة دةولةت بةشيَوةى فةرمى، دوايش ناوى نرا)اعالن ج
ئيرتبةشيَك لة زانا و فةرهةنطة كؤن و نويَكان ئةو سةرةتايانة بةميَذووى احلقوق(،  

بةَلام زؤربةى ليَكؤَلينةوة و تويَذينةوة زانستيةكان ،1سةرهةَلدانى عةملانيةت دةذميَرن
يةكةم جار ،(2)نيةت دةطةرِيَتةوة بؤ ثةمياننامةى ويستفاليابؤ ئةوة دةضن ضةمكى عةملا

لة مةوسوعةى بريتانيش واهاتوة بةالم باسي سياسي عةملانى نية وةك ناو لةوىَ هاتوة،
 and it was decreed that allبةلكو بةجؤريكى ترة ئةوة دةقةكةيةتى) 

secular lands)...3  ، ئةم ثةمياننامةية ثاش جةنطى ئاينى و رِةطةزى و مةزهةبي
ئةندام بةشدارى ئةم  135هات لة ئةوروثا )كة بة جةنطى سي ساَلى ناونرا( 

ز دةستثيَكرد و لة 1644/ ديسيَمبةرى ساَلي 14ثةمياننامةيان كرد، كارةكانى لة 

                                                             
 ( زياتر بةالى شؤرشى فرنسية نةك شؤرشى ئةمريكى .204كتيبى )تيارات الفكر العربي املعاصر ص 1

  . 8مكتبة الثقافة واإلعالم حلزب البعث االعربي اإلشرتاكى, مادة, العلمانية ص _تعريفات ببعض املصطلحات ( 2)
3 Encyclopædia Britannica- Article: Westphalia 
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 _ؤالر ز كؤتايي هات بؤ يةكةم جار زاراوةى )سيك1648ئؤكتؤبةرى ساَلي  24
 ، هةنديَك لةم بنةمايانة ئةمانة بوون: (1) ليَبةكارهات عةملانى(

 داننان  بة سةروةرى و سةربةخؤيي وَلاتانى ئةندام. .1
يةكسانى و ثيَدانى ئازادى ئاينى بة كاسؤليك و ثرِؤتستانت و  .2

 .(2)كالفينيةكان

 دابةشكردنى ئةو زةويانةى كة ناكؤكيان لةسةرة لة نيَوخؤيان. .3

ئةوةى ئيسثانيا رِةتيكردةوة ئيمزا لةسةر ئةم ثةمياننامةية بكات، بةَلام لةطةلَ  .4
دانينا بة سةربةخؤيي هؤَلةندا، بةرهةمى ئةم ثةمياننامةية دووبارة لة نويَوة 
رِيَكخستنةوةى ئةورِوثا بوو، دةوَلةتى نةتةوةيي و دةوَلةتى بضوك )بة تايبةت 

بة ئةمةش زاَلبوونى الهوت لة ئةَلمانيا( و كةنيسةى تايبةت دةركةوتن، 
 .(3)بةسةر عةقلَ كؤتايي هات

بيَطومان ئةم زانايانةو )ئةوانةى ثيَشرت ناومان هيَنان: ميكيافيلي، هؤبز، سثؤنزا    
..( و ثةمياننامةي ويستفاليا، رِؤىل طرنطيان طيَرِا لة ثتةوكردنى ضةمكى عةملانيةت، 

ةش نةبيَ ، اليةنيَكى لةو ملمالنيَيية بةَلام رِووكارة كؤنةكةى هةبوة ئةطةر بةم ناو
ميَذوويية )خةراثة و ضاكة، نويَ و كؤن، ئاينى و بيَ ئاينى ...( بريتى بوة لة 

                                                             

املوسوعة العربية العاملية .. املصدرالسابق -ب 12-11املصدرالسابق ص 00العلمانية حتت اجملهر -ينظر: أ (1)
 :Encyclopædia Britannica- Article -. جويستيفاليا مدينة تقع غرب أملانيا. / 415ص16ج

Westphalia     
 

  .و الصفحةنفسها–املصدر نفسه  -العلمانية.. (2)

 530ص 3رسالة: الطبعة األوىل بريوت جمؤسسة قصة احلضارة, اعداد: سهيل حممد ديب,  _ويل ديورانت ( 3)
0 . 
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 عةملانيةت، بةم شيَوةية بنةماكانى عةملانيةت لة دذي ئاين لة قوَلايي ميَذوو دةبينني،
هةنديَ ئينسكلؤثيديا و تويَذينةوةي تايبةت بة فةلسةفةي ميَذووي يةكةم فةيلةسويف 
دذ بة )ئايني و باوةرِ( دةطيَرنةوة بؤ مةدرةسةي هندي و دةَليَن يةكةم موحليد 

ث ز( بوة، بةشيَكي تر بؤ مةدرةسةي يؤناني لةويَش بؤ حةكيمي  450)سوخميا( لة )
ز،  ناوي هةريةكة لة -ث 500س ز( يان دياطرا-ث550طةورة )ثيالس 
 ز، ئةناخسيماندةر، تيؤدؤرس، طريتؤس، -ث500)ئةناكسيؤطوراس

ث.ز، هاتووة، هةر لةوانةش  42 -106شيشرؤن ث ز(، ) 270-341ئةبيكؤر)
 -1820طومان( ى موحليدى سةرى هةلداوة، ئةجنلس) -مةدرةسةي )نازامن

هةر  ، 1لسةفةى يؤنانيةدةَليَت: ئةبيكؤر مةزن ترين مادى موحليدى فة (1890
ز(ش بةيةكةم جياكةرةوةي ئايني لة سياسةت هةذمار دةكريَت، 65-5)سينكا 

لةوانةية دؤزينةوةى رِةطةزةكانى عةملانيةت لة قوتاخبانة فلسفيةكانى يؤنانى 
بدؤزينةوة هةتا لة رِةوتى ميانطرييشي، كة هةَلسان بة طوجناندنى نيَوانى فةلسةفةى 

، ووتيان: رِاستة خواى طةورة دروستكةرة،  (4)لسةفةى بيَباوةرِىو فة (3()2)خواناسي
 ثةروةردطاريَتى _، لةوةوة  رِةوتى )ديزم (5)بةَلام دونياي بؤ مرؤظ جيَهيَشتووة

                                                             
1
 378فهرس االعالم ص–ديالكتيك الطبيعة  
)أنظمة  ( دروستبووة َة متانةى ثةرتوكةكةى بة ناونتشان 1564 _1509( َة ياسا و رةيَساكان  )جؤ  كاَفن 2)

دانتنةدةنا بة دةسةََات  ثاثا،  ةوََي بةديهتَنان  ح ومةتتَ   دةدا كة ثش  بة دةريعةت  الدين املسيحى( 
 .433ل  1املوسوعة السياسية, ب سةرضاوة : _ ةرتوك  ثريؤى بووخوا ببةسيتَ بةبيَ  تض دتتَ   تس ئةويش ث

ى ئةبو فةحت  درياىى   اتووة: فةَسةفةى يؤنان  سةرضاوةكةى سسودة، _امللل واَنحل _(  َة ثةرتوك  3)
فةيلةسوف )ئةنبادقلتس( ىانست  َة )داود(  وةرِستووة، فتساِؤرس َة حةىرةت   سلتَما  ...تاد. بسةوانة: 

 .72و  67 الثةرةة
( ئةمانةئ ئةم فةيلةسوفانة بوو : تاََتس، ئتن ستمانس،  سقلت ، دميوقسةيتس، ئةبتقؤر، ئةكستنؤفا  .. بؤ 4)

  .467ىياتس بسةوانة: موسووة اَفلسفة ص
( ئةمةيا  بة داذن  بةريتانتا ضواندووة كة خاوةندار و داذنة بةََام دةسةََات  َة دةستدا نتتة، بةم 5)

  ى ِةورة دروست ةرة و دةسةََاتدار نتتة.دتَوةيةئ خوا
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Diesmموسوعة بة ثيَىثةروةردطار،  ة زاراوةيةكى ئيغريقية واتا(سةرى هةلدا، ك(
كايةوة  )فريية(بوو لةساىل  يةوةزاراوةى )ديزم(ى هيَنا الالند( يةكةم كةس

بةالم  ،1( instraction chritiemtلةبةرطى دوةمى كتيَبةكةى) 1564
(بةيةكةم دامةزريَنةرةوةى 1648-1583لةسةردةمى نوىَ )هربرت تضريثؤرى 

دواتر بووة ئايدؤلؤذياى ئاينى  )وةك لةثيشوو تر وومتان(،2ديزمى هةذمار دةكرىَ 
وازى لة  خودا تةنهاوةك دروستكةر نةك بةرِيَوةبةر، واتةكة دانينا بة بوونى خوا 

دةطؤتريَ يةكةم فةيلةسوف كة ووتى دونيا هيَنا بؤ مرؤظ )بةطويَرةى باوةرِى ئةوان(،
خوا جيهانى دروست كردوةو دواى وازى ليَهيَناوةو ثشت طويَى خستوة  ئةبيكؤرى 

لةم بؤضوونةى هةبوو، شيَوةية )مارتن لؤسةر( بؤضوونى نزيك  بةو .3يؤنانى بوة 
دةَليَت: ))خواى طةورة ئةندازياري دروستكردنى ئةم بونةوةرةية  وةك شانؤ بؤ 

ةم تيؤرة عةقَلي ثياوانى ئاينى طرتةوة و )قةشة وليةم ، ئ(4)مرؤظى بةجيَ هيَشتووة((
سامبل( لة كةنيسةى كةتنربى لة بةريتانيا دةليَت:)خواى طةورة بة تةنيا ئاينى 

، ئةم بؤضوونانةش نزيكن لةو (5) َلكو مرؤظيش بةشدارى كردووة(دانةناوة، بة
بؤضوونانةى عةملانيةتى ئةم رِؤذطارة ، كة جياكردنةوةيةكى ئاشكرا لة نيَوان ئاين و 
دونيادا كراوة، لةبةر ئةوة  وا دادةنريَت كة عةملانيةتى سةردةم دريَذكراوةى هزرى 

شةمسةدين دوورتر لةمة رِؤيشتووة كاتيَك دةَليَت: مهدىيؤنانى كؤنة، موحةمةد 
))رِةط و رِيشةى عةملانيةت دةطةرِيَتةوة بؤ كؤمةَلطاكانى يؤنانى و ئيمثرِاتؤريةتى 

                                                             
 . 257موسوعة الالند الفلسفية ص 1

 227سوفيتية صالموسوعة الفلسفية   2
3

 .22ص املوسوعة الفلسفية املختصرة 

 . 22علمانية ودولة الدينية..  ص -شبلي عيسمى ( 4)

  .13 ة َبزارد  َة نتوا  وة ملان  وئتسالم . ص( 5)
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رِؤمانى ثيَش مةسيحيةت((، زياد لةوةش دةَليَت: ))عةملانيةتى نويَ هيض نيية تةنها 
 .(1) ت((ويَنةيةكى عةملانيةتى كؤمةَلطةي رِؤمانى بتثةرست نةبيَ

ثاش سةردةمى فةلسةفةى يؤنانى هات بة  (هاوشيَوةى عةملانيةت )قؤناغيَكى تر    
ناوى رِؤذطارثةرست )دةهري(ـيةكان هةروةك قورئانى ثريؤز باسي دةكات وةك 

وََقاُلوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّْنيَا ] (2)هزريَكى دذة ئاين، واتا ماددةطةرايي سروشتى
 [[24ْحيَا وَمَا يُْهلُِكنَا إِلَّا الدَّْهرُ وَمَا َلهُْم بِذَلَِك مِْن عِْلٍم إِْن هُْم إِلَّا يَُظنُّونَ ]نَمُوتُ وَنَ

. واتة: )خوانةناسان دةَليَن: ذيان تةنها ذيانى ئةم دونيايةية، دةمرين و دةذين اجلاثية
جا ئةوانة وةنةبيَت بة نؤرة هةر رِؤذطار و زةمانةن كاريطةرن تياماندا و دةمان مريَنن 

لةسةر بنضينةى هيض جؤرة زانسيت و زانياريةك ئةوة بَليَن، بةَلكو تةنها ثشت بة 
(دا هاتووة: يف ظالل القرأنطومان و دوودَلي دةبةسنت(. لة تةفسريى )

))رِؤذطاثةرستةكان )دةهرانيةكان( رِةوتى طومانطةران، ئةو خةَلكانةن كة دوارِؤذ و 
، طومانطةراش كؤنن لةوةتةى (3)ية، بةَلكو تةنها دونيايني((قيامةتيان ال طرنط ني

مرؤظ بوونى هةية بةرامبةر دَلنيايي كة ثيَغةمبةران هيَناويانة،يةكةم قوتاخبانةى بريؤنى 
، لةسةدةى (4)ث. ز( لة يؤنان دامةزرا 275 _ 365طومانطةراش لة ساَلي )

 عةملانيةت.تيةك بؤ شازدةهةميش مةزهةبي طومانطةرا دةركةوتةوة وةك ثاَلثش

                                                             

 .83املصدرالسابق صالعلمانية... ( 1)
لسان العرب, ابن منظور ( ماناى دة سى َة  ةر يةكة َةم فةر ةنطانةى خوارةوة بةم دتَوةية  اتووة: أ/ )2)

(: دة س ناوى مادةى جتهانة )تةمةن  دونتا(، ثتاوى دة سي واتة ئةو كةسةى باوةرةيا  بة دوارةؤذ مادة: دهر
( ثتاوى دة سي ئةو كةسةية كة باوةرةى بة مادة: دهر _القرأن راغب األصفهاني لة )مفردات الفاظ نتتة. ب/ 

  ، دة سي كةستَ   بتَباوةرةة.227دوارةؤذ نتتة. ج/ من د الثةرةة 
 8, كذ لك جاء فى تفاسري )روح البيان ج3232ص 5( دار الشرق ج10يف ظالل القرآن, الطبعة ) -سيد قطب ( 3)

  .0ني على معنى املذكور( واخرين متفق-و)خمتصر تفسري الطربى  449ص
م, دارالنحوى 1997 1املسلمون بني العلمانية وحقوق األنييسان الوضعية, ط  -د.عدنان على رضا النحوى( 4)

 . 32 -31رياض ص -للنشر
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ئةم ثيَكةوة بةستنةوة لةنيَوان عةملانيةت و رِؤذطارثةرستةكان تةنها الي    
ئيسالميةكان نةهاتووة، )شبلي عيسمى( لةبارةى رِؤذطارثةرستةكان)دهرى( 

 طةلنووسيويةتى: )...بزوتنةوةى زةندةقة و رِؤذطارثةرستةكان لةم خاَلةدا لة
، لةسةر ئةم (1)مادييةتى بيَباوةرِى بة يةكدةطةن لةطةلَ عةملانيةتة توندرِةوةكان(

بنضينةية جةمالةدين ئةفغانى لة ثةرتوكةكةى )رد على الدهريني( وةَلامى هةريةكة لة 
 . (2)فؤَلتيَر و رِؤسؤ و بنةماكانى شؤرِشي فةرِةنسي داوةتةوة

دةيبةستيَتةوة بة رِابردوةوة دةَليَت  شؤثنهاوةر باسي رِؤذطارثةرستةكان دةكات   
، واتة: (3)خواى طةورة نةهاتؤتة بوون بةَلكو ديَتة بوون )ليس متحققا بل ستحقق(

هةمووان بةشدارن لة تيَطةيشتنى نارِوون بؤ بةديهيَنةر و دروستكةر تاويَك بة 
نكؤَليكردن، ئامادةنةبوونى تاويَكى تر بة وازهيَنان لةم دونياية تاويَكى تر بة تةواوى 

ئةوانةى كة دذى بانطةوازى ثيَغةمبةر ) د خ(( ئةوان وةك موشريكانى عةرِةب بوون 
( هاتووة كة موشريكى مفردات ألفاظ القرأنوةستانةوة بة هةمان وتة،لةبةر ئةوة لة )

 . (4)عةرِةبةكان رِؤذطارثةرستةكانن

ةروةردطاريَتى و ئةم هزرانة )دةهرى وديزم و موشريك و ...رِؤذطارثةرستى و ث   
ئاينة دةستكردةكان( كاريطةري زؤريان لةسةر هزرى مرؤظايةتى دانا بة هةمان 

                                                             

  .36العلمانية والدولة الدينية .. املصدرالسابق ص ( 1)

–م ؛املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1979 1أعمال الكاملة.جلمال الدين األفغانى, ط  -د.حممد عمارة  (2)

  .108ص  1بريوت ج
.   ]نتتشة   366ص -م1965\القاهرة–دار النهضة العربية  -شلنج, امليثالية األملانية -عبدالرمحن البدوي (3)

( باسي رةةورةةوةى بوو  دةكات كة ماناى دة سي وةملانتةت ضتتةت، هكذا تكلم الزرادشتَة ثةرتوكةكةى )
 ةموو ِؤرةان اريتةكا  رةةورةةوةى بوو  تا  ةتا ةتاية بةردةوام دةةبتَ  .. [ىؤربةى وةملانتةكانتش بةم ثائ 

 .  ةربوويي جتها ( وةك كات و دويَن _دتَوةية باسي دة سيتةكا  دةكة  ) نا كؤتايي جتها  
 . 320راغب األصفهاني .. املصدرالسابق ص  (4)
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، كة رِؤَلى ئاينيان لة نيَوان تاك و ثةروةردطار (1)شيَوةش لةسةر هزرى ئاينى
كورتكردةوة)دين شخصى(، بةم شيَوةيةش رِةطةزيَكى سةرةكى عةملانيةت ثيَكديَنن، 

ةى هزرة فةلسةيف و سياسي و كؤمةَلاتية باوةكان لة ئةورِوثا لةبةر ئةوة دةبينني زؤرب
كة بؤ بَلاوبونةوةى عةملانيةت لة دايكبوو بة تايبةت لة سةردةمى رِابوون 
)ضاكسازى( و رِؤشةنطةرى رِةط و رِيشةى دةطةرِيَتةوة بؤ قوتاخبانة يؤناني و 

دةسةَلاتى سياسي ، يةكةم كةس كة بانطةشةى بؤ جياكردنةوةى (2)رِؤمانية كؤنةكان
و دواتر  (3)ز( بوو65 _ث. ز 4لة دةسةَلاتى ئايينى كرد زاناى رِؤمانى )سينكا 

رِةط و رِيشةى عةملانيةتى كؤن كة دذي بانطةوازى ثيَغةمبةران دروست بوو، نةوةك 
بةم جؤرة كة دةَليَن بةرهةمى عةقَلطةرايي و نويَطةرى و رِؤشةنطةرى و زانستة، 

، لة رِاستيدا (4)بةَلكو فؤرِميَكى نويَية لة ملمالنيَي بةردةوام لة نيَوان ئاينى و نائاينى
رِاستةية هاوتةرينب لة ميَذووي مرؤظايةتى تا ئةمرِؤكة، يةكيَكيان نويَنةرايةتى ئةم دوو ئا

عةملانيةت دةكات ئةوةى تر ئاينى، ئةم ثرِؤسة ميَذوويية بووة هؤي كةَلةكة بوونى 
جؤريَك لة جياكردنةوةى رِووكارى لةنيَوان عةقلَ و نةقل ياخود لةنيَوان عةقَلى 

رةى طوزارشتى ئينب روشدو رازى و ئينب دروست و نةقَلي نادروست بةطويَ

                                                             

م, دار النحوى 11997املسلمون بني العمانية وحقوق اإلنسان الوضعية /.ط -انظر: د.عدنان علي النحوي  (1)
كذلك أنظر: ما حدث بعد ان جلب أسكندر وعلماء معه لنشر فكر اليوناني موجود  27رياض . ص–للنشر 

 . فى)مطلب: العلمانية فى العامل األسالمى( من هذا البحث.
العلمانية ...  -كذلك) حممد مهدي مشس الدين – 32 – 27املسلمون ... املصدر نفسه ص  -د.عدنان.... (2)

 . (83املصدرالسابق ص 
 . 339موسوعة علم اإلجتماع ص (3)

بةِويَسةى مع م اَشامل ... يةكةم دةركةوتن  وةملانتةت دةِةرةيَتةوة بؤ سةردةم   ارةوو ، َة )خشتةى  (4)
وةى  ارةوو   اتووة: بساي ِةورةى موسا، يةكةم وة دى نويَ( َة رةوون سدنة _رةوون سدنةوة( )ثةرتوك  ثريؤى 

وةملانتةت َةِةلَ كا ني بوو َةناو ِةَي ئتسسائتل و باوك   ةموو كا تنةكا  بوو، بةم دتَوةية رةةط و رةيشةى 
 .. رةةط و رةيشةى كة ةنوت بوو .. واتة َة ملمالنتَتةك  بةردةوامدا 
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ة ، ض كاتيَك رِةوشي ئاينى لة دؤخي هةَلبةز و دابةز بوو ، ئةوا دةبيَت(1)تةمييية
 سةرهةلدانىلةطةلَ عةقلَ ،ئةوا دةبيَتة سةرةتاى  ملمالنيَ و ئاشتةوايي)ثيَكةوة(

وان ئاين و سةربةخؤيي و ثريؤزى ئاينة، ضونكة ئاشتةوايي نيَ ثشيويشة بؤعةملانيةت و 
عةقلَ وةك نةريت لة سايةى دةسةَلاتيَكى سةردةمى و زةمةنى بةرجةستة دةبيَت، 

، ئةمةش دةبيَتة (2)دواتر ئاشتةوايي بةطويَرةى ئاستى عةقَلي ساتى و ئانى ديَتة بوون
هؤي الرِيَبوونى ئاينى و كةم و كورِى، تا ئاستيَك لة هةنديَك ئاين فرة خوايي 

ة: خواى خةراثة و خواى ضاكة، خواى رِؤذ و خواى باران، دروست ببيَت، لةوان
، لة قاموسى خرافات بة خواى وشكانى و خواى دةريا دواتر خواى هةموو تريةيةك 

سةدان خواى جؤراوجؤر تؤماركراوة لة ميَذوودا )شاليمؤ خواوةندى خري ى 
ثيد خواى ئؤطارينيةكان بوة ، فؤرسيتى خواوةندى ئاشتى ئةسكندينافيةكان بوة ،كيؤ

ئةشتار خواى جةنطى ، 3ا خواوةندى دادطةرى ئاريةكان بوةئاشتى رؤمان بوة ،ميرت
ئاشوريةكان بوو، ئانؤ خواى سؤمةريةكان،ئؤدنيش خواى جةنطى ئةسكندينافيةكان 
بوة ،ئؤنريؤس خواى جةنطى ميسريةكانى كؤن بوة ، ئريينيس خواى ئةطريكيةكان 

يةكى ميلةتانى ذاثؤنى جةنطى بوة ،ئايسةر خواى ،ئرياناطى خوا بوو بؤ تؤلةسةندنةوة
جةنطى ئةسكندينافيةكان بوة ،ئةيسكؤالب خواى ضارةسةرى نةخؤشي بوة 

زبابا خواوةنديكى بابليةكانى جةنط بوة ،الماشؤ  ،مارس ،مريظا  بؤئةطريكةكان ،
  4مؤت،نينؤرتا ،يؤتيزلؤثؤ ضيلى...ئةوانة هةموى خواوةندى شةرِو توندوتيذى بووينة

                                                             

كة حةقتقةتة رةة اكان   ةََطستووة، َةبةر ئةوة  ةر ئادتةوايتةك ( قسةكسد  َة نتَوا  وةقلَي رةيَذةيي و ئاين 1)
دةبتَتة  ؤي ِوجناندن  نتَوا  حةقتقةت  رةيَذةيي و حةقتقةت  رةة ا َة كؤتايتدا َة  ةمووى بةِشت   ىؤريَك َة 

  حةقتقةت وندةبتَ  .
جمموع  _ئتنب تةميتة  _تَ ناِرييَ دةقةكة دةََتَ : بةََطةى وةقلَ  رةاد او َةِةلَ بةََطةى دةروي دروس  ت (2)

 . 149ص  5مملكة العربية السعودية ج _م, دار الوفاء 1998/ 2, طاَفتاوى
 . 204,ص189ص 177,ص150,ص127ص 93,ص87,ص76,ص21قاموس اخلرافات واالساطري ص 3
 .11ص 94قاموس اخلرافات ةاالساطري ص 4
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، ئةمة جياكاريية لةنيَوان ئامسان (1).. جيا لةوةى خواى ئامسان و خواى زةويش هةن.
كة بووة هؤي جياكردنةوةى ضةمكة يةكانيةكان، دونيا و دوارِؤذ،  (2)و زةوى

، عةقلَ و (3)ياساكانى زةوى و ياساكانى ئامسان، الهوت و ناسوت لة مةسيحيةت
انى ئاينى و ثياوانى نائاينى، مةسيح و نةقلَ،ئةهلى قةلةم وئةهلى مششيَر، ثياو

مةسيحيةت، دواتر جياكردنةوةى ئاين و دونيا عةملانيةتى ليَ بةرهةم هات، وةك 
ئةوةى ئاين بؤ دوارِؤذ هاتووة، مرؤظى وةك ديلى ضاوةرِوانى تةسليمبوون بة ئةمري 

رسالةكانى )اخوان الصفا(ش لةواقيع داناوة بةبيَ بةرطري و كؤششكردن،
( دةَليَت: مرؤظ ثيك هاتوة لةدوودذى، اإلنسان  مثنوية) نيشانى ناو ( بة30ذمارة)

يةكةميان بؤ دنيا كاردةكا ودوةميش بؤ دوارِؤذ ،جةستةى مادى ودةروونى رِووحانى 
تةنزيريش بوة بؤ ثاثاو ئيمثراتؤر: هةروةك مرؤظ لةدووالى مادى ، ئةوةيان 4هاتوة

دووالية ثيَك بيَت، ئاين وثاثا بؤ روحى وروحى ثيَك هاتوة دةبىَ دةسةآلتيش لةو 
،ناسوت بؤ دنيا مرؤظ و دةوَلةت و ئيمثراتؤريش بؤ جةستةو دنياى ، ودوا رِؤذ

دةقى تر لة ئينجيل ئةم تيؤرةى ثتةوتر كردووة، بة بؤنةى  ...الهوتيش بؤ دوا رؤذ
ت، ثيَدانى سةرانة بة قةيسةر تيَيدا هاتووة )ئةوةى هي قةيسةرة با بؤ قةيسةر بيَ

                                                             

نةرةؤيشتوو  َة فسة خوايي بؤ يةكتاثةرست  وةك باوةرةيا  واتا كؤمةََطة بة قؤناغةكان  ِةدةكسد  ئةمةئ ( 1)
واية )دويَن ةوتووان  تتؤري ثةرةسةند (  جةخ  دةكاتةوة كة  زرى مسؤظ يةكتاثةرست  دروس  كسدووة، 
بةََام رةاستتةكةى ئةوةية كة  زري مسؤظ  ؤكار بووة بؤ دروست سدن  فسة خوايي َة يةكتاثةرست   ةروةك 

ت  َةسةر دةكاتةوة و دةََتَ : )بنضتنةى ئاين يةكتاثةرستتتة دواتس بؤ فسة خوايي( ىانست  )وَتام مش ( جةخ
 .. 418 كؤمةََناسي ل

َة بريةو باوةرةى مةجوسدا  اتووة كة ثائ ملمالنيَ و ئادتةوايي َةنتَوا  يةىدا  و ئة سمية  )كة دوو  (2)
امللل واَنحل ..  _سالَ  7000ة  بتَ  بؤ ماوةى خواوةند ( رةيَ ةوتن كة جتهان  خوارةوة تةنها بؤ ئة سمي

 . . وةملانتةت َةسةر ئةم جؤرة  زرانة دروس  بووة197سةرضاوةى ثتَشوتس ل 
: مادة: 867الالهوت: عامل الغيب, آخرة, والناسوت عامل الشهادة أيى الدنيا) أنظر معجم الشامل ... ص  (3)

  .ناسوت
 113-112ص30رسالة رقم: -رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء  4
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، بةم شيَوةيةش )نيشتمانى من لةم دونياية (1)ئةوةشي هي خواية با بؤ خوا بيَت(
 . (2)نيية(

لة ئامؤذطارييةكانى سةركردة ئاينيةكان بؤ طةل بؤ ئؤقرِةطرتن بةرامبةر دةسةَلاتى   
ستةمكار ولةثيَناو طةيشنت بة بةهةشت هةروةك لة ئنجيلدا هاتووة: ))طويَم ليَبوو 
دةيوت: ضا و بة ضاو و ددان بة ددان، بةَلام من بة ئيَوة دةَليَم: دذايةتى ئةو كةسة 

ثة بةرامبةرتان بكات. ئةطةر يةكيَك بيةوىَ زلةيةك لة مةكةن كة دةيةويَ خةرا
رِوومةتى رِاستةتان بدات الرِوومةتةكةى ترى بؤ وةرطيَرِة، ئةطةر يةكيَك ويستى 

َأجَابَ .. )،(3) ستةمتان ليَبكات بؤ ئةوةى ثؤشاكتان ببات، ئةوا ثؤشاكيان بؤ جيَبهيََلن((
اْلعَاَلمِ، َلَكانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ  مِْن هذَا مَْمَلَكتِي عَاَلمِ. َلْو َكانَْتمِْن هذَا اْل َلْيسَْت مَْمَلَكتِي:  يَسُوعُ

هةرلةوة رؤسؤ دةليَت ئاينى ،4ا(هُنَ مِْن مَْمَلَكتِي اْليَهُودِ. وَلكِنِ اآلنَ َلْيسَْت لَِكْي ال ُأسَلَّمَ إَِلى
،دةشلىَ بؤدروست كردنى مسيحى تةنها باسي ئامسانة باسي كيشةى زةوى تيَدانية 

،لة شوينيَكى ترى ئينجيل  5كؤمةلطةيةكى بيَدةنط واضاكة هةموى مسيحى بن

                                                             

جمموعة آياه تبدأ من  22(/22 – 21, احتاد مجعيات كتاب املقدس )1992الطبعة الرابعة  22إجنيل متى (1)
بة ؤي ثتَدان  جزية بة قةيسةر، وةََمةكةى بةم دةقة  اتووة: ئايا دروستة جزية بة قةيسةر بدةين  (15-22)

ياخود نا ؟ ...وتتا : بؤ قةيسةر ! ثتَي وتن: ثتَتبدة ، ئةوةى  ي قةيسةرة با بؤ قةيسةر بتَ  ئةوةئ  ي 
بريوت, الطبعة األوىل  –دار املشرق اإلجنيل وأعمال الرسل(  –املقدس )كتاب خواية با بؤ خوا بتَ . بةََام َة 

َة نتَوا  ئةم دوو نوسخةية ( جياوازى 22_ 15) 22 دةقةكة بة جؤريَ   تس  اتووة َة ئن تلي مةتادا 1984
 ةية: َتَسة دةقةكة بةم دتَوةية  اتووة: ثتَي وتن: ئةوةى  ي قةيسةرة ثتَتبدةنةوة و ئةوةدي  ي خواى با 

 بؤ خوا بتَ .
)ونقله  208ص–ف  اَعقد األجتماو  - ةروة ا  جا  جاك روسو (34:6اَعهد اجلديد م  )-املقدسكتاب (2)

 . 0 لكتاب املذكوربصيغة: وطن املسيحى ليس يف هذا الدنيا(
 . .. املصدرالسابق. -( 41 – 39) 5متى , اصحاح -الكتاب املقدس العهد اجلديد  (3)
 36: 18إجنيل يوحنا  -كتاب املقدس 4

 208فى عقداالجتماعى ص –روسو  5

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=53&chapter=18&q=%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%89
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، ئةوة   1 ..( يهتم مبا لنفسه.يكفي اليوم شره الغدألن .فال تهتموا للغد:) هاتوة
بوويتةكاريطةرى لةسةر بةشيكى زؤر لةزانايانى ئيسالميش كة ثيَيان وابيت ثةيوةندى 

وهاووالتى بةو شيوةية بيت: ئةطةر كارى دةسةالت ضاك بوو ئةوا ثاداشي دةسةالت 
خواييان دةبىَ وهاووالتيش دةبيَ سوثاسيان بكةن ،ئةطةر خراثةشيان كرد ئةوا دةبىَ 

البصري  احلسن قول اخلطيب الكريم عبد ونقل)  هاووالتى ئؤقرة بطريت بؤ رؤذى دواى
 فعليهم أساؤوا ان و وعليكم  الشكر، األجر لهمف أحسنوا ان فإنهم الوالة تسبوا ال :أال

طةىلَ  ، نقمة( تستقبلوا فال يشاء ممن بهم اهلل ينتقم نقمة وإمنا هم الصرب، وعليكم الوزر
جارى تر رِيَك بة ثيَضةوانةى ئاينى ئةسل )هةر بةناوى ئاينةوة( كارى خراث 
كراوة،ئاين بؤ دذى زومل هاتوة ض بةدةست ض بة زمان ض بةدل كة طوزارشي 
رِاستةقينةى قؤناغةكانى معارةزةيةبؤ هةمو دؤخيَك ، كةضى بةكاريان هيناوة بؤ مل 

طستني دةيوت هةذاروبةندةقةدةرى خوداية كةضى مةزلوم لة قازاجنى زامل،  قةشة ئؤ
نابى خؤ رزطار بكةن وئةو قةدةرة تيك بدةن ،نابى بةرطرى ومعارةزةيي بكةن ، 
رِوون تر قديس ئؤكستني لة كتيبى)ملكوت اهلل( دةىلَ )بؤية خواعةبدايةتى داهيناوةك 

ةوة سزا بؤية هةرتةقةاليةكى معارةزةيي بؤ هةلوةشاندنةوةى سيستةمى عةبدايةتى ئ
، ابن عبد ربة هةمان بؤضوون بةناوى ئاينى ئيسالم 2ياخى بوونة لة فةرمانى خودا

اذاكان احلاكم عادالفله األجر وعليك الشكر واذاكان ظاملا فعليه  :دووبارة دةكاتةوةو دةىلَ
أن السلطان ظل اهلل يف )ئينب تةمييةش وةسفى سولتان وادةكاو دةىلَ،  ،3الوزر وعليك الصرب(

سال لة سولتانيكى زامل باشرتة  60زياتر لةوةش لةاليةن ئيمامةكان ووتراوة  4(األرض
لةوةى يةك شةو بيَ سولتان بني ،بؤية دذايةتى ومعارةزةكردنى دةسةالتى حرام 

                                                             
  (.34: 6إجنيل متى - 1

 146ماركسية قرن عشرين ص 2
   101الكتاب والقران ص-د حممد شحرور 3
  291-28/290جمموع الفتاوى ج 4

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=50&chapter=6
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لةوةوة ماركس  كردوة وداواى كردوة ملكةضى وئؤقرِة باشرتة لة بةرطرى وفتنة ،
 .(1)بةم جؤرة ئاينانةى وتووة ))تلياكى طةالن( 

كيشةى طةورةى فقه)نةك هةمو فقه( ئةوةية كةمرت ئاماجنى ئاينى ديَنيَتةدى كة 
بةرثاكردنى شارستانى وئيعمار وثيشكةوتن وتكنيك وطةشةى عةقلى ، زؤر 
جارمنهجيكى عةبةسية ديارنية ئاماجنى ضية بؤ دونيا ،دونياو قيامةتى ليكجياكردؤتةوة 

ؤ دونيا، واى كردوة ئاينى ئيسالميش بةرةو طواية ئاين بؤ قيامةتةو عةقل وزانستيش ب
الهوتى وسروش وجؤريك لة مةسيحيةت برِوا كة وةسفى ئةوة هةلطرىَ ئاينى 

واى كرد سثينؤزا بليَت )ئةركى فلسفة دؤزينةوةى ئيسالميش ئاينى شةخسي بيَت، 
طرنطى نةدانى بةشى ئةكتيظى فقهى ئيسالمى ،  هةقةو ئةركى ئاينيش بةندايةتى(

بةفلسفةو فكرو زانست و تةكنؤلؤجياو هيَنانةدى شارستانى  كاريطةرى ئاينى 
ئةمة دؤخيَكى ئاينى الدراوة لة رِاستةرِيَطةى خؤي كة    لةكؤمةلطة دابرِى ... 

مرؤظ بةرةو ئةفسانة و خةيالَ دةبا، لة كؤتاييدا ئاين لةاليةن ثياوى ئاينى و 
دةسةَلاتدار و عةملانى وةك يةك بةكارديََت، دةبيَتة هؤكاريَك بةدةست ئةو ضينانةى 
كة ئاين بةكاردةهيَنن دذي طةل بة طشتى، بةم شيَوةية مةسيحيةت لة ئةورِوثا توشي 
الدانى زؤر بوو لة بواري بريوباوةرِى و هزرى و سياسي و كؤمةَلايةتى و 

كى تر(، كة بووة كؤسثيَكى مةزن لة ئابورى،)كؤمةلطةى موسوملانيش بة جؤري
بةردةم ثيَشكةوتنى شارستانى، ئةمةش دةرةجناميَكى لؤذيكيية بةريةك بكةوىَ لةطةلَ 
ثيَشكةوتنى مرؤيي، لةمةشدا بووة يةكةم شانؤي ئةم بة يةكدادانة، بةريةك كةوتن لة 

اوى نيَوان دةسةَلاتى ئاينى )كةنيسة( لةطةلَ زانا و فةيلةسوف و تويَذةر وتةو

                                                             

م(: إن اهلم الديين هو يف الوقت نفسه تعبري 1844 -نص مقولة ماركس جاء فى كتابه)حنو نقد لفلسفة احلق اهليجلية(1)
واقعي . إن الدين هو آهة اخلليقة املضطهدة ، هو قلب عامل ال قلب له ، مثلما هو روح عن هم واقعي واحتجاج علي هم 

 وضع بال روح . إنه أفيون الشعب .
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سياسةتى مةدةنى، ثةرتوكةكانيان قةدةغةكردن لةناويشياندا ثةرتوكى ئيسالمى 
زانستى)نةك فقهى(، دادطايةكيان بؤ دانان و هةنديَكيان سوتاندن، تؤمةتباريان كردن 

 .(1)بة هةرتةقة و بيَباوةرِى

هةوليان داوة قؤناغ بةنديةكى وابكةن بة ثيَى تويذينةوةكانى )تةتةورىو مادى ( 
شةى عةقالنى ئاين خبةنة ثاشو رِيشة بؤ عةملانيةت بدؤزنةزة ، بيكةنة ميذووى طة

طةشةى عةقالنيةت ،جاريش واية عةملانيةت وعلميشيان تيكةل كردوة ، كةضى وانية 
( بيئاينى شيوعية البدائيةئاينى ونائاينى بةتةريبى هاتوة ،طواية سةرةتاى كؤمةلطة)

انايانى ئةنسرؤثؤلؤجى وشوينةوارناسان كؤكن بووبيَت ،ئةوة ئةسلى نية ،زؤربةى ز
كة لةميَذوودا ميلةتان بىَ كؤشك وتةالر بوة، بىَ فةلسةفةوهونةر بوة بةآلم هةرطيز 
بىَ ئاين و ثةرستطا نةبوة، لة )معجم الروس(يش هاتوة كة لة تاكى درِندة ترين 

هةموو نةتةوةيةك  لة قورئانيش ئاماذة بةوة كراوة بؤميلةتانيش مةيلى ئاينى تيدا بوة، 
ليبني  )وما ارسلنا من رسول اال بلسان قومهثيَغةمبةريَك بةزماني خؤيان رِةوانةكراوة 

) ، موحلدةكان  2هلم فيضل اهلل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيم
هةروةك دةبينني فةيلةسوفة موحليدةكانيوةك: هركليت، ميذوويةكى ئةسيليان نية ،

سوخميا، ثيالس، دياطراس، مليؤس، ئةناكسيؤطوراس، شيشرؤن، تيؤدؤرس، 
طريتؤس، سينكا،... اليةنطري وايان بؤ دروست نةبووة لةسةر ئاسيت ميللي،  تةنها 

يك لةسةر ئاسيت تويَذي فةيلةسوف و زانا و عاقَلمةندان بووة،كوا ئيستا ميلةت
لةسةر رِارِةوى موحلديكى ميذوويي برِوات ،ئةوةتا جيهان دابةش بوة بةسةر ميلةتانى 
ثيغمبةرةكان ،ئةوروثا بؤ مسيح وجيهانى ئيسالمى بؤ حممد ويةهودى بؤ موساو ،ضني 

                                                             

  .367موسوعة امليسرة .. .. املصدرالسابق ص  -ب     36العلمانية والدولة الدينيةص-شبلى عيسمى -أ (1)
 4آية  - سورة إبراهيم 2

http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=14&vr=4#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=14&vr=4#searched
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وئاسياى رؤذهةالت بؤ كؤنفؤشيؤس،هندبؤ بوزاوزةردةشت و ..بوزاو كؤنفؤشيؤس 
 اينيان هةية مادام تومخى )ئةخالق(سةرمةشقة .وزةردةشتيش بة تةئكيد سةرضاوةى ئ

شان بةشانى ئةوفةيلةسوفانةش فةيلةسوفانى ئاينى هةبوة )يؤناني )جطة لة ثيغمبةران( 
و هةرسيَ مةردةسةي سةرةكي ئاييين و نائاييين و مام ناوةندي ليَ خةمَلي(،  

اياني وةك مةدرةسةي ئاييين )يان نزيك لةئاييين ( برييت بوو لة فةيلةسوف و زان
)املقدسى( دةَلىَ  )فيساطؤرس وئةمباديكلس و ئةنكسيمونراس تا دةطاتة سوكرات(،

احلرانية فإنهم يقولون لن حتصى أمساء الرسل  وأما) باثريانى ئةفالتون لة ثيغةمبةرانن
واغثا وذميون وهرمس وسولن جد أفالطن  الذين دعوا إىل اهلل وان مشهورهم أراني

 (ئةوةي رِوونة هةريةكة لة فيساطؤرس و ئةمنباديكلس قوتابي )ح.سوليمان .1ألمه(
( زياتر باسى لة ثةيوةندى الصاعدى األندلسى -طبقات االمملة )  2و )ح.داود( بووينة

يوسف بن  على –احلكماء تاريخ )كتيبىلة  ،بةالمح.سليمان و فيساطؤرس كردوة 
سثينوزا دةَلىَ سليمان بة حكيم ،  ەلوقمان بو یت قوتابیلە( د15ص القفطى

بؤ  ، بؤية ئةوانة خاوةني دةعوةش بوونة3ترين مرؤظى سةر زةوى وةسف كراوة
، لةطةلَ هاتين ئةسكةندةر بؤ رؤذهةآلت دوو قوتابي بالوكردنةوةى ئايني 

فيساطؤرس بةناوي )مةرزنؤس وظالنؤس( فةلسةفةو باوةرِى فيساطؤري وهيلنيستيان 
، باىل ئاينيةكان ضاالك ترو دلسؤزتر بووينة ،بةالم 4كردةوةلة فارس وهند بالودة

دواى ئةزمونى ئةوروثا نؤرةى نائاينيةكان هاتةوة ،ئيرت فةلسةفة و زانسيت بيَ باوةرِي 
و  ابةدواوة تةكانى بة خؤدا، طةورةترينيان سثنوز 17بةردةوام بووة تا سةدةكانى 

و  ثيَيان وابوو ئايني برتراند راسل،..ديفيد هيوم، جون ديوي، هؤبز شوبنهاوةر، 

                                                             
  150البدء والتاريخ ص 1
 . 72ص  2امللل والنحل..ق-شهرستانى  2
 145ص 1بريوت، ط-رسالة فى الالهوت والسياسة، ترمجة:د حسن حنفى، دارالطباعة–سبينوزا  3
 – 79ص 3حتققت حممد عبدالقادر الفضل، بريوت، طبعة األوىل ج –امللل والنحل  -ابي الفتح الشهرستاني - 4

 ز باس لة رؤيشتنى زؤريك لة فةيلةسوفان كراوة بؤ ئةو شوينانة.529( لة  13ج –لة)قصة احلضارة 
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شةريعةت لة ياسا وةردةطرييَ نةك لة )راسيت طةردووني(، ياساش فةرماني 
ز( دةَليَت، واتا ئايني لة خودا وةردةطرييَتةوة  1679 -1588دةسةآلتةوةك هؤبز)

. بةشيَكيش بة كتيَب و تويَذينةوةي زانسيت و فةلسةيف ئايدؤلؤذيا 1بؤ نيَو دةوَلةت
(ى جوهر املسيحية(ى شوبنهاور، )النسق املسيحية): هاتنة مةيدان دذ بة ئايني، لةوانة 

( ى فرويد.. ئةوانة مستقبل الوهم( ى سارتر، )الوجود والعدم، )1841فيورباخ
ن مةكياظيلي بة )مري(، ئيظان ، ئينجا 2كتيَبى هةرة موحليدودذ بة خواو ئاين

(، سثيؤنزا حماضرات فى عمل نصفى الكرة املوخية( لةبارةى )1849-1936باظلؤظ)
...، لةدواى شؤرِشى فرنسا (الرسالة يف الالهوت و السياسة( )1677 -1632)

م بؤ يةكةم جار برِيارِ بةناوى طةل درا لة جياتى بة ناوى خودا، لةدواى 1789
خاوةنى درومشى)مةرط بةر خودا(، ( 1900 -1844فريدريَك نيتضة )ئةوانةش: 

 ...داروين )اصل االنواع(، ماركس ئةجنلس لينني 

واتر زانست بووة اليةنيَك و ئاينيش لة دذي وةستا، هةر سةركةوتنيَكى زانست د   
لة بةرامبةريدا شكستيَكى ئاين بوو، يةكةم شانؤ بؤ ئةم ملمالنيَية لةطةلَ فةلسةفة 
بوو، رِةط و رِيشةي ئةم ملمالنيَية )عةقَلي(ية دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى قوتاخبانة 

مسان كرد( لة سةردةمى رِؤشنطةري جاريَكى تر بؤي يؤنانيةكان )هةروةك ثيَشرت با
( رِووبةرِوو لةطةلَ ضةمك و تيَطةيشتنة 17.5تا  16طةرِانةوة لة سةدةى )

ئاينيةكان، دواتر ملمالنيَكة هةَلكشا بؤ طورِةثانى زانستى لة كاتى دؤزينةوة 
( و 1543 _ز 1473طرنطةكان لة زانستة طةردوونيةكان لةاليةن كؤثةرنيكؤوة )

ز( كة شؤرِشي طةورةى لة عةقَلي مرؤظايةتى بةرثا كرد، 1630 _ 1571كيبلةر )
ز( بةرةو طؤرِةثانى سياسةت 1547 _ 1469لةسةر دةستى نيكؤَلا ميكافيلي )

                                                             
 ز )الطبيعة االنسانية(، )اهليئة السياسة(. 1640 ئةوةش بة دوو بةش ضاثكرا لة –مبادئ القانون  -)هؤبز 1
 89املعجم الفلسفى الشامل.. ص  - 2
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هةَلكشا كاتيَك كودةتاى بةسةر تيَطةيشتنى ئاينى و ئةخالقي سياسيدا كرد،  لة 
نيَن سياسةتى نويَ و سةردةمى ثةرتوكةكةى )األمري( و ) أطروحات( ئةوةى ناوى دة

دامةزراند، لةبةر ئةوة ميكافيلي وةك دامةزريَنةرى عةملانيةت ناوزةند دةكةن لة 
، هؤبز (1)هةنديَ سةرضاوةدا، ياخود بةاليةنى كةمةوة دامةزريَنةرى عةملانيةتى سياسية

ز( ئةم هزرةى بة تةواوى طةشةثيَدا بة ئارِاستةى جياكردنةوةى 1679 _ 1855)
 .(2)سياسةت لة ئاين

ثتةوكردنى سةرهةلدان وسيَ بريمةند رِؤليان هةبوو لة  بؤ رؤذطارى ئيستا  
/ ياساناس )جني بؤدين(ى 1عةملانيةت و طواستنةوةى بؤرؤذطارى ئيستا، ئةوانيش: 

/ دادوةرى هؤَلةندى 3/ سياسةمتةدار )جؤهاش تيسوس(ى ئةَلمانى، 2فةرِةنسي، 
،  ثاش (3)بناغةى بؤ ياساى نيَودةوَلةتى دانا )جريتيؤس( ئةو كةسة بوو كة

ز( زاراوةى 1916 _ 1817طفتوطؤكردنى ضرِ لةبارةيةوة، جؤن هيليؤك )
عةملانيةتى بؤ يةكةم جار بة مانا نويَكةى بةكارهيَنا، هؤليؤك هةوَليدا ثيَناسةيةكى نويَ 

ن بة تواناى بيَنيَت واى بريكردةوة كة بيَاليةنة وةك ئةمةى خوارةوة: ))باوةرِبوو
ضاكسازيكردنى دؤخي مرؤظ لة ميانةى رِيَطة مادييةكان، بةبيَ بةرةنطاربوونةوةى 

 .(4) بابةتى بريوباوةرِ، جا بة ثةسندكردن بيَت ياخود رِةتكردنةوةى((

                                                             

( ثةرتوك  تسي  ة  وةك )فن احلسوب، تأريخ فلورنسا( بة أمري, أطروحات ةردوو ثةرتوكةكةى )سةربارى  (1)
بؤ ئةوةى دةس  بةسةر رةيَساى )ئامانج  ثاساو  بة  ؤكار دةدات(، تتَتدا ئامؤذِارى دةسةََاتدارا  دةكات، 

 تَزى ِةَدا بطس ، دؤخ  ستاسي ئتَستا َة جتها  وةك بنةما بؤ ئةمة دةِةرةيَتةوة. َة رةاستتدا دامةىريَنةرى 
  مةى ةبي ستاسي وةملانتتة، نةوةك ىانست  ستاسي نويَ.

ختصرة .. موسوعة الفلسفية امل -ب 402ص  – 16املوسوعة العربية العاملية .. املصدرالسابق ج  -أ (2)
 . 503املصدرالسابق ص

  .-402, ص16املوسوعة العربية العاملية, املصدر نفسه ج  (3)

موسوعة العربية العاملية .. املصدرالسابق) -, ب12العلمانية حتت اجملهر .. املصدرالسابق ص  -أ (4)
 . املصطلح: العلمانية
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لةطةلَ ثتةوكردنى عةملانيةت لةاليةنى سياسي و هزرى و ياسايي، كةنيسة    
بة فةرمى دانينا بة جياكردنةوةى هةردوو  ز1885كؤمةَليَك سازشى كرد، لة ساَلي 

، بؤ يةكةم جار ثرِؤتستانت دانينا بةوةى )بةخششي (1)دةسةَلاتى مةدةنى و ئاينى
خوايي بةبيَ نيوةندطريي كةنيسة بة مرؤظ دةطات(، دواتر مةزهةبي كاسؤليكى دانينا 

ياكردنةوةى بة ج _كة بابا الوينى سيَزدةهةم دايهيَنا لة كؤتايي سةدةى نؤزدةهةم  _
ئةم دوو دةسةَلاتة، دواتر بابيوسى يازدةهةم رِةزامةندى خؤى رِاطةياند بؤ 

، ثاشان بة ثلة بةندى (2)جياكردنةوةى ئاين لة دةوَلةت كة فةرِةنسا ثشتى ثيَبةستبوو
 ئاين طؤرِا تةنها بؤ ثةيوةندى نيَوان خوا و تاك و بؤ بابةتيَكى تاكةكةسي. 

ئارِستةى سياسي نوىَ لةسةر بناغةى نةتةوةيي دروست  يةوةبةَلام لة رِووى واقيع   
بوون، بؤ يةكةم جار لة دةرةوةى ضيَوارضيَوةى ئاينى لة ناوضةكة شانشينيَكى 
نةتةوةيي خاوةن سنوور و سياسةتى خؤي دروست بوو لة ئينطلتةرِا لة ماوةى 

 1461( لةسةر دةستى هيَنري حةوتةم، لة فةرِةنسا لة ماوةى )1589 _ 1485)
ثةمياننامةى ويستفاليا ساَلي  (3)ز(، دواتر هؤَلةندا1469ز(، لة ئيسثانيا )1483 _

بوونى ئةم دةوَلةتانةى بةهيَزتر كرد، ئةمة بة سةرةتاى سةردةمى عةملانيةت  1648
دادةنريَت هةروةك موحةمةد شةمسةدين ميَذووي عةملانيةت لة سةردةمي نويَ بة 

دروستبوونى دةوَلةتى نةتةوةيي لة ئةورِوثا  كؤتايي سةردةمى دةرةبةطايةتى و
ز 1789، يةكةم بوونى سياسي عةملانى ثاش شؤرِشي فةرِةنسي ساَلي (4)دةبةستيَتةوة

دةركةوت، بةناوى طةلةوة حوكمرِانى  بة درومشى ) ئازادى، برايةتى، يةكسانى(

                                                             

 . .23العلمانية والدولة الدينية .. املصدرالسابق ص  - العيسمى  شبليب (1)
 . 26-24شبلى عيسمى .. املصدرالسابق ص (2)
ول -ب 141ص-كتاب: الدينات القدمية -م2000 1موسوعة األديان العامل, املشرف العام: مجيل مدبك ط -أ (3)

 .-530ص 3ديورانت, قصةاحلضارة .. املصدرالسابق ج
 .368موسوعة امليسرة .. املصدرالسابق ص -ب 44مون .. املصدرالسابق صد. عدنان, املسل-أ (4)
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ة دةكرد نةوةك بةناوى خوا، دواتر زؤربةى ئةندامانى ثةرِلةمانى فةرِةنسي ل
عةملانيةكان بوون. ئةوانيش وةك مايف خؤيان ياسا عةملانيةكانيان دةركرد، دةسةَلاتى 
كةنيسةيان لة حوكمرِانى دوورخستةوة، لة كؤتايي سةدةى نؤزدةم فةرِةنسا 

، (1)ز ثضرِاند1904ثةيوةندى خؤي لةطةلَ كةنيسة و دواتر دةوَلةتى فاتيكان ساَلي 
جيَبةجيَكردنى عةملانيةت لة نيَوان ساَلانى دواى ئةويش ئيسثانيا دةستى كرد بة

، دواى (2)ز(، دواتر مةكسيك لة ناوةرِاستى سةدةى نؤزدةهةم1876 _ 1868)
ئةمة باقى ئةورِوثا دةوَلةتى نويَي لةسةر ئةم بناغةية دروستكرد، بةم شيَوةية بة كؤتايي 

 هاتنى سةدةى نؤزدةهةم عةملانيةت لة هةموو ئةورِوثا بَلاوبوةوة.

دةوَلةتة ئةورِوثيةكان دةستيانكرد بة تؤماركردنى بةندى  لة رِووى ياساييةوة   
لةذيَر بارو دؤخيَكى ثاشةكشةى ئاينةكان تايبةت كة باس لة عةملانيةت دةكات،

ئةو فةرامؤشية ئاينةكان لةبارودؤخيكى فةرامؤش كرابوون ، جيهانى طرتبؤوة،
ة ئايني نةيةتة ناو دةولةت يان لةهةندىَ ووالت طةيشتبوة ئاستى دةستورى ، ك

ئةوةى ئيستا ثيَى دةووترىَ) ئاينى فةرمى ووالت فالنة ئاينة (،لة ثيش هةموان 
ى ى دةستورى نةمساى ساىل 116نجا لة مادةى ،ئي  3كؤنطريسى ئةمريك

 -ى بةدوا داهات،لةهةمويان رِوون تر دةستورى فةرةنسايش،زؤر ووالتى تر1901
فرنسا مجهورية ال تتجزأ علمانية : وا تؤماركرا (ى دةستورى فرنسى2مادةى)

                                                             

.. املصدرالسابق  -املوسوعة األديان العامل -ب 424ص  13املوسوعة العربية .. املصدرالسابقج -أ (1)
  .187ص

 . املوسوعة العربية نفس املصدر والصفحة (2)
يكون الشيوخ  :( وا هاتوة6(ى مادةى)3لةبرِطةى) كراوة(طةواهى  17/9/1787)كة لةهةرضى دةستورى ئةمريكاية 3

والنواب املشار إليهم آنفًا، وأعضاء اجملالس التشريعية ملختلف الواليات، ومجيع املوظفني التنفيذيني والقضائيني التابعني 
جيوز أبدًا اشرتاط للواليات املتحدة وملختلف الواليات، ملزمني مبوجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن ال 

   امتحان ديين كمؤهل لتولي أي منصب رمسي أو مسئولية عامة يف الواليات املتحدة.
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دميقراطية اجتماعية وهي تضمن املساواة أمام القانون جلميع املواطنني دون متييز بسبب 
ى 20، دواى ثةرِيةوة بؤ كيشوةرةكانى تريش،مادةى 1األصل أو الدين وهي حترتم كل

بةو دوايية طةيشتة ووالتانى ، 1950دةستورى ذاثؤن، ديباجةى دةستورى هندى 
ى 11،مادةى 1994ى دةستورى بيال روسياساىل 16كؤنة شيوعى ،لةوانة:مادةى

لةزؤر ، 1993ى دةستورى روسياى  14،مادةى 1994دةستورى ئةسيؤبى 
ى 7ى دةستورى ئةنطؤليا،مادةى 8ووالتى تر بةشيَوةى جيا وادةهات ،مادةى 

ى 1ى قرغيزيا،مادةى 1ن،مادةى ى كازاخستا1دةستورى ئازةربيجان ،مادةى 
ى تاجيكستان، ، لةدةستورى 1،مادةى  ى ووالتى ماىل ،1مةدطةشكةر،مادةى 

  توركياش هةر ناطؤترىَ.

رِيَكةوتنيَك لةنيَوان  _كة ضةقي قورسايي ثاثا لةويَية  _ يةئيتالياهةرضى  
)كة بةرِيَكةوتنى التران بةناوبانطة( بؤ  1929/فرباير/11و ثاثا كرا لة (2)مؤسؤلؤني

دةوَلةت  1947ئةوةى ئاينى فةرمى دةوَلةت ببيَتة كاسؤليكى، لة ماوةى ساَلى 
ئةو كاتة مؤسؤلينى وتى: ،بووة عةملانيةت و بابةتى ئاينى فةرمى دةوَلةت الدرا 

بؤ من لةطةلَ ثاثا رِيَكةوتني لةسةر ئةوةى كة: ))مرؤظ هةر لة كاتى لةدايكبوونةوة 
 بيَت و بؤ كةنيسةى جيَنةهيََلم تةنها كاتى مردنى نةبيَت لةو ساتةوة بؤ ثاثا بيَت((،

ئةو رِيَكةوتنة ورِيَساية لةدواى سايكس ثيكؤ زياتر لة جيهانى ئيسالمى بةرِوونى 
هيتلةر و ثاشان شيوعيةتيش ئةم كارةيان  بةرجةستة بوة تائيستاش ئاسةوارى ماوة ،

                                                             
 17/9/1787)كة لةمادة بوو، هةرضى دةستورى ئةمريكاية92دةرضوو  1958 ى ئؤكتؤبةرى4دةستورى فرنسا لة 1

يكون الشيوخ والنواب  :( وا هاتوة6دةى)(ى ما3الطريى ئاينية بةالم نةيكردؤتة مةرج وةك لةبرِطةى) طةواهى كراوة(
املشار إليهم آنفًا، وأعضاء اجملالس التشريعية ملختلف الواليات، ومجيع املوظفني التنفيذيني والقضائيني التابعني للواليات 

ان ديين املتحدة وملختلف الواليات، ملزمني مبوجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن ال جيوز أبدًا اشرتاط امتح
   كمؤهل لتولي أي منصب رمسي أو مسئولية عامة يف الواليات املتحدة.

 دةوََةت.سةركسدنة بزوتنةوةى فادتزم  و سةرؤك  ( 2)
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، ثاشان هةموو دةوَلةتانى تري ئةورِوثا (2)اش هةر بةم شيَوةية بوو، لة ئيسثاني(1)كرد
كاري خؤيان كرد لة دةستورةكانى خؤيان رِاستةوخؤ عةملانيةتيان تؤماركرد و 

 نووسيةوة و ياخود لةميانةى مادة دةستورييةكان بةبيَ باسكردنى عةملانيةت.

ريان ليَبينى هاتن زةرِوزيانيَكى زؤثاش ملكةضكردنى ئاين بؤ حوكمى ياسا    
دووبارة مادةى جاريكى تر ئةو هةلويستة دةستورية توندةيان هةمواركردةوة ،

تايبةتيان لة دةستوردا نووسي تيايدا دانياننا بة رِيَزطرتنى ئاينى مةسيحي لة ميانةى 
 ياسا نةوةك لة ميانةى مايف خوايي )بةطويَرةى وةسفي هؤبز(، لةو دةوَلاتانةش: 

(، نةرويج: مادة 1،2(، دانيمارك: هةردوو مادةى )47( و )1ى )يؤنان: لة مادة
(، 66(، كؤرسيكا: مادةى )54(، كؤَلؤمبيا: مادةى )4(، سويد: مادةى )12)

(، باركواى: 24(، ثورتوطال: مادةى )6(، ئيسثانيا: مادةى )12سلفادؤر: مادةى )
يان طرتووة دةبيَ (، هةنديَك لة وَلاتان بة مةرج2(، ئةرجةنتني: مادةى )3مادةى )

ثادشا ياخود سةرؤكى دةوَلةت لةسةر ئاينى مةسيحي بيَت، منونةى ئةمة مادةى 
( دةستورى ئيسثانيا، لة هةموو ئةم مادانة 9(ى دةستوري سويدى، مادةى )4)

 . (3)داننراوة بةوةى ئاينى فةرمى دةوَلةت مةسيحية

 

  

                                                             

 . 690ج خاص )ديانات قدمية( .. املصدرالسابق ص  -موسوعة األديان يف العامل (1)
  .26املصدر نفسه... ص  (2)

 . 6358-6356ص 8ج -م , دار الفكر املعاصر2004/  4ط -فقه اإلسالمي وأدلته -أ.د. وهبة الزحيلي (3)
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 باسي سَييةم: داينةمؤى عةملانيةت و ثايةكانى

كؤمةَليَك هؤكار و ثاساو هةن يارمةتيدةربوون بؤ بَلاوبونةوةى سيستةمى    
 عةملانيةت لةم خاَلانة كورتيان دةكةينةوة: 

:ثياوانى ئاينى لةزؤربةى ئاينةكان رِؤليَكى ئيجابيان خراث بةكارهيَنانى ئاين .1
هةبووبيَت ئةوا سةلبيشيان هةبوة ،دةطؤترىَ لة كؤمةلطةى ئيسالمى ثياوى ئاينى 

وادادةنرا كةنيسة نيَوانطريي نيَوان خوا و زياتر،و مةسيحى  ية ،هةية، لةنيَن
، باوةرِ وابوو كة برِيارى دونيا و دوارِؤذ بة دةستى ئةوانة، بةهةشت بة (1)بةندةية

هةركةسيَك دةدةن كة دةيانةوىَ، دواتر بةخشندةيي خوا و بةهةشتةكةيان 
ةى ئةوةيان دةكرد كة ، بانطةش(2)دةفرؤشت بة )ثليتى ليَخؤشبوون(

دةسةَلاتةكةيان )سيؤكراتيية( واتة دةوَلةتى خوا لةسةر زةوى، واخؤيان 
طةى رِةخنة و هةَلسةنطاندن دةردةخست كة ثريؤز و ثاريَزراون لة هةَلة، جيَ

 Devine Rightبةو جؤرة دةسةالتانة )لة رِووى ئةكادمييةوة (ووتراوة)نينة، 
Theory –دةسةالتيكى ثريؤز وخاك وهةرميةكةى   )اإلهلي ظريةالتفويضن

 -، جاريش واية ثيَى ووتراوة )سيزاريزم 3ثريؤزةو بةميلةتيشةوة مولكى شاية
ceasrism نةك سيؤكراتى ، ،بةالم لةهةردوو بارداسزاى الدان وسةرثيضى)

لةو جؤرة حوكمانة زؤر توند بوةبريتى بوة لة ياخى بوون لة خودا ، لة 
بؤ ميلةتى رؤمان هاتوة دةسةالت تةنها بؤ خوداية  (13ثةيامةكانى )ثؤلسي ذ:

لتخضع كل 1:)دةقةكةى-هةرضى رِووبةرِووى دةسةالت ببيتةوة لة خواياخى بوة

                                                             

.. املصدرالسابق  –كتاب املقدس  –رئيس الكهنة هو الوسيط بني اهلل والناس . )انظر جدول وشروح فى  (1)
 . (716ص

 45-44بريوت ص\الشروقدار –املستقبل هلذا الدين -نص الصك فى الكتاب: سيدقطب ( 2)
3
 Devine Right Theory -Haq,1969,p63 
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نفس للسالطني الفائقة، النه ليس سلطان اال من اهلل، والسالطني الكائنة هي مرتبة 
سياخذون حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل، واملقاومون  2من اهلل، 

فان احلكام ليسوا خوفا لالعمال الصاحلة بل للشريرة. افرتيد ان ال  3 .النفسهم دينونة
النه خادم اهلل للصالح! ولكن  4ختاف السلطان؟ افعل الصالح فيكون لك مدح منه، 

ان فعلت الشر فخف، النه ال حيمل السيف عبثا، اذ هو خادم اهلل، منتقم للغضب من 
لذلك يلزم ان خيضع له، ليس بسبب الغضب فقط، بل ايضا  5 .الذي يفعل الشر

فانكم الجل هذا توفون اجلزية ايضا، اذ هم خدام اهلل مواظبون على  6 .بسبب الضمري
اجلزية ملن له اجلزية. اجلباية ملن له اجلباية.  :فاعطوا اجلميع حقوقهم 7 .ذلك بعينه

زؤربةى جار ، دواى ئةوانةش    1 واخلوف ملن له اخلوف. واالكرام ملن له االكرام(
لة ،  2ثاثا فةرمانى واى داوة كة ياخى بوون لة دةسةالت ياخى بوونة لة مسيح

ئةزمونى ئيسالميش هاوشيَوةى بةدى دةكريَت لةبارةى حوكمى خوايي لةسةر 
أن السلطان ظل اهلل يف :)زةوى دوورترينيان لة سياسةت ابن تيميةية كةدةليَت

) تيَرِوانينانة بوونة طةورةترين لةمثةر لةبةردةم ثيَشكةوتنى ئةو ، 3األرض
كؤمةَلطة، لةبةر ئةوة كؤمةَلطة ثيَويستى بة سيستةميَكى تر بوو لة بري ئةو وةك 
عةملانيةت بؤ ئةوةي شويَنى دةسةَلاتى كةنيسة بطريَتةوة. لة دةرةجنامى ئةمة 

 عةملانيةت بة شيَوةيةكى خيَرا بَلاوبوةوة.

: لةو ماوةيةدا كة ئاماذةمان ثيَدا، دؤزينةوةى زانستى طةورة ى زانستىثيَشكةوتن-2
دةركةوتن بة تايبةت لة بوارى طةردوونناسي، بريوباوةرِى مةسيحي لةبارةى 

 (1) ى )بةتليمؤس( (4) طةردوون لةو هزرانةوة هاتبوون كة لة ثةرتوكى )جمستى(
                                                             

 .  13رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية اصحاح  -كتاب املقدس 1
 652ص اللفياثان االصول الطبيعة والسياسة لسلطة الدولة-توماس هوبز 2

 . 291-290ص 28جمموع الفتاوى ج 3
 . جمستى واتة: رِيَكخسنت (4)
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ؤتاية وةك كات و شويَن هاتوون كة باوةرِى وابوو طةردوون بيَ سةرةتا و بيَ ك
سنوورى نيية، زةويش سةنتةرة هةموو ثيَكهاتةكانى بوون بة دةورى دةخوليَنةوة، 
لةطةلَ هةنديَ هزرى ئةفسانةيي تر، بؤ منونة )هركليتس( ثيَي وابوو رِؤذ تةنيَكة 

، دواتر جياكاريان دةكرد لة نيَوان (2)بةيانيان طرِ دةطريَت و ئيَوارانيش دةكوذيَتةوة
ةى زةمينيية و ئةوةشي ئامسانية، يةكةم كةس كة ئةم بريوباوةرِة طةردوونناسية ئةو

)بةتليمؤسية(ى هيَناية ناو بريوباوةرِى مةسيحي )تؤماس ئةكوينى( بوو ساَلى 
ئةو  دةطؤترىَ يةكةم جار لةسةر دةستى موعتةزيلةش،(3) ز(1274 _ 1225)

مى، بةتةواوى نةبوةبةشيَك لة بريوباوةرِة طةردوونية هاتؤتة نيَو عةقيدةى ئيسال
عةقيدةي ئيسالمي بةهؤي قايل نةبووني بةشيك لة فةيلةسوفان لةوانة )كندى وغزاىل 

،بةالم باىل فقهى بةتةواوى كةوتة نيَوبؤضونيكى  4وابوعالى معرى اخوان الصفاء..(
ابو حسني ترى طةردونى ئةويش )ضةسثاوى زةوى ( وسورِانى ئامسان ،لةوبارةيةوة  )

املنادى ( دةليَت: )الخالف بني العلماءفى ان االرض مثل القبة وان العامل مثل الكرة بن 
وانهاتدورمبافيها من الكواكب ثابتني غريمتحركني ،احدهما فى ناحية الشمال واالخر فى 

،زانايانى سةلةفى 5(ناحية اجلنوب كرو االرض مثبتة وسط السماء كالنقطة من الدائرة
ناو   له ئةو رِايانةى مةجةستيان هةية لةبارةى طةردوون ،سعودية تائةو ساتةش 

،  داچووینه له هه به  ی سعودیه وانه ك ئه ندی زانایانیان ئاوا وه ش هه شیعه

                                                                                                                                                           

 1ط–الكون العميق –د.على األمري -ب 415ص16املوسوعة العربية العاملية... املصدرالسابق ج-ينظر أ (1)
  . 285, دار الشروق الثقافة العامة, بغدادص1991

 . 190ص 1980\2بريوت, ط–تعريب:حنا اخلباز, دار القلم -مجهورية افالتون   (2)
املوسوعةالفلسفية.. املصدرالسابق -ب 415ص 11ر السابق جاملوسوعة العربية العاملية.. املصد -ينظر: أ (3)

  .71ص

4
موفةكريوشاعرييكى وةك ابوالعال املعرى كةناوى ، 30ص26من رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء رسالة رقم  

 وليس اعتقادي خلودبةموحليد رِؤيشتوة كةضى باوةرِى بة )قدم العامل(نةبوة وةك لةوديرة شيعرةى دةردةكةوى:  
 النجوم   وال مذهيب قدم العامل   

  25امحدبن يوسف القارمانى  ص -اخبار الدول واثار الدول فى التاريخ 5
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[  املقدمة شرح( ] 17 ص - 1 ج - املازندراني صاحل حممد مولي - الكايف أصول شرح) له
دامت األرض ساكنة والفلك نبيائك وأشرف أوليائك صالة دائمة ما أ سيد على ونصلي
بةثيَى ئةوة لةكاتيَكا بوة زانايانى ئةكادميى ئاينى ئيسالم ئةو رِايةيان نةبوة ، ...،دوارا 

 ،1هةندىَ سةرضاوة )قةزوينى ( ثيش كؤثةرنيكؤس باسى سورِانى زةوى كردوة
ال  وقال قوم األرض تهوي إىل ما ال نهاية له والسماء ترتفع إىل ماياقوت محوى دةىل: )

 2نهاية له. وقال قوم إن الذي يرى من دورانا لكواكب إمنا هو دور األرض ال دور الفلك(
زانيويةتى زةوى خرِةو  973،ئةلبريؤنى لة،مةقديسى هةمان رِاستى دةَلىَ 

ئةبوبكر رازى زانيويةتى زةوى خرِةو رؤذلة زةوى  نيوةتريةشى دؤزيتةوة، 
نى و زؤرى تر ثيشى طاليلؤ ووتويانة ئةلبريؤطةورةترةو مانطيش لةو بضوك ترة 

زةوى خرِةو ئةو دةسورِىَ نةك ئامسان ،لة هةموان روون تر هةريةكة لة)شريف 
جرجانى   و عبدالرمحن ئيجى((باسي سورِانى زةويان كردوة وووتويانة 

ة ...بةالم ئةو زانياريانة 3سورِانةوةكةشى بةثيضةوانةية لة رؤذئاواوة بؤ رؤذهةالت
هةر يةكة لة كؤثةرنيكؤ، كاليلؤ، لةرؤذئاوادواتر ةودذايةتيان كراوة ، شاردراونةتةو

شؤرِشى طةردونيان دةستثيكرد كة ...بوونة خاوةنى ئةوداهيَنانةكيلبةر، جؤردانؤ 
، سةملانديان كة زةوى دذى بريوباوةرِى مسيحى وعةقيدةى فقهى ئيسالميش بوو 

وكة هيض ثريؤزيةك ياخود سةنتةرى بوون نيية، ئةستيَرةش شويَنكةوتةيةكى بض
جياوازييةكى تايبةتى لة ئامسانةوة نيية. ياخود بة ثيَضةوانةوة، هةر دووكيان لة هةمان 

 رِةطةز ثيَكديَن.    

بةم شيَوةية زانست دةستكةوتى طرنطى لة فيزيا و كيميا و بايلؤجي و زانستة 
مرؤظايةتي و كؤمةَلايةتيةكان و )ئةنسرؤثؤلؤجيا( و تيؤري زانستى تر 

                                                             
 36امحدعالمة،دارالفتى العربى للنشر ص -برِوانة: صورة األرض 1
 . 2ص 1ج معجم البلدان–ياقوت محوى  2
 405شرح املواقف ص–الشريف اجلرجانى  3
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بةتايبةت )تيؤري ثةرةسةندن( بة دةستهيَنا، لة هةر هةنطاويَكى  زانستى 
كستى كةنيسة دذايةتى دةكرد، ملمالنيَكة بة سةركةوتنى زانست و ش

كةنيسة كؤتايي هات،بةهةمان شيَوة لةجيهانى ئيسالميش،هةمو ئةوانة ثاَلينا 
بة )هوايهيد( بَليَت: )لة هةر بابةتيَك كة ئاين و زانست تيَيدا ناكؤك بن 

، )ئينطليس( قسةى لةسةر ئةم دميةنة (1) زانست دةَليَت ئاين بيَدةنطبة((
اَلةكان )فريدريك وليامى كردووة و دةَليَت: ئاينى خوا بة شكستى جةنةرِ

، (2)سيَيةم( دةضيَت كاتيَك قةَلا لة دواى قةَلا دةكةوتنة دةستى دوذمنان
ئةمةش سةرى بؤ ئةوة كيَشا كة بَليَن عةقَلي ئاينى ناتةواوة هةروةك هةر يةكة 
لة )ئةرمنست همنغواى( و )ستاندال( و )كارل ماركس( و )فيورباخ( زؤريَكى 

                     .     (3)تر ئةمةيان وت

بةم شيَوةية كةنيسة دذي سةركةوتنة عةقَليو زانستى و سةردةميةكان بوو، بؤ 
ثشرتِاستكردنةوةى قسةى هةر يةكة لة )ئةبو عةالى مةعةري( و )دانتى( 
كاتيَك وتيان: خةَلكى سةر زةوى دوو جؤرن: يان ثياويَكة خاوةن عةقَلة و 

، عةملانيةت بووة اليةنى (4)هيض عةقَلي نيية هيض ئاينى نيية، ياخود خاوةن ئاينة
عةقَلي و زانستى )ثياويَكى خاوةن عةقلَ( دذ بة هزرة ئةفسانةيية ئاينيةكان 
)ثياويَك كة خاوةن عةقَلي نيية(، هةر كاتيَك عةقَلي مرؤيي ثيَشكةوتنيَك بة 

                                                             

 .371موسوعة امليسرة ... مادة:علمانية .. املصدرالسابق ص (1)

 .230ديالكتيك الطبيعة ص-( فريدريك اجنلس2)
, املثالية  145ماركسية قرن عشرين ص-. روجيه غارودى256بؤس الفلسفة ص-للمزيد ينظر: كارل ماركس (3)

نكليزية من تلليف: )ديفيدميليز( ( بالغة اإلatheist universeكذلك ينظر:كتاب)  95واملادية وازمة العصر ص
 . فصل12مكون من 

 . 37علمانية .. املصدرالسابق ص -شبلي العيسمى  (4)
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ت و دةست هيَنا ياسةيةكى دؤزيةوة و ئامرازيَكى داهيَنا عةملانيةت فراوان دةبيَ
  _1 _. بؤ زياتر برِوانة خشتةى ذمارة (1)لة بةرامبةردا ئاين الواز دةبيَت

: قؤناغي دةرةبةطايةتى تا رِادةيةكى طؤرِانى دةرةبةطايةتى بؤ سةمايةدارى-3
دياريكراو لةطةلَ بريوباوةرِ و رِيَرِةوى كةنيسة دةطوجنا، بةَلام شؤرِشي ثيشةسازى 

ةريهةَلدا دواتر بة هةموو ئةورِوثا بَلاوبوةوة، كة بؤ يةكةم جار لة بةريتانيا س
دةرةجنامى ئابورى و كؤمةَلايةتى و شارستانى طرنطى هةبوو، كة بووة هؤي 
دةركةوتنى سيستةمى عةملانى كة طوجناو بوو لةطةلَ بازارِى ئازاد و بانك و 

 سيستةمى ثيشةسازى .. هةموو بابةتةكانى تري نويَطةرى ومةدةنى وعةملانى  .

:  لة ميانةى سةرهةَلدان و طةشةكردنى عةملانيةت بامسان اري ميَذووييهؤك -4
كرد بة تايبةت بؤشايي ئاينى لة مةسيحيةت كة بؤ دوارِؤذي وازى لة دونيا 

دواتر  _هيَنا بةطويَرةى باوةرِى خؤيان: )نيشتمانى من ئةم دونياية نيية( 
 . (2)عةملانيةت بووة ثيَويستيةكى ميَذوويي

: ئةمة بووة رِاتؤريةكان بؤ دةوَلةتى نيشتمانى و نةتةوةيي نويَطؤرِانى ئيمث -5
هؤي دروستبوونى طؤرِانكارى طرنط، كة دةسةَلاتى كةنيسةى هةَلتةكاند، 
لةطةَليشى طؤرِانى هزرى و سياسي و كؤمةَلايةتى و شارستاني و ياسايي 

 هاتن. هةموويان لة بةرذةوةندى عةملانيةت بوون، وةك ئةمانة:

                                                             

تتَ ةََي َة تتَطةيشنت َة وةملانتةت َتَسةوة  اتووة كة ِواية نويَنةرايةت  بؤضوون  ىانست  دةكات بة ئايا ( 1)
  تايبةت َة جتهان  ئتسالم .

ضوارضتَوةيةى وةملانتةت تتَبتن  ب سيَ كة ثتَويست  دؤخي ئاينتتة )مةستح ( و َة متانةى ئةم ثتَويستة ( 2)
 . كؤمةََطةى ئةورةؤثي
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وى هزريةوة: اليةنطريى ئايدؤلؤذى لة هةناوى اليةنى ئاينى و أ/ لة رِو
كؤمةَلايةتى هاتنة بوون، هةروةك مةزهةبي مادى فةلسةيف لة مةزهةبي 

 ميساىل دروستبوو.
ب/ لة رِووى سياسيةوة: مةزهةبي ميكيافيلي لة سياسةت دروست بوو، 
دواتر طؤرِا بؤ اليةنطريى ستوونى كؤمةَلايةتى بؤ ئاسؤيي مةدةنى، سيؤكراتى 

 بؤ دميوكراسي، ئيمثرِاتؤري بؤ ثادشايةتى و كؤمارى. 
ت/لة رِووى ئابووريةوة: سةرمايةداري لة هةناوى دةرةبةطايةتى دروستبوو، 

وةيةش ثيشةسازى لة كشتوكالَ، كة بووة دةركةوتنى بةرذةوةندى بةم شيَ
تاكةكةسي، طؤرِينى سةنتةرى قورسايي لة طوندةوة بؤ شار، لة دةشتةكيةوة 
بؤ نيشتمان و شارستانيةت، لة خاوةنداريَتى زةويةكانيةوة بؤ خاوةنداريَتى 

 ئامرازةكانى بةرهةمهيَنان.
سةرهةَلدانى هزرى نةتةوةيي لة طؤرِينى ث/ لة رِووى كؤمةَلايةتيةوة: 

اليةنطريي تريةطةريَتى بؤ اليةنطريي نةتةوةيي، بورجوازى لة دةرةبةطايةتى، 
ئازادبوونى عةقَلي تاك لة عةقَلي دةستة كؤمةَلي، طؤرِانى ضينى جوتياران بة 

 ثلةبةندى بؤ كريَكاران.
ان، ياسا ت/ لة رِووى ياساييةوة: طؤرِانى عورِف و نةريت بؤ ياساك

 ئاينيةكان بؤ دةستور، ئةجنومةنى كةنيسة بؤ ثةرِلةمانةكان، لة دةسةَلاتى ئاينى
. ثةيوةندى ياسايي لة (1)بؤ دةسةَلاتى ياسايية، لة طةورةيي بؤ سةروةرى

 نيَوان هةريَم )نيشتمان( و طةل )نةتةوة( و دةسةَلاتى سياسي دروستبوو.

 طؤرِا بؤ دةسةَلاتى عةملانى. ج/ لة رِووى ئاينييةوة: دةسةَلاتى ئاينى

                                                             

( َتَضووى ئةم ِؤرةان اريانةى 5( تا )1ثسةؤتؤكؤَةكان  دةسةََاتدارةكان  سة تؤنتةت َة ثسةؤتؤكؤىل )َة ( 1)
  باس سدووة.
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بةم شيَوةية رِووداوى طؤرِانكارى رِةط و رِيشةيي لة جيهان دروستبوو، دةوَلةتى 
نويَ دةركةوتن، عةقلَ بوذايةوة، سياسةت و كؤمةَلطة وةك تةقينةوةيةك بةرةو 

 عةملانيةت دةركةوتن. 

 دةسةَلاتى ئاينى عةملانيةت

 نةزاني نا عةقَلانى و عةقَلانى و زانستى 1

 دواكةوتوويي ثيَشكةوتن 2

 ثشتاوثشتى ليَهاتوويي 3

 سيؤكرِاتى دميوكراسي 4

 ئيمثرِاتؤري كؤماري ياخود )ثادشايةتى دةستورى( 5

 ئاينى، ئامسانى، دوارِؤذي، ضاوةرِوانكراو مرؤيي، زةمينى، دونيايي 6

 دةمارطريي نويَطةري 7

 ياساطةليَكى دةشتةكى ياسايي دةستكردى ثيَشكةوتوو 8

 تريةطةريَتى مةدةنى 9

 ثريؤزكردنى رِابردوو ياخود طرنطيدان بة دوارِؤذ طرنطيدان بة ئيَستا 10

 مانةوة و دورةثةريَزى لةطةلَ سةردةم نويَطةرى و عةملانيةت لةطةلَ رِؤذطار 11

 ثيَضةوانةى ئةم ئارِاستةية رِؤيشنت لةطةلَ ميَذوو 12

 بةطويَرةى تيَطةيشتنى عةملانيةت _1_خشتةى ذمارة 

 

 مقةوةمات وطةشةى عةملانى

ئةطةر بةووردى سةرنج بدةينة هةورازونشيَوى عةملانى ودةهرى وثةيوةنديدارةكانى  
ناوةستيَتة  زؤر مانةوةو طةشةى دةبينني لةكؤنةوة تا ئةو ساتة مقةوةماتى وثاساوى

سةر هؤكارة ناوةكيةكانى خؤى،بةلكو دةكةويَتة سةر ستاندةر نةبوونى ثيادةى ئاين 
لةناوكؤمةلطة ، هةلة بكة عةملانى ئامادةية بةدروستى ودادطةرى ئاين ثيادة بكة 
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عةملانى ئؤتؤماتيكى نةماوة ،زياترلة ثاساوو مقةوةماتى عةملانى لة ميَذوو ولة ئيَستا 
 شيَوةيةى خوارةوة : دةردةكةوىَ بةو

: ناكريَ ئةوهةموو زانياري و رِيَبازة دوور و دريَذةى عةملانى ودةهرى لة ميَذوودا
بة سادةيي و نةزاني و )ئارةزوو بة زومل( ثؤلني بكةين، دةتوانني بَليَني بةالى كةمى 

واقيعةى ئيستاى جيهان لة ثيشكةوتن وخؤشطوزةرانى وثةيوةندية نيودةولةتى  ئةو
ومافةكان ومةدةنيةت ودميوكراسى وسةروةرى ياسا وبنةماى هاووالتى بوون..لةالى 
فةلسةفةى نائاينى هاتوة، بابزانني طرنطرتين ئةو هؤكارانة ضني كة يارمةتي عةملانى 

 دةدا، زؤر بة كورتي ئةوانةن:
لة دواي دوركةوتنةوةي )زةماني ومةكاني( ثةيامي ئايينةكان لةسةرضاوةكاني  -1

اي نةماني ثيَغةمبةرةكان( ئةوا كؤمةَليَك طؤرِانكاري بةسةرديَت )واتة دو
بةهؤكاري جياجياي نةريت و ئاسيت زانياري خةَلكي و هةنديَكيش بة ئةنقةست 

ئايني ثةروةريةكة كالَ و سادة دةبيَتةوة، طةَلي جار لة  لةاليةن دةسةآلتدارانةوة، 
ة نةريت و كاري سؤفيطةرايي ناوةرِؤك و قورسايية زانستيةكةي دةثضرِيَ، دةبيَت

و ثاككردنةوةي دةرون، ئةوكاتيش هةموو رِوداويَك دةدريَتة ثالَ خودا، ئةوةيان 
لةسيَ ئايينة خاوةن كتيَبة ئامسانيةكةش بةدي دةكريَ، لةتةورات و ئينجيل 
بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ، لة ئاييين ئيسالم ئةو خةلةلة لةخودي قورئان و 

ناكريَ بةآلم لة فيقهي ئيسالمي و عةقيدة بةدي فةرمودةي دروست بةدي 
دةكريَ، دةَليَن هةرضي رِوودةدا لةباران بارينةوة لة بروسك و طرِكان و مانط 
و رؤذطريان تا رِووداوة كؤمةآليةتيةكان و مردن،.. هةمووي دةَليَن بة ئةمري 

 دةبةسرتىَ،، 1واىل اهلل ترجع االمور(خوداية)تيؤرى املشيئة( ثشت بةو ئايةتةي )
لة نيَو مةسيحيةكانيش نةك قةشةكان بةَلكو فةيلةسوفةكانيشيان لة رةدى 

                                                             
 . 5سورة احلديد اية 1
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، 1سثينؤزا دةيان ووت هةرضى رِوودةدا بة ئريادةى خوا رِوودةدا رِاستةوخؤ
واديَننة بةرضاو كة خودا زؤرسةرقال وماندوو بيَت بة سورِانى ئةستيَرةو زةوى 

ة خواى طةورة ياساى بؤ هةمو )خلق( ورؤذومانط ومةخلوقاتى تر ،نةيان زاني
داناوة )اال لة اخللق واالمر(واتة خودا خةلقى نةكردوون بة عةبةسي بةلكو 
)امر(وياساشي بؤ داناون ،كة ثيَيان دةليَن ياساى سروشتى ،بةتايبةتى )قانون 

ليَرةوة طةورةترين وةالمى ديزميةكانيشة كة السببية( كرِؤكى فلسفةى ئاينية،
خودا تةنها دروستكةرة بةرِيَوةبةر نية ،ليَرة كةدةىلَ )خالق وئامري( واتة  ثيَيان واية

رِوون نةكردنةوةى ئةو برِطةية سةرضاوةى زؤربةى خالةكانى  بةرِيَوةبةريشة ،
 ترى خواروودةبيَت كةوةك ثارادؤكسي دينى دةردةكةوىَ .

ودا بؤ خؤى هةمو زاناو برييارانى عةملانى لةالى ئاينى طويَيان ليَدةبيَت دةليَن خ -2
كارةكانى زةوى وئامسان دةكا ،كةضى...لةسةرةتاي سةرهةَلداني مرؤظايةتيةوة 
تائةو ساتةلةكاتي ثيَويست وكارةساتي سروشيت و كؤمةآليةتيدا، لةكاتي زوَلمي 
بةشةري لةزؤركاتي تر هةست بةبوني رِاستةوخؤي دةسيت خوايي ناكريَ بؤ 

 كؤتايي هيَنان بة مةينةتيةكان.
( وكارةساتةكان زؤر لة خوا دةثارِيَنةوة كةضى هةر 2لةثةيوةست بة خاىل ) هةر -3

زؤردارة بةسةر هةذار سةردةكةوىَ، يةكىَ لةعةملانية توندةكانى عةرةبى ئةو 
ةوة عةرةب ويةك مليار موسوَلمان دوعا دذ بة  1948سةردةمة دةَلىَ: لةساىل 

شكستيش بؤ عةرةب، لة ئيسرائيل دةكةن كةضى سةركةوتن هةر بؤ ئيسرائيلةو 
ئةنفالةكان زوملى ئةوةندةطةورة لة ذن ومنداىل كورد بة شيوةيةكى وا كرابة 
زيندوويى لة ذيَر خاك بنريَن..كةضى هةردوعا دةكراو وةآلمى دةماودةست 
نةبوو، وةك الئيكيَكى كورد دةَلىَ هةمو ئةو دوعايانة ناكاتة بةرطريةك كة 

                                                             
 . 231ديالكتيك الطبيعة ص–)االخالق(وةالمى ئةوانةى دايتةوة سثينوزا لة كتيبى  1
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هةرة زؤرى خانةوادة كؤنةكان )ئيستاش( بةدةستى خؤت دةيكةى، لة زؤربةى 
هةر دوعاى )كورِ( بوون كراوة كةضى ريَذةى كض وةك كورِة ئةطةر زياتر 

ىَ ، كةضى كورِ بوون وكض بوون ياساى مةندل ديارى دةكا..كارى 1نةب
رؤذانةمان وذيان بريتية لة ثةيرِةوى ياساى سروشتى و)هؤوئةجنام(نةك دوعاو 
تةوةكول، بؤية )هينزثاضليز(لةكتيَبى)دستور الكون( ئةو ياسايا سروشتيانةى ناونا 

دوعا بؤقيامةت و ئةوة ماناى ئةوة نية دوعا نةكةى بةلكو ..2دةستورى طةردون 
 وةك عيبادةت بكة بةالم بؤ دنيا كار بكة بة ثيَى ياساكان ئةجنامى دةبيَت .

لةسةر ئةو بنضينةى ئةو دوو خالةى سةروو هةر هةولدراوة ياسا بدؤزريَتةوة بؤ  -4
رِووداوةكان هؤكار بدؤزريَتةوة ،كة )الثالس( كؤمةليك ياساى سروشتى 

ريَكى ناثليؤن)كة ووتبووى كوا رؤىل خودا ثرسيا دؤزراوةى ريَزكرد ،لة وةآلمى
 ، يان وةك3لة فةلسةفةى تؤ(  ووتى : ثيَويستمان بة خوا نةما ياسامان دؤزيتةوة

هولباخ لة)نظام الطبيعة( بلى ئةوةتة ياساكانى سروشت و)هؤوئةجنام(م دؤزيةوة 
لة سروشت ضيرت ثيَويست ناكا بلني بة تةماى خوا، ئيرت هةرضى دؤزينةوةو 

ةوتنيَك تؤماتيكيانة طورزبوة لة ئاين)لة ذيَر ئةوجؤرة فقهة ئاينية( ثيشك
تؤماس هؤبزيش ثيش ئةو يةكةم جار بةبىَ ثةردة وسةركةوتنت بوة بؤ عةملانيةت ،

ووتى كتيَبى موقةدةس وعيساو موسا هيض ثةيوةنديان  1651لة ساالنى 
بى موقةدةس وبة زؤر بةتوند تر دابةزية سةر كتيَ 1779بةيةكةوة نية، ئيكؤرن لة

خرافياتى وةسف كرد، سثينوزا لة كتيَبى)رسالة فى الالهوت والفلسفة( 
بةيةكجارى كتاب املقدسى تةرت و ويران كرد، هةريةكة لة جورج ئةليوت، 

                                                             
نوسةر بةدريَذى باسى هؤكارة سروشتيةكانى رِيَذةى زيادى -لة كتيبى)ئافرةت لة نيوان عةملانى وئاينيدا( 1

 ئافرةت بةرامبةر ثياو كراوة.
( واى بة شياو Mind of Godئةو كتيبة لة بنضينةدا ناوى) 98ص -اإلقرتاب من اللة -بؤل ديفيز برِوانة: 2

 زانيوة ئاواى وةرطيَرِى.
  229ديالكتيك الطبيعة ص 3
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جيمس فرود، جون ستوارت مل.. بةو مةنهةجة توندة دذ بة مسيحى و بريى 
بةطشتى بة)سةردةمى تاريكى( ئاينى بووينة، هةمو ئةوانة واى كرد سةردةمى ئاين 

 وةسف بكةن،سةردةمى عةملانيةت بة رِووناكى وةسف بكةن .

ناكؤكى نيَوان فةلسةفةو ئاين:  لةدواى بانطى ثيَغةمبةرةكان عادةتةن وا هاتوة  -5
ئةوانةى خؤيان بة مرياتطرى ئاينى زانيوة لةطةلَ عاقلمةندان رِووبةرِوودةبيَتةوة، 

تيدا زياتر شيَوةى ناكؤكى نيَوان فقهو فةلسةفةى ئةوةيان لة ميَذووى ئيسالمة
وةرطرتوة،..  بةو شيَوةية ئةو ناكؤكية توندة لة نيَو ئيسالم بة توومةتى توندى 
كافرو موحليد دةستى ثيَكردو لة ناو مسيحيش بة سوتان وئيعدام دةستى ثيَكرد، 

يف الدين لة كتيَبة فقهيةكان هةريةكة لة ئينب سينا وفارابى وتوسى وجاحيزو س
ئاميدى وزؤرى تر بة كافرو دةهرى وةسف كراون، هةنديَكى بة منونة 

كان ابن سينا وأمثاله وهؤالء وأمثاهلم من :)ابن تيمية 1وةردةطرين)برِوانة ثةرِاويَز(
درء  1لة)ج  2رءوس املالحدة الباطنية إحلادا أعظم من إحلاد اليهود والنصارى(

ليستيكى دوورو دريَذى لةفةيلةسوف ومدرسةكان رِيَز كردوة )جطة  التعارض(
لةوانةى سةروو هةريةكة لة: ابن عربى ومبشر بن فاتك، سروردى، سؤفيةكان، 

 ئيخوان سةفا، موعتةزيلة، كالبية، شيعة، ساملية، تراقية..( 
لةهةموى طرنطرت زؤربةى ئاينةكان لةدواى ثيغمبةرةكان دووضارى دةبوو  -6

وتةوة لة ثيادةكردنى دادطةرى)شةريعةت(وطرنطى دان بة دنيا ،بة دووردةكة
خيَرايي دميةنى دنيا وذيان بة ناشرين ثيشان دةدرىَ   ،دنيا بؤطةنيةو 

، بؤ ئةوةى هةخلةلةتيَنةرةو ..بةو شيَوة ئاين ثةروةرى وتةركى دنيا ثيَكوة بةسرتا
يَن ئةوة دانانى كؤمةلطة ئةوةندة سةرقاىل دذايةتى حوكمى طةندةل نةبيت وبَل

ة يةكةم جار لةسةر ئاستى ان، ئةو بؤضوونة لةنط خوداية ئيمة ضمان ثيناكرىَ
                                                             

1
 ...463 ص 4اجلواب الصحيح ج 289ص1، درء التعارض ج14، شفاء العليل ص267ص 2ج إغاثة اللهفان 
 289ص 1درء التعارض العقل والنقل ج 2
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ألن الغديهتم مبا .فال تهتموا للغد) دةق لةالى مسيحى هات،لة ئينجيل هاتوة :
 هةمان فتوا لةاليةن ئيمامى شافيعى بة شيعر هاتوة:،1لنفسه.يكفي اليوم شره (

 سهرت أعني ونامت عيون ..         .   .يف أمور تكون أو ال تكون 

 فادرأ اهلم ما استطعت عن النفس  .                 . فحمالنك اهلموم جنون

 إن ربا كفاك باألمس ما كان ....                     .سيكفيك يف غد ما يكون

وون تر قديس ئؤكستني لة هةرلةوةشةوة  ئايني دراية ثالَ ضينى ضةوسيَنةر، بة رِ
كتيَبى )ملكوت اهلل( دةَلىَ )بؤية خوا عةبدايةتى داهيناوةك سزا بؤية 
هةرتةقةاليةك بؤ هةلوةشاندنةوةى سيستةمى عةبدايةتى ئةوة ياخى بوونة لة 

. لةفقهى ئيسالميش ئةو دؤخة بةدى دةكرىَضةندين ئيمام 2فةرمانى خودا(
ى مةكة هةليطرة بؤ دوا رؤذ خوا تؤلةت ووتويانة ئةطةر ستةمت ليَكرا بةرطر

اذا كان احلاكم عادالفله األجر وعليك الشكر واذاكان ظاملا بؤ دةكاتةوة ،ووتويانة:) 
 ال البصري :أال احلسن قول اخلطيب الكريم عبد ، ) ونقل3فعليه الوزر وعليك الصرب(

 الوزر فعليهم أساؤوا ان و وعليكم  الشكر، األجر فلهم أحسنوا ان فإنهم الوالة تسبوا

لةوةوة ،  (نقمة تستقبلوا فال يشاء ممن بهم اهلل ينتقم نقمة وإمنا هم الصرب، وعليكم
)بارون دولباخ (ووتى ئاين هونةرى سرِ كردنى ميلةتانة تا هةست بة ضةوسانةوة 

الدين افيون الشعوب(  -، دواى ئةويش رِيَساى)ئاين تلياكى طةالن4نةكةن
تا واى ئةوةيان دواى بوة بنضينةى سيستةمى عةملانى ، ، 5لةالى ماركس هات

ليَهات لة ليكجياكردنةوة نةوةستا بوة رِووبةرِووبوونةوةى: عةقلَ ونةقل، 
                                                             

 (. 34:6العهد اجلديد مت)-.كتاب املقدس1
 146ماركسية قرن عشرين ص 2
 620ص101الكتاب والقران ص-د حممد شحرور 3
 143ماركسية قرن عشرين ت:نزيه احلكيم ص–روجيه غارودى  4
م( وانوسراوة: إن اهلم الديين هو يف الوقت 1844 -نقد لفلسفة احلق اهليجلية دةقى ووتةكةى ماركس لة كتيبى )حنو. 5

نفسه تعبري عن هم واقعي واحتجاج علي هم واقعي. إن الدين هو آهة اخلليقة املضطهدة، هو قلب عامل ال قلب له، 
 مثلما هو روح وضع بال روح. إنه أفيون الشعب. 
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زانست و ئايني، تةكنةلؤذيا ودوعا، موختةبةروفيقه، مؤديَرن و فكري كؤن...، 
لة سةدةى بيست دووبارةى كردةوة( -وةك )ابو على املعري( و )هوايتهد

، هةرلةوةشةوة 1يان: سةركةوتن بؤ زانست و مؤديَرنةو شكستيش بؤ ئاينووت
)همنكواى( دةَلىَ بةسروشتى خؤى هةمو عاقليَك بيَئاينى دةبىَ، بى عةقليش 

ثيَى واية بؤ ئةوةى ئايندار بيَت ثيَويستى بة ئةقليَكى لةنط ئاينى دةبىَ، ماركس 
جيبوونةوةى ئاينى لةكؤمةَلطة بؤ ، واتة 2هةية ئةقلى دروست ئاينى قةبوول نية

ثيَويست بة عةقَلى لةنط هةية، مةرطى ئاين لةطةلَ ثيَشكةوتنى عةقلة. زؤربةى 
يةكةيان عبداملنعم احلفنى موفةكريانى عةملانى عةرةبيش ئةو رِايةيان هةبوة لة نويَ

مةند ضؤن يةكسةر تةسليمى فةلسةفةى دةَليَت: سةرم سورِماوة لة هةندى عاقَل
 .3ملانى نابن كة تاكة ضارةنوسيانةمادى وعة

ئةوةى ئةو رِايانة طةواهى دةدا رِةوتى فكرى ئةو جؤرة ئاينثةروةرانةية ، عةقل 
ز نية ،تةنانةت عةقالنيةت توومةتة و حيكمةت وفلسفة اليان جيَطةى ريَ

،بؤيةش لةطةل هةر داهيَنانيَك يةكةم جار رِووبةرِووى بووينة ئينجا تةسليمى 
ةر بةورد تر سةرنج بدةين دةبينني ئيمانداران لةسةرةتادا دذي بووينة ، ئةط

دةزطاى ضاث هاتة لبنان زانا 1610دةزطاي ضاث بوونة يةكةم جار لة ساىل 
بةرةبةرة  ،فقهيةكان يةكةم جار حراميان كرد طوتيان ئةوة دروستكراوى كافرة

، ديسان شليان كردو ووتيان تةنها قورئان نابىَ ضاث بكرىَ دواى ئةويش نةما
بؤ راديؤ، دوايي ضونة سةرمانط، بةكورتي دذي خويَندنيش بوونة و بة عيلمي 

                                                             
: ))اذا تعرض ( دةليت شيخ حممد عبدةش ئةو بؤضوونةى هةبوة105نية صشبلى عيسمى لة)العلمانية والدولة الدي 1

 العقل والنقل أخذ مبا دل عليه العقل(تا رِادةيةك )رازى(يش ئةو بؤضونةى هةبوو.
 نامةكةى ماركس بؤ ئينينكؤف.256بؤس الفلسفة ص-كارل ماركس  111

 95املثالية واملادية وازمة العصر ص 3
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شةيتان وةسفيان كردووة،  دوايي تةسليمي هةموويان بوون، هةرة دواييةكةي 
 كةن.. ةحيزبي ئاييين دروست د ئيَستا واكة زؤر دذي حيزب بوون،  

)كةطواية( عةقلَ و ى سايكؤلؤجى كاريطةريةكةى دةطاتة زةمينةئةوانة هةموو
ى لةسةردةمى كاري مرؤظ ئةسلة و ئايينيش الواز و شويَنكةوتةية وجيَ

تةوة،ئةوةش طةورةترين مقةوةماتى )مانةوةو رنةو شارستانى نوىَ نابيَموديَ
 طةشةى( عةملانى ثيَك دةهيَنىَ .

 
 ثاساوة نوَييةكانى عةملانيةت 

كردوةو زؤربةى لةو سةردةمة كة سيستةمى عةملانيةت زؤر طةشةى 
جومطة سياسي وياساية دةوىل ودةظةريةكانى طرتؤتةوة ، ثةىل ئاويشتوة 
بؤ بوارى كؤمةاليةتى وفكرى وزانستى وزؤرالى تر،لةو سةردةمةى كة 
بلؤكى شيوعيةت شكستى هَينا وبزوتنةوة ئيسالمية كالسيكيةكانيش 

كة  درَىكةوتونةتة قةيران ،هةول دةدرَى سيستةمى عةملانيةت وا ثيشان ب
وِراِرةو مةدرةسةكان بَيت  دةرمانى هةمو دةردانة ولة سةرووى ناكؤكى

ية دةلَين بَياليةنةهةتا بةرامبةر ئاينةكان،بةلكو سودبةخشةو نَيوانى ،جاروا
ئةوانيش ريكدَيخى ،بةو شَيوةية تيكةىل دةكةن لةطةل زانست وعةقالنى 

بةو وةسفة جوانة ولة ذَير سايةى ئةو دابةشيةى جيهانى ودميوكراسي ، 
ئيسالمى و شةِرى تايفى و خوَين ِرشتنة ..زؤرَيك لة زانايانى ئاينى 
وسةركردةى حزبى ئيسالميش تةسليمى ئةو وةسفانة بووينة ، لةوةش 
زياتر هةندَيكيان تةنزيريش بؤ ئةو هةلويستةيان دةكةن ،دةلَين خودا 

ئيمة دروست كردوة )وةك وةبةر هَينةرَيك(ئةو  طةردوون وسروشتى بؤ
زةويةى بة ئَيمة داوة خؤمان حوكمى خؤمان جوان بكةين ئةو ئةوةندة 

 هةقى بةسةرمان دانية . 
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موسا بن ميمون( دةىَل ثيش ئةوةى خوا ثيغمبةريك هةلبذيرى لةو ِروةوة )  
ى خؤى ئةو قابيليةتةى هةبوة واتة ثيغمبةرايةتيش بةدةست مرؤظ خؤيت

ئةو ِراية زياتر بةالى –دةتوانى وابكا خؤى بطةيةنيتة ئةو ئاستة 
ديزمية)ربوبية( كة تيايدا كةمرت خواوةند دةست لةكاروبارى بوونةوةر 
وةدةدا، فارابيش تا ِرادةيةك وةها ِرايةكى هةية لةكتيبةكةى )فى السياسة 

اى ئريانى لةو سةردةمةش بةشَيك ئةو ِرايةيان هةية لةوانة )زان ،1املدنية(
عبدالكريم سروش( تَيكِرا ثَييان واية لةوانيش سيؤكراتى نية بةلكو عةقلى 
بةشةرية ،سثينوزاو ديكارت هةريةكة بة جؤرَيك ِرايةكى وايان هةيةو دةلَين 
ثيويست بة ثةيامى دةرةكى)الى خودا(ناكا ئَيمة ثةيامى ناوةكيمان هةية 

  ،2ئةو ِراستيانةية ينةوةى،ئةركى فلسفة دؤز)كةفكرة(هةمان ِرؤل دةبينى
هؤبز(دةطةِرَيتةوةو بةجؤريكى تر وةسفى ثيغمبةر موسا بة فراوان تر  بةالم)

امام ، ...3دةكات ودةليت خؤى وكاهينةكانى نوينةرايةتى خوا دةكةن
الشعوب( بة  الدينية لدى املعتقداتعبدالفتاح امام( لة ثَيشةكى كتَيبى )

 الغرب يف ظهر إذا أن فكر من) دةكاو دةَلَى:دةست ثَى  فارنكتون(ووتةيةكى )

هيطليش ِرايةكى نزيك لةوة هةيةو  .!)نبيًا كان الشرق يف ظهر وإذا كان فيلسوفا
..هةمو  .4األديان املختلفة ليست إال مراتب خمتلفة من منوا فكر البشرى(دةَلَى )

 ئةوانةزةمينةيةكة بؤ عةملانيةتى نوَى كة بَلَين مرؤظ ئةوةل وئاخرية
 ثَيويستى بة ثةيام وِرَبنماييى ئاينى نية .

                                                             
 19ص معجم املؤلفات السياسية 1
 363وص 337رسالة فى االهوت والسياسة ص–سبينوزا  2
 479اللفياثان االصول الطبيعةوالسياسة لسلطة الدولة ص -توماس هوبز 3
 153ماركسية القرن العشرين ص 4
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ئةطةر ثاساوة كؤنةكان زياتر نةزةرى وفلسفى وفكرى بووبن ئةوا ثاساوة 
زياتر مةيدانني ،لة باشرتى ئةزمونى حوكمى عةملانى دَيت لة  نوَييةكان

حوكمى ئاينى ، حوكميكى ئاينى ِرةسةن نا ، بةلكو جؤرة سيؤكراتيةك ، 
هةر ياخيبوونَيكيش لَييان سزايةكةى زؤر توند بوو ستةم وباج ومرياتى ، 

( بؤ 13وةك ئةوة وابوو لة خودا ياخى بيت، لة ثةيامةكانى )ثؤلسي ذ:
ِرؤمان هاتوة دةسةالت تةنها بؤ خوداية هةرضى ِرووبةِرووى  ميلةتى

لتخضع كل نفس للسالطني  1دةقةكةى:)-دةسةالت ببيتةوة لة خواياخى بوة
حتى ان  2 الفائقة، النه ليس سلطان اال من اهلل، والسالطني الكائنة هي مرتبة من اهلل، 

،   1 النفسهم دينونة...( من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل، واملقاومون سياخذون
سيؤكراتى دةىَل )ان احلكم اال للة(ئةوةيان لة هةمو ئاينةكانة ، خةليفة 
سَيبةرى خوداية لةسةر زةوى ، ئينب تةمييةش وةسفى سولتان وادةكاو 

زياتر لةوةش لةاليةن ئيمامةكان ووتراوة  2(أن السلطان ظل اهلل يف األرضدةىَل)
 سال لة سولتانيكى زامل باشرتة لةوةى يةك شةو بَي سولتان بني ،  60

خراتر لةوةش ئؤقرة طرتن بةرامبةر دةسةالتى ئاواو دةسةالتى ستةمكار بة 
عيبادةت هةذماركراوة ، يان هةلطرتنى ئةو تووِرةيية بؤ رؤذى دواى لة 

. ومن أراد أن خياصمك ليأخذ ثوبك، فاترك له رداءك .)) ئينجيل واهاتوة : 
كاتَى زاناو فةيلةسوف دذ بةو هةنطاوة دةوةستان ناووناتؤرةى ، 3(أيضًا(

كافرو موحليدو الئيكيان لَينراوة، بؤية دةبَى ئاطاداربني لةو توومةتانة طةىَل 
الى الدين افيون الشعوب( لة -جار ثَيضةوانةية. لريةوة )ئاين تلياكى طةالن

                                                             
  13رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية اصحاح  -كتاب املقدس)اجنيل( 1
  291-28/290جمموع الفتاوى ج 2
 -( الكتاب املقدس العهد اجلديد41 – 39) 5متى  - 3
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ماركس ه وبارون دولباخ وزاناى تر هات،هةرلةوةشةوة  توومةتى جياجيا 
 ، تا ِرادةى جياكردنةوة لة ذيان .ِرووبةِرووى ئاين بوويتةوة

بةو شَيوة دةتوانني  بة خَيرايى خاَلةكانى هؤى طةشةكردنى عةملانيةت 
، كة ئةوانةش هَيزن لةجيهانى ئيسالمى  كؤ بكةينةوة لة ئةوروثاودوايش

 :بؤ ثاساوى هةميشةيي

بارودؤخى سةلبى ئاينى بةطشتى وئاينى مةسيحى بةتايبةتىو -1
 نةبونى شةريعةت لةو ئاينة.

 طةشةى زانست و دؤزينةوة طةردوونيةكان و تيؤرى ثةرةسةندن.-2
 سةرهةَلدان و طةشةى فةلسةفةى مادى.-3
طةشةى سةرمايةدارى و كةرت و بةرذةوةندى تايبةت، لة بةرامبةر -4
موو ئةوانةش ئايني لة كشانةوة بوو، بةشَيوةيةك عةقأل و ئايني هة

 كةوتبوونة دوو بةرةى دذ بةيةك.
وةرضةرخانى ئيمثِراتؤريةت بؤ دةوَلةتى نةتةوةيى و دروست بوونى -5

 يةكةم ئةزموونى عةملانى لة فةِرةنسا.
داِرمانى خةالفةتى عومسانى و وةستانى بزوتنةوةى وشيارى  -6

 مي.لةجيهانى ئيسال
بةو شَيوةية عةملانيةت لة ئةوروثا سةرى هةَلدا )يان ِراسترت بَلَيني زيندوو 
و بؤوة بةو ناوة(، ِراستةوخؤتر لة زةمينةى واقيعى سةلبى سياسى 

 كؤمةآليةتى و ئاينى سةرى هةلدا.
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 ى دووةمدةروازة
 المــــسـى ئيـكـةمـض

    

 شكاندنى دؤطما فكريةكانى ئاينى 

تيَطةيشتنى ئاينى باَلى بةسةر كؤمةلطةى موسوملان دا كيَشاوة واى كردوة كؤمةليَك 
تووشى دواكةوتن ودؤطماو تةنانةت قةيرانى عةقليش بيَت ، بة خيَرايي 

 هةندىَاليةنى رِاست دةكةينةوة بةكورتى :

لة ئةسلدا ئاين جياية لةطةل )مةزهةب و تفسريو عةقيدةو فقهو ميذوو ..(  (1
مةزهةب ام ،باقيةكةى تر ئاين نية بةلكو تيَطةيشتنة لة ئاين ،ئاين بريتية لة ثةي

و تايفةو فقهو عةقيدةو تفسريو فكرى ئيسالمى ... هةمووى تيَطةيشتنة لة 
ئايني نةك خودى ئايني ، دةكرىَ ئةو وا لة ئايني طةيشتبىَ دةكرىَ ئيَستا بة 

 جؤريَكى تر 

ةتى هاتوون ، خودى ئايني ئةسَلى ئايني )هةموو ئايينةكان( بؤ خزمةتى مرؤظاي (2
)ثةيام( ثيَويستى بة خزمةتى مرؤظ نية ، خؤى طةورةية ، تةواوة ، موتلةقة ، 
لةوةوة بنةماى تؤبزى نية لة ئايني ئةطةر تؤبزى هةبوو ئةوا ئايني ثيَويستى بة 
مرؤظة ، بؤية ثيَويست ناكات خويَن رِشنت و ئةزيةت دانى خةَلكى بكةى 

ةو كارة بكة دذى ستةم و زوَلم ، خودى ئايينيش لةو ثيَناوة ، بةَلكو ئ
كيَشةى لةطةلَ زوَلم و ستةم هةية نةك لةطةلَ كافرو موحليدو ... ، 
كافريَكى باش لة موسَلمانيَكى ستةمكار باشرتة ، )كافر عادل خري من مسلم 

 اجلائر( ئةوة رِيَساى )ابن تاوس(ة .
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مةزهةب و فكرو تةفسري  هةموو ئةوانةى لة خاَلى دوو باس كرا ، بة هةموو (3
%ى ئايني ، ئايني بريتى ية لة هةموو بوونةوةرو طةردوون و 5ناكاتة 

سروشت و جهان و كؤمةَلطةو هيَشتا زياتر ، كةضى مةزهةب و تةفسريو 
،ئاين بريتية لة تيطةيشنت لة ،فكرو فلسةفةكامنان دَلؤثيَكة لةدةرياى ئايني 

قل لو كان البحر دوون،ئاين ئةوةية )بوونةوةر لة نهيَنى نيَو طةرديلة تاطةر
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا مبثله 

تايفةيى ومةزهةبى بضوكةو ئاينيش طةورة، ئةوانةى دابةش بووينة  ، ( مددا 
بؤ مةزهةب وتايفة زياتر دةمارطرييان بؤ مةزهةب و تايفةكةيان هةية نةوةك 

 كة هةر لةبنضينةدا دةمارطريي تيَدانية ،  بؤ ئةسلى ئاينةكةيان

سالَ  1000زؤربةي مسوَلمانان ثابةندن بة مةزهةبي ئيماميَك كة تةمةني لة   (4
سالَ خبايةنيَ ئةوة جيَ ي  1000كةمرت نية، جا ئةطةر فتواي هةر ئيماميَك 

ثةيامي طرتؤتةوة، ضونكة عةقَلي مرؤظ كورت بينة جياوازيةكةي لةطةلَ ثةيام 
ثةيام هةتا هةتايية و بؤ هةموو كات و شويَنيَكة، كةضي داهيَناني   ئةوةية

هةر ئيمام و موفتيةك ئةركي سةرشاني  مرؤظ زياتر بؤ سةردةمةكةي خؤييت،
بؤية وا  ،خؤي جيَبةجي كردووة لةسةردةمي خؤيان وبؤ اليةكى بضوكى ئاين

 ئةهلى دانراوة كة فتوا بةطويَرةي كات و شويَن دةطؤرِيَت، كةضي دةبينني
ئاييين وا دةمارطرين بةرامبةر ثرسي فقهي ئامادةن دان بةوة بنيَن ناسخ و 
مةنسوخ لة ثةيام هةبيَت بةآلم  لة فكرى ئيمامةكةيان  نةبيَت، ئامادةن بَليَن 
ئةو فةرموودة الوازة كةضي ناضن بةالي الوازي و هةَلةي ئيمام و مةزهةب 

 و تايفةكةيان.

زؤر داكؤكي لة )دذ عةقالني( دةكةنةوة دةَليَن عةقلَ بةرامبةر نةقلَ نرخي  (5
نية، كةضي لةاليةكي تر عةقَلي ئةو ئيمامانةيان خستؤتة ثيش نةقليش 
بيَئةوةى خؤشيان هةستى ثيَبكةن، لة ئةسَلدا عةقلَ نسيب و طؤرِاوة، نةقل و 
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شرت دةكةويَ، ئةوة ثةيام ضةسثاون، سروشيت عةقَليش واية لةطةلَ زةمةن بةثيَ
ياساية، عةقَلي ئيَستا ثيَشكةوتوترة و فراوانرت و تيذترة لة دويَينَ، هي ئةوسالَ 
لةضاو ثار، هي ئيَستا لةسةردةمي ئةو ئيمامانة، بؤية زؤر ئاسايية ئةطةر بَليَ 
ي سةيد قوتب و سةعيد نةورةسي مستةفا زةملي و حممد باقر سةدر  زانياريان 

ياريةكانى ئيمامةكاني شيعة وسوننة و موعتةزيلةى ئةوسا، فراوانرتة لة زان
  ئةو ياساية ثيَضةوانةكةي تةنها بيَ ئاطايي و دةمارطريية.

كيشةى طةورةى فقه)نةك هةمو فقه( ئةوةية كةمرت ئاماجنى ئاينى ديَنيَتةدى     (6
كة بةرثاكردنى شارستانى وئيعمار وثيشكةوتن وتكنيك وطةشةى عةقلى 

جارمنهجيكى عةبةسية ديارنية ئاماجنى ضية بؤ دونيا ،دونياو تيَداية ، زؤر 
قيامةتى ليكجياكردؤتةوة طواية ئاين بؤ قيامةتةو عةقل وزانستيش بؤ دونيا، 
واى كردوة ئاينى ئيسالميش بةرةو الهوتى وسروش وجؤريك لة 

ئاينى ئيسالميش ئاينى شةخسي مةسيحيةت برِوا كة وةسفى ئةوة هةلطرىَ 
 بيَت.

كى مةترسيدار لة رِيَرِةوى ئاينى دواى ئةزمونى خةالفةتى راشدين الدانيَلة     (7
لةكى ورِةطةزى نةفامى بةدى دةكرىَ ، ئةوةى رِاستةقينة بةرةو دةمارطريى خيَ

لةئةمةويةكان نةبواية بة مواىل ناو دةبرا يان )علوج(، زاراوةى مواىل هى 
بة كؤيلة ووتراوة سةردةمى ثيش هاتنى ئيسالمة ،دةطؤترا)مواىل العتق( 

لةسةردةمى نةفامى عربى ثيش هاتنى ئيسالم ، ئةو تيَرِوانينة زؤر بة رِوونى لة 
ثانتاييةكى فراوانى فقهى ئيسالمى رِةنطى داوةتةوة، لة فقهى ئيمامى شافيعى 
وئيمامى ئةمحةد و ئيمامى ماليك ومرياتطرانى وزؤر بة زةقرت لةفتواكانى ابن 

، هةرضةندة دةقى ئاشكرا دذ عةجةم وكوردكراوة( تيمية)فةزىل عةرةب بةسةر
بة)فةزل(هةية لةسةر بنضينةى رِةطةزورِةنط وضينايةتى ،كةضى لةسةردةمى 

تةقةاليةك لةاليةن نوسةرى عةرةبى ئيسالمى هةبوة بؤ ئةمةوى باوى وةرطرت ، 
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الركردنةوةى ئاين بةالى بةهاى عربى نةفامى)ايام العرب(، دةيان ووت زمانى 
وبةهةشت وفريشتة زمانى عربية ،بؤ يةكةم جارلةسةردةمى عبداملليكى  رِةسةن

(ك بؤ تؤمارى باج)خراج( زةوى ناوةكان لة هةمو 86-65كورى مةروان)
ز 696ك بةرامبةر 75ووالت بة عربى تؤماركران ،هةر لةسةردةمى ئةو لة

زمانى عةرةبى كراية تاكة زمانى فةرمى نةك هةر لةدةولةت بةلكو بؤ تةواوى 
زؤر كتيَب وسةرضاوةى طرنطى تر بة رِوونى دةرى دةخا كة  ميلةتى موسوملان ،

)زؤربةى(ئةهلى سونة وجةماعة ثيَيان واية عةرةب فةزىل بةسةر عةجةم هةيةو 
ئيمام دةبيَت لة عرب وقورِةيش بيَت ،لة مةزهةبى شيعةش ئةو دةردة بة 

تةسك كردنةوةى ئاينة جؤريكى تر هةية ئيمام دةبىَ لة )ئالوبةيت(بيَت،كة زؤر 
هةريةكة لةو ئيمام وثيشةوا فقهيانة زياتر لةوانى تر ئةو بؤضونةيان هةبوة ،  

حافظ –ابوقاسم زمشخرى -ابن قيم–ابن تيمية -مالك-امحد–شافعى ،ئيمام: 
عبد اهلل بن الزبري احلميدي وسعيد -وإسحاق بن إبراهيم  -إمام اهليثمي  -العراقى 

كتيبى ) فضل العرب والتنبيه على علومها( بن قتيبة ( لة بن منصور جاحيز و..)ا
،إمام العراقي )حمجة القرب يف فضل العرب( مرعي الكرمي ) مسبوك الذهب يف 

ثيَيان واية زمانى فضل العرب( )الشيخ بكر أبو زيد ) خصائص جزيرة العرب ( ... 
نى قورئان عربى عةقل بةهيز دةكات،  بة واجبيش هةذماركردوة لة ريزى فريكرد

وإمنا الطريق احلسن: اعتياد اخلطاب بالعربية، حتى وسونة  ، ئينب تةميية دةليَت: )
يتلقنها الصغار يف الدور واملكاتب، فيظهر شعار اإلسالم وأهله، ويكون ذلك أسهل 
على أهل اإلسالم يف فقه معاني الكتاب والسنة وكالم السلف. خبالف من اعتاد لغة 

ىل أخرى، فإنه يصعب عليه. واعلم أن اعتياد اللغة، يؤّثر يف ثم أراد أن ينتقل إ
العقل واخُلُلق والّدين تأثريًا قويًا بينَا. ويؤثر أيضًا يف مشابهة صدر هذه األمة من 
الصحابة والتابعني. ومشابهتهم تزيد العقل والدين واخللق. وأيضًا فإن نفس اللغة 

فهم الكتاب والسنة فرض. وال يُفهم  العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. فإن
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، ئةوة رِيَك ثيضةوانةى ئةو فةرموودةية )إنَّ الرب واحد، 1إال بفهم اللغة العربية(
واألبُ واحد، والدَين واحد، وإنَّ العربيَة ليست ألحدكم بأٍب وال أّم، إمنا هي لسانَّ، فمْن 

 تكلَّمَ بالعربيةِ فهو عربي( ،
)فغلب على رةيةكى تر دةرِوات ثيَي واية عرب زيرةك ترن  : ابن تيمية بةرةو بةئيمام 

العرب القوة العقلية النطقية، واشتق امسُها من وصفها فقيل: عرب من اإلعراب، وهو 
أبو ، 2البيان واإلظهار، وذلك خصوصًا القوة النطقية.. وهلذا كانت العرب أفضل األمم(

( املفصل يف علم العربيةتيبةكةى )(  لة ثيشةكى كهـ 538القاسم حممود الزخمشري )ت
اهلَل أمحدُ على أن جعلين من علماء العربية، وجبلين على الغضب للعرب دةليَت: )

والعصبية، وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز، وأنضوي إىل لفيف الشعوبية 
، وامَلْشقَ وأحناز، وعصمين من مذهبهم الذي مل يُْجدِ عليهم إال الرشقَ بألسنةِ الالعننيَ

... لةوةش مةترسي تر فةزىل عرب بةسةر عةجةم بة  كرِؤكى سونةو بأسِنَّة الطاعنني(
جةماعة دةزانى كةضى ثيضةوانةى ئةطةر لةكاردانةوة يةك بَلىَ عةجةم فةزل ترة لة 

اقتضاء الصراط عرب دةىلَ ئةوة نيفاقة، بابيَكى بؤ تةرخان كردوة لة كتيبى)
بؤية دةبينني ئةو كتيَبانةى رةدى نس العجم على العرب نفاق( باب تفضيل ج»املستقيم(

 ئةو بؤضوونة هةلةيان داوةتةوة نةماون بةكوفر هةذماركراوة .

ئةوة هةمان ترتيبى نةفامى يؤنانية كة كةميَك لةنةفامى عربى طةشةسةندوو تر بوو ، 
ئةمةوى رِاستيةكةى لةسةردةمى دادطةرى ضوار خليفةى راشدين وانةبوة سةردةمى 

وابوة ،دابةشي ضينايةتى ونةذادىو رةطةزى و خيلةكى دروست بوو ، بؤية دةبينني 
اإلمام مرعي بن -(مسبوك الذهب، يف فضل العرب، وشرف العلم على شرف النسبلة)

هـ(  نزمى نةذادى ئافرةت دةكاتة ثيَوةر بؤ 1033يوسف احلنبلي الكرمي )

                                                             

 . 207ص 2اقتضاء الصراط املستقيم ج-ابن تيمية   1
 . 431ص15جمموع الفتاوى ج -ابن تيمية يف  2
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أن جنس العرب أفضل من جنس ةليت:)تيطةيشنت لة فةزىل عةرةب بةسةر عةجةم  ود
ئةوانة ،  العجم، كما إن جنس الرجل أفضل من جنس املرأة من حيث الطائفة والعموم(

دةليَن هؤكارى فةزىل عةرةب ناطةرِيَتةوة بؤ ئاين وثيغمبةر ،لةوةوة هيض ثاساويَك بؤ 
دةطةرِيَتةوة سةر ثينة كردن نامينيت جطة لةوةى كة تيؤريكى رِةطةزثةرستية،ريشةى 

ناشيؤناليزمى و ئيديعاى شةيتان كة ووتى من فةزمل زياترة بةسةر ئادةم من لة ئاطرو 
واعلم أًنهُ ليسَ َفْضلُ العَرَبِ ثمَّ ُقرَْيٍش ثُم بين هَاشٍِم مبجردِ   ئةو لة قورِ ، لريةش وادةووترىَ :

بل هُْم  -يه السالم قد زَادَهُْم فضاًل وشرفًا بال ريبوإْن كانَ هوَ عل-مِْنهُْم كما يُتَوهمُ  النيب )ص(َكْوَنِ 
 يف أْنُفسِهِْم أْفضَلُ وَأشرفُ وأْكمَلُ(. 

لةوةش بازدةدا بة رِوونى دةضيتة سةر فةرهةنطى نةفامى يؤنانى وميلةتان دةثؤليَنىَ 
يةِ واعلم أن لفَظ األعراب هوَ يف األصل اسم لسكان باد) بةثؤلينيكى غةيرة ئيسالمى ودةىلَ:

العَرَبِ، وإالَّ فكلُّ أمٍَّة هلا حاضرة وبادية، فباديُة العَرَب األعراب، وبادية الروم األْرمَن، وباديُة الُفْرس 
األْكرَاد، وباديُة التُْركِ الرتُكمَان، فسائر سكان البوادي هلم حكم األعراب سوَاء دخلوا يف لفظِ األعراب 

  . جنس البادية(أم مل يدخلوَا. فجنسُ احلاضرة أفضل من 

، ئةوة رِاى بةشيَكى زؤرى فةقيهو ئيمامةكان هةوىل تةعريبى ئاين وفقهيان داوة 
سةركةوتووش بووينة ،بؤية ئةوةى ئيستا لة جيهانى ئيسالمى دةطوزةرىَ زياتر 

هةرلةو كةلتوورة واى كردوة تةفسريى ئاينى كةلتورى عةرةبة نةك خودى ئاين ، 
(كةلةناو عةرةب باوى جنسي)ى ووتيذى(توند) دوو رِةهةندى بةسةر زالة

لةوةش مةترسيدار تر زؤر جار باسي ئيسرائيليات كراوة لة فقهى ئيسالميدا هةبوة،
بةالم بةدةطمةنيش باسي عروبيات نةكراوة لة فقهدا كةزؤر مةترسيدارترة لة 

 ئيسرائيليات .

  كردوة هةندىَ جار فقه ئافرةتى بة شةيتان وفتنةو زةعيفةو ناقس ..وةسف   (8
، ئيَ لة قورئانيش )الفتنة اشد من القتل( كةواتة ئؤتؤماتيكى حوكمى 
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يان بةالى كةمى خودى نةذادى ئافرةت توومةتة، ،كوشتنى لةسةر دراوة 
بؤية دةبينني لة جيهانى ئيسيالمى )بةتايبةتى عربى(كوشتنى ئافرةت ئةوةندة 

رِيَيان داوة ئافرةت هةكان يزةمحةت نيةو زؤر رِيَطريش نية ،هةندى لة فق
بكوذرىَ ئةطةر ناموسي بردى ، يان لةزؤربةى دؤخةكان ئافرةت دةبيَتة 
كاالى مةسلةتى لةجياتى خويَنى ثياويك جارواية ضوار ئافرةت دراون ، هةر 
لةو رِوانطةيةوة لة ثؤلينى كؤمةاليةتى ئافرةت دةكةويَتة هةرة خواروة ، 

مسبوك الذهب فى نة لة كتيبى )وةسفى ترى سةرسورهينةر دةكرىَ ،بؤمنو
دةىلَ ضؤن رِةطةزى عةرةب الى خودا امام بن يوسف احلنبلى(  -فضل العرب

 فةزىل زياترة لة عةجةم ئاواش فةزىل ثياو الى خودازياترة لة ئافرةت .

بةو شيَوةية لة جيهانى ئيسالمى تارِادةيةك ولةجهانى عربى بةخةسترت ثيَطةى ئافرةت 
لةوةى فقه ، ئافرةت لة قورئان وثةيام ئادةميزاديَكى تةواو بوة  لة ثةيام زؤر جياية

)بةتايبةتى ئةو فقهانةى كاريطةربوة بة بةهاى ئةعرابى و فقهبةالم كةدةهاتة ئاستى 
بةهاى بةدةوى ( ئةوة بة ئادةميزاديكى ناتةواو ثاشكؤ حيسابى بؤكراوة ،  ئافرةت بة 

زؤرى فقهيش لةو تريِوانينة ضةوتة  ان و..وةسف كراوة،  بةشيكىطفتنةو حبل الشي
بةرثرسيارة )نةك دةقى ئاينى( ،لة كاتيكا لة قورئان ئافرةت بة )زينة(وةسف دةكاولة 
فةرمودة )بة نيوةى ئيمان( كةضى فقه دةىلَ فتنةية ، لة فةرمودة ئافرةت )شقائق 

ة كةضى لة الرجال( لة فقه دةىلَ مولكى ثياوة ، لة ثةياما بةهةشت لة ذيَر ثيَى ئافرةت
فقهازؤربةى خةلكى جهنم ئافرةتن، لة قورئان دةىلَ هاوسةرى خؤشةويستى وتةبايية 
كةضى فقه دةىلَ زال بوون وسةردارية)نزيكة لة فكرى ماركسي كة دةىلَ هاوسةرى 

 فقه( لة بعضهم اولياء البعضثيكهاتوة لةدوو جةمسةرى ناكؤكى(، لة قورئان دةىل )
نةو زةعيفةيةو ساويلكةية ، بة خزمةتكار وةسفكراوة دةىلَ عةبدةو عةقلى نوقستا
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، زياتر لةوةش بؤ ئافرةتانى كةنيزة هةر كارةساتة 1ونابيَت بة ئافرةت بَليَى سةيدة
(دراوة ،ئةوة لة بنضينةدا لة جارية(و ئافرةتى)حرة،تةنانةت فتواى جياش بؤ ئافرةتى )

تة ئيسالم نةهاتوة بةلكو  لةسةردةمى يؤناني كؤن بؤ ئافرة
ن )ئةسلى  2خزمةتكارةكان)كةنيزةكان( دةكراطؤرانى ودانس وهونةرى تر بكة

لة ئاينى رِاستةقينة جياوازى حورةو جارية(ليَرة ديَت نةك لة ئةسلى ئاين..، 
بةطشتى وةسفى ئافرةت لة مةزهةبةكانى سونةو نةكةنيزةو نة كؤيلة جيَيان نابيَتةوة ،

شيعة ئافرةتى بةشةيتان ودوذمنى خوا  جاروايةشيعةوهى تريش بة خراثى هاتوة ، 
، وةسفى شةيتان بؤ ئافرةت يةكةم جار لةالى ئةطريكيةكان هاتوة ،  3وةسف كردوة

لةالى سونةش ئافرةت بة فتنة ومةكربازى ودؤزةخى ...،ئةو وةسفانةى شةيتان 
وفتنة زياتر لةوة ديَت طواية دةبنة هؤى ئةوةى سةرجنى ثياوان رِاكيشن بؤ كارى 

ارى هةلةى كردوة،نةخري، ئايا خودا شةيتانو فتنة دروست دةكا،ك خراث!  ئاوا نية
ئةوة ئافرةت نية شةيتان وفتنةية بةلكو ئارةزووبازى ثياوة دةبيَتة فتنةو شةيتان ،ئةطينا 
جوانى ئافرةت دروست كراوى خوايية نةك طوزارشى ئافرةت خؤى ،مةيلى مىَ 
بةالى نيَر و مةيلى نري بةالى مىَ رِيَسايةكى طةردووني وخوايية ، تاوان نية بؤ 

ئافرةت ضؤن ناقسة كاتىَ لة قورئان وةسفى مرؤظ بة)احسن التقويم( .ئافرةت 
لةقورئان ئةوة ساغ بوويتةوة كة خودا مرؤظى بة )ناقص(دروست نةكردوة كردوة،..،

 ( .لقد خلقنا االنسان يف احسن تقويم )

                                                             
 -بؤ ئةو جؤرة تيَرِوانينانة لةاليةن زؤربةى فةقيهةكان هاتوة بةالم ووردتر سةرنج بدة : شيخ االسالم ابن التيمية 1

 .  100ص29،ج314ص25،ج 313ص34جمموع الفتاوى ج
 ى مجهورية افالتو  باس  ئةو رةؤَةى ئافسةت دةكا .151َة ل 2

 .  42ال وت اَستاسة ص: بؤ ئةو جؤرة فتوايانة برِوانة  3
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بةكورتى كةنيزةوبةندايةتى وهيض جؤرة عةبدايةتيةكى عةبد بؤعةبد نةهاتوة 
ستيدا هاوكيشةيةك هةيةلة دؤخى اِلة ر ةنها بؤخودا هاتوة ،بةلكوعةبدايةتى ت

كؤياليةتى : تا مرؤظ كؤيلةى دةزطايةكى فراوان ترو طةورةتر بيَت ئازادى 
زياترة ،ثيضةوانةشى تا ئةو دةزطاية بضوك ترو بيَدةسةالت تربيَت ئازادى كةم 

ين ترة ،لةوةوة كةمرتين ئازادى كؤيلة بوونى مرؤظة بؤ مرؤظ كة كةمرت
دةسةالتة،زؤرترين ئازاديش كؤيلة بوونى مرؤظ بؤ خوداية كةفراوانرتين 
دةسةالتى هةية ، ئيرت ئازادى لةو نيَوانة دابةش دةبيَت ،ئازادى لةدةولةت زياتر 
دةبيَت نةك لة عةشريةتيك ،ئازادى لة حكومةتيكى جيهانى زياترة وةك لة 

ردوونى لةهةموان زياترة حكومةتيكى نيشتمانى ،ئازادى لةهاووالتى بوونى طة
كة ماناى )عةبدايةتى خودا(دةبةخشيَت ، )ئةمانؤيل كانت(لةو رِاية نزيك 
دةبيَتةوة دةليَت ئازادى رِاستةقينة ئةو كاتة ديَتةدى كة كةس بةردةستى كةسيَك 

،كةواتة ئازادى رِاستةقينة لة  1نةبيَت ، هةمواليةك يةكسان بن بؤ يةك ياسا
وشيوعيةت وناشيؤناليزم بةدى ناكرىَ لة عةبدايةتى سؤشياليستى وليرباىل 

خواى بةدى دةكرىَ ،ئةطةر عةبدايةتى خواييت نةكرد ئؤتؤماتيكى بووية عةبدى 
دةزطايةكى بضوك تر ليَرةوة سةرضاوةى ناعةدالةتى و ضةوسانةوةو ستةم دةست 

تةوة زياد دةكات وئازادى كةم دةبيَ ثيَدةكات ،تا ئةو دةزطاية بضوك تربيَت ستةم
عةبدعةبدى -يان–،،تا دةطاتة سيستةمى كؤياليةتى )عةبد مولكى عةبدبيت 

ابتعثنا اهلل لنخرج العباد  )عةبدبيَت (كةبةتوندى الى هةمو ئاينةكان روتكرايتةوة 
 .( من عبادة العباد إىل رب العباد

لةكؤتاييدا لة ذيَر ئةو بارودؤخة سةقةت وسةختة هةندىِ الى بةرامبةر باس  (9
لة )ضاكسازى ئاينى( )نويَبوونةوةى ئاينى(... دةكةن ،لة رِاستيدا ئةوةش 

                                                             
 . 51الطريق اىل الرق ص –فريدريك ئاى هايك  1
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بةيةكجارى تيَكةل كردنى كارتةكانة، ئاين ضاكساز ناكريَت بةلكو 
ئةوة عةقلى  تيَطةيشتنى ئاينى ضاكسازى ليَدةكريَت ، ثةيام ضةسثاوو رِةهاية

ئاينى ريذةيي و طؤرِاوة ، كة بريتني لة فقهو عةقيدةوتةفسريو ... لةوانة 
 ضاكسازى دةكريت نةك لة ثةيام كةسةرضاوةى راستةوخؤى ئاينة .

 
 حممد ئومةتى هةمو ئاينةكان يةكة، هةموشى ئيسالمة ، ناوةرِؤكى :ئاينى رِاستةقينة

يان ووردتر -هةموى ئيسالمةعيساو موساو زةردةشت وئيزيدى و ...  و
 ، لة )ح ئادةمةوة (تا )ح حممد( ئةوةندةى ئيسالمة كة دةستكارى نةكراوة

َر ) كةواتة كة دةليتتةنها ئةوةية )ح ئيرباهيم(ناوى نا ئيسالم  ئيسالمة َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اْْلَِخَرِة ِمَن الَْ  ، ئاينةكان هةموى دةطريتةوة ( اِسرِينَ اْْلِ
تةواو كردوة شاهيديان بؤ يةكرت داوة يةكرتيان نةسخ نةكردؤتةوة بةلكو يةكرتيان 

، لةقورئانيش بة )مصدقا( وةسفى كردوون ،قورئان ئةوانى ثيشووى خؤى نةسخ 
نةكردوة بةلكو تةسديقى كردوون ،كةواتة قورئان هةموى لةباوةشى خؤى 

لةو تويذينةوةش باوةرمان بةوة ، رت ثيويستت بةوانى تر نامينيتكؤكردؤتةوة ئي
هةية هةمو ئاينةكان خوايني ، ئةطينا ثيي ناووترى ئايني ، نيشانةى ئاينى خودايي 

هةرضى فكرى بةشةرية تةنها ،ئةوةية اليةنطرانى دةمينني تا ميذوةكى دوورو دريذ 
اتر لةنيوةى جيهانى طرتبؤوة ضةند ساليك دةمينيتةوة ،بؤية بينيمان ماركسيةت زي

سال و اليةنطرى واى نةما ،كةواتة مادام اليةنطرانى  100كةضى  نةطةيشتة 
ئةوانة ماون واتة  بوزى وكؤنفؤشيؤسى و ئيزيدى و زةردةشتى وتاوى و ..

ئيسالم طويَرِايةَلي و ، كةواتة لةبنةضةدا ئاينى خوايي بووينة نةك بةشةرى 
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ضبوونة بؤ حةق بة دلَ و دةروون و ثيَشوازي ياخود )ملكة (1)ملكةضبوونة
ليَكردن و بةردةوامبوونة لةسةرى و دووركةوتنةوةية لة شتانةى كة قةدةغةى 

، ئيسالم لةسةر ئةم ثيَنج بنةما ناسراوة بونياتنراوة، بةَلام باوةرِ ثلةيةك (2)كردووة(
هةنديَك ثيَيانواية بةرزتر و فراوانرتة لة ئيسالم، شةش ثاية ناسراوةكة: لةبةر ئةوة 

ئيسالم طويَرِايةىل و ملكةضي رِووكةشي )زمانى(ية، بةَلام باوةرِ بة رِاستدانانى 
 َأْسَلْمنَا ُقوُلوا وََلكِْن تُْؤمِنُوا َلْم ُقْل َآمَنَّا اْلَأْعرَابُ َقاَلتِ) . خواى طةورة دةفةرمويَ:(3)دَلة
 َغُفوٌر اللَّهَ إِنَّ شَْيًئا َأْعمَالُِكْم مِْن يَلِْتُكْم َلا وَرَسُوَلهُ اللَّهَ تُطِيعُوا إِْنوَ ُقُلوبُِكْم فِي اْلإِميَانُ يَْدخُلِ وََلمَّا
)هةنديَكك لة بيابان نشينة عةرِةبةكان وتيان: باوةرِمان  واتة: ،14: احلجرات(   رَحِيٌم

، ثيَيان بَليَ: نةخيَر، باوةرِتان نةهيَناوة، بةَلام بَليَن بة ناضارى باوةرِدارينهيَناوة 
موسَلمان بووين، هيَشتا باوةرِ نةضؤتة ناو دَلةكانتانةوة تيايدا جيَطري 

ئةعرِابي واتة: بيابان نشينة -نةبووة)ضاوةرِيَ دةكريَت كة باوةرِ بهيَنن((، 
اوةرِ لةطةلَ نةزانى كؤنابيَتةوة، واتة ب (4)عةرِةبةكان، نةزان، عةرِةب بة تايبةت

هةروةك ئينب روشد و ئيخوان سةفا جةختيان لةوة كردةوة كة باوةرِدار )ئةوانةن 
، دةتوانريَت بوتريَت: موسَلمان ئةو (5) كة لة زانست و زانياريدا رِووضووينة(

كةسةية لةبةر ترس و ثاريَزكاري ملكةضي خواى طةورةية، بةَلام باوةرِدار لةبةر 
 شةويستى و ناسينى خواى طةورة ملكةضى خواى طةورةية.خؤ

                                                             

مصطفى سانو, د.قطب --ب    20بغداد ص –دار الشؤون الثقافة –التعريفات  --ابو احلسن اجلرجاني (1)
املعجم الشامل .. املصدرالسابق  -ج 62م ص2000 1دمشق, ط-املعجم مصطلحات أصول الفقهية, دارالفكر

 . 62ص
 . 56ص \ 1999مكتبة لبنان الطبعة األوىل –موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي  -د. رفيق العجم  (2)
معجم مصطلحات  -, ج63ملصدرالسابق ص معجم الشامل .. ا -, ب20تعريفات  .. املصدرالسابق ص -أ- (3)

 . أصول الفقه .. املصدرالسابق ص
 . بريوت مادة: عرب.-تصنيف: يوسف اخلياط, دار لسان العربى–لسان العرب احمليط -ابن املنظور  (4)
 . 124ص 37من رسائل اخوان الصفاء..رقم: (5)
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بةم شيَوةيةش هةموو باوةرِداريَك موسَلمانة و ثيَضةوانةكةشي نارِاستة لة  
هةنديَك دؤخدا، لة مةزهةبي جةعفةريدا ثايةى تر هةن وةك: )موسَلمان، 

كارى باوةرِدار، الساييكار، كؤششكار، ..( هةر يةكيَك لةوةى تر جياوازة بة رِيَك
ئاينى، بة ثيَى هةندىَ سةرضاوة مةزهةبى شيعة وادةرِوانيتة مةزهةبةكانى ترى 
)غةيرة شيعة (كة تةنها موسوملانن نةك باوةرِدار ،ثيَيان واية تةنها مةزهةبى شيعة 
باوةرِدار دةبىَ ، لة كاتيَكدا لة مةزهةبي حةنةفيدا جياوازى لة نيَوان  باوةرِدار و 

 .(1)موسَلمان هةر نيية
، لة طومرِايي رِزطاريان ثةيامى ئيسالم بؤ ئةوة هاتووة كة مرؤظ رِينويَنى بكات

ئةمةش ماناى ئةوةيةكة ،(2)يان بباتمرؤظايةتدادطةرى ورِووناكى و  بكات بةرةو
جيَبةجيَ كردنى دروستنةكراون، بةَلكو بؤ  )عةبةسي(مرؤظ و هةموو بونةوةرةكانى 

ثابةندبوون بة  بةرثاكردنى شارستانى ،لةرِيَطةىبةمةبةستى ،مةبةستيَكى ثريؤز
ةكانيان لةطةلَ ثةرتوك ىثيَغةمبةرانبؤ ئةو مةبةستة ،ثةروةردطارى فةرمانةكانى خوا

و جيبةجيَى بكةن لةسةر رِوون بكاتةوة ناردووة بؤ ئةوةى ئاينى خوا بؤ خةَلكى
ترة لةوةى ئيَمة  كةواتة ئيسالم زؤر فراوان، رِاستى لة نارِاستى جياكردؤتةوة،دونيا

 ، ئةوةندة تةسك و خؤويست نية ،زؤر فراوان وكراوةية .ليَى تيَطةيشتووين 
لةدايك  ز(570) كؤتا ثيَغةمبةرة لة )د خ(موحةمةدى كورِى عةبدوَلا ثيَغةمبةر  

، ئةوانةى بة ثيل ئةوة، ئيسالم ئاينةكةيةتىثرؤطرامى ، قورئان  (3) بووة
هةروةك ئةم وةسفانة بة شيَوةيةكى تر لة ، (4)ئةضن ئومةتى ئةون بانطةوازةكةى

ئاين دةدريَتة ثالَ خوا، ئومةت دةدريَتة ثالَ )املعجم الشامل( هاتوون بةم شيَوةية: )

                                                             

 . 20التعريفات للجرجاني .. املصدرالسابق ص (1)
  .( سورة)البقرة(257نور(. آية )ال)..يخرجهم من الظلمات الى  (2)
 . 23موسوعة األديان . .. املصدرالسابق. ص (3)
 . 62لة تعريفات اجلرجاني .. املصدرالسابق ص (4)
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، بةَلام شةريعةت دةدريَتة ثالَ خوا و ةزهةب دةدريَتة ثالَ كؤششكارم ثيَغةمبةر،
لةطةل ، (1)(ت ثيَي دةوتريَت ئومةتى دةكريَثيَغةمبةر و ئومةت كة طويَرِايةَل

هةلوةستةيةك ،بةتيطةيشتنى خؤم شريعةت تةنها بؤ خوداية نةك خوداو ثيغمبةر 
روونى  176و ئايةتى  127لةدووشوين لة ئايةتى  ،وةك لة)سورةتى نساء(

 . (يستفتونك قل اهلل يفتيكم) -( يستفتونك يف النساء قل اهلل يفتيكم)كردؤتةوة:
خواى ،دةكريَت بوو بة ثوضةلَ و الدراو هةذمار ئاينيةموو شتيَك ثيَضةوانةى ه 

 اْلخَاسِرِينَ مِنَ اْلَآخِرَةِ فِي وَهُوَ مِْنهُ يُْقبَلَ َفَلْن دِيًنا اْلإِْسَلامِ َغْيرَ يَْبتَغِ وَمَْن)  طةورة دةفةرمويَ:
 رِيَبازيَكىواتة: )جا ئةوةى بيَجطة لة ئاينى ئيسالم ثةيرِةوى هةر ، [85] عمران آل (

 تر بكات ليَي وةرناطرييَت، لة قيامةتيشدا لة خةسارةمةند و زةرةرمةندانة(.
ئةم بناغةية دةوَلةتى ئيسالمى لة مةدينة دامةزراند، ثاشان  ثيَغةمبةري)د خ(   

فراوان بوو ئاسيا و ئةفريقيا و ئةورِوثاى طرتةوة، كة هةَلطري ثةيامى رِؤشةنبريي 
و شارستانى مةدةنيةتى جيهانى بوو، ئيَستاش ئيسالم بةهيَزترين هيَزى رِؤحيية و 

 ريطةرترينتا ئيَستا كا شيطةورةترين ئاينة لة جيهان و ثيَغةمبةرةكةدووةمني 
 .(2)كةسايةتيية

 

  

                                                             

 . 359معجم الشامل .. املصدرالسابق. ص  (1)
بروزه ى هاوسه ر )وقد جاء امسه -سليماني 1990\2, ترمجة:أسعد قرداخى ط100-أنظر:د.مايل هارد, مئة  (2)

 . فى أول املئة(
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 باسي يةكةم
 تَيِروانينى فةلسةيف لةبارةى ئيسالم

خانةوة تا )، لة كةشكةشانةكانةوة(طةرديلةوة تا ) هةرلة وةرةخواى طةورة ئةم بوونة   
بة ياساطةليَكى جيَطريةوة ثابةندى كردوون، هةروةك لة قورئانى  مةخلوق(..طةورةترين 

واتة:  ،[50] طه(   هَدَى ثُمَّ خَْلَقهُ شَْيٍء ُكلَّ َأْعَطى الَّذِي رَبُّنَا) ثريؤز دا هاتووة:
)ثةروةردطارمان ئةو زاتةية كة هةموو شتيَكى بة تايبةتى و رِيَكوثيَكى دروست 

كردووة، تا بة ضاكى دةورى خؤي ببينيَت و )لة خزمةتى كردووة، ثاشان رِيَنويَين 
ؤ (، واتة: )ب12( فصلت )َأْمرَهَا سَمَاٍء ُكلِّ فِي وََأْوحَى)  ئادةميزا دا بيَت(.

(، واتة فةلسةفةى بوون لة دوو كردار خؤي ئامسانةكانيش فةرمان وياساى نارد
ن لة نةبوونةوة  بؤ بوون. بةديهيَنان، بريتيية لة ثرؤسةى بةديهيَنا _1دةبينيَتةوة: 

ئةم دووانةش بنةماى / رِيَنوييَن: بريتيية لة دانانى بةرنامة بؤ هةموو شتيَك، 2
ةويسنت مةودايةكى فراوانى فةلسةفةى ئيسالمى لةسةر بنيات فةلسةيف بةَلطة ن

.. ئةو دوو ضةمكة فلسفية بة زاراوةى ئاينى )امرو خلق(طوزارش دةنريَت.
 دةكريت .

رِامكراوة و  ةوةرةَلطةية لةسةر ئةوةى كة هةموو شتيَك لة بوونئةمةش ب   
و بازنةيي داية، ئةركيَكى دياريكراو بةجيَدةطةيةنيَ، لة دؤخيَكى جوَلةى بةردةوام 

)شل،  :دةرضيَت مانة، هيض بواريَك بؤ ئاو نيية لة)مسةيةرة(ارييةداخراو و ناض
دةرناضى وةك )تةتةوريةكان بانطيشةى بؤ دةكةن  بازنةيةلةو( طاز، بةستوويي، شل

زيَرِ، جا ،ئاو لةوخولةو جولةدا هةرطيز طةشةناكاو بازنادات ببيَتة جيوة يان 
ةنديَتيةوة، هةروةك ةنديَك بيَت لة رِووى ضؤنيةتى و ضض جوَلةكةى هةر

ثةرةسةندن باوةرِى واية، كة هةوَليدا رِاظةى بوونى جيهان و  _فةلسةفةى مادى 
بةهؤي جوَلةى طةشة و ثةرةسةندنةوة، فةلسةفةى  بكات روشت و ذيان و مرؤظس

ماددى باوةرِى واية هةموو شتيَك لة دؤخي بةرةو ثيَشضوون و طةشةداية لة 
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ان ثةيدادةبن، لةبةر ، بةم شيَوةية جؤرةكضوارضيَوةى ياساى )دذوناكؤكةكان( 
ت، ئةمةش فراوانرتين بوون هيض نيية تةنها مادةى جوَلاو نةبيَ ئةوة دةَليَن

بةَلام رِةخنةى يةكةم لةسةرى ئةوةية كة هةموو )جوَلة(يةك نابيَتة هؤي  ،(1)ضةمكة
تاكة بوونةوةرى  ى وةك)طةشةكردن و ثةرةسةندن(، خواى طةورة مرؤظ

، كة (2)طةشةى هةبيَت دروست كردوة كة مسةيةر نةبيَت وتواناى سةرثشككراو 
ببيَتة هؤكاري خراثة و ستةم، بة هةمان شيَوةيةش دا هةية ياخي بيَت و لة تواناي

ئةوةى خواى  وةك لةم ذيانةدا اك و رِيَنويَنيكاردا هةية ببيَتة رِةطةزيَكى ضلةباري
(. واتة: )ئةوةى 29الكهف )( َفْليَْكُفر شَاءَ وَمَْن َفْليُْؤمِْن شَاءَ َفمَْن) طةورة دةفةرمويَ:

، ئةمة بنضينةى (ةيةويَ با كافر و بيَباوةرِ بيَتدةيةويَ با باوةرِ بهيَنيَت و ئةوةى د
جينشينيةك هةمو مرؤظةكان بة نريومىَ فةلسةفية بؤ ماناى جيَنشينى لةسةر زةوى،

هةموو ئةمة لةطةلَ مةوداى  ،بةرِةش وسثى بة ئةوروثى وئاسيايي ...وةك يةكن،
هةية لةبةردةم دية ثيَدراوةى مرؤظ طوجناوة، كةواتة  ضةندين بوار و ئةطةر ائةو ئاز

يةكةى )مرؤظ لةطةلَ يةكةى )مرؤظ لةطةلَ مرؤظ( و ستونمرؤظدا لة ثةيوةنديية ئاسؤي
سروشت( ..، زؤر ئةستةمة دادطةرى لةو بوار و ثةيوةنديانة بة سيستةميَكى 

ماف و ئةرك كة خاَلي بيَت لة دابةشكردنى  بيَتةدى ،و ورد )ستاندار( ورِيَكخرا
مرؤظ  ليَرةوةاليةنى خودثةرستى تيَداية، قَلى مرؤظ نةنطى مادام عةلة ستةم و 

ثيَويستى بة ئاين و بةرنامةيةكى نيَردراو هةية لة اليةن ئةو بةديهيَنةرةى كة 
بؤ ئةوةى بةرةو رِيَطةى رِاست رِيَنويَنى بكات، بؤ  ،و مرؤظى بةديهيَناوة ةوةربوون

هةموو بوارةكانى ذيان( رِيَطةى رِاستى و دادطةرى، رِزطاركردنى لة طومرِايي )لة 
بؤ رِووناكى و نوور، لة نةزانييةوة بؤ زانني، لة ستةمةوة بؤ دادطةرى، لة 

                                                             

 . 32موسكو ص\دار التقدم-عرض موجز للمادية الديالكتيكية-بودوستنيك وياخود (1)
 اودتَوةى مسؤظ َة ئاىادى بوون  باسي جتهان  مادى بةر ةس  دةكةين ئةِةر نا دارستانتةتتَ   تس ئتَمة  (2)

  .  ةية كة جنؤكةية
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اكة، ةخالقيةكان )وةك: دادطةرى، ضخةراثةوة بؤ ضاكة، .. ليَرةوة ضةمكة ئ
هاتنة ناو زانستى مرؤييةوة،  ئاينة ئامسانييةكانمرؤظايةتى، هاوكارى( لة رِيَطةى 

ليَكردووة، سةفة و ئايدؤلؤجيا و سياسةتةوة طوزارشتيان دواتر بة شيَوةى فةل
ت بكةن سيستةميَكى دةستكرد بؤ ذيان دروسخةَلك هةوَليانداوة  ثاشان هةنديَك

كة ئيَستا اليةن و   زانستةوة وةك جيَطرةوةيةك بؤ ئاين،لة رِيَطةى ثةراويَزى ئةم 
الميةكانى سةردةم ئيس رايةتى دةكةن،ةتاخبانةى هزرى و سياسى دةستكرد نويَنقو

كة ئةوةيان زؤر طوجناو (1)( ياخود زؤرجار تةوذمى عةقَلىبةوانة دةليَن )عةملاني
بةبيَ ثاَلثشتى ئاينى دةناَليَنيَت بةدةست:  ثةتى تةوذمى عةقَلى هةرضةندة،نية

و تاك اليةنى و رِووكةشي و الوةكى و رِووكةشي لة تيَطةيشنت  هةنووكةييبوون
لة دونيا و دوارِؤذ، هةروةها خاَلي نيية لة ستةم )هةتا ئةطةر مةبةستيشي ستةم 

 وَمَْن) ، خواى طةورة دةفةرمويَت:دابةزيَنراوثةيامى وةست نةبووة بة ةينةبيَت( كة ث
واتة: )بيَطومان ئةوةى حوكم  ،[45] املائدة(   الظَّالِمُونَ هُمُ َفُأوَلئَِك اللَّهُ َأْنزَلَ بِمَا يَْحُكْم َلْم

 دايبةزاندووة ئا ئةوانة ستةمكارن(، خواكة ى يةبةرنامة وو دادوةرى نةكات بة
بةَلام ئيسالم ئاين و ثةيرِةو و ثرِؤطراميَكى كاملة بة طشطريي وةسف دةكريَت بؤ 

 ئةم سيَ رِةهةندة: 
 ةكانى ذيان دةطريَتةوة.هةموو اليةن _1
هةموو كات و شويَنيَك دةطريَتةوة و هةموو خةَلكى  لة نةوة يةك لةدواى  _2
 .ةكانيةك
   .(2)و دونيا و دوارِؤذ دةطريَتةوة ناديارديار و هةر دوو جيهانى  _3

                                                             

 د او تتَ ناِرييَ . ائةوةئ وةقلَي دروس  َةِةلَ نةقلَي رَةِةلَ  (1)
دتَوةية ئتسالم رةة ةندى رةؤح  و مادى مسؤظ دةِسيَ ، ثةيوةندى  اوسةنط  نتَوا  مسؤظ  و مسؤظ بةم  (2)

اليةك  تسةوة، دواتس َة نتَوا  دةستةََاتدار و ِةَةكةيةوة، ... َة دياريدةكات َةاليةكةوة َةِةلَ كؤمةََطة َة 
مةستحتةت و ىؤريَك َة ئتنةكان  تس جتادةكسيَتةوة بةوةى ئاين  كؤمةََة )نةوةك ئاين  تاكة كةسي بتَ  َة 
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تاكة ثةيرِةو و ثرِؤطرامة كة لة هةموو قؤناغةكانى لةطةلَ مرؤظايةتى    
دةطوجنيَت و هاوسةنطى دروست دةكات لة نيَوان ثيَدراوةكانى سروشت و 
ثيَداويستيةكانى مرؤظايةتى، لةنيَوان بةرذةوةندى طشتى و تايبةتى، خواست و شتة 

 ةنيَوان دونيا و دوارِؤذ، ..شياوةكان، ئازادى و بيَسةروبةرى، ماديةت و رِؤحى، ل
واتة جيَبةجيَ كردنى شةريعةتى ئيسالمى دادطةرى لةسةر زةوى و بةهةشت لة 
ئامسان بؤ مرؤظ فةراهةم دةكات، ئيسالم هةَلطري شةريعةتى طةردوونيية و 

، ضونكة لةناوناضيَت و ناطؤرِيَت، بةَلكو نويَببوونةوة (1)ثريبوون رِووى تيَناكات
كسازى هزري مرؤيي و رِيَطةى تيَطةيشتنى لةم ئاينة، لة اليةكى هةَلدةطريَت: ضا

ترةوة ضاكسازى كؤمةَلطة بةطويَرةى شةريعةتى خوا، بؤ هةموو سةردةميَك شيَوة 
و طوزارشتى تايبةت بؤ نويَبوونةوة ضاكسازى هةية .. لةم سةردةمةدا بزوتنةوة و 

شتى ليَدةكةن، بةرنامةى بانطةوازةكان كة ثيَي دةَليَن رِابوونى ئيسالمى طوزار
خؤي بؤ كيَشةكانى كؤمةَلطةى سةردةم دةخاتةرِوو، لةنيَويشيان "تيؤرى 

 رِيَبازىدةوَلةت" ) دواتر باسي دةكةين(، بةم شيَوةيةش ئيسالم ثيَضةوانةى هةنديَ 
ة لةطةلَ عةقَلي دروست تيَكناطرييَ، ئةم تيَكطريانة لة ئةورِووثا بووة هؤي تر

يةت، بةَلكو بة ثيَضةوانةوة دةستكةوتة زانستى و عةقَلية دةركةوتنى عةملان
 . تةوكردنى رِاستيةكانى ئيسالمثدروستةكان دةبيَتة هؤي 

 

  

                                                                                                                                                           

ت  و نة نتَوا  تاك و خوا( دةيانبةستتَتةوة بة ِسيَبةستة كؤمةََايةت  و ستاسي و ياسايتةوة، واتة نة ستؤكسا
  ال وتتتة، ثتاوى ئاين  نتتة كة نتَوةندِريي َة نتَوا  خةََ   و خوا ب ات  .

حةقتقتةكا  )جا ئةِةر ِةردوون  ياخود سسودت  ياخود كؤمةََايةت (، وةك )حةقتقةت( بةم ياسا  (1)
ميا  ناتسستَ . وةك بابةت بوون   ةية ثش  بة بارودؤخ و ئاست  ىانتار _1دةكسيَتةوة:  .  خةسلَةتانة وةسف

 جتَطرية و ِؤرةان اري و ثتَش ةوتن و ثريبوو  َةخؤناِسيَ .   _3 ةموو كات نويَتة.  _2
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 مباسي دووة
 ئيسالم و ئيسالمي

)ثةيام(ثيكهاتوة ،بةرنامةى بةرنامةيةكة لة بنةرِةتدا لة قورئان و سونةتئيسالم    
 سود سةرضاوةكانى ترى ئةزمونى بةشةريشلةطةل ئيسالم جياية ئةولة  ئيسالمى 

بريوباوةرِ ثيَكديَت، بةَلام  وةردةطرى،  بة شيَوةيةكى طشتى  لة شةريعةت و
ئيسالمى )لةم رِؤذطارة( ئةو كةسةية كاردةكات لة ثيَناو بةديهيَنان ئةم بةرنامةية، 
خةبات دةكات )لة رِووى ياساييةوة( لة ثيَناو ئةوةي دةستورةكةى تةنها لة 

ةريعةتى ئيسالمى بيَت، بة هةموو كةسيَك ياخود كؤمةَليَك  دةوتريَت ش
)ئيسالمى( ياخود )ئيسالمى سياسي( كة لةم ثيَناوة كاردةكات، )بة طويَرةى 

هةَلةية، لةبةر ئةوةى ئيسالم بة )ئيسالمى(  تيَطةيشتنى ئيسالمى( زاراوةي
يَكديَت .. تاد. سروشتى خؤي لة سياسةت و و حوكمرِانى و سيستةمى ئابوورى ث

ثايةكانى م فةرموودةية هاتووة: )ئيسالم بةبيَ سياسةت و حومكرِانى هةروةك لة
ةشيَنةوة هةر كاتيَك يةكيَكيان هةَلوةشايةوة خةَلكى ئيسالم يةك بة يةك هةَلدةو

نةوةى حوكمرِانية و اترةوة دةطرن يةكةميان هةَلوةشادةست بةوةى دو
موحةمةدى كورِى عةبدوَلا ثيَغةمبةر بوو لة هةمان كاتدا  (1)(كؤتاييةكةشي نويَذة

سةرؤكى سياسي دةوَلةت بوو لة مةدينة، ئةم دابةشكردنة رِةتدةكاتةوة لة نيَوان 
 ئيسالمى سياسي و نا سياسي.

ئةوا بة تيَكةَلكردنى ئاين بة سياسةت، ئةطةر ئيسالمى سياسي تاوانبار بيَت    
ةقبةستوويي و ثاَلكةوتن، طةالن و ضسرِكردنى  بةتاوانبارة  ئيسالمى ناسياسي

ئةمةش واتا ئيسالم لة هةموو دؤخيَك  ة ثيَيان وتووة )تلياكى طةالن(،لةبةر ئةو
 ى.تاوانبارة سياسي ياخود نا سياس

                                                             

   .11744كتاب الفنت, رقم احلديث:–حديث أبى امامةالباهلى, جممع الزواهد –مسند اإلمام أمحد  (1)
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زاراوةى )ئيسالمى سياسي( لة كؤتايي سةدةى رِابردوو دواى بةرةو    
و  جياكردنةوةى ئيسالمية بزاظيةكانثيَشضوونى رِابوونى ئيسالمى بَلاوبوةوة بؤ 

وةك ئةوةى ئيسالمى سياسي تةنها بؤ دونيا كاردةكات، موسَلمانة ئاساييةكان، 
مى هيض ئيسالمى نا سياسي تةنها بؤ دوارِؤذة، لةطةلَ ئةوةى لة سيستةمى ئيسال

عةملانيةت هات بؤ ئةوةى طواية يا و دوارِؤذ بوونى نيية، تيَكطريانيَك لةنيَوان دون
: ))خةريكبوون تةنها دةليَت ةم تيَكطريانة ضارةسةر بكات، د. موحةمةد موحةرِةمئ

بة كاروبارى دونيا و ذيانكردن واتا عةملاني((، دواتر وتويةتى )هةموو موسَلمانان 
بؤضوونى تر هاوشيَوةى بؤضوونى ، (1) عةملانني(، )خةَلكى بة سروشت عةملانني(

ةم بؤضوونانة لةو طؤشة نيطايانةوة ديَن كة ئةو دةربارةى ئةم بابةتة هةن ... ئ
، ئةمةش بة هةموو شيَوةيةك لة (2)هةموو ئاينيَك شتيَكى دوارِؤذيية نةوةك دونيايي

 ئيسالم رِةتكراوةية.
بة مةرجيَك رِةضاوى  (3)لةبةر ئةوةى خةريكبوون بة دونيا حةالليَكى واجبة   

رينطرتين ئةركةكانى رِابوونى ، يةكيَك لة ط(4)حةالل و حةرِام و سنورةكان بكات
 ئيسالمى رِاستكردنةوةى ئةم ضةمكانةية.

ةالفةتى خهزرى ئيسالمى )ياخود رِابوونى ئيسالمى( لة دواى رِووخانى    
/ 3/3ي، لة يز( عةملانى نةتةوة1909 _ 1908تاى )ئيسالمى هات كة لة كودة

 ىخةالفةت لةاليةن ئةجنومةنى نيشتمان بة هةَلوةشاندنةوةى يةكجارةكى 1924
طةورةى توركيةوة بة سةركردايةتى مستةفا كةمال، لةو ماوةيةدا هزرى 

                                                             

 .  68علمانية حتت اجملهر .. املصدرالسابق. ص (1)
دةرةجنام  ئةم تتَطةيشتنة  ةََةية بؤ ئاين، ثاثا َةِةلَ مؤسؤَتن  رةيَ  ةوتن كة مؤسؤَتن   ةموو ( 2)

 .  كاروباري مسؤظ بطسيَتة دةس  َة كات  َة داي بوونةوة تا مسد ، ثائ مسدنتش رةؤََي ثاثا ديَ  
 .  77سورة قصص, اية\التنسى نصيبك من الدنيا  (3)
بةم دتَوةية خةري بوو  بة دونتا بةِويَسةى تتَسةوانتن  ئتسالم  جتاواىة َة َتربةاَتةت و دتووتةت  ةروةك ( 4)

 َة بابةت  )قوتاخبانةكا  و خشتةى بةراورد( رةوومنان سدةوة.  
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)كؤمكارى ئيسالمى( دةركةوت لةاليةن سوَلتان عةبدوحلةميد و كؤمةَليَك زانا 
لةوانة: )شيَخ سةعيدى نورسي، جةمالةدين ئةفغانى، موحةمةد رِةشيد رِةزا ..(، بة 

 كؤمةَلةى ئاينى، دواتر ذمارةيةك (1) ةى موسَلمانانى جيهان يةكطرن(درومشى ) ئ
لة ئاسياى ناوةرِاست  لة باشوري ئاسيا بؤ باكورى ئةفريقيا )الواز( دروستبوون،

مةدى( بوو كة سةعيدى نورسي ريقيا. ديارترينيان )يةكيَتى موحةبؤ ناوةرِاستى ئةف
)حزبي ئيسالمى( دروستبوو لة ثلةى ، لة عيَرِاقيش (2)ز1908داميةزراند ساَلي 

دووةم هات لة رِووى كاتةوة كة )موحةمةد فازل داغستانى( دروستيكرد لة ساَلى 
، حزبي نةهزةى ئيسالميش (3)ز كة دذى ضاَلاكى ئيتحاد و تةرِةقي بوو1908
زياتر بوون  كة لة هةموويان زياتر بَلاوبوةوة و ضاَلاكيان م دامةزرا1918ساَلي 

طريكردنى عيَراق لةاليةن بةريتانياوة، بة تايبةت لة كاتى رِووداوةكانى لة كاتى دا
شؤرِشي بيست، حزبي ئيسالميش كة نزيك بوو لة شيَخ مةمحود و دذي بةريتانيا 

، لة زؤريَك لة وياليةتةكان رِيَكخستنى هاوشيَوة (4)لة سليَمانى بوونى هةبوو
ى حةسةن بةننا لة ساَلي دةركةوتن تا ئةوةى ئيخوان موسلمني بة سةرؤكايةت

ى هيندى لة كيشوةردابوو، ثاشان حزبي كؤمةَلي ئيسالمى لة نيمضة ز ثةي1928
ز بة سةرؤكايةتى ئةبو ئةعالي مةودودى .. حزبي تةحرير لة ساَلي 1941ساَلي 

                                                             

 .  ئةم درومشة ثتَش درومش  دتووتةت  ةبوو )ئةى كسيَ اران  جتها  يةكطس (( 1)
( كة دويَن ةوتةى ئةفغان  بوو ، بةََام ىؤريَك َة متَذوونووسا  عروة الوثقى)وةك كؤمةََةى تس  ةبوو  ( 2)

ِومانتا  َتَي  ةية، تةنانةت  ةنديَك دوورتس َةمة رةؤيشتوو  بة  ةوََةكان  ماسؤنتةت وةسفي دةكة ، 
     نزي رت بتَ .كؤمةََةى تس نزيك َة ئتسالم بوونتا   ةبوو، بةََام دواتس ِؤرةا ، َةوانةية ئةمة َة رةاست

مكتب  2006الطبعة األوىل  –مستقبل احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق  -د حممد سيد نوري البازياني  (3)
 . .21أربيل ص  -تفسري

–, وزارة الرتبية 2001\1ط–كوردستان من بداية احلرب العاملية األوىل اىل نهاية مشكلة املوصل  -سروة امحد (4)

 .  169أربيل ص 
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، بةَلام هزرى ئيسالمى سياسي (1) ز لةسةر دةستى )تةقيةدين نةبةهانى(1952
رِؤشةنبريان مايةوة بةبيَ بوونى ئةزموونى سةركةوتوو، تا ئةوةى الي دةستةبذيَري 

دواتر  ز بة سةرؤكايةتى )خومةينى( بةرثابوو1979شؤرِشي ئريانى لة ساَلي 
رى دةستةبذيَر ولة سنوتان دذي داطريكةرى سؤفيَتى، شؤرِشي ئازادكردنى ئةفغانس

ذيان كة ثيَشرت ليَي و زانكؤكان طواسرتايةوة بؤ شةقام دواتر بؤ طؤرِةثانى تري 
دوورخرابويةوة، رِةهةنديَكى ترى بؤ طؤرِانكارييةكانى جيهان زيادكرد، دواتر 
اليةنة ئيسالميةكان جةماوةرى زياتريان ثةيدابوو بة بةراورد لةطةل عةملانيةكان، 
هةروةك ئةمة بة رِوونى لة هةَلبذاردنة دميوكراسيةكان لةدواى نةوةدةكان 

ركيا، وتةم، لة هةريةكة لة جةزائري، تاجيكستان، تدةركةوت لة سةدةى بيس
دةليَن ئيسالميةكان ...، بةم شيَوةيةى  (2)ستني، عيَرِاقةلَةبةحرِةين، ثاكستان، ف

كة هيَدى  رِابوونى ئيسالمى وةالمى هةمو ئةو دابرِانةى )موسوملانة لة ئيسالم(
  ز3/3/1924 رؤذى تا لة سةردةمى موعاويةنةوة رالة ئيسالم دووردةخهيَدى 

كؤتايي هات ئةمةش ئةو رِؤذةية كة بة تةواوى لةسةر دةستى ئةتاتورك 
هةَلوةشيَندرايةوة، بزوتنةوة ئيسالميةكانيش تةنها بؤ نيَوةندطريي نيَوان خوا و 

، بةَلكو بؤ نيَوةندطريي نيَوان ئيسالم و موسَلمانان و (3)موسَلمانان نةهاتوون
ئاشتكردنةوة و دواتر يةكخستنةوةيان هاتن ..، يةكخسنت لةنيَوان ئةم ضةمكة 

                                                             

-10هه ولري ل-ز2005\1هه لبزاردن له نيوان ئيسالمى و عه ملاني , ج -ينظر: كتاب )مسعود عبداخلالق (1)
11). 
ستتنتش ةََةى َة وتَسةاق ئتسالمتةكا  َة ثلةى يةكةم  اتن  ةروة ا َة توركتا و ف2005َة  ةََبذاردن  ساََي  (2)

 َة ثلةى يةكةم دابوو .  
، ئةم ثايةيةك  ِسنطة بؤ  ةموو الواىيَك بة تةنها، بوو ىياتس تايبةت بة سؤفتةكا  ئةم جؤرة َة نتَوةندِريي (3)

دوكتشتا  َة ستستةم  نويَي جتهان  و  ئةمةئ  ةما  رةؤََة كة ثتاوان  ئاين  َة مةستحتةت دةيطتَسة ،  ةر
تة سةر  زر و تتؤر و وةملان  ثةسةند ، بة مةرجتَك ئاين  ةر َة دََةكا  و ثةروةردِار مبتَنتَتةوة و نةضتَ

 .  ستاسي و بزوتنةوة
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دةسةَلاتى زةوى و دةسةَلاتى ئامسان، دونيا و دوارِؤذ، شةريعةتى ئامسان : اليةنانةدو
ةت، سياسةت و ئيسالم، و شةريعةتى زةوى، زانايان و دةسةَلاتداران، ئاين و دةوَل

طؤرِانكاري طشتطري لة بةرنامةى ئيسالمى سياسي دةبيَت، تيَكطريانى  بةم شيَوة
طشتطري لةطةلَ عةملانيةت تا رِادةى دوانةيي، لةبةر ئةوةى بوونى عةملانيةت 
ثةيوةستة بة جياكردنةوةى ئيسالم و موسَلمانان، ئةمةش طؤرِةثانى حةقيقي 

 انياندا.بةيةكدادانةكةية لةنيَو
 تا ئيَستا يارمةتيدةر بوون لة بةرةوثيَشضوونى رِابوونى ئيسالمى ضةندين هؤكار   

و ثاشةكشةى عةملانيةت، بةتايبةت لة كؤتايي سةدةى بيست، بةَلام ئةمة لة 
 دةرةوةى ثالنى ئةم تويَذينةوةية.
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 باسي سَييةم

 لة جيهانى ئيسالمى:   (1)عةملانيةت

 هاتنى عةملانيةت بؤ جيهانى ئيسالمى:  _لقي يةكةم 
كى ثريؤز بةشي رِيَساكانى مةسيحيةت لة ئنجيل شةريعةت لةخؤناطريَ، لة ثةرتو

اتووة: خشتة و رِوونكردنةوة بةخؤي دانيناوة بةمة، لةبارةى ئةم مانايةوة لة ئنجيل ه
واتة ثيَكديَت لة كار و  (2) تيَدان ...(( مةسيحى و وتةكانى ))طرنطرتين كارةكان

، ئةمةش تةنها لة ضوار ئنجيلةكة )مةرقةس، خوداشةريعةتى وتةكانى مةسيح نةوةك 
يوحةنا، لؤقا، ثؤلس( كورت نةبؤتةوة، بةَلكو ئنجيلى بةرناباش هةمان شتة، لةبةر 
ئةوة ئنجيل بؤشاييةكى طرنطى بةجيَهيَشتووة بؤ هةر يةكيَك كة بيةويَ ثرِى بكاتةوة، 

ى ئاينى بة كؤششةكانى خؤيان ثرِيانكردؤتةوة بةطويَرةى بةرذةوةندى خؤيان، ثياوان
ا زيادة و لة خودى خؤيدئةو شةريعةتةى كة لة كؤششي ئةوان سةرضاوةى طرتووة 

، لة رِاستيدا ئةوةى لة ئةورِوثا رِوويدا شؤرِش نةبوو بةسةر بيدعةيةكة لة مةسيحيةت
ثاش شؤرِش بةسةر   و بةسةر ئةم زيادةية،مةسيحيةتدا بة تةواوى، بةَلكو شؤرِش بو

و كةنيسة و رِووداوةكانى طؤرِانكاري لة مةسيحيةت وازيان لة ملمالنيَ هيَنا 
كةلتور،  وطةرِانةوة بؤ يةكيَتى و كارليَككردن  لة نيَوان عةملانيةت و مةسيحيةت 

ى خؤي، ئةمةش بووة هؤي بونياتنانيَكى نويَ و ثيَشكةوتوو، بةم هةر يةكيَك لة شويَن
                                                             

تتَبتن : ىؤرجار باسي بة رةؤذئاوايت سدمن كسدووة، كة نزي ة َة وةملانتةت جا ئةِةر كتوم  وةك ئةويش   (1)
(  اتووة بة رةؤذئاوايت سد  واتا: سةثاندن  دتَواى و رةيتم  رةؤذئاوايتة كة 49نةبتَ ، َة )ولمانتة حت  اجملهس ل 

سةثانديا  بؤ رةيتم و دتَواى و ثتَوةرى وةملانتةت .. )وةملانتةت َة ىؤربةى كاتدا سةردةكتَشيَ بؤ بة 
نت سدنتش َةسةر رةيتم  رةؤذئاوايي ة رةؤذئاوايت سد  نةبوو بة وةملارةؤذئاوايت سد ، بةََام  ةموو وةملانتةتتَك ب

    ةية وةك منونة..
ياخود  _ئافتَستا واتا رةاظة  _ة، بةََام تةورةات واتا دةريعةت،  ىةند ودةيةك  يؤنانتة واتا مذدئن تل  (2)

 .   كتاب املقدس .. املصدرالسابق–جدول شروح ... العهد اجلديد )قانو 
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شيَوةيةش عةملانيةت بة زةمحةت ضووة ناو كؤمةَلطةى ئةورِوثي، بةَلام زؤر بة ئاسانى 
 جيَطةي خؤي طرت.

بؤية عةملانيةت بةسانايي لة رؤذئاوا سةرى هةلدا ئينجا ثةرِيةوة بؤ جيهانى ئيسالمى   
ةلكو ثيَويستى بة جةنط وئاطروئاسن ورِووخانى ،بةالم نةك بةئاساني،ب

ئيمثراتؤريةتيك وجةنطيكى جيهانى بوة ، ئينجا نؤرة عةملانى لةجيهان ديَت وةك 
لة كؤمةَلطةى ئيسالمى ضونكة قورئانيَكى زيندوو بوونى  سيستةميكى نويَى ذيان ...

 ،[9] احلجر(   َلحَافُِظونَ َلهُ وَإِنَّا رَالذِّْك نَزَّْلنَا نَْحنُ إِنَّا) ) :هةية و خواى طةورة فةرمويةتى
بةرِاستى هةر ئيَمة قورئامنان دابةزاندووة و بيَطومان هةر ئيَمةش ثاريَزطارى )واتة:

دةكةين )نايةَلني دةستى خيانةتكار هيض جؤرة دةستيَكى تيَبخات و هةموو هةوَليَك 
ئاينن، بةبيَ و شةريعةت تيَيدا كرِؤكى بريوباوةرِ  (بؤ دةستكارى نةزؤكة

جياكردنةوةيان، لةطةلَ ئةوةى زؤريَك لة اليةنةكانى فقهى ئيسالمى ثيَويستى بة 
يض بؤشاييةكى بةجيَنةهيَشتووة لة دوتوويَي وردبينى زانستيية، بةَلام لة كؤتاييدا ه

انيةت بؤ ناو جيهانى تاكو عةملانيةت بيَت ثرِي كاتةوة، لةبةر ئةوة ضوونى عةمل خؤيدا
شيَوةيةكى سروشتى زةمحةتة لةذيَر سايةى بوونى ياسا و حوكمى قورئان، ئيسالمى بة

بيَت بؤ سةثاندنى،  لةوانةية ثرؤسةى )بة عةملانيكردن( ثيَويستى بة هيَزيَكى دةرةكي
ةران بؤ ئةوة قورئان لة دَلي موسَلمانان ..، لةبةر ئةوة زؤريَك لة تويَذ جيَلةقكردنى

انيةت و ثرِؤذة داطريكاريةكان و سةهيؤنيةت لة نيَوان عةملضوون كة ثةيوةندى 
وتةى سةركردةكانى رِؤذئاواية دةربارةى ئيسالم و ، بةَلطةش لةسةر ئةوة (1)هةية

قورئان و كةعبة و قودسة، دوودلَ نني لةوةى كة دةَليَن ئيسالم رِيَطري سةرةكيية بؤ 
دذى داطرينةكردنى جيهانى ئيسالمى، ئةمة سةركردةى هةَلمةتى بورتوطالي 

ز كة درومشى: ))دةركردنى موسَلمانان و كوذاندنةوةى 1515موسَلمانان ساَلي 
                                                             

( َة ثسةتؤكؤَةكان  سةركسدةكان  سة تؤن   اتووة ثتَشبتن  ئةوة كساوة 5 _ 2ىياد َةوةئ َة مادةى )  (1)
   َة جتهان  ئتسالم  رةوودةدات ثتَشرت بةرنامة بؤ دارةيَذراو بووة. كة َةوة دةضتَ ، وةك ئةوةى
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، بةم شيَوةيةش وتةى جةنةرِالَ بة ثيَغةمبةر كاتى (1) موحةمةدى تا كؤتايي((ئاطرى 
ز: ))ئيَستا جةنطى خاج هةَلطرةكان كؤتايي 1918ضوونة ناو قودس ساَلي 

لة ناو وةزيرةكان قورئانى بة  _سةرؤك وةزيرانى بةريتانيا  _، طالدسؤن (2) هاتووة((
دةستةكةى هةَلطرت و وتى: )مادام ئةم قورئانة لةبةر دةستى موسَلمانانة دةخيويَنن و 

ثيَويستة كاربكةين بؤ نةهيَشتنى و طرنطى ثيَدةدةن، ئيَمة ناتوانني هيض بكةين، 
، لة ضةند اليةكى جةنطى (3) موسَلمانان((هةَلكيَشانى قورئان لة دلَ و عةقَلي 

بؤ تيَكؤشان لة طؤرِةثانى  ة طرنطى قورئان كرا وةك ئامرازيَكجيهانى يةكةم درك ب
   .(4)جةنط لةبةر ئةوة ئامادةكاري تةواو كرا دذي

بةم شيَوةية بة عةملانيكردن لة جيهانى ئيسالمى ثيَويستى بة نةخشة و ثالنى    
 ةهةية زؤر جا ثيَويستى بة هةَلمةتى سةربازى داطريكارى هةي ئاَلوز و دريَذ مةودا

لةبةر    .و جةنطى هزرى و شارستانى و رِؤشةنبريى زؤر جاري تريش تةبشريي.
ئةوة هؤكار و ئامراز و ثاساوةكانى عةملانيةت لة رِؤذئاوا تةواو جياوازة لةو 

ى بيست دؤخةى كة جيهانى ئيسالمى هةيةتى، عةملانيةت لة سةرةتاى سةدة
لة سايةى ئةو دؤخة لةطةلَ هةَلمةتة سةربازييةكان هاتنة ناو جيهانى ئيسالمى، 

                                                             

 10املسلمون .. املصدرالسابق ص -د.عدنان  (1)
 .  150املوسوعة امليسرة .. املصدرالسابق ص (2)
 199صحوة .. املصدرالسابق ص-بنى مرجة (3)
األفرقا -,  جورج كامبل 91عن اإلسالم صمايقال  -عباس حممود عقادللتوسع نرجوالنظر اىل كتب التالي :  (4)

معذبو  ,  117, ص-76النار السوداءحرب العصابات فى روديسيا ص-مايكل ريبون, 276ص2اإلستوائية ج
 الدينية لدى املعتقدات ,   48تصفية املصاحل اإلمربيالية األمريكية ص -عبدالكريم العبيدى  ,   6ص -األرض

 & Orientalism 1978, Culture - واإلمربيالية والثقافة راقإدوارد سعيد )االستش,  7الشعوب ص
Imperialism ,new york 1993,) هارى  195وص 149ماركسية قرن عشرين ص-روجيه غارودى,

 . 104التبشري واالستعمار ص  67اإلمربيالية من عصراإلستعمار اىل اليوم ص -ماجدؤف
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خةراثةى جيهانى ئيسالمى لة رِووى سياسي و كؤمةَلايةتى و شارستانى و 
 بةم شيَوةيةى خوارةوة:  تيَيكةوت سةربازييةوة

 رِووخانى خةالفةتى ئيسالمى و سةركةوتنى هاوثةميانان لة جةنطى جيانى _1
 ز.1918 _ 1914يةكةم لة ساَلي 

داطريكردنى جيهانى ئيسالمى و دابةشكردنى لة اليةن ئةو دةوَلةتانةى كة  _2
 مةشخةَلى عةملانيةتيان بةرزكردبوةوة.

لة ناوةخؤ، ئومةتى ئيسالمى بةدةست دابةشبوونى نةتةوةيي و مةزهةبي و  _3
دنى خانةى ئيسالمى ةوة دةيناَلاند، ئةمةش بووة هؤي بةش بةشكررِةطةزثةرستي

 )نيشتمانى ئيسالمى( بؤ ضةندين دةوَلةتؤكة و نيشتمانى جياواز.
باَلادةستى شارستانى رِؤذئاوايي بةسةر شارستانى ئيسالمى بةشيَوةيةكى  _4

 بةرضاو.
بةثيَي رِيَساكةى ئينب خةلدون )ذيَردةستة هةموو كات شويَنكةوتةى    

( دؤخى باَلادةستى رِؤذئاواية بةسةر تيةكة ناسروش، لةم دؤخةشدا )(1) سةردةستة(
جيهانى ئيسالمى لة رِووى سةربازى و سياسي و رِؤشةنبريى و زانستى كة 

ئيسالم سةردةست و باَلادةست بوو،  ةت تيَيدا ثيَشةنطة ... ثيَشرت كةعةملاني
ثيَشةنطى سةردةمى خؤي بوو، لةم منونةيةك بوو بؤ ثيَشكةوتن و شارستاني و 

: ))يةكةم شةثؤَلى رِؤشةنطريي كة ئةورِوثاى دةليت)شبلي عيسمى(بارةيةوة 
رِووناك كردةوة ثةرتوكةكانى ئينب رِوشد بوون لةبةر ئةوة كةنيسة خويَندنةوةى 

بة ثيَى هةندى تويذينةوة لة ئيتالياش  ،(2)ثةرتوكةكانى ئينب رِوشدى حةرِام كرد((
مةبةستى ئينب -ىكاريطةريةكانى بريى روشدى بوة كة بة )روشدى التين

روشدة(ناوى دةبرا ،دةشطؤترىَ )ثادوا(مةلبةندى سةرةكى بالو بوونةوةى 
                                                             

 192القاهرة ص-دار الفجر مقدمة حتقيق:د.حامد أمحد الطاهر,–خلدون ابن  (1)
 36العلمانية .. املصدرالسابق ص -شبلي العيسمى  (2)



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 90

90 

لة بةَلطةنامة   ، 1شارستانى روشدى بوة بؤ ئيتالياو لةويش بؤ هةمو ئةوروثا
ميَذووييةكان هاتووة كة ثادشاى بةريتانيا )جؤرج( بؤ )هيشامى سيَيةم(ى خةليفةى 

كردووة يارمةتى قوتابية بةريتانيةكان بدةن لة ئةندةلوس نووسيويةتى و داواى ليَ
 .(2)خويَندن لة زانكؤكانى ئةندةلوس

 _17ثيَشكةوتن تا نزيك سةدةى) لةئةستيَرةى ئيسالمى بةردةوام بوو   
دواى ئةمة ، (4)ئامرازة سةربازييةكانى عومسانيةكان بةهيَزتر بوون،(3)ز(1

ئاينى و شارستانى باَلي بةسةر جيهانى ئيسالميدا كيَشا،  دواكةوتنى رِؤشةنبريي و
ثيَشكةوتن طوزةرى دةكرد: لة سةردةمى لةو كاتةى ئةورِوثا بة قؤناغةكانى 

ناوةرِاست( بؤ سةردةمى رِابوون و سةردةمى رِؤشةنطةرى  كانىتاريكى )سةدة
ى بة دواتر سةردةمى نويَ )عةملانى(، بة ثيَضةوانةى جيهانى ئيسالمى كة دةست

ثاشةكشة و دابةزين كرد. دووبارة كلتور و رِؤشةنبريى رِؤذئاوايي و رِؤذهةَلاتى 
هي كؤن و نويَي، لة هةموو اليةك دةورى عةقَلى موسَلمانيان دا وةك ثيَشةكيةك 

 بؤ بَلاوبوونةوةى عةملانيةت.
 
    

  

                                                             
 -616التحوالت الفكرية فى العامل االسالمى ص -لةبارةى كاريطةرى روشدى بروانة:د عليان جارودى  1

 مةوسوعةى جودى ,مادة:شورا . (2)
 85املسلمون .. املصدرالسابق. ص  -د.عدنان  (3)
  ةبوو  كة بةكاريهتَنا  بؤ رةىِاركسدن  قوستةنتنتة، َة بةدةكان  تس باسي دةكةينمةدفةوي و  اوةن   (4)



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 91

91 

   جيهانى ئيسالمى نى كردنىابةعةملويَستطة ميَذووييةكانى 

يةكةم هةَلمةتى داطريكارى كة جةنطى هزرى و  :ميَذووييلة رِووي 
رِؤشةنبريى لةطةلَ بوو هةَلمةتى ئةسكةندةري مةقدؤني بوو بؤ سةر 

لةطةلَ بوو، دواى  ث.ز( كة دةستةى زانايانى 3 _ 4رِؤذهةَلات سةدةى )
كة بنةماكانى )فرق تسد ،(1)هيَلنستى ليَ بةرهةم هات ئةمة بزوتنةوةية
و )سيكوالريزم(ى بةرِوونى ليَبةدى دةكريَت ،بةتايبةتى لة (و)ثراطماتيك( 

أّنه شاهد بإيرانشهر رجاال  نامةى ئةسكةندةر:نامة وةالمى ئةرستؤ بؤ ئةسكةندةر ، 
ذوي أصالة يف الرأي، ومجال يف الوجوه، هلم مع ذلك صرامة وشجاعة، وأنه رأي هلم هيآت 

إّنما ملكهم حبسن االتفاق والبخت، وأّنه ال يأمن وخلقا، لو كان عرف حقيقتها، ملا غزاهم، وأّنه 
فهمت كتابك يف  »وةآلمى ئةرستؤ: .  وثوبهم، وال تسكن نفسه إّلا ببوارهم -إن ظعن عنهم  -

رجال فارس. فأما قتلهم فهو من الفساد يف األرض ولو قتلتهم ألنبت البلد أمثاهلم ألّن إقليم 
العقول والسداد يف الرأي، واالعتدال يف الرتكيب، بابل يوّلد أمثال هؤالء الرجال، من أهل 

فصاروا أعداءك وأعداء عقبك بالطبع، ألّنك تكون قد وترت القوم، وكثرت األحقاد على أرض 
الروم منهم وممن بعدهم، وإخراجك إياهم يف عسكرك خماطرة بنفسك وأصحابك. ولكنى أشري 

و أن تستدعى أوالد امللوك منهم، ومن عليك برأى هو أبلغ لك يف كّل ما تريد من القتل، وه
يستصلح للملك ويرتشح له، فتقّلدهم البلدان، ويتوليهم الواليات، ليصري كل واحد منهم ملكا 
برأسه، فتتفّرق كلمتهم، وجيتمعوا على الطاعة لك، وال يؤّدى بعضهم إىل بعض طاعة، وال 

يةكةم بنةماى بةو شيَوةية ،2« يّتفقوا على أمر واحد، وال جتتمع كلمتهم.
)ئايديؤلؤجياى داطريكارى( ليَرة ديَت ، هةر لةو هةملةتةى ئةسكةندةر 

قوتابي  ولةثيناو الوازكردنى بةرطرى ميلةتان بؤ داطريكاريةكةى ئةوا دوو

                                                             

ىاراوةكة َة دوو ويَذة ثتَ ديَ  ) تَلني= باب و باثريا  + ئتس = رةؤذ ةََات( واتا ئاويَتة كسدن  كلتورى  (1)
–: ويل ديورانت نةكانتا  دةوت ) تالس( بسةوانةرةؤدةنبريي يؤنان  و رةؤذ ةََات ، ئتغسيقة كؤنةكا  بة بتَئاي

 96ص -أبطال فى التاريخ 
 ( وةرِرياوة.23ص جتارب األمم 1جدةق  ئةو نامانة َة كتتب  ابن مس وية) 2
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لة )امللل والنحل( هاتووة: ))فيساطؤرِس  ،فيساطؤرسي هيَنابوو لةطةل خؤى
و بة )مرزنوس( دةناسرا دوو قوتابي هةبوون، يةكيَك ناوى )ملتسكس( بو

تى فيساطؤرِس ضووة ناو فارسةكان لة نيَو خةَلكى بانطةوازى بؤ )حيكمة
زياد كرد، ئةوى  ئاينى )مةجوسيةت(ى طةلةكةى بؤ دةكرد( حيكمةتى ئةو

)حيكمةتى تريان ناوى )فالنؤس( بوو ضووة هند لةنيَو خةَلكى بانطةوازى بؤ 
)بةرهةمى( ئةو طةلة زيادكرد ..  فيساطؤرِس دةكرد( حيكمةتةكةى بؤ ئاينى 

ت، بةَلام هنديةكان اليةنة يةكةيان وةرطرةستةي)مةجوسيةت اليةنة ج
، ئةم بزوتنةوةية لة رِؤذهةَلاتى ناوةرِاست بؤ (1)يةكةى ئةويان وةرطرت(رِؤح

دةرةجنامى ئةوةش دةبينن  زةرياى هندى كاريطةرى خؤي بةجيَهيَشت، لة
نةكان جؤريَك لة جياكردنةوةى نيَوان دةسةَلاتى زؤربةى ئاين و بريوباوةرِة كؤ

ئامسانى زةوى تيَداية وةك رِةنطدانةوةيةك بؤ فةلسةفةى يؤنانى، ئةم 
جياكردنةوةية دووبارة طةرِايةوة و هاتة نيَو جيهانى ئيسالمي ثاش خةالفةتى 

لةطةلَ ئةزموون و هزر و نةريتة نائيسالميةكانى تر، هةنديَكيان  سةررِاستةكان
يَنني و بة ئةزموونة مرؤيية زانستيةكان هةذمار دةكريَن، هةنديَكى تريان ئةر

نةريَنني زيادكراون بؤ بةرنامةكة، بةَلام لة كؤتاييدا دةرطاكان بؤ 
هاوردةكردنى ئةم ئةزمونانة كرانةوة لةسةر حسابي بةرنامة و ثةيامى ئيسالمى، 

 ليَرةدا هةنديَكيان ديَنينةوة:

ر دةستى معاوية دةستيثيَكرد كاتيَك خةالفةتى يةكةم الدان لةسة _   
 داطريكرد و طؤرِي بؤ ثشتاوثشتى.

                                                             

 }- 79ص 3حتققت حممد عبدالقادر الفضل, بريوت, طبعة األوىل ج –امللل والنحل  -ابي الفتح الشهرستاني (1)
 . {م عندما غلق مدارس أثينا  529قصة فرار كثري من الفالسفة اليونانني يف  13ج –كذلك يورد قصة احلضارة 
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(ك بؤ 86-65بؤ يةكةم جارلةسةردةمى عبداملليكى كورى مةروان) _
تؤمارى باج)خراج( زةوى ناوةكان لة هةمو ووالت بة عربى تؤماركران ،هةر 

زمانى  ز زمانى عةرةبى كراية تاكة696ك بةرامبةر 75لةسةردةمى ئةو لة
 ،1فةرمى نةك هةر لةدةولةت بةلكو بؤ تةواوى ميلةتى موسوملان

لة دواى ئةزمونى خةالفةتى راشدين الدانيكى مةترسيدار لة رِيَرِةوى ئاينى 
رِاستةقينة بةرةو دةمارطريى خيلةكى ورِةطةزى نةفامى بةدى دةكرىَ ، ئةوةى 

،ئةو تيَرِوانينة زؤر بة لةئةمةويةكان نةبواية بة مواىل ناو دةبرا يان )علوج(، 
رِوونى لة ثانتاييةكى فراوانى فقهى ئيسالمى رِةنطى داوةتةوة، لة فقهى ئيمامى 
شافيعى وئيمامى ئةمحةد و ئيمامى ماليك ومرياتطرانى وزؤر بة زةقرت 

، هةرضةندة لةفتواكانى ابن تيميةوعةرةب بةسةر عةجةم وكورد)فةزل(كراوة
 ةسةر بنضينةى رِةطةزورِةنط وضينايةتى .دةقى ئاشكرا دذ بة)فةزل(هةية ل

-88)وليد بن يزيدطةيشتة رِادةيةك خةليفةى ئةمةوى باوةرِى بة خودا نةبوو،-
ه(  ئةو خةليفةيةية ئينب قوتةيبةو زؤربةى شارةزايان بة بىَ باوةرِى وةسفى 126

ى ، شيعرى هةية طالتةجارِى بة خواو قورئان دةكا كاتىَ لة قورئان بينيويةت2دةكةن
 باسى )سزاو ثاداش(دةكا دةىلَ: 

 تذكرنى احلساب ولست ادرى             احقاماتقول من احلساب     

  3وقل هلل مينعنى شرابى                فقل هلل مينعنى طعامى      

                                                             
 . 53ايران تاريخ واحلضارة ص1
( بة زةنديقى 72،   د حممد عمارة لة)املعتزلة والثورة ص366حتقيق:  ثروة عكاشة ص–املعارف  -ابن قتيبة الدينورى  2

 وةسف دةكا
 72ص املعتزلة والثورة-د حممد عمارة   3
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بةرطرى فةقيهو زانايان ئةوةندة الواز بووبةرامبةر دةسةالت كة دةليَن نابيَت -
)كوفريكى بةواح(ى ليَدةبينى ،ئىَ ئةو خةليفةية هةر لةدةسةالت ياخى ببيت تا 

باوةرِى نةبوة كةضى لة فةرمانى ئةو خةليفةية ياخى نةبوون ..بةالم ئامادةبوون 
 زانايةكى فكرى وفلسفى لةسةر كوفر بسوتيَنن .

لة سةردةمى ئةمةوى وعةباسى رِا هةردوو زاراوةى ئةهلى قةلةم -
، ئيرتثرسي تةسةوف و ن( ليَك جيا بوويةوة)زانايان(وئةهلى سةيف)دةسةآلتدارا

تةركى دنيا..ئةو رِيشانةى هةية،  بةرة بةرةئاينى راستةقينة لة دةسةآلت و سياسةت 
دوور خرايةوة لةجياتى فقهيَكى خزمةت بة دةسةالت هيَشرتايةوة، ئةهلى عةقل 

اني لة وقةلةم بةرةبةرة ثةراويَز خران ،بوة هؤى زيادبوونى كاريطةرى فةلسةفةى يؤن
سنورى خؤى زياتر كارى لة هةندآ زاناى ئيسالمى كرد، لةوانة درومشى )إخوان 

كة بريتى بو لة : )فةلسةفةى يؤنان و شةريعةتى ئيسالمى يةكرت تةواو -الصفاء
 ،1دةكةن(

 

لة سةردةمى عةباسيةكان نةريتى نائيسالمى هاتة كؤمةَلطة ... هةروةك  _   
 .(2)فةلسةفةى ئيغريقي باَلي بةسةر ذيانى هزرى كيَشا

 _ 132يةكةم ئةزموونى وةزاري لة سةردةمى عةباسيةكان  لةماوةى  _   
 .(3)ك كة لة فارسةكان وةرطريا هاتة نيَو حوكمرِانى ئيسالميةوة232

                                                             
 81ل 21رةوشى فلسفى سةدةى-مسعودعبداخلالق 1
 -, بريوت, , ج: اإلسالم 2000املشرف العام: مجيل مربك, طبعة األصلية  –املوسوعة األديان يف العامل  (2)

 .15ص
 . 143ص3طبعة القاهرة ج–موسوعةسفريالتاريخ  -أ.د.حممد احلرب (3)
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رةكانى خةالفةت زؤر بوون، بؤ منونة لة يةك كاتدا سيَ خةالفةت سةنتة _   
ئةمةويةكان لة (2 عةباسيةكان لة عيَرِاق. (1 بةناوى ئيسالم هةبوون:

فامتيةكان لة ئةفريقيا و سةقلية و باكورى ئيتاَليا، دواتر مسرِ و  (3ئةندةلوس.
 .(1)بةشيَكى طةورةى شام

ةلَ مورابيتة مةسيحيةكان دن كرد لةطهارِوون رِةشيد دةستى بة هاوكاريكر _
، طفتوطؤيةكى لةبةشى ئةندةلوس كرد لوس دذي خةالفةتى ئيسالمىلة ئةندة

هةية دةربارةى ثةيوةندى طوماناوى نيَوان هارِوونة رِةشيد لةطةلَ ميَذوويي 
 .(3)خؤ ياخود لة رِيَطةى بازرطانى نهيَنىو، رِاستة(2)شارملان

 

 بة رِؤذئاواييكردن لة سةردةمى عومسانيةكان: 
بةشيَك ثيَيان واية نةك بة رؤذئاوايي كردن بةلكو خودى عةملانيةت لةجيهانى  

)قانون نامة( سليمان قانونى ئيسالمى بؤسةردةمى سولتان سةليم دةطةريتةوة ،
بالوكردةوة سودى لة ياساكانى جيهانى )نا ئيسالمى( وةرطرت، دوايش هاوسةرى 
لةطةل رؤكسيال كرد كة خامنيَكى يةهودى زؤر ذير بوو ،لةوةوة هةنديَك ثيَيان واية 

..ئيرت لةدواى ئةوة رِيشةى عةملانى لة جيهانى ئيسالمى بؤ ئةو خامنة دةطةرِيَتةوة،
 ةكان دةست ثيَدةكات بةو شيَوةيةى خوارةوة : طويست

بؤ يةكةم ةناوبرد ئينكشاريةكانى ل (سوَلتان مةمحودى دووةم)لة سةردةمى  _1
 .بةرطى سوثاى خةالفةت بووة ئةوروثيانة ز 1826لةساَلى جاريش 

                                                             

 . 6307م ص2004 4بريوت, ط–الفقه األسالمى وأدلته, مؤسسةاألحباث العربية –د.وهبة الزحيلى  (1)
 دارملا  بة دامةىريَنةرى دةوََةت  فةرةةنسي دادةنسيَ  و  اوسةردةم   ارةوونة رةةدتد بوو. (2)
م 1963بغداد –العروبة بني الشعوبية واألستعمار, مطبعة دار التضامن –حامد غضبان الراوى  -ينظر:أ (3)

 .–2005 11املوسوعة العربية .. املصدرالسابق ج-ب 22ص
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ز بؤ دةستوريَكى تيَكةلَ لةنيَوان 1839سوَلتان عةبدوملةجيد ساَلى  _2
، لةو اكانى شؤرِشي فةرِةنسي دةسيت هةَلطرتشةريعةتى ئيسالمى و بنةم

 - شةريعةت هاتة ئاراوةيَك لة ياسا بؤ هاوبةشكاتةوة بؤ يةكةم جار رِاستةخؤ 
 .)سةرضاوةى بةتاقى تةنها شةريعةتى ئيسالم نةبآ(

ةورِوثا بة وةرطيَرِانى كؤمةليَك خويندكار ضوونة ئز 1830هةر لة  _3
وةك هةوَليَك بؤ ئةوةى  ،ثةرتوكةكانى فؤَلتيَر و رِؤسؤ و مونتسيكؤ طةرِانةوة

ئاينى مةسيحى هزرى ئةورِوثي بَلاوبكةنةوة، كة لة سةدةى هةذدةم دذي 
 شؤرِشي كرد.

عومسانيةكان ضوونة نيَو )خيَزانى ئةورِوثي( كة ثاش  1856لة ساَلي  _4
 .(1)ز هاتة ئاراوة لةسةر بناغةى عةملانيةت1648ئاشتةوايي ويستفاليا ساَلي 

 -لة ميسرِ )كة واليةتيَكى عومسانى بوو( موحةمةد عةلي )والي مسرِ _5
دةستى كرد بة دروستكردنى ة دةست(ز دةسةَلاتى طرت1805لةساَلي كة

، هةر لةم ساَلةدا ضاكسازييةكانى موحةمةد (2)سوثا لةسةر سيستةمى فةرِةنسي
عةلي بة رِةط و رِيشةى عةملانيةت دادةنريَت، هةروةك ثشتى بةست بة 

 هةناردنى دةرضووانى ئةزهةر لةثيَناو ثسثؤرِى وةرطرتن لة ئةورِوثا.

                                                             

 .6305الزحيلى .. املصدرالسابق ص  (1)
نسا  ةروةك دواتس دةردةكةوىَ، َة كات  ملمالنيَ َةِةلَ خةالفةت و مةد وةَي ىؤر نزي رت بوو َة فةرةةموحة (2)

دتة ِةرةايةوة كة َتَوةى  ئةوى بؤ 1860دةس  بةسةرداِستن  دام، بة بسةياريَك َة كؤنطسةى َةندة  ساََي 
  اتبوو، فةرةةنسائ بةدداري نةكسد بة ؤي رةاىينةبوو  بة بسةيارةكان  دذي موحةمةد وةَي.
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كخراوى دروستكرد و يَسوثايةكى رِ(لة تونس )ئةمحةد ثاشا باى يةكةم  _6
قوتاخبانةى زانستة سةربازييةكانى كردةوة و كة ئةفسةر و مامؤستا فةرِةنسي و 

 نطليزةكان تيَدابوون.يئيتاَليا و ئ

كة لة ضوارضيَوةى دةوَلةتى عومسانى نةبوو بةَلام بةشيَكة لة  _لة ئيَران  _7
ز كؤليذي زانست و هونةرة سةربازيةكانى 1852ساَلى  _ى جيهانى ئيسالم

 لةسةر بناغةى رِؤذئاوايي كردةوة.

لة رِيَطةى  ز بزوتنةوةى بةرِؤذئاواييكردن1860لة لوبنان هةر لة ساَلي  _8
نيَردراوةكان دةسيت ثيَكرد، لةويَوة بؤ مسرِ لة سايةى حوكمى خديَوى 

لة ساَلي  بةشيَك لة ئةورِوثا، ئيسماعيل كة ئاماجنى ئةوةبوو مسرِ بكاتة
وكات بوو لةطةلَ سةردانى ى كرد كة هاز خديَوى سةردانى ثاريس1767
عةبدولعةزيز، ئةو كاتةى بة ثيل داخوازى ئيمثرِاتؤرِ ناثليؤنى سيَيةم  سوَلتان

ضوو بؤ ئامادةبوون لة ثيشانطاى طشتى فةرِةنسي، هةر دووكيان بةرةو 
 ي دةضوون.تةوذمى شارستانيةتى رِؤذئاواي

بة نيَردراو و تةبشرييةكان  ام يةكةم كةس بوون ثةيوةندياننةسرِانيةكان ش _9
نطليزيان وةرطرت، هةروةك هانى يكلتور و رِؤشةنبريي فةرِةنسي و ئكرد، 

عةملانيةتى ئازادخيوازيان دةدا، ئةمةش لةبةر ئةوةى بةرامبةر دةوَلةتى  عومسانى 
كةوت كة بةَلطة بوو لةسةر ئةوةيان ليَ دةرَلسؤزيان نةبوو، خؤشةويست و د

سةرسامبوون بة رِؤذئاوايي و بانطةشةكردن بؤ شويَنكةوتنى، ئةمةش لةو 
لةوانة:  _رِؤذنامة و طؤظارانة دةركةوت كة دايامنةزراند و كاريان تيَداكرد 

 ئةوانة(، 1883 _ 1819، بةترِس بستانى 1871 _ 1800ناسيف يازجى 
و نةتةوايةتى دةكرد، كة  ةرِةبضيَتىانطةشةى بؤ عب نةكةم مةسيحى بووي
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باوةرِ داية(، بةشدار بوو لة درومشى بريتى بوو لة )خؤشةويستى نيشتمان لة 
  .(1) ى بؤ تةورِات لةطةلَ ئةمريكيةكان )مسيس و كانديك(تطيَرِانى برِؤتستانوةر

طوزارشتة لة شكستة سةربازيةكان لرية زياتر  لة رِووى سةربازييةوة:   
بةرامبةر رِؤذهةَلات، سةرةتا لة ئةندةلوس دواتر ئةفريقيا تا دةطاتة هند، بةَلام 

ةبةندى وياليةتة لةدةستدانى ثللة ئةوةى كاريطةريةكى طةورةى هةبوو 
جنريةيةكى كاتى، بةم شيَوةيةى بةطويَرةى ز عومسانيةكان لة سةدةى هةذدةمةوة

 خوارةوة:

ز، يؤنان 1878ز، رِؤمانيا 1870ز، سرِبيا 1808ز، مصر 1774ةر مةج   
. (2)ز1913، ئةلبانيا 1911ز، تةرِابلوس )ليبيا( 1908ز، بولطاريا 1882

كاريطةرى ئةم شكستانة بةهيَز و رِاستةخؤ بوون لة بةهيَز كردنى هزرى 
عةملانيةت و ثاشةكشةكردنى هزرى ئيسالمى، بةَلام لة بةرةى رِووسي جةنط 

ز بووة هؤي الدانى سوَلتان بةهؤي 1875ة دذي عومسانيةكان لة ساَلي ل
بابةتى ئةم سةرثةرشتيكردنى  بةرِيَوةبةرايةتى نيَودةوَلةتىقةرزدارى جةنط و 

 .(3)قةرزة و كارى دانةوةى كرد

يةكةم تةحةداى مةترسيدار دةركةوتنى بابةتى سةربةخؤيي لوبنان بوون لة 
سةنتةرى خةالفةت، ضريِؤكةكة بةم شيَوةية بوو: ثيَطةى فةرِةنسا و 

                                                             

حممد  -, ب147-145املوسوعة امليسرة .. املصدرالسابق ص -أ ئةم ىانتاريا  َةم ثةرتوكانة وةرِرياو : (1)
صحوة رجل املريض .. -بنى مرجة  -ج 92-91العلمانية .. املصدرالسابق ص  -مهدي الشمس الدين
 .-261, -165املصدرالسابق .ص

التطور السياسى املعاصر فى العراق, وزارة التعليم العاىل والبحث –د. وميض مجال عمر النظمى واخرين  (2)
 -31جامعة البغداد ص-العلمى

 112املسلمون .. املصدرالسابق ص–د.عدنان على  (3)
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ببوو، كة بووة هؤي  ئينطليزةكان لة نيَوان مارِؤنيةكان و دروزةكان دابةش
رت بؤ دةوَلةتة ان، لة كؤتاييدا سوَلتان دةستيهةَلطئاشوبي مةزهةبي لة نيَواني

كة سيستةميَكى بةرِيَوةبةرى تايبةت بة جةبةل لوبنان بدات و  ئةورِثيةكان
 ىنةسرِانيةكان حوكمدارى بكةن، بةم شيَوةية ليَرة و لةويَ وياليةتةكان

لةدةستدةدا، بةَلام بة هؤي بزوتنةوة ناوةخؤييةكان ياخود سةرةجنامى جةنطى 
تانةوة .. بؤ مةغريب و دووورطةى داطريكارى، لة زةرياى هندي و ئةفغانس

عةرِةبي و مسرِ و باكورى ئةفريقيا و شام كة لة كؤتاييدا دةوَلةتى عومسانى 
طةورة هات  ىتوشي شكست دوا جارجةنطى جيهاني يةكةم و كةوتة تةَلةى 
   .(1)ثاشان رِووخا

بةهؤى طرنطيةكةى لة طؤرِةثانى سةربازي كةمرت نيية،  لة رِووى هزريةوة:   
ملمالنيَى باىل فقهى وباىل فكرى فلسفى و شكستى فكرى  ووشيارى 

و لة هزرى ئيسالمى دةستةوةستان بولةجيهانى ئيسالمى زؤر سست بوو ،
و ثرسة هةنوكةييةكان، لة اليةكى ترةوة تيَكطريانة  رِوبةرِوبونةوةى ثيَشهات

و بةبيَ هزرية ناوةخؤيةكان )لة نيَوان قوتاخبانة ئيسالميةكان( بةردةوام بو
ضارةسةر، دواتر ثةنايان بردة بةر فةلسةفةى يؤنانى بؤ دؤزينةوةى ضارةسةر، 

هزرى ئيسالمى سةريانهةَلدا كة  رِيشةى ئةم قةيرانانة لة ناوةخؤىرِةط و 
نةيتوانى رِاظةى هةنديَ دياردةى سياسي رِؤذئاوايي بكات، بةتايبةت ملمالنيَ 

دروستبوونى ناكؤكى و َلات، كة بووة هؤي ةسياسيةكان لةسةر دةس
ى ئيسالم لةثيَناو ثةردةثؤشكردنى ثاَلنةرة سياسيةكان، بةكارهيَنانى خراثي ئاين

بةتايبةت ثاش ياخي بوونى معاوية و داطريكردنى خةالفةت، كة بووة هؤي 
ئةوةى هيَدى هيَدى زانايان لة دةسةَلاتى سياسي دوورخةنةوة، ئةمةش 

                                                             

 128 – 111املسلمون .. املصدرالسابق ص -عدنان مقتبس من الكتاب د. (1)
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ت، قورئان و سوَلتان، زانايان تاى درزى نيَوان: ئاين و سياسةةسةر
كاربةدةستان )ثيَنوس بةدةست و مششيَر بةدةست( ..، ئةم درزة يارمةتيدةر 

رؤذيَك ديَت قورئان و بوو بؤ خراث تيَطةيشنت لة هةنديَ فةرموودة وةك: )
)1)لة قورئان جيا مةبنةوة سوَلتان ليَك جيا دةبنةوة ئيَوة (، )) ئةطةر (2(

ةرطاى زانايان بينران ...( بةم شيَوةيةش )وا كار بؤ دةسةَلاتداران لةبةر د
باسي لةاليةك دونياكةت بكة وةك ئةوةى هةرطيز نامرى ...( وةك ئةوةى 

دةسةَلاتداران و باسي دةسةَلات و و لةاليةكى  ئان و زانايان و دوارِؤذ قور
دونيا دةكات، ئةمةش بة كردار بةرجةستة بوو دواى ئةوةى معاوية بة هيَز و 

 و ستةم فيَلَ دةستى بةسةر خةالفةت داطرت، سيستةمةكةى بؤ ثشتاوثشتى
كة بووة هؤي دووركةوتنةوةى كؤمةَليَك سةركردة و زانايان وةك  طؤرِى

ئةنسارى  ئةبو موساي ئةشعةرى، ئةبو ئةيوبى )سةعدى كورِى ئةبي وةقاس،
ب اَليمةش واى لة عةلي كورِى ئةبي ت...( بؤ دوورة ثةريَزى لة سياسةت، ئة

كرد باسي ئةوانة بكات كة دوورة ثةريَزيان لة سياسةت هةَلبذارد و وتى: 
)ئةمانة حةقيان شةرمةزار كرد و ناحةقيان سةرنةخست(، ئةم دووركةوتنةوةية 
لةسياسةت بووة هؤي جياكردنةوةى ثلةبةندى نيَوان ضةمكة يةكانيةكان: 

ياخود  ياساشةريعةت و دونيا و دوارِؤذ، زانا و كاربةدةست، عةقلَ و نةقلَ، 
دةسةَلاتى ئامسانى و دةسةَلاتى زةوى،  ئاينى ئامسانى ياساى زةمينى )دةستكرد(،

ئاين و نيشتمان، دواتر جياكردنةوةى ئيسالم و موسَلمانان ... ئةم 
جياكردنةوةية بةردةوام بوو تا زؤربةى رِةهةندةكانى ذيانى ئاسايي و ئاَلؤزى 

دوورة، .. لة كؤتاييدا زانايان رِوويان كردة  طرتةوة، ض رِؤذانةيي ض ئةوةى
                                                             

 زرى ئتسالم   اودتَوةى فقه  ئتسالمتة، فقه ئةو ىانستةية كة مسؤظ َة دةريعةت تتَتدةِات، بةََام  زرى  (1)
 .ئتسالم  ئةو ىانستةية كة مسؤظ َة وةقتدة و باوةرةى ئتسالم  تتَتدةِات

 (4348(, وذكره إبن احلجر فى املطالب العالية )264\1(والصغري )90\20أخرجه الطربانى فى الكبري ) (2)
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ثيَنووس و مينبةر و بابةتة رِؤحي و دوارِؤذييةكانى ئومةت و ثياوة 
دةسةَلات و ضةك و كاروبارة  سياسيةكانيش )دةسةَلاتداران( بؤ كورسي

دونياييةكان ضوون، لةبةر ئةوة لة ثامشاوة و كلتورى ئيسالمى ثةرتوكى زؤر 
 جطة لة هةندآ سةرضاوةى دةطمةنى وةكت هةية، كةم لةبارةى سياسة

بةشيَكى زؤريش لةو ،...ابن تيمية(،طرق احلكمية، احكام السلطانية  -)سياسة الشرعية
جؤرة كتيَبة بةدةستنووس ماونةتةوة بة هؤى مقةسى سانسؤر يان لة بةر ترسى 

ثيَطةى سياسةت لة )باشرتين زانست( بؤ )ثةنا دةطرم بة خوا لة ، 1خؤى
كة ثيَشرت رِيَكةوتنةى  ( دابةزى، لة جيهانى ئيسالمى ئةوتان و سياسةتشةي

مؤسؤلينى( بةرجةستة بوو، موسَلمانان بة دريَذايي  _باسكرا )لة نيَوان ثاثا 
  ذيانيان بؤ دةسةَلاتداران بوون لةدواى مردن رِؤَلي ئاين ديَت.

لةاليةكى ترةوة لة كاتى بةيةكطةيشتنى كلتور و رِؤشةنبريي نيَوان هةر    
دوو شارستانيةتى رِؤذئاوايي و ئيسالمى هةروةك نةريت واية دةبيَتة هؤي 
كارليَككردنى هةر دوو كلتورةكة، لة سةرةتادا رِؤذئاوا سودمةندى يةكةم 

اوةرِؤكى عةملانيةت ، ئةمةش شتيَكى سروشتية بؤ رِؤذئاوا، لة مانا و ن(2)بوو
ناكاتةوة و وةك تاكة سةرضاوةش وةريناطريَ(، بةَلام ناطؤرِيَ )كة ئاين رِةت

ثيَضةوانةى رِاستة، واتا ئةم شيَوازة بؤ ئيسالم كاريَكى ئاسايي نيية، هةر 
دةستكارييةك لة بةرنامة و ثرِؤطرامى ئيسالمى بكريَ بة زيادكراو هةذمار 

، ئةمةش ماناى ئةوة المى هاوبةش قبولَ ناكاتدةكريَت، ضونكة شةريعةتى ئيس
نيية كة كؤمةَلطةى ئيسالمى بونياتى مةعريفي و شارستانيةكةى داخراوة، 

                                                             
ئارام قادر(تيايدا ئةو ليستة دوورو دريَذةى ئةو كتابة سياسيانةى   -بؤ زياتر برِوانةثاشكؤى كتيَبى )ئيسالم وسياسةت1

 ة .لةاليةن زانايانى ئيسالمى نووسراوةتةوةو بآلو نةكرايتةو

سةرضاوةكان  ئةوا  جةخ  َةسةر ئةوة دةكةنةوة كة يةكةم مةدخةلَ كة ئةورةوثاى رةؤدن سدةوة  (2)
 ثةرتوكةكان  ئتنب رةودد بوو.
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بةَلكو دةروازةكانى زانست كراوةن تا ئةوةى بةرنامةى ئيسالم دةستى 
، بة تايبةت لة ماوةى الوازى مةعريفي كة جياكاري لةنيَوان (1)ليَنةدريَ

وةى بةرنامةيية نةدةكرا، هةروةك لة كؤتاييةكانى الوازى ئةوةى زانستى و ئة
، بةم شيَوةيةش ئاسانة رِيَزى هةر يةكيَك لةمانة خةالفةت و باَلادةستى ئةورِوثي

بطرن: ئينب رِوشد، ئينب خةلدون، غةزالي و زؤريَكى تر ... لةاليةن 
ة و رِؤذئاواوة ئةمةش لةبةر ئةو خزمةتةى كة ثيَشكةشي مرؤظايةتيان كردوو

رِيزبةندكردنى بة عةملانيةت وةك رِيَزيَك، بةَلام باَلادةستى فةلسةفةى يؤنانى 
بةسةر كلتور و رِؤشةنبريي ئيسالمى واتا شةريعةتى ئيسالمى كةموكورِى 
تيَداية و ثيَويستى بة رِيَكخسنت و تةواوكردنة .. ئةمة بة دةقي ئايةت 

 نَصِيًبا ُأوتُوا الَّذِينَ إَِلى تَرَ َأَلْم) )رِةتكراوةية، وةك ئةوةى خواى طةورة دةفةرمويَ: 
 آل(   مُْعرِضُونَ وَهُْم مِْنهُْم َفرِيٌق يَتَوَلَّى ثُمَّ بَْينَهُْم لِيَْحُكمَ اللَّهِ كِتَابِ إَِلى يُْدعَْونَ اْلكِتَابِ مِنَ

 ئايا نابينى ئةو كةسانةى بةشيَك لة ئامسانيان ثيَدراوة كاتيَك)واتة: ، [23] عمران
بكات لة  بانط دةكريَن بؤ الي كتيَيب خوا )تةورات( تا فةرمانرِةوايي

نيَوانياندا، ثاشان دةستةيةكيان ثشت هةَلدةكةن و لة كاتيَكدا ئةوان 
ئةزمونى رِؤذئاوايي هةر لة  لةطةلَ ئةوةش فةلسةفةى يؤنانى و سةرثيَضيكةرن(،

 كلتور و رِؤشةنبرييةتى ئيسالميان لة دةرطاكانىسةردةمى عةباسيةكانةوة 
 (2) ى سةفا(داوة بة شيَوةيةكى فراوان، .. هةتاكو لة )ثةيامةكانى ئيخوان

دةبينني درومشيان ئةمة بوو كة دةيانوت: )كةى فةلسةفةي يؤنانى و شةريعةتى 
(، بةو بوون لَمئيسالمى لةطةلَ يةك رِيَكخران ئةوكات دةطاتة ثلةى كا

                                                             

 حممد باقر صدر يف كتابه )إقتصادنا..( –يف سبيل توضيح ذلك انظر اىل فرق بني املذهب والعلم: (1)
بةسسةة بوو، سةرسام بوو  بة  زرة يؤنانتةكا  بة تايبةت ثةجناو يةك ثةيام   ةََطستبوو، سةنتةريا   (2)

فتساِؤرس ىؤر ِسنطتا  بة مامتاتتك دةدا، بةََام ثةيام  ئتخوا  سةفا َة فةَسةفة َةمانة ثتَ هاتبوو: 
 –. ومنجد اللغة واإلعالم 33املصدرالسابق ص بسةوانة:..(  )مامتاتتك، َؤذيك، سسود ، دةروونناسي، ئةخالق،

 .إعالم28ص
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وازى و نةزانى تيَكةوتووة بة فةلسةفة نةبيَت ثاك بةَلطةيةى شةريعةت ال
، بؤ موعتةزيلةكانيش بة هةمان شيَوة بوو، زؤري تريش. كارةكة (1)نابيَتةوة

تةنها لةسةر تةوذمة هزريةكان كورت نةكراوةتةوة، بةَلكو بة تةوذمة 
 (3)، ياخود سؤفيةكان(2)كؤمةَلايةتى و مةزهةبيةكان طةيشت، وةك دروزةكان

جيهانى ئيسالمى بة ئةزموونة  فراوانى ةمانةش، ثشتبةستنىو جيا ل
اليةنةكانى ترى زانستى و تةكنيكى و سياسي بةردةوام بوو  لة رِؤذئاواييةكان

... بةتايبةت لة ماوةى خةالفةت )ثياوة ثريةكة(، بةرِؤذئاواييكردن بووة 
  دةرمانى هةموو دةرديَكى خةالفةت ..

دياردةى هاوشيَوةى ئةو رِووداوانةى كة لة نيَوان عةملانيةت و  ناوةخؤيي:   
لة ساَلي  الهوتى لة ئةورِوثا رِوويدا لة جيهانى ئيسالميش رِووياندا، بؤ منونة

ز رِيَكةوتنيَك لة نيَوان زاناى ئاينى موحةمةدى كورِى عةبدولوةهاب 1737
كورِى لةطةلَ حةمةدى كورِى سعود كرا لةسةر ئةوةى كة موحةمةدى 

عةبدولوةهاب ثيَشةواى ئاينى بطريَتة ئةستؤ و بن سعوديش سةرؤكايةتى 
بة شيَوةيةكى فةرمى رِيَكةوتنةكة هةر بةردةوام بوو ثاش ئةوةى  ،(4)دةوَلةت

يةكةم ، ئةمةش (5)ز لةاليةن سعوديةوة هةَلوةشيَندرايةوة1929لة ساَلى 
: ئاين ينا بة جياكردنةوةىانيةت و داني بوو بة حوكمى عةملدانثيَدانانى خؤرِاي

لة سياسةتى دةوَلةت، زانايان لة دةسةَلاتداران ..، دةوَلةتى سعوديةى لةسةر 

                                                             

 78ج: الفرق اإلسالمية .. املصدرالسابق ص-موسوعة األديان يف العامل (1)
 .76-74انظر املوسوعة األديان .. املصدر نفسه, ج: دروز املوحدون ص  (2)
-12ص 1988جامعة املستنصرية, بغداد–حركة األستقالل العربى, رسالة املاجسرت –د.صاحل العابد  (3)

 ف الوهابى السعودى()هذه األتفاقية مشهورة بتحال13
 385م ص2006  1بريووت ,ط-دار املعرفة–حتمية التغري فى الشرق األوسط –د أمحد طحان  (4)
 .29 – 28د.صاحل .. احلركة األسقالل العربية .. املصدرالسابق ص  (5)
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ئةم بناغةية دامةزراند، كردنةوةى دةرطا داخراوةكان لة دواى ئةمة بؤ 
بؤ منونة لة ميانةى  كراوة، مةترسيدار لةاليةن هةنديَ زاناى ئاينى بانطةشةى

كة )عةبدولرِةمحان  _ى دارِووخانى موسَلمانان هؤكارةكان _شيكردنةوةى 
لة كؤتاييدا  (1)( هؤكاري تؤمار كرد86ثيَشكةشي كرد كة تيَيدا ) كةواكيب(

بة رِاشكاوى دانينا بةوةى شةريعةت بؤ هةموو كات و شويَنيَك و رِةطةزة 
ةوة بضيَتى بة ئيسالمةجياوازةكان شياو نيية، لة ثةرتوكةكةى )أم القري( عةرِ

عةرِةب  بةستؤتةوة .. لة هةنديَ جار زيادةرِةوى كردووة و دةَليَت: 
، بانطةشةى بؤ ثةيرِةوى عةملانيةت (2)شياوترين نةتةوةن بؤ ئةوةى ببنة ثيَشةنط

، موحةمةد عةبدة دةَليَت: ))لة ئيسالم (3)دةكرد بؤ بةرِيَوةبردنى دةوَلةت
اريكردنى ضاك نةبيَت بؤ دةسةَلاتى ئاينى نيية تةنها دةستةَلاتى ئامؤذط

زؤر ، ئةم تيَرِوانينة (4) بانطةوازكردن بؤ ضاكة و دوركةوتنةوة لة خةراثة((
 َلتيَر( و جيا لةمانةش لةوانةنزيكن لة تيَرِوانينى هةر يةكة لة )سثؤنزا( و فؤ

شبلي عسمى دةَليَت:  شؤرِشيان دذي ئاين كرد لة ئةورِوثا، لةم بارةيةوة
كة ثياوة ئاينة ئازادةكان  19ئاينى لة سةدةى  ))بزوتنةوةى ضاكسازى

ثيَشةواييتان دةكرد دذي ئةو شيَخ و زانايانةى كة ثاَلثشتى دةسةَلاتى 
وةك ئةفغانى و كةواكيب و موحةمةد عةبدة، بؤ  ستةمكارى عومسانيان دةكرد

بَلاوبونةوةى رِةوتة سياسية هاوضةرخةكان لة دايك بوو وةك سؤشياليستى و 
، زؤر جار هةمان درومشيان بةرزدةكردةوة لة (5) عةملانيةت(( دميوكراسي و

                                                             

 ةرةةبي   ةنديَك حزبي نةتةوةيي ووةك بنضتنة  اودتَوةي بانطةدةى فادتزم و ناىى و تورانتة .. ثادا (1)
 وةك )حزبي بةوسي وةرةةبي ئتشرتاكتة(.

 38العلمانية.. املصدرالسابق. ص -شبلي عيسمى  (2)
 28املصدر نفسه. ص (3)
 . 34املصدر نفسه. ص (4)
 ..39املصدر نفسه ص (5)
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دذي ئاين و وةرضةرخانى بؤ عةملانيةت لة ئةورِوثا، بؤ  نكرد كاتى كودةتا
 منونة كاتيَك سةعد زةغلول درومشى )هيالل خاضي لة باوةش طرت(

بةرزكردةوة ئةم درومشةشي لةطةلَ دةوةتةوة )ئاين بؤ خوا و نيشتمانيش بؤ 
، وتةيةكيش هةية دةدريَتة ثالَ موحةمةد عةبدة، تيَيدا هاتووة: (1) ن(هةموا

)ئةطةر عةقلَ و نةقلَ تيَكطريان ئةوا ئةوة وةردةطرين كة لةطةلَ عةقلَ 
، ئةبوو عةالى (3)، ئةمانةش نزيكن لة بؤضوونةكانى: هوئايتهد(2) دةطوجنيَ(

ةى ))هيض ، ئيخوان سةفا، ئينب روشدى طوجناندن خاوةنى وت(4)مةعةرى
تيَكطريانيَك لة نيَوان بريوباوةرِى ئاينى و عةقلَ دا نيية، بةَلام لةسةرمانة ئاين 

، لة كؤتاييدا شيَخ عةلي (5)بةطويَرةى داخوازيةكانى عةقلَ ليَكبدةينةوة((
شيَخى ئةزهةر ثةرتوكيَكى بةناوى )ئيسالم و سيستةمى حوكم(  عةبدولرِةزاق

لة ئيسالم دةوَلةت بوونى هةبيَت، لةبةر ئةوة دةركرد تيَيدا رِةتيكردةوة كة 
 .(6)هةنديَ نووسةر دوو دلَ نةبووينة لةوةى ئةمانة بة ماسؤنى هةذمار بكةن

                                                             

 .105املصدر نفسه ص (1)
 بتَدةنط بتَ ..ئةوةى دةََتَ  ئةِةر وةقلَ و ئاين تتَ طريا  با ىانس  قسة ب ات و ئاين  (2)
 ثتضشرت َتَما  وةرِستوو ..( 3)
-40. جاء يف موسوعة األديان العامل: ج الدروز املوحدون ص  105( املصدر نفسه ص عيسمى ) شبلي (4)

ةت  وةقلَ  ىيادةرةةوة َة ضريةؤكةى خوارةوة  اتووة:  اتووة كة خوا َةسةر دتَوةى ب.رةةط و رةيشةى با41
مةبةس  َتَي ئاين   _دةركةوتووة ... بة وةقلَي وتووة:  تض كةستَك ناضتَتة بة ةدت  منة ( العلى األعلى)

تةنها ئةوةى ثةميان  َةِةلَ تؤ و خؤدةويست  تؤ نةبتَ  ئةوةى ِويَسةايةََ  تؤ ب ات ِويَسةايةََي من   _دروستة 
 كسدووة، ئةوةى سةرثتَضي تؤ ب ات سةرثتَض  من دةكات(.

 147ة امليسرة .. املصدرالسابق صانظر: املوسوع (5)
ى 1831 ةروة ا ئةم جؤرة ملمالنتَتة رةوويدا، َة ساََي  361ص6. جاملوسوعة العربية .. املصدرالسابق (6)

كونسوََي بةريتان   ةوََي َةِةلَ واَي بةغداد دا بؤ ئةوةى رةيَودويَن  ثتَويس  بطسيَتة بةر بؤ خؤثاريَزى َة 
ثتَضةوانةى حوكمةكان  قورئانة بة ثاساوى:  ةوان  ئاين  رةيَطسيا  َتَ سد بةوةى ئةمنةخؤسي تاوو ، بةََام ثتا

رةىِاربوو  َة قةدةرى خوا نتتة، ىؤر منونةى تسيش  ةية، َةوانة ن ؤََي كسد  َة ثةيوةندى نتَوا  بارا  و  ةََم، 
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دياردةى هاوشيَوةى ئةوةى لة ئةورِوثا رِووياندا لة نيَوان ئاين و نويَطةرى لة    
ثيَويستة، بةَلام فةتوا درا كة تانبؤلَ رِووياندا، بؤ منونة ضاثخانة ئامرازيَكى سناوضةى ئة

ئةم ئامرازة بؤ يةكةم جار لةاليةن مةسيحيةكانةوة لة ، ضونكة (1)ئةم ئامرازة حةرِامة
، بةم شيَوة ثياوانى ئاينى لةبةردةم زؤريَك لة ثرؤذة (2) ز(1732لوبنان هات ساَلي )

اية كة نويَيةكان وةستان، لة كؤتاييدا هةموو كات منونةكةى وةك منونةى ئةورِوث
، بؤ دةستكةوتة زانستيةكانة و ثاشةكشة بؤ فةتواى ئاينيةكانةسةركةوتن بؤ 

بةرجةستةكردنى حوكمى هوايتد، ئةمة بووة هؤي دواكةوتن و دوركةوتنةوة لة 
بويَري ئةوةى واقيع، دواتر ئةفةنديةكان )ياخود عةملانيةتى نويَ( لة جيهانى ئيسالمى 

وةك لةمثةر و رِيَطر دابينَ لةبةردةم ثيَشكةوتن و  ثةيداكرد كة ئاين و ثياوانى ئاينى
لة سةردةمى خةالفةتى عومسانيش بةرةبةرة ئةزموونةكانى دواى هةر،  (3)نويَطةرى

هاتة نيَو خةالفةت لة ريَكخستنى  1789( وشؤرِشى فةرِةنسا1648-)ويستظاليا
ضةندين  بارودؤخ زؤر طؤرِا، 19تا كؤتاى سةدةى سوثا و ئيدارة و دةستوور و.. ،

نووسةر و فةرهةنط نووس و رِيَبازى عةملانى لةطةأل بزوتنةوةى مةشروتيةت 
 )دةستورى( لة نيَو عومسانى دروست بوو ،

بةم شيَوةية بانطةوازى نويَطةرى و طؤرِانكارى لة دَلي خةالفةتةوة هات و بووة 
                                                                                                                                                           

ى رقاب كل من يقول املطر من السيف البتار عل–ثةرتوكتَك َةالية  ثتاوان  ئاينتةوة دةضوو بة ناونتشان : 
 .  305طبيعة .. املصدرالسابق ص–املصدر:د.على الوردى  -البخار

 195الصحوة .. املصدرالسابق ص–موفق بنى مرجة  (1)
َة بنضتتنةدا َةِةلَ دؤرةدي فةرةةنسي دةركةوت، دواتس ثةيوةس  بوو بة : modernismنويَطةرى:  (2)

سةرمايةداري، ضتين بورجواىى، رةةوت  تاكطةرايي و رةؤدةنطةرى تس ثتَضةوانةى ثتَش ةوتنةكان  دةوََةت  
السايت سدنةوة و ثاريَزكاري، نويَطةرى َة ئةورةوثا بة نويَطةرى دووةم دادةنسيَ ، ثتَتانواية نويَطةر يةكةم َة 

دةِس  ثتَتا   ىنويَطةريؤنان  كؤ  سةريهةََدا، كة َة نويَساىى فساوا  تسة، بةََام ئةوانةى كة رةةخنة َة 
املوسوعة العربية ى سةريهةََدا بسةوانة: 1970( كة َة نزيك ساََي post modern _دةوتسيَ  )دواى نويَطةرى 

       وكذلك. 82ص  8.. ج 
 .361ص6املوسوعة العربية .. املصدرالسابق ج (3)
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 _و بزوتنةوةيةكى جةماوةرى و سياسي و دواتر ئايدؤلؤذي بةناوى )عومسانيةتى ال
جوان تورك( وةك الساييكردنةوةى بةريتانياى الو و ئةَلمانياى الو و  _توركياى الو 

مدحت ثاشا( زؤر جار ناوى  _ئيتاَلياى الو، ديارترين كةسايةتيان )نامق كةمال ثاشا 
تريان دةوت وةك سوَلتان مورِاد، ميَذووي دامةزراندنى دةطةرِيَتةوة بؤ ساَلي 

 1860ة هةنديَ سةرضاوةى تر دةطةرِيَتةوة بؤ ساَلي ل( 1)ز 1865ياخود  1864
ز، لة سةرةتادا بزوتنةوة ضاكسازييةكة لةناو نةطؤرِةكانى عومسانيةت 1859ياخود 

 1876لةساىل دابوو، هةموو ئةوانةى دةطرتةوة كة ضاكسازيان دةويست، 
ى هةر زوو طؤرِا بؤ كؤمةَلةى نةتةوةيي توركى بةناوعومسانيةى الو دروست بوو، 

موحةمةد رِةشيد )ئيتيحاد و تةرةقي( لةسةر دةستى هةر يةكة لة: )ئيربِاهيم تيمؤ، 
ز بةبؤنةى 1889. ئيسحاق سكوتلي( لة ساَلي جةركيس، د. عةبدوَلا جةودةت، د

و رِيشةى نةتةوةيي سياسي توركى  رِةط سالةى شؤرِشى فرنسا جارِدرا،100يادى 
( بةرطى 5نكني ئةلب )  دةطةرِيَتةوة بؤ نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةم، (2))تؤرانى(

)توران(ى نووسى وةك تيؤرى نةتةوةى تورك لة جياتى شةريعةت، ضةندين ناوةند و 
سةنتةر و حيزبى ترى عةملانى لة سةرانسةرى سنوورى خةالفةت دروست بوو، 

ةمى عةملانى هةذمار ضةندين رِةوشةنبريى عةملانيش لة توركةكان وةك نةوةى يةك
دةكريَن لةوانة: مدحت ثاشا، نامق ثاشا، تكيلن ئةلب، زيا ئةلب كؤك، أنور ثاشا، 

ز لة ثاريس بةسرتا 1907يةكةم كؤنطرةى )ئيتحاد و تةرِةقي( لة ساَلي     ..
)ئةمحةد رِةزا بةط( وةك سةرؤك هةَلبذيَردرا، ضاَلاكيةكانيان فراوان بوو تا ئةوةى 

                                                             

العراق, الرمادى -دار مكتبة األنبارم, 1987\1ط–السلطان عبد احلميد الثانى –ينظر: أورخان حممد على  (1)
 300-270ص

ئةو بؤضوونة  ةية كة رةةضةََةك  توركةكا  دةِةرةيَتةوة بؤ تؤرانتةكا ، دويَنتَ ة دةكةويَتة ناوةرةاست   (2)
دائرة  اتووة كة ناوى تريةى ستبسة  ةروةك َة ) ، ناوى تورك  َة تؤكتؤى ضتنتةوةئاستا و رةؤذئاواي ضني

 ..(دا  اتوةاإلسالميةمعارف 
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 ، ثاش1908/ 7/ 13و مةشرِوتيةتي دووةميان سةثاند لة ساَلى كودةتايان كرد 
سةالنيك، دواتر سييانةى دوورياخنستةوة بؤ  وسوَلتان عةبدوحلةميديان الدا ساليَك

، ضةمكى (1)ئةنوةر، تةلعةت، جةمال( دةركةوتن لة حوكمرِانى عومسانى نويَناسراو )
ذوويان دووبارة لةسةر نةتةوةيي توركى لةجياتى طةلي عومسانى بةكارهات، ميَ

نةتةوةى توركى لة جياتى ئيسالمى دارِشتةوة، ئةوةيان نيشاندا كة بناغةى 
تةميورلةنط و هؤالكؤ و جةنطيزخان خةراث نةبوون وةك ئةوةى لة فةرهةنطى 

نطى تؤرانيةكان بةَلكو ثاَلةوان بوون لة فةرهة  عومسانيةكان دا هاتووة ..
تؤرانى لة ساَلي  تةرِةقي طؤرِا بؤ بزوتنةوةيةكى حاد وكؤمةَلةى ئيت ئارِستةى...

واتة تؤرانى نويَ(، دةستيان كرد بة  _ (2)ز بةناوى ) ينى تؤران1913
جيَبةجيَكردنى ئةزمونة ئةورِوثيةكان بة سةرسامي لة دةستور و فرة حزبي و 

سةرساميةش ضوونة ثالَ ئةَلمانيا بوو لة جةنطى دةرةجنامى ئةو  نامةركةزى ...،
انى يةكةم وايان ئةزانى سةركةوتوو ئةوة، ئةم سةركيَشية بووة هؤي داطريكردنى جيه

 زؤربةى ناوضةكانى دةوَلةتى عومسانى لةنيَوشياندا ئةستةنبؤلَ، تيَيدا )مستةفا كةمال
 _ياخود بةطويَرةى هةنديَ ميَذوونووسان هةنديَك وةك  (3)( دةركةوتئةتاتورك

ئةوا ئةتاتورك دةرخراو  ... تاد (5)مورجةو بةنى  _ (4)عةبدولقةدير زةلووم
بؤ ئازادكردنى ناوضة توركيةكان، يةكةم كؤماري عةملانيةت لة ساَلي  بةرزكرايةوة !!

                                                             

يةكتَك َةمانة بةم دتَوةية دةستنتشا  دةكسيَ : ئةنوةر بؤ ئتسالم ، تةَعةت بؤ وومسانلي،  رةةوت   ةر (1)
 .جةمال بؤ توركضتَت 

 .188بنى مرجة.. الصحوة.. املصدرالسابق ص (2)
 _ختَزانتَ   رةبتس  يؤنانتة مستةفا كةمال، َة رةةضةََةك َة موسوعة العربية... املصدرالسابق املادة:  (3)

)ئةفسةريَ   َتَهاتوو بوو، سةركسدايةت  بةريطسي سدن  كسد َة ئةنادؤل، بووة يةكةم سةرؤك كؤماى توركتاى 
 نويَ )وةملان ( ناىناوى غاىى بوو، دواتس ملل  جتتف و ثادا  ئةتاتورك.

 .78ص 1962\لتوزيع داراألمة للطباعة للنشر وا–كيف هدم اخلالفة -عبد القدير زلوم  (4)
 .265صحوة رجل املريض .. املصدرالسابق ص-بنى مرجة (5)
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خةالفةتى  1924/ 3/3ز دروستكرا كة ثايتةختةكةى ئةنقةرِة بوو، لة ساَلى 1923
كانى ( لة بنةما12بة يةكجاري هةَلوةشيَندرايةوة بةطويَرةى بنةماى )ئيسالمى 

 ملانيويَلسؤن هةروةها بةثيَي مةرجةكانى لؤزان، بةم شيَوةية بووة يةكةم دةوَلةتى عة
، دواتر عةملانيةت لة زؤربةى دةوَلةتة عةرِةبي و ئيسالميةكان (1)لة جيهانى ئيسالمي

 بَلاوبوةوة هةر لة ئةندونيسياوة تا دةطاتة مةغريب بةم شيَوةيةى خوارةوة:
ران لةوالترةوة دووةم دةوَلةتى ئيسالمى ثاش دةوَلةتى عومسانى كة ئيَ _   

بوو، هيَدى هيَدى عةملانيةتى دزةى دةكردة ناوى يةكةم لة رِيَطةى 
ضاكسازيةكانى سوثا كة ثاش شكستةكانى لةطةلَ رِووسيا ناضار بوو، هةريةكة 

 .لة دةستدا (2)ز1813لة قةوقاز و قريغيزيا و ئةرمينيا لة كؤتايي ساَلي 

ندى رِةشةباى طؤرِانكاى يلةطةلَ رِووداوةكان لة نيمضة زةرياى ه _   
ند ثاش كوذرانى سوَلتان بيتؤى موسَلمان لة كاتى بةرطرى يهةَليكرد، لة ه

داطريكردنى لةاليةن بةريتانياوة عةملانيةت دةستى بة  (3)1799/ مايؤ/ 4لة 
( 1919 _ 1901خان ) وَلابجوَلة كرد، لة ئةفغانستان لة سةردةمى حةبي

لة كرد، ئةم طؤرِانكايية )بة عةملانيكردن( رِانكاى و عةملانيةت دةستى بة جوطؤ
بؤ سةردةمى نادر خان و زاهري شا دريَذبوةوة، زاهري شا لة كؤنطرةى 
نةتةوةيي حيجابي ئافرةتى خستة بةرثيَي خؤي و رِايطةياند كة تاريكى كؤتايي 

 .(4)هات

                                                             

َة رةاستتدا سعودية يةكةم بوو، بةََام ثتَ هتَنان  فةرم  دةوََةت  سعودية درةنط كةوت، َةبةر ئةوة توركتا  (1)
 بووة يةكةم.

 .125املسلمون .. .. املصدرالسابق ص-د.عدنان  - (2)
 .127املصدر نفسه.. ص  (3)
 .126املصدر نفسه..ص  (4)
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كة داطريكةرى ثيَطةيشتبا، لة بة هةر شيَويَنيَك دةطةيشت  عةملانيةت _    
، 1830، لة جةزائري 1791ند ثاش ساَلى يز، لة ه1883لة ساَلي  ميسر

ز، عيَرِاق و شام ثاش 1913، مةغريب لة ساَلي 1906تونس لة ساَلي 
جةنطى جيهانى يةكةم، لة هةريةكة لة ئةفريقيا و باشورى ئاسيا كارة بة هةمان 

ياسا دةستكردةكانى رِؤذئاوايان وةردةطرت، لة سوريا هةموو  ، (1)بووشيَوة 
ى ياسايي بةم شيَوةية بوو: د، رِيزبةن(2)ياساى مةدةنى مسرِيان ثيَكةوة وةرطرت

سا و ياساى دةستكرد و دواتر نةريت دواتر فقهى ئيسالمى و ثاشان رِيَ
بةم شيَوةية ، (3)دادطةرى .. شةريعةت بووة سةرضاوةيةكة يةدةط بؤ ياسا

َلةتة عةرِةبية نويَكان لةسةر بناغةى عةملانى دروست بوون، بة دةستورى ودة
ز لة ثيَكهاتة دا، لة 1958عةملانى هاوشيَوةى دةستورى فةرِةنسي ساَلي 

(دا هاتووة: ) فةرِةنسا كؤماريَكة بةش بةش ناكريَت، وَلاتيَكى 2مادةى )
بةرامبةر ياسا بؤ هةموو هاوَلاتيان  يةكسانىعةملانى دميوكراسي و كؤمةَلايةتية 

فةراهةم دةكات بةبيَ جياوازى بةهؤكارى رِةضةَلةك و رِةطةز  ياخود ئاين 
، تا رِادةيةكى زؤر هاوشيَوةى دةستورة عةرِةبيةكانة بة هةَلاويَردنى (4) ...(

وشةى عةملانيةت نةبيَت، لة دةوَلةتة عةرِةبيةكان ناوةرِؤكى عةملانيةتيان 
بةبيَ ئاماذةدان ثيَي، شةرعناسي ياسايي )بة فةرِةنسي كراو(  وةرطرتووة

عةبدولرِةزاق سةنهورى مسرِى رِؤَليَكى طرنطى طيَرِا لة بةهيَزكردنى 
 عةملانيةت لة ميانةى ثيَكهاتةى دةستورةكان و بةندةكانى.

                                                             

 .370 – 369ص  1املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة .. املصدرالسابق ج (1)
 .94العلمانية .. املصدرالسابق ص  -حمد مهدي مشس الدين ( 2)
 .94املصدر نفسه... ص  (3)
 .1958ينظر: نص دستور الفرنسى الصادر عام  (4)
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تةبشري، بؤ منونة لة لة ئةم ثرِؤسةية لة جيهانى ئيسالمى خاَلى نةبوو    
ياخود ثيَنج بنةما  _بةطويَرةى بنةماى عةملانيةت )بانتشاسيال  ئةندةنوسيا

ةخؤيي رِاطةياند ثيَش سؤكارنؤ بز سةر1945بةدواييةك هاتووةكان( كة ساَلي 
مليؤن موسَلمان واز لة ئاينى خؤيان بيَنن و ببنة  20ئةوةى ئةمة بووة هؤي 

ئةوةى ئةمةش ماناى واية جيهانى ئيسالمى ثاش   ،(1)مةسيحى كاسؤليكى
بناغةى ئاينيان لةدةست دا ئةو كات كرِؤكى بريوباوةرِ و شارستانيةت و 
كلتور و رِؤشةنبرييةت لةدةست دةدةن ... دواتر دةبيَتة شويَنكةوتة و 
الساييكةرةوة و دواكةوتوو، هيَرشي كلتور و رِؤشةنبرييةتى رِؤذئاوايي هةموو 

ذيانى تاكةكةسي  ذيانى رِؤذانةى موسَلمانى طرتةوة، بةثيَي داخوازى
موسَلمانان لة جلوبةرط و كاركردن و ثشوو )هةنديَكيان رِؤذي ثشوويان 
 كردة رِؤذي يةكشةممة، ثيتة ئيسالميةكانيان كردة ثيتة التينيةكان وةك توركيا(

    طؤرِان ... تاد.طؤرِانكاري بةسةردا هات، ثيَوةر و ثيَودانط و ميَذوو  (2)

 

 

  

                                                             

, دار 4ط –اشراف:د.نافع بن محاد اجلهنى -املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة  (1)
)هذه املوسوعة ختتلف عن املوسوعة امليسرة ..السابقة,  467الندوة العاملية للطباعة والنشروالتوزيع .... ص

 للتنويه(.-األحزاب-بلضافة كلمة
م جار بة نووستنةكان  خؤي ثتت  التتن  بةكار تَنا، كة يةكتَك بوو َة د. وةبدوََا جةودةت بؤ يةكة (2)

 . 4املصدر: مامليسانز... املصدر السابق ص0,دامةىريَنةران  ئتتحاد و تةرةقي، بة رةةضةََةك كوردة
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 لة جيهانى ئيسالمى نةوةكانى يةكةمى عةملانى

كى طشتى ناتوانني هةمو جيهانى ئيسالمى بةسةرديَر باس بكةين ،جطة لة باسيَ
نةوةكانى يةكةمى عةملانى توركى وعةرةبى وكوردى بة ووردتر باس دةكةين ، بؤ 

 كورد كةميَك بةدريَذ تر .

 نةوةى يةكةمى توركى
سةروو باس دريَذى لةسةربردةى سةرهةلدانى عةملانيةت ونةوةى يةكةميان بة  

باسي نةوةى يةكةمى عةملانى لة دةولةتى عومسانية نةك نةوةى  كرا ، لة رِاستيدا ئةوة
بةماناى سةربردةيةكة بؤ نةوةى يةكةمى توركى وعةرةبى وكورديش ، توركى ،

دةميَنىَ زؤر بة كورتى ناوةكانيان تؤماربكةين ، بةالم دواى سؤراغكردنيَكى 
ئةوانةى لةسةر نةوةى يةكةمى عةملانى تورك هةذمار دةكريَن سةرةتايي دةردةكةوىَ 

زؤربةى غةيرة توركن ، واديارة رِةطةزى تورك بةو ئةندازة ثيشكةووتوو نةبووينة 
لةنيَو دام و دةزطاى عومسانى ، زياترر بة بارودؤخى كؤمةاليةتى عةرةب ضووينة، 

وزارش بوة لة طيَاليةتى رِةطةزى تورك جيَى شانازى نةبوو، جار واية ماناى تورك ط
و بيَ ئيدراكى  )برِوانة: حماضرات يف نشوء القو مية  ـ ساطع العصرى، هةروةها 

محوى لة)معجم ياقوت د.عثمان علي(  –دراسات فى احلركة الكوردية املعاصرة 
اقليم السبع( دةليَت تورك وةك درِندة بوة بة)وحش اجلبال (وةسفيان -1البلدان ج

ةرؤكى فرنسا لةكؤنطرةى ئاشتى باسى لةوة كرد كةتورك دةكا،كليمنسؤرى س
)نقص الكفاءة(ى هةية ناتوانىَ ميللةتى ترى لةذيَردةست دابىَ، ئةوة بوة بنضينةى 

،لة رِاثؤرتى  (ى ئةو ريَكةوتنة132ياسايى ريَكةوتنى سيظةر بةتايبةتى مادةى)
وياليةتى موسَليش باس لة رِةضةلةكى تورك دةكا بة كريَطرتةى عةباسيةكان وئيرت 
ئةوةى هاتوة وةك جةرمانةكان بةكريَى طرتون، دةَليَت: بؤية لة نيَو عومسانى كة 

لةسةر دةستى 1900ناوى تورك دةهات وةك طةمذةو غةشيم سةير دةكرا تا 
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، بؤية كةمرت تورك لة ثايةى دةوَلةتى 1ى شانازى( بونة جيَ*)بزوتنةوةى عموم الرتك
،طومرت رِةوشةنبريو الئيكى و  عومسانى بو زياتر سةربازو فةرمانبةرى سادة بووة

ئيكوالرى ليَدروست بوة ،ئةوةى دروستيش بوة زياتر لةدةرةوةى ووالت وةرى 
)كة لةهةمان  طرتوة ،يان هةر لة بنةضةدا تورك نةبووينة ،لة نيَو ئةو ناوانةى خوارةوة

نامق كات بةنةوةى يةكةمى عةملانيش هةذمار دةكريَن( بةشيَى زؤريان تورك نني )
حممد رشيد ضةركةس، ئيرباهيم تةمؤ  كمال ثاشا ،ئايةتوال بةك ، ئةمحةد رةزا،

حسني جاهد، ضاويد  د.عبداللة جووت، د.ئيسحاق سكوتلى، زيا ئةلب كؤك،،
عت ثاشا، مجال ثاشا، تكينى ئةلب، زيا ئةلب ئةنوةر ثاشا، طل ،عصمت ئينينؤ بةط، 
بةشيَكى طرنطى دامةزريَنةرى بريى توركايةتى تؤرانى كورد  (، تةنانةت ...كؤك، 

. د.عبداللة جووت، 2( كورد بوينةالرتقى احتاد(دامةزريَنةرةكةى )4(لة )2بووينة، )
دوةكةى تريش )حممد رشيد ضةركةس، ئيرباهيم تةمؤ(يةكةميان  د.ئيسحاق سكوتلى،

 زيا ئةلب كؤك، عصمت ئينينؤ...زؤرى تريش ضةركةسي بوة دوةميان ئةرنائووتى ، 
، بة ثيَى هةنديَك سةرضاوة ئةوةى بناغةى ثةيوةندى نيَوان ئةملانياو كوردبووينة

شريف ثاشاى كورد  عومسانى ريَكخست ولةدوايدا ثيَكةوة كةوتنة بةرةيةكى جةنط
بوة، ئةوةى ثيتى التينى هيَنا ناو عومسانى هةر كورد بوو )د.عبداللة جودت( بووـ 

 مدحت باشا،لة رِاستيَدا ئةو ثياوة مونةزيرى توركياى نوىَ بوة نةك مستةفا كمال،
،  ةكة لة بنةضةدا سةر بة خيَزانيَكى يؤنانى ناوضةى رِيس -لةوانة:مصطفى كمال 

ويد بةط، ... لةبةنةضةدا زؤربةى سةرانى ئةو بزووتنةوة وةك : حسني جاهد، ضا
ئةنوةر ثاشا، طلعت ثاشا، مجال ثاشا، تكينى ئةلب، زيا ئةلب كؤك، .. رِةضةَلةك و 

 …رِةوتيان ليَلَ بوو، تورك نةبوون، 
                                                             

 عموم الرتك نةبوة رِةنطة لةطةل ئيتحادوالرتقى بيَت . *
 132، ص129، ص127ـ تقرير والية املوصل1
دامةزرينةرةكان بريتى بوون لة:دعباهلل جودت لة عربطري لةدايك بوة، ئيسحاق سكوتلى لة دياربةكر، ئيرباهيم ـ 2

 تةمؤـ ئةرنائوتى، حممدرشيد ضةركةسى.
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 نةوةى يةكةمى عربى 

 لطفيلة ناو عةرةبيش نةوةى يةكةمى عةملانيةت بريتني لة:)جنيب عازورى، امحد 
حسني، حممد  طه، قاسم أمني، مظهرامساعيل ، جؤرج ئونتؤنيؤساحلصرى، ساطحسيد، 
 بطرسعلى عبدالرزاق، ميشيل عفلق،سعادة،  انطواندروزة، سةالمة موسى،  عزة

، بنةماَلةى بستانى، سليم يازضى ، ، ميشيَل عفلق، أنطوانبستانى، شبلى مشيل، فرج 
ةرى عروبى ئيشيان كرد بةشى هةرة زؤرى ئةوانةى لةسةر تةو ناسيف يازجى.. (

مةسيحى بووينة لةوانة: حممد عزة دروزة، بنةماَلةى بستانى، سليم يازضى، جؤرج 
ئونتؤنيؤس، جنيب عازورى، ناسيف يازجى، ميشيل عفلق،شوبلى مشيل، سالمة 

لةميسر رِاستةوخؤ حزب دروست  1918لةساىل لة هةموان رِاشكاوة تر موسى...
، دواى ناوى طؤرِا بؤ حزبى وةفد)ئيستاش ماوة( (زبى عةملانى بوو بةناوى )ح

ياساى فةرِةنسى هيَنا ناو ميسر، هةندآ  1883خديَوى ئيسماعيل لة  ثيشووتر
وآلتيش لةطةأل داطريكردنى لةاليةن رؤذئاوا عةملانيةتيان هيَنا جيَى شةريعةت، لةوانة 

، عيَراق و وآلتى شاميش لةطةأل دروستكردن و داطريكردنى، تونس 1830جةزائري 
، نةوةى يةكةمى 1913لة ثةيرِةوكرد. مةغريب  1906ياساى فةرِةنسى لة 

دروست بوو،  1857،يةكةميان اجلمعية السورية لة  حزبةكانى عربى دروست بوون
 ، دواى ئةوانةى خوارةوةش دروست بون: 1875دواى مجعية العربية لة 

ـ مجعية بريوت ـ ساىل 2م لة دمشق وتةرابلس. 1875، مجعية العربيةـ 1
، 1889ـ  مجعيةالسورية الفتاةـ 4م. 1880 مجعية حقوق املرأة،ـ 3م.1880

العربي دامةزريَنةرى خرياهلل خرياهلل،  الوطنـ مجعية 5سةرؤكةكةى مجيل معلوف 
داميةزراند لة  مجعية رابطة )الوطن العربي(، جنيب عازوريـ 6م لةباريس.1895
ـ 8م.1908ـ  1907ـ   مجعية الشورى العثمانية، مصرـ 7م لة باريس.1904

داميةزراند  ـ مجعية القحطانية، خليل محادة9م لة استانة.1908ني ـ مجعية األخاء العثما
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 حزب الالمركزية،ـ 11م.1911لةثاريس،  فتاةمجعية العربية ـ 10م1909لة 
م، لقةكانى ضوة: دمشق، بريوت، 1912، مجعية بريوت اإلصالحيةـ 12مم.1912

سةرانى م لة نيَو ئةف1912ـ حزب العهد، 13حلب، بغداد، البصرة، املوصل..
  ـ مجعية العلم15م. 1913ـ مجعية العلم األخضر، د.فائق شاكر  ـ 14عراقييةكان.

   .1م1914ـ 
 

 
  نةوةى يةكةمى عةملانى كورد

 

بريى عةملانى  19كورديش وةك باقى ميلةتانى ناوضةكة لة كؤتايي سةدةى 
وجؤىل  ثيَطةيشت ،لة سةرةتاى سةدةى بيستةم ئةو برية بةرجةستة بوو لة هةندىَ جم

سياسي وفكرى وئيدارى وياساي تا طةيشتة دروست كردنى كؤمةلةو دةستةو حزب 
هةروةك لةسةروو باس كرا بؤ هةر ميلةتيَك هؤكارو زةمينةى طشتى هةبوة  ،

بؤهاتنى عةملانيةت لةهةمان كات هةندىَ هؤكارى تايبةتيش هةبوة ،بؤ كوردستانيش 
وبةش بوة لةطةل ميلةتانى ناوضةكة هةمان شيَوازى وةرطرتوة ، بةشةطشتيةكةى ها

لة تورك وعةرةب وفارس وئةوانى تر ،وا دةردةكةوىَ يةكةم جار تورك ثيَشرِةو 
بووبيَت يان عرب يان فارس ..ئاوا نية ، زؤربةى ثيشرِةوانى عةملانى نيَو دةولةتى 

طؤتةي)تا  عومسانى تورك نةبووينة ،زؤربةى عةملانى نيَو عربيش مسيحى بووينة ،
روثا لة كؤت و زجنريى ئايني رِزطارى نةبوو ثيَش نةكةوت، ئاواش ئيَمةى جيهانى ئةو

لةنيَو  زؤر باوى هةبوو،  ئيسالمى تا لة ئايينةكةمان رِزطار نةبني ثيَش ناكةوين (
تورك لةاليةن ئيتيحاد تةرةقي و كةمالي وتؤرانيةكان دةطؤترا سيستةمي ئيسالمي و 

                                                             
دراسات يف الوطن العربي....  -، ب445-444ـ املوسوعة امليسرة.. صـ لةو سةرضاوانةى خوارةوة وةرطرياوة: أ1

 81دـ االسالم والعلمانية... ص 311ل املريض.. ص. ج ـ الصحوةالرج64-60ص
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اني تورك هيَنا و شكستيشي لةجةنطي جيهاني يةكةم عومساني زياني بةيةكرِيَزي جيه
( زياتر توندي كردوون، بةتايبةتي دواي سةردانةكةي شاي 1914-1918)

ئةَلمانيا )ظلهامل دوةم( لة ثيش جةنط كة ئامؤذطاري كردبوون تورك طرنطي بة 
 ئاسياي ناوةرِاست بدا كة هةمووي توركن باشرتة لةرؤذهةآلتي ناوةرِاست.

حصري دةَلىَ عةرةبايةتي  تيعةبيش دةَليَن عةرةب بوة قورباني ئيسالم، سالة نيَوعةر
رِةسةن ترة لة ئايني، لةكاتيَكدا سيَ ئايني طؤرِا بةآلم عةرةب هةر عةرةبة، مةليك 

، 1فةيسةَليش لة وتاريَكي وتبووي )ئيَمة عةرةبني ثيَش حممد و عيسا و موسا(
بةهؤنراوة دةَلآ: ئيَمة كوردين و  )ئيرباهيم امحد(ى شاعري و برييارى كورديش

لةبنةضةدا ئةو بؤضونة . هةركورد دةبني،..ثيشى ئةديان هةر كورد بووينة...
الى)فيختة( بؤ ميللةتى مةزنى ئةملانيا هاتوة،دةىلَ ئيوةى ئارى ثيَش ئاينةكان 

،دةيةوىَ بَلىَ ناسنامةى ئاريةتى لةسةرووى هةمو ناسنامةيةكى  2ثيَشرِةوى جيهانن
، يةهودو عةرةب وزؤر ميلةتى تر هةريةكة بة جؤريَك ثاطندةى ئةو ترى وةختية 

بؤضوونةى فيختةى بؤ خؤى كرد، يةكةم جارلة رؤذهةالت )مجال الدين ئةفغانى( 
  .3االمة العربية هى عرب قبل كل دين ومذهب(ووتويةتى)

و الي عةملانى تورك و عةرةب ثيَيان واية ئيسالم هؤكاري دواكةوتن و هةردو
كتيبى)فلسفة النشوء ثارضةثارثةبونيانة ،لةهةموان خةست تر شبلى مشيل لة

بانطيشةى ئةوةى دةكرد كة )ئاين فاكتةرى ثةرتةوازةى ئومةى واإلرتقاء( 
هةرضي رِيشةى عةملانية  ، ثيَيواية ئاين كؤمةلطة يةكدةخا (كايمورد) كةضىعربية(،

                                                             
 .39العلمانية والدولة الدينية ص 1
 .  232ص حممدعثمانت:–عودةالوفاق بني اإلنسان والطبيعة -جان ماري بيلت2
  . 83ص1مجال الدين االفغانى اعمال كاملة ج-د حممد عمارة 2
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لة كوردستان لةميَذوودا لة دواي ئيسالم سةريهةَلنةداوة، ئةو تومةتةى دةهرى 
كةدراوةتة هةندىَ زاناى طةورةى كوردى وةك سيف الدين ئامدى ئةوا 
لةضوارضيَوةى ملمالنيَى نيَوان فقهو فلسةفة بوة، شؤرِش و شةرِ لةطةلَ سوَلتاني 

باسيَكى تريش رِةنطة لة  ى وئيلحادي ليَ دروست نةبووة،ئاييين كراوة، بةآلم دةهر
داهاتوةكى نزيك بيَتة ثيَش وبَليَن ئةوةتا رِيشةى عةملانى لة كوردستان قووَلة وةك 

لة رِيَكةوتنى محدى كورِى ئالسعودو  ضؤن ثاثاو مؤسؤلينى كرديان وعةرةبيش
وة رِيَكةوتنى وا دةستى ثيَكردوة بةهةمان شيَز 1737حممدى كورِى عبدالوهاب لة 

)لةسةرةتاى نب ئادةم (و )مريى سؤران(كراوةيلة نيَوان مةرجةعى باالى كورد)ئ
كة هيض اليةكيان دةست نةخةنة كاروبارى الكةى تر ،واتة ئاين  سةدةى نؤزدةهةم(

ئبني ئادةم  رِاستى وادةرنةضوو ،، 1وفتوا بؤ ئينب ئادةم ودةسةالتيش بؤ مريى سؤران
توانىَ ئؤقرة بطرىَ بةو شيَوةية ئةو نيمضة رِيَكةوتنة تيَك ةيكارى نادادطةرى دةبينى ن

دةضىَ و ليَكجيادةبنةوة ، لةجياتى خؤى مةالى خةتىَ دةخاتة ئةو ثؤستة ،واتة ليَرة 
دارو دةسةالتدار نبةلكو ئاي )كةلةزيانى ئاينية(ئاين ودةسةالت ليَكجيانةكراوة

ضةوانةى عةملانيةتى عربى وئةوروثى كة ئايني بةثيَ )لةقازاجنى ئاينى(،ةوةليَكجيابوون
، بؤية ئةو عةملانيةتةى نةوةى نويَى كوردى بؤ ئةو سةردةم  لةزيانى ئاينى جياكرايةوة

 ناطةرِيَتةوة .
ئةطةر سةرنج بدةينة نةوةى يةكةمى رؤذنامةوانى كوردى هةر ئاينى و دوور لة  

ؤظارى مةشروتية)كة شريف ثاشاسةرثةرشتى دةكرد عةملانى بوة ،جطة لة ط
(جارجاربةالى الئيطى وعةملانى دةضوو ،سةرنج بدة لة بآلوكراوةى )مةشروتيةت( 

( ضؤن نووسيويةتى: 1903ى ساَلى 40بة ثيَنووسى )شةريف ثاشا(ى كورد لة )ذ:
                                                             

)من هموم احلياة( ،  52مسعودحممد كةميَك باسكراوة لة صئةو بابةتة بةو شيَوةية باس نةكراوة بةالم لةاليةن   1
بةثيَى هةندىَ تويَذينةوةى تريش سروشتى مريى سؤران وابوو دةيووت كةس دةست نةخاتة ناوكاروبارى دةولةمت هةتا 

 لةباوكى خؤشى قةدةغة كرد .



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 118

11

8 

ن هةرطيز )ئةوةى دةيسةمليَنىَ كورد ئازاد بووينة و ئازادخيوازن ئةوةية كة ئافرةتانيا
ثةضة ناثؤشن( ، ئةوةى ثيَى دةووترىَ تاك وتةراى عةملانى كورد دروست ببوو 
زؤربةيان لة ذينطةيةكى بيانى ، لةاليةن ئةوانةوة هةمان بةَليَنى ثيَشكةوتنى 
تةكنؤلؤجى و سةربةخؤيى بة كورد درا. ئةوة ماناى ثيَش كةوتنى وةرطرتبوو، بة 

ر و ويَذةى كوردى بةرة بةرة ناوةرِؤكيَكى عةملانى هةمان رِووكار هةندىَ اليةنى هونة
 وةرطرت .

بةو شيَوةية لةناو كوردستانيش لة سةرةتا بريى عةملانى الواز بوو ،زةمينةى 
 ميَذووى كةمرت طوجناوة ، بؤية نةوةى يةكةمى عةملانى نةوةيةكى خؤماىل نابيَت ،

عةملانيةكةيان لة هؤكارو زةمينةى كوردستانى نةشومناى نةكردوة ، بةلكو لةزةمينة 
طشتيةكةى عومسانى سةرى هةلداوة ، دواى ئةوةى ثرسي نةتةوةيي بؤ كورد 

ئينجا بةرةبةرة ئةو برية لةكوردستانيش  1908دروست دةبيَت لةدواى ساالنى 
عةملانيةتى كورد لة رِيَى دؤزى  لةطةل بريى نةتةوةيي وكوردايةتى تيَكةل دةبيَت ،

نةتةوةيى هاتؤتة ناو كوردستان ، يةكةم جار وةك باَليَك لة ناو نةوةى يةكةمى حزبة 
سةريان هةلدا بؤية نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردهةر هةمانن نةوةى  كورديةكان 

 . يةكةمى حزبةكورديةكانن
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 ئةو نةوةية ونةوةى يةكةمى حزبةكورديةكان

لةسةرةتادا سيستةمى عومسانى دذى دامةزراندنى حزب بوو ،فتواى شيخ االسالمى 
ياساى )اجلمعيات(ى عومسانى  3/8/1909 عومسانيش هةبوو ،بةالم لة 

دةرضوو،رِيَدرا حزب وكؤمةل دروست بكريَت ،  ئيرت حزبةكان لة نهيَنيةوة هاتنة 
يةكةم جزبي ،او كوردستان يةكةم جار بريى عةملانيةت نةهاتة ن مةيدانى ئاشكرا ،

عةملانى لةناو كوردستان دروست نةبوو بةلكو لةناو تورك دروست بوو، بريتى بوو 
(دامةزريَنةرةكةى 4(لة )2) دروست بوو ،  1989لة ئيتحادو تةرةقى كةلة ساىل 

دامةزرينةرةكان بريتى بوون لة:دعباهلل جودت لة عربطري )احتاد الرتقى( كورد بوينة. 
لةدايك بوةو كورد بوة، ئيسحاق سكوتلى لة دياربةكركوردبوة، ئةوانةى رِؤىل 

 عومسانىطرنطيان بينى لة تةغريبى عومسانى ووةرضةرخانة طةورةكانى كؤتايي 
كورديش  بةشيَكى زؤريان كورد بووينة ،ئةوانة بةشيَكن لةنةوةى يةكةمى عةملانى

زيا ئةلب  فكري لوتفي، د.عبداللة جووت، د.ئيسحاق سكوتلى،،بريتني لة : 
..زؤرى تريش، ئةوةى بةشيَك لة بةدرخانيةكان،شريف ثاشاكؤك، عصمت ئينينؤ، 

بناغةى ثةيوةندى نيَوان ئةملانياو عومسانى ريَكخست ولةدوايدا ثيَكةوة كةوتنة 
ةى ثيتى التينى هيَنا ناو عومسانى هةر بةرةيةكى جةنط شريف ثاشاى كورد بوة، ئةو

ركياى نوىَ كورد بوو )د.عبداللة جودت( بووـ لة رِاستيَدا ئةو ثياوة مونةزيرى تو
، زيا كؤك ئةلبيش هةر كوردبوة خاوةنى تةنزيرى تؤرانى بوة ، بوة نةك مستةفا كمال

لة نيَو بةو شيَوةية نةوةيةكى ئةفةندى كاريطةر بة ئارِستةى ثيضةوانةى عومسانى 
جةرطةى عومسانى دروست بوو زؤربةى كوردبوون ، هيشتا ئةو جم وجؤلة 

و دواى  1908نةطةيشتبوة ناو كوردستان ، دواى ئينقالبى ئيتحادوتةرةقى لة 
الدانى سولتان عبداحلميد ئينجا ناسنامةى ئيتحاديةكان دةركةوت و كوردايةتى و 

 حزبى كورديش دروست دةبيَت .
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لةهةمان كاتدا مةرج نية ب لة كوردستان رِاى جياجيا هةية،لةبارةى يةكةم حز 
بةثيَى ضةند سةرضاوةيةك )يةكيَتى حممد(ى  كة لة ساىل  هةموى عةملانى بن ،

( بةسةرؤكايةتى سعيد نورسى يةكةم بووة، بةآلم 1909دروست بوة يان 1908
عبيداهلل نهرى(لة بةثيَى بةَلطةنامةكانى ئةرمةنى )يةكيَتى كورد( بة رِابةرايةتى )شيَخ 

  -، بةثيَى ضةند سةرضاوةيةكى تريش )كؤمةَلةى عةزم**دروست بووة1880ساىل 
،لةاليةكى 1دروست بووة بريتية لة يةكةم حزب 1900عزم قوى مجعيتلر( لةساَلى 

لةشارى دهؤك لةماىل شيَخ حممد بريفكانى لةكؤبونةوةيةكى 1907تريش لةساىل 
رِاطةيةنراو، لة بارزانى فراوان )ثةيوةندى كورد(بةسةرؤكايةتى شيَخ عبدالسالم 

بةلطةنامةكانى بةريتانى وفرنسى ناوى دةستةيةك لة كؤمةل و رِيَكخراوى سياسى ونا 
ز دروست بووة لة 1900ةىلَ كؤمةَلةى عةزم  لة ساىل سياسى تر بةو شيَوة هاتوة :د

 \7\17ئةستةمبؤل بةسةرؤكايةتى ئةمحةد رامز، جةمعيةتى نةشرى مةعاريفى كوردلة
عبد الرمحان بدرخان، جةمعيةتى هيَظى كورد، جةمعيةتى  -لةئةستةمبؤل1912

 ، كؤمةَلةى ، )يان كوردستان حمبى مجعيتلر ـ د نورى دةرسيمى( موحيبى كورد
كؤمةَلةى ئريشاد لةئةرزةرؤم، كؤمةَلةى ديفاع  جيهانزانى، كورد ئيستقالل قوميةتى،

...ناوى زؤر دةستةو لةهةذاران، كؤمةَلةى برسيان، كؤمةَلةى دؤستايةتى كورد،
تاقم هاتوون ، بةالم بةشي زؤرى ميذووناسانى كوردو بةلطةنامةكان يةكةم حزبى 

 ، 1908/تشرين يةكةم/ 2روست بوة لة طةورة )تعاىل وترقى كورد مجعيتلةر( د
دامةزريَنةرانى بريتني لة : زو الكفل، ئةمني عاىل بةدرخان شيَخ عبد القادر ئةمني، 
...( ، خةَلكيَكى مافناس و ئاينى و ئةفسةرى تيابوو، لةويش تاك وتةراى عةملانى تيَدا 

                                                             
كراو تيايدا شيَخ طوتاريَكى لةنةهرى كؤبونةوةيةكى فراوان بؤ سةرؤك عةشريةت وكةسايةتيةكان  1880لة ساىل **

سةدةعومسانى دةسةآلتى طرتؤتة دةست بىَ دةنط بووين بةآلم ئيستا 6ئاينى وسياسى خويَندةوة وووتى : ثيَش نزيكةى 
بةرةو عةملانيةت دةرِوا حةمتةن تيَك دةضيَت، كاتى يةكطرمتان هاتوة، بةو شيَوةية كؤمةَلةى كورد لةوىَ رِاطةيةنرا ، بؤ 

 صراع على كوردستان والكورد والدولة العثمانية .–اإلنتفاضة  و خالفني  -ة :جليلى جليلزياتر برِوان
 .  27ص  -بروانةد عبداهلل جودت والقومية الكردية 1
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ن لة ئيتحادوتةرةقى بوو ، دوو ئارِستةى تيَدا بوو ،زؤربةى دامةزريَنةرانى ئةوانة بوو
توركى هةلطرِابوونةوة ،بةشيَكيان بة هؤى عةملانى بوونى ئيتحادوتةرةقى بةشةكةى تر 
بة هؤى تؤرانيةتةكةى ، ئةو دوو الية يةكرِا نةبوون لة ثرسةكان، لة دنيا بينيةكان 
 دواى وةك باىل عةملانى وئاينى ليَ دةركةوت ،باىل عةملانى بيَسةروبةر بوون ،بةتايبةتى

بةشدار  )شريف ثاشا( نويَنةريَكى ورياى كورد بوو لة ريَكةوتنةكانى ئاشتى لة ثاريس
بوو ، بةآلم ماندووناس و ثياوى رِابواردن بوو، لةبارةى  ثةيوةنديان بة عومسانى و 

دوورِاى جياى تيَدابوو يةكةميان داواى ديسان ثرسي مافى ضارةنوسي كوردستان 
دةكرد دووةميان كؤنفيدراليةك بة ناوى جاميعةى  سةربةخويى تةواوى بؤ كوردستان

 ئيسالمى .
 

 ى جيهانىطةشةى عةملانيةت لة كوردستان لةدواى جةنط

ضووة ثالَ ئةَلمانيا  1914/ 10/ 29دةوَلةتى عومسانى بة فةرمانى ئةنوةر ثاشا لة  
 *بة شكستةوة لة )هودنةى مؤدرس( 31/10/1918لة جةنطى جيهانى يةكةم، لة  

جةنطى راطرت، لةو كاتة هيَزةكانى هاوثةميانان طةيشتبونة سنورى كوردستانى 
خواروو )وياليةتى موسلَ(، لةطةلَ ئةو سةركةوتنانةى هاوثةميان و شكستى عومسانى 
بانطيَشةى رزطارى ميللةتان لةاليةن رؤذئاوا زؤر خةست بؤوة، ثيَشووتر بنةماكانى 

،  دوايش 1879، شؤرِشى فةرِةنسى 1876مافى ضارةنووسى لة شؤرِش ئةمريكى 
-Anglo)كاتى جةنط وةك: ليدوانة هاوبةشة بةناو بانطةكةى فرنساو بةريتانيا 

French pederation) بنةماكةى ( ويلسون لة  14،ئينجا)7/10/1918لة
سةبارةت بة ميللةتانى ذيَردةستى عومسانى  12بةتايبةتى بنةماى ذمارة 1918/ 8/1

سةبارةت بة مافى ضارةنووسى  1917كانى شؤرِشى ئؤكتؤبةرى بوو، هةروةها بنةما

                                                             
 مادة 7ئةو هودنةية لةنيَو كةشتى دةريا ئةجنام درا ثيَك هاتبوو لة  *
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ميللةتان، تةنانةت لةطةلَ داطريكردنى هةر وياليةتيَكى عومسانى لةاليةن جةنةرِاَليَكى 
هاوثةميانى بةَليَنى رِزطارى بؤ ميلةتان دووبارة دةكراوة، هةروةك بةيانةكةى جةنةرال 

ى ضارةنووسى ميللةتانى ذيَر دةستى ، بةو شيَوةية ماف1917/ 11/3مؤد لة بةغداى
عومسانى كةوتة دةست هاوثةميانان، بؤية زؤربةى هةرةزؤرى رؤشنبري و 
سياسةمتادارانى مةدرةسةى كوردايةتى وةك ميلةتانى تر رِويان لةوان كرد، بةو 
شيَوةية عةملانيةت لة كوردستان لة ثرؤسةيةكى ثيَويستى كؤمةآليةتى و سياسى و 

ئيرت ضاالكوانةكانى ى ثةرِيةوة بؤثيَويستى نيشتمانيش ، ى بة ئاسانتةعليمى و زانست
 عةملانى كورد زياتر هاتنة مةيدان و اليةن و كةسايةتية ئايينيةكانيش ئةو بوارةيان دان.

بةالم عةملانى كورد سةركةوتوو نةبوون لة هيَنانةدى دةولةتيَكى كوردستانى ، الى 
ى دةولةتى عومسانى هةلوةشايةوة ،نةزانرا ئاينيةكانيش بوة شكست ضونكة بةتةواو

ئاخؤ ئةو رِيَكةوتنانةى لةطةل كورد مؤريان كردبوو جيَبةجيَيان دةكرد يان نا،بةالم 
لةوكاتيةوة تائةو ساتة مشت ومرِ بةردةوامة لة نيَوان عةملانى وئاينى ،هةريةكةيان 

زؤر باىل عةملانى  شكستى بةدةولةت بوون دةدةنة ثال بةرامبةرةكةيان ، تا رِادةيةكى
دوو هؤكار بؤ طةشةى زال بوو توومةتةكة بداتة ثالَ ئاينيةكان ، ئيرت هةرلةوكاتيةوة 

هؤكاريَكيان طشتني كة لةسةروو بامسان ئامادة بوة ،  عةملانيةت لةكوردستان
ووالت وميلةتيَك بة رِيَطةى تايبةتى خؤى كاريطةرى دةبيَت  كردبةالم بؤ هةر

 تية بة كيَشةى كورد وثرسي نةتةوةييةكةى .،هؤكارى دوةم تايبة

)دميوكراسى و كؤمارى و مافى مرؤظ و فرة اليةنى و طشتيةكةى ئةوةية دةليَن 
دروست كردنى كؤمةَلطةى مةدةنى و بازارِى ئازاد، طةشةكردن، يةكيَتى نيشتمانى 

لةاليةكى  كة لةبةشةكانى سةروو باسكران،.. تةنيا بة عةملانيةت بةدى ديَت(،
كة زياتر ثةيوةسنت بة ئايني ئةوا زياتر تريشةوة دةليَن : ئةو ميللةتانةي 

دواكةوتوترن، ئةو ثرؤسةيةش لةسةرةتاي عةولةمة و سةرةتاي دروستبووني دةوَلةتي 
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مؤديَرن و سيستةمي جيهاني زياتر رِوون تر دةركةوت، لة ئةوروثا تا لة ئايني رِزطار 
ونة ثيَشرِةو، ئةوانةي زياتر ثةيوةست بوون بة نةبوون طةشةيان بةخؤ نةبيين و تابو

ئايني بوونة قوتابي و طويَطري ئةوانةي ثةيوةست نةبوون بة ئايني، لةوةوة تةنزيري 
تا ئةو رِادةية وآلتاني  ،1ا)ملتون( سةرى هةلدئيستيعمار ئةوروثاى مامؤستا و بنةماى

(ي مادةي 1ة لةبةشي )عةرةبي و ئيسالمي قايل بوون بضنة ذيَر سيستةمي ئينتيدابي ك
( ي كؤمةَلةي طةالن دةرضوو، ئةوان ببنة قوتابى وئةوروثيش مامؤستاو 22)
بى ئيستا دروست بووينة، لةوةش زياتر ةرةركةر، لةسةر ئةو بنضينةش ووآلتانى عيَف

مامؤستايان بؤ ئةو ميللةتانةي مسوَلمان نارد كة فيَري دةوَلةتداري و ثيَشكةوتنيان 
ؤ والتاني جةزيرةي عةرةب، بؤ عيَراق هةريةكة لة )مس بيل( و بكةن، لؤرانسي ب

كؤكس(بؤ عرياق...، تا ئةو ساتةش وا بةدي دةكريَ لةهةر شويَنيَك كة  ى)برس
كؤمةَليَك ميللةت تيَكةلَ دةبن دواكةوتوةكانيان ئةو ميللةتةية كة زياتر بة ئايني 

لكى عاقلمةنديش لة قوواليي ثابةندة، ئةوة لة رِووكةش رِاستى ثيَوة ديارة ،بؤ خة
ويَننةوة نةك هؤكارو هؤكارى هةية ،بةالم زؤربةى خةلكى ئةجنام ورِووكةش دةخ

ثتةو تر  ئةو هاوكيَشةية طوتارى عةملانى بةهيَزدةكاو ثاساوومقةوةماتى قوواليي ،
 دةكات لة نيَو جيهانى ئيسالمى .

ةمى عةملانيةتى هةرضى تايبةتيةكةى كوردستانيشة لةدواى شكستى نةوةى يةك
كورديش هةر هؤكارى طةشةيان بةردةوام بوة ،مادام شكستةكةيان لةسةر شكستى 

لةو كاتيةوة ئينجا توانيشيان بيدةنة ثالَ ئاينيةكان ،بزوتنةوةى كوردايةتى هةذماركرا، 
كاردانةوةي ضةوسانةوةي نةتةوةيي بةرةبةرة عةملانيةتى كوردى زيادى كردوة وةك 

بووة، بةرامبةر ئةو زوَلم و زؤرةي دةكريَ، دةبينني داطريكةران بةرِووكةش 
موسَلمانن، واهةست دةكةن هةر دةوَلةتةكان داطريكةر و زؤردار نني بةَلكو 

                                                             
))ال تدع بريطانيا تنسى رسالتها يف  وادةىلَ:بنةماى ملتؤن  56ص 5حملات من تاريخ العراق... ج–د على وردى  1

 تعليم األمم كيف تعيش((. 
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ميللةتي مسوَلماني دةوَلةتةكةش يارمةتي دةرن، كةمرت بينيويانة زاناياني ئاييين لة 
عيَراق و ئيَران و توركياوسوريا سؤزي ئاييين بيطريَ لةسةر كورد فةتوايةكي  وآلتاني

ئيجابي بدا، )جطة لةهةنديَ زاناي شيعة( نةبيَ بةدةطمةن نةبووة، بةَلكو 
بةثيَضةوانةوة هةنديَك لةزانا و موفيت و بزوتنةوة ئيسالميةكانيش ناوي كورد بة 

 وةسف دةكةن. ثيالنطيَر و سةر بة ئيمثرياليزم و ئيسرائيل
لةسةرةتاى بزوتنةوةى كوردستان وارِيَكةوتوة بةسةركردةيةكى ئاينى و 

بؤ يةكةم جار سةركردةو  1975لةدواي  ريكخستنيكى نيمضة عةملانى بةرِيَوة ضوة ،
زيادي كرد و ماركسيةت بوة  عةملانى تارِادةيةك رِابةرةكانيش كةوتنة ريزى عةملانى ،

لة كوردستان)سةرةرِاى  عةملانىبةكورتي هؤكارةكاني ، 1ضراي ثيَشةنطي كوردايةتي
 : ئةوانةى سةروو( ئةمانةي خوارةوةشة

بةشيَكي زؤر كاردانةوةي ضةوسانةوةي نةتةوةيي بووة، بةرامبةر ئةو زوَلم و  .1
زؤرةي دةكريَ، دةبينني داطريكةران بةرِووكةش موسَلمانن، واهةست دةكةن 

نني بةَلكو ميللةتي مسوَلماني دةوَلةتةكةش هةر دةوَلةتةكان داطريكةر و زؤردار 
يارمةتي دةرن، كةمرت بينيويانة زاناياني ئاييين لة وآلتاني عيَراق و ئيَران و 
توركياوسوريا سؤزي ئاييين بيطريَ لةسةر كورد فةتوايةكي ئيجابي بدا، )جطة 

ك لةزانا لةهةنديَ زاناي شيعة( نةبيَ بةدةطمةن نةبووة، بةَلكو بةثيَضةوانةوة هةنديَ
و موفيت و بزوتنةوة ئيسالميةكانيش ناوي كورد بة ثيالنطيَر و سةر بة ئيمثرياليزم 

 و ئيسرائيل وةسف دةكةن.

                                                             
املنهاج والنظام الداخلى للحزب  -9 -لة كؤنطرةى ئاييين بووة، كةضي  -تةنانةت ث.د.ك لةسةر ريَبازي بارزاني  1

 الدميقراطى الكردستانى  )منهاج(وايان تؤماركرد :
السياسى واالجتماعى واالقتصادى على ضوء النظرية املاركسية اللينينية يسري احلزب فى نضاله  \املادة اخلامسة

ويقوم بتثقيف النظرية املاركسية وتسليح كوادره ومنتسبيه مركزيًابها، كما ويستفيد من التجارب الشعب الكردى 
  وتراث البارزانى الفكرى، ومن التجارب حركات التحرر الوطنى فى العامل.
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لةاليةكي تر دةبينني لةكاتي مةينةتي و ليَقةوماني كورد كةمرت وآلتاني  .2
جيهاني ئيسالمي لةسةر كورد بةوةآلم ديَن، زياتر وآلتاني رِؤذئاوا و غةيرة 

، ئةوة كاريطةريةكي قولَ لةسةر ناخ و سايكؤلؤذيةتي تاكي ئيسالمية
 كوردكردووة، باوةرِي بة مسوَلمانان ئيسالميش لةق بيَت.

موسوملانى  كورد رِووبةرِووى ضةند ثرسياريَك بوويتةوة وةالمى زةمحةتةو عةقلى  .3
كوردستان  ئاينيةكةى بةرةو قةيرانيَكى سةرباردةبات ،طرنطةكانيان ئةوانةية:

داطريو دابةشكراوة بة سةر سوريا، عيَراق، ئيَران، توركيا.. ناويشيان دةوَلةتى 
ئيسالمة، وا دةردةكةوآ كة مافى كورد لةاليةن ئيسالم خورابآ، بةتايبةتى كاتآ 
دةبينرآ لةو هةموو مةينةتيةى بةسةر كورد هاتووة لةو ووآلتة ئيسالميانة و 

كخراويَكى لةو جؤرانة بة هاناى جاميعةى عةرةبى و كؤنطرةى ئيسالمى و ريَ
كورد نةهاتوون، ئيرت دميةن و رِاى طشتيةك بةسانايى بريو ئةقَلى كورد 
دةوروذيَنآ كة هةر ئيسالم ضةوسيَنةرى كورد بووة، بةسانايي بريؤكةيةكى 
هةلبةسرتاو ئةكتيظ دةكات  كة دةليَن: داطريكردنى كوردستان بةناوى )فتح(ى 

وةو ئةنفاىل بةعسيش دووةمة، ، زياتر لةوانةش ثرسيار و ئيسالم ئةنفاىل يةكةم بو
فةرمايشتيَكى ضةوتى وةك طؤتةى: )خودى فكرى ئيسالمى لة خزمةت شؤظيَنى و 
ناسيؤناليزمى عةرةبى دايةو بةشيَكة لة فةرهةنطى داطريكارى(، )بةهؤى ئيسالم 

ة كورد دةبيَتة خزمةتكارى عةرةب(، ثرسيارى ترى وةك ئيسالم كورد دةكات
بةالطيَرِى خؤى كةضى ميللةتانى تر ئيسالم دةكةنة بةراطيَرِى خؤيان ،هةمووى 
سودى لةئيسالم بينيوة تةنها كورد نةبىَ...لةطةلَ زؤر طةاللةى تركة 

 ئيسالميةكان بة ضاكى وةاَلميان ثىَ نةبوة .
هيَزى لة هةملةتى يةكةمى ئةنفاىل عبدالسالم عارف وبةعسيةكان 1963لةساىل  .4

معاهدة الدفاع (ى )2ة فةرمى هات يارمةتى عيَراقى دا بةثيَى مادةى)سوريا ب
مؤركرابوو، لةويَشةوة بؤ  13/4/1950كة لة املشرتك بني دول اجلامعة العربية(
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بةسرتا بوو 8/10/1963هاوثةميانيةكى سةربازى نيَوان سوريا وعيَراق كة لة 
هيَزى هندى يةمةن وثسثؤرانى شةرِى ثارتى زانى جةزائريى وفرِؤكةوانانى ،

، دةنطى زاناى ئاينى بةدى نةكرا جطة وثاكستانيش يارمةتى عيَراقيان دا
 1988لةدةنطيَطى نزمى )حمسن حكيم لةنةجةف( ، لة ئةنفاىل دووةمى 

ئاستى عةرةبي تةواوى جاميعةى عربى ثالثشتى عيَراق بوون دذ لةسةر
ان ناردبةشدارى ئةنفاىل بةكورد،زياتر لةوةش هةندى ووالتى عةرةبى ديسان هيَزي

كردوة)وةك لةدانثيَهيَنانى مديرى هةوالطرى طشتى بةعس(دةَليَت: يةمةن بة 
(وووالتانى متطوعنيليواى)عروبة(وئوردةن بةليواى)يةرموك(وسودان بة)

..كةواتة هةر حزبى بةعس بةشدارى .1كةنداويش بة يارمةتى مادى بةشدار بووينة
 ك بةدى دةكرىَ دذ بة ميلةتيكى هةذارى بيَكةس .ئةو تاوانة نةبووينة طةلة كؤيية

(يان بؤ 2بةشيَكي تري شارةزاي ميَذووي كورد هؤكاريَكي سةرباري تري خاَلي ) .5
دروست دةبيَت، كاتيَ دةبينني هةنديَ مةزهةبي فيقهي ئيسالمي و زاناي موعتةبةر 

ة، بةضاوي )مةوالي( و )علوج( و )رِةضةلةك سوك( بةالي ميَذووي كورد داضوو
 و شيَخ ئيسالم ئيبني تةميية و يبلةوانة مةزهةبي ئيمامي شافيعي ئيمام سةعالي

بةشيَك ..زياتر لةوة .2زؤري تر ثيَيان وابووة عةرةب ثلة يةكةو كورد ثلة دووة
رِةضةَلةكي كورديان كردؤتة عةرةب يان جن يان )ئةعرابي فارس(...، بؤضووني 

تا و بؤضوونيان لةبارةي كورد دميةنيَكي ئةو زانايانة لةطةلَ تةياري عروبي ئيَس
زؤر ناشريين ئاين ديَنيَتة ثيَش ضاو، ئةطةر زؤر بةوردي ئةو زانياريانة ليَك 
نةكةيتةوة و رِةفتاري مسوَلمان و ئةسلي ئايني ليَك جيانةكةيتةوة)كة ئةو 

سيكوالرى تةقةاليةش زؤر كةمة( ئةوا ئةو رِةوشة دةبيَتة زةمينةيةكي زؤر ضاالكي 
  لة كوردستان. الئيكى وهةتا ئيلحاديشو

                                                             
 . 130بوابة الشرقية صحطام  -وفيق سامرائى1
 -308رِؤىل عةملانى لةدروست بوونى مةينةتى كورد ل  2
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ئةوةى زياتر ئةو قةيرانة قوول تر دةكاتةوة تا ئةو ساتة اليةنة ئيسالميةكانيش  .6
نةهاتوون لةطةلَ رِابوونى خؤيان ثيشةنط بن بؤ ضاكردنةوةى ئةو دةردة 
مةزهةبيانة، بةَلكو زياتر كةوتونة ذيَر كاريطةرى تةيارى عروبى كةبةسةر زؤربةى 

كوردستانيش بة توندو نةرميةوة بزوتنةوة ئيسالميةكانى عةرةب زالة، ئيسالمى 
لةذيَركاريطةريةكى سةختى ئيسالمى عةرةبة بةضةوت ورِاستيةوة، لةودةمة 

 سةرةتاى تةقةاليةك بةدى دةكرىَ بؤ رزطاربوون لة ذيَر ئةو بارة قورِسة. 

ميلةتى كورد زؤر ثيَويستى بة يةكريزى هةية، كةضى دةبينن ئةو هةمو كيَشةيةى  .7
لة نيو موسوَلمانى كورد هةبىَ، وادةردةكةوىَ ئاين  مةزهةبى وفقهى وسياسي

 مايةى يةكرِيزى نية.

ئةوةي ئيَستا لةبةشيَكي فراواني عةملاني كورد دةبينريَ هيَشتا زانيارية  .8
فةلسةيف و زانسيت و طةردونيةكانيان زؤر كالسيكية، كتيَبةكاني )هؤبز( و )نيضة( 

بريي كورد ثيَكدةهيَينَ.ثيشرتيش و )رؤسؤ( و )مؤنتسيكؤ( تومخةكاني فيكري رِؤشن
كتيَبةكانى ماركس وئةجنلس ولينني و ترؤتسكى وماوتسى تؤنط وكيم ئيل سؤنط 

 و ج ثؤليتزرو...كاريطةر بوون.

بةشيَكي تري هؤكاري تايبةتي ئةوةية زؤربةي رؤشنبرياني عةملاني كورد   .9
ؤكارةكان بة ناتوانن ه( و دوور و قؤَليان هةية،الثقايفدةردي السايي و )تقزم 

ووردى ديارى بكةن ، جارواية كةمى شارةزايي و رِةوشةنبريى هؤكارى مانةوةو 
 1979لةكاتيَكدا لة كوردستان ماركسي طةرم بوو لة  طةشةى عةملانيةت بوة ،

بةدواوة رِاثةرِينيَكي كريَكاري لةسةرانسةري ئةوروثايي رؤذهةآلت لةدذي 
سةرؤكايةتي )ليخ فاونسا(، ئينجا لةهةمان  ماركسي دةكرا بةتايبةتي لة ثؤَلةندا بة

سال ئيَران طةورةترين شؤرِشي جةماوةري جيهانى بة هؤى ئاينى كرد، لةرِووي 
 زانسيت و ئابوري و فةلسةيف و... ماركسيةت دووضاري قةيراني طةورةبوو.
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وةك دةبينرىَ )لةسةروو( ئةوةى يارمةتى دةرى عةملانيةتة لةكوردستان هةر بريى 
نية )بةضاك وخراثيةوة (بةلكو دؤخى تيَطةيشتنى ئاينيش يارمةتيدةرة ،  عةملانى

ئةوةي ئيَستا لةبةشيَكي فراواني عةملاني كورد دةبينريَ هيَشتا  لةاليةكى تريشةوة
زانيارية فةلسةيف و زانسيت وطةردونيةكانيان زؤر كالسيكية،كتيَبةكاني 

كري رِؤشنبريي كورد ي)هؤبز(و)نيضة( و )رؤسؤ( و )مؤنتسيكؤ( تومخةكاني ف
ثيشرتيش كتيَبةكانى ماركس وئةجنلس ولينني و ترؤتسكى وماوتسى ثيَكدةهيَينَ، 

..كاتىَ قةيران لة عةقلى تؤنط وكيم ئيل سؤنط و ج ثؤليتزرو...كاريطةر بوون.
عةملانى وئيسالمى ثيَكةوة هةبووبيَت ئةوا جورئةتيَكمان ثيَدةدا قسة لة قةيرانى 

و دةيكةينة ئةدريَسيَكى تايبةت كة يارمةتيدةرى عةملانى  عةقلى كوردى بكةين
  وزؤربةى بريوهزرى خواروخيَضة .

 
 

  قةيرانى عةقلى كوردى
لةدووضينة ثيشرِةوةكانى كوردستان ديَت ،كةلةو دةمة قةيرانى عةقليةتى كوردي 

هةية هةردوواليان هةنديَ قةيرانى هاوبةشيان يةكةميان عةملانيةو دوةميشيان ئيسالمية،
قافى(بووينة ثهةنديَ الشيان ليَكجياية ، هةردوواليان تووشى دةردى)تقزم ال

،لةكاتيكا عةملانيةتى بةعةقلى ضةندين سةدة لةوةو ثيشى زاناوفةيلةسوفى رؤذئاوا 
دةضيتة نيَو سروشت ،كة سروشت لةخؤى نزيكة دةتوانى خؤى راستةوخؤ ديراسةى 

ديراسةى قورئان دةكا ناضى خؤى راستةوخؤ بكا ،تةنانةت بةعةقلى موستةشريقيك 
،لةوةش خراتربةشى هةرة زؤرى عةملانيةكان زياتر ثاشكؤى اليةنى  ديراسةى بكا

سةلبى رؤذئاوايني ثيشووتريش رؤذهةالتى،  زؤرى لةسةرى باس كراوة )برِوانة 
ناو ئايني بؤ تيَطةيشنت  ،ئيسالميش هةلدةستى بةدوو دةروازة دةضيتة سةروو(  

ميان بةعةقلى نةوةيةكى كؤن دةضيتة ناو ئايني ،دوةميش عادةتةن لةرِيَى عةقلى ،يةكة
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دةروازةى ،ميلةتيكى ترةوة دةضيتة ناو ئايني هةردووكيان دةروازةى نةطوجناون 
سةرةكى ئةوةية خؤت راستةوخؤ بيَ)وسيط( بضية ناوئاين،بؤية تووشى قةيران 

كة خؤى  اشكؤى عةقلى  عةرةبىث ختلف دةبيت ، بيويستى خؤى دةبيتة بةجيمان و
رة نوسراوة لةاليةن خودى زاناوبريمةندانى ،ضةندين كتيب بةو سةرديَ لة قةيرانداية

عبداللة  -حممدعابداجلابرى( ،)ازمة املثقفني العرب–بنية العقل العربى )عةرةب، لةوانة :
 زاوى(حممدالف–على املخلسي( ،)ازمة العقل العربى -عروى( ،)فى نقد الفكر العربى

،)مساهمة فى  برهان غليون( –اغتيال العقل: حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية )
دقاسم حسني -طه ابراهيم( ،)ازمة العقل العربى املعاصر -حل ازمة العقل العربى املسلم

(...زؤرى تريش بةو عينوانة نةبوة لةناوةرِؤكا د حامدخليل-صاحل( )ازمة العقل العربى
،عةقلى عةرةبى لة ذيَر ئينتدابة واتة ئةو عةقلة كورديةى كةوتؤتة  باسيان كردوة 

( pastich-)ثاستكىذيَر ئينتدابى ئينتداب ،ئةو دؤخة زؤر تايبةتةو ثيَى دةووترىَ
 .1بةوانة ووتراوة السايي الساييكةران

ة  لةدواى ئةو عةقلةى عربى جيَى خؤى بكاتةوة ئاينثةروةرى كورد رِازى بو
،كةضى عةرةبى ئيسالمى بة ثلة دووى مواىل كؤن سةيرى ئيسالمى كورد دةكا ، 
تةنانةت بة خؤى ئةو هةمو قةيراناويةى بةئيسالمى كورد دةىلَ تؤ بريمةكةوة عةقلى 

ةكةمةوة ،تؤ عربى بةهيزترة)وةك لة فقهى ئيمام ئينب تةمييةو...( من لة جياتى تؤ بريد
تةنها لة خزمةتدابةو بةدوام كةوة،من ضيم ثىَ باش بوو ئةو بؤ تؤش باشة،ئةطةر 
هةلةشم كرد ئةوا هةلةى من لة رِاستى تؤ دروست ترة ، بةو رِوانطةسةقةتة 
ئيسالمى كورد سةيرى جيهان دةكا،ضاوةرِىَ دةكا عةقلى عربى ويَنةى  دونياى بؤ 

ى عةقلى عربى دروستى دةكا زؤر لةنط بكيَشى،دةريش كةوتوة ئةو وينانة
إياك و مصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب وسةقةتة، ويَنةى رِاستةقينةى جيهان نية )

                                                             
 . 84معجم مصطلحات عصر العوملة ص 1
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،لةوةوة ئيسالمى كورد  تووشى كاردانةوةى تايفى (عليك البعيد و يبعدعنك القريب
ثيَبيَت،تووشي وتوندى ودةمارطريى ودابرِان وبىَ ئينتمابى بوة بىَ ئةوةى ثيويستى 

وةهمى بوونى ثياَلن دةبيَت ، جارواية هةمو دنياى ىلَ دةبيَتة دوذمن، تاجل و بةرطى 
خؤشى بىَ ئةوةى هؤيةكةى مةعقول بيَت،كة شايستةى نية،بة دلثاكى وفةقريحاىل 
تووش دةبىَ ، جاريش واية دةطاتة ئةو رِادةيةى تةرازوو وثيوةرةكان ثيضةوانة 

كةنة دوذمن ،سثى ليَ رِةش دةكةن ..بة ثيضةوانةشةوة ،  دةكةنةوة دؤستى ليَدة
شيخ سعيدى و شيخ حممودو مةالمستةفاو تةواوى دؤزى كورد دةدةنة ثالَ ثرؤذةى 
ئيستعمارو زايؤنى و ووالتانى عربيش ثيشرِةوى رزطارى وهةلطرى ئاالى ئاين 
 ،شؤرِشةكانى كوردستان ئينفساىل وئينطليزى وروسى بوة كةضى شؤرِشيَكى

خيانةتكارى وةك شريف بن حسني بة )ثورة العربية الكربى( وةسف دةكةن ، ئيستا 
عةقلى عةرةبى دواكةوتو ترين عةقلة لة جيهان تا ئيستا ناتوانىَ دةرزيةك دروست 
بكا ،كةضى ئاين ثةروةرانى كورد موعجيبة بةو عةقلة قةيراناويةو  دةيةوىَ منداىل 

 ةردة بكا ،...كورد لة ذيَر سايةى ئةو عةقلة ثةرو

قةيرانةكة لةوة ديَت كة رِاستةوخؤلةطةل عةقلى ئاينى كارى نةكردوة بةلكو 
لةرِيَى عةقلى عربى ضوويتة نيَو ئاين ،واتة قةيرانى عةقليةتى كورديش وةك باقى 
قةيرانةكانى ترى ميلةتانى موسوملان ئاين بؤى دروست نةكردوة بةلكو لة 

رانةكةشى زؤر سةخت نية،ضونكة رِيشةى تيَنةطةيشنت ليَى دروست بوة ، قةي
ميذوويي نية،زانايانى ئاينى كورد كةمرت ئةو قةيرانةيان هةبوة ،ئةوةى تووشى ئةو 
قةيرانةش بووبيَت كةمرت لة كوردستان دانيشتوة،بؤية كاريطةريةكةى بةسةر 

اية كؤمةلطةى كوردى زؤر نةبوة،ئةو دياردةية نويَية دةتوانني بَليَني هةم ئيستا سةرةت
هةم كؤتاشة، رِبوونى ئيسالمى لة كوردستان ودوايش بزوتنةوة ئيسالميةكان بة 
ضاكسازى فقهى ونيشتمانى دةستيان ثيَنةكرد ، بةلكو ئةوانيش بة )حسن الظن 
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املفرط(بة ميَذوو و بةسةلةف و بة فقه هاتنة مةيدان ،بةالم ئيَستا جوولةيةكى زؤر 
رىَ لةضةند ساىل داهاتوو شؤرِشيَكى فكرى رِاست هةية بةئارِستةى ئةريَنى ،وارِادةبين

كردنةوة ئةجنام بدريَت ويضووى رؤذئاوا،لةوىَ لةسةر فقهو ثةيام كرا هةرضى 
لةكوردستان وجيهانى ئيسالمية تةنها لة سةر فقهى بةشةرى كالسيكى دةكريَت 
 ناطاتة دةق و ثةيام ،بةلكو ئةو هةميةنةيةى فقه بةسةر ثةياميدا كردوة كؤتايي

 ثيَدةهيَنريَت .  

ئةوانة هةموو واي كردوة عةملانى لة كوردستان لةنامؤي دةرضيَت ،  بةَلكو زياتر 
لة رِيَ ي ثرسي مةينةتي كورد و كيَشةي مةزهةبي و كيَشةي ئافرةت و مايف مرؤظ و 
هةنديَ كةَليَين زانسيت تر بةكاردةهييَنَ، رةواجيكى زؤرى سياسى وتةعليمى ثىَ 

  بدرىَ.
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 لسةنطاندن)ئيجابى وسةلبى (عةملانى كوردهة
ئةطةرضى لة ميذوودا عةملانى وهاوتاكانى دةردةسةرى بوة بؤ مرؤظ لةشةرِو 

ناكرىَ نكوىل لةوة بكريَت كة عةملانيةت لة جيهاندا خؤويستى و ستةم ،بةالم 
بةشةريةت كردوة ،بةتايبةتى عةملانيةتى ميانرِةوى عةقالنى ، لةضاو ئةو ةخزمةتى ب

كؤمةلطةيان تيَئاالند، دؤخةى ئاينى مسيحى)ئيستايان( و بةشيَك لة فقهى ئيسالمى 
ئةوةى ئيستا جيهان بةرِيَوة دةبات لة تكنؤلؤجياو شارستانى و سيستةمى سياسي و 

ةسةركردايةتى عةملانية ، بةالم مةرج نية ياساى دةوىل و فةرهةنط و مافى مرؤظ و ...ب
ئةو هةمو نةرينية)نسبية(بؤ جيهانى ئيسالمى واهاتبيَت ، بؤكوردستانيش بةهةمان 
شيَوة ،لةهةموى طرنط تر وارِيَكةوتوة لةطةل هاتنى عةملانى مةينةتى كورديشى 

ان لةهةملةطةل هات)برِوانة : رِؤىل عةملانيةت لةدروست بوونى مةينةتى كورد(  ،
كات عةملانيةتى كوردة شؤرِشى نويَى كوردى لةزؤربةى ثارضةكان هةلطريساندؤتةوة 

،هةنديَكى طشتني لةطةل زؤرالى ترى ئةريَنى ، بةالم سةلبياتيَكى زؤرى تريان هةية ، 
لة ضوارضيَوةى جيهانى ئيسالمى وبةشيَكى تايبةتية لةضوارضيَوةى كوردستان 

 :بةكورتى باسيان دةكةين ،
 

  جيهانى : - يةكةم
باسي ئيجابى عةملانى ئيستامان كردلةسةروو ،بةالم ئةوة لةضاو نادادطةرى 
جيهانى ئيسالمى و جيهانى شيوعى)سةردةمى سؤظيةت(وجيهانةكانى ترة ،ئةطينا 
ئةوةى ئيستا دةطوزةرىَ دادطةرى نية ،بةلكو ناشرينى ئةوجيهانانة جيهانى 

 مى عةملانى رؤذئاواى عةملانى جوان كردوة ، لة سيستة

بنةماى)بةرذةوةندى( لةسةر ئاستى تاك وكؤدا رِةوايي وةردةطرىَ)بةتايبةتى 
لةمةدرةسةى ليربال دميوكرات( دةبيَتة بنضينةى سياسةت وياساو دةستور وماف 

)ثيَك طةيشتنى دوو بةرذةوةندى دةبىَ جيا بيَت لةطةلَ  ، بة ثيَى بنةماىوئةرك 
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و  وبؤ سةرو بةضةندين ئارِستة دابةش دةكات،ئةو بنةمايانة جيهان ، 1يةم(يََس
داطريكراو و داطريكةر، هيَز،  خواروو، رِةش و سثى، تيَر و برسى، بةهيَز و بىَ

زانا و رِووناك بري و نةزان و نةفام، .. نةتةوة و كةلتور و زمانى جياجيا، 
هةر  شارستانيةتى جياجيا، ئاين و ئايدؤلؤذياى جياجيا.. ناسنامةى جياجيا.. بؤية

 ثؤالنة بيَت، ياسا و برِيار و هةنطاويَك ديَت مةرج نية لة بةرذةوةندى هةموو ئةو 
بة زؤريش لة بةرذةوةندى باآل دةستانة، ئينجا ثلة بة ثلة دادةبةزىَ و طةورةترين 

هةذارى زؤر و دةوَلةمةندى زؤر دةوَلةمةند  زةرةرمةند ميللةتانى ذيَر دةسنت،
، سيستةميك زال ةهةندى جيهانيش وةردةطرىَية رِثةيدا دةكات ، ئةو ضينايةت

دةكا بةسةر جيهان  ضينايةتيةكى توند بةرثا دةبيت ، هةندى منونة ليَي 
 هةلدةبذيَرين : 

 طةيشتؤتة 1991تيَكرِاى قةرزارى ووالتانى هةذار)جيهانى سيَيةم( تا ساىل 
ووالتانى  %، ئينجا38مليار ئةمريكاى التينى كةدةكاتة682ملياردؤالرة ، 1250

ئاماريكى ترى دابةشى داهات بة ثيَى %.. 16% ئةفريقا بة 32ئاسيا بة ريذةى 
بؤ ثينج بةش بة جؤريك بةشى يةكةمى هةرة  1989ذمارةى دانيشتوان لةساىل 

% تةنها 20%ى داهاتيان هةية ، ثينجةمى هةرة هةذار 82%ى جيهان 20دةولةمةند 
ز(، لة راثؤرِتةكانى 2002)جوهانسبريك لة كؤنطرةى زةوى  %ى بةردةكةوىَ  ،1
(un بةكورتى واهاتووة: خةَلكى سةروو كة لة ..)دانيشتوانى سةر زةوى 20 %

%ى 80%( دةخؤن، خةَلكى خوارووش كة لة 80ثيَك ديَنن، كةضى لة )
%ى داهاتيان بةردةكةوىَ، ئامارى 16دانيشتوانى سةر زةوى ثيَك ديَنن تةنيا لة 

%(ى داهاتى جيهانيان 80( كةس و كؤمثانيا لة )173ية )سةرسورِهيَنةرى تر هة
                                                             

إِذَا ُكْنتُْم ثَاَلثًَة َفاَل (:لة بنةرِةتدا ئةو رِيَساية بؤ )ماركؤز( دةطةرِيَتةوة ، كة لةطةل بنةماى ئاينى تيَكدةطرييَن  1
 ( . اآلخَرِ حَتَّى تَْختَلُِطوا بِالنَّاسِ مِْن َأْجلِ َأْن يُْحزِنَهُيَتَنَاجَى اْثنَانِ دُونَ 
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 Swiss Observatoire de la%، بةثيَى)25( ملياريش تةنها لة 6بةدةستة و )

Finance . دةزطا دةستى بةسةر نيوةى داهاتى  800( سويسرى بؤ دارايى ئةوا
هةتا لة ناوةخؤشدا هةريةك دةوَلةمةندى ئةمريكى هةية بة  ، جيهان داطرتوة

)وةك  بةشيَكى ترزياتر لةوة ...1( خيَزانى ئةمريكى بةردةكةوى200َةندازةى )ئ
وةرضةرخان بؤ ثلؤتؤكراسى بريتية لةدميوكراسى ماركس(  ثيَيان واية ثرؤسةى 

هةمو ئةوانةش رِةنطدانةوةيةكى سةلبى ...  2ئةمريكا((بةتايبةتى لة )دةولةمةندةكان
عةيارةكان تيَك دةضن كؤمةَلطةيةكى دوور  بؤسةر كؤمةلطة دروست دةكا،

بةطشيت فاكتةرةكاني ئايني و ئةخالق لةبةهاى مرؤظايةتى و ئايينى دروست دةبيَت ، 
و ئايدؤلؤذيا بةشيَكة لةتةواوكةري كةسيييَت، نةبوونى ئاين وبنةما مرؤييةكانى تر 

طرتة دةبىَ، وجيَطرتنةوةى بة ئايديؤلؤجياى الئيكى كةسيَكى لةرزؤك ورِارِاو كريَ
ت بةتايبةتى بةرامبةر داطريكارى، لةسةر ئاسيت كؤمةَلطةش ئةو بةرطرى الواز دةبيَ

فاكتةرانة )بةدروسيت( دةبيَتة هؤي تةبايي و )ضبط اجتماعي( و هاريكاري و 
ليَبوردةيي و بةزةيي و وةفا و خؤنةويسي بآلودةبيَتةوة، بةطشيت رِيَطرة لة زاَلبووني 

كة فاكتةري هةرة بنضينةيي  ،بةسةر بةرذةوةندي طشيت بةرذةوةندي تايبةتي
ئةوةش دةروازةى  ،دروستبووني كؤمةَلطة و نةتةوة و حيزب و تاقم ودةزطاية

شكةوتن وداهيَنانة لةاليةك ولةاليةكى تريش بؤ خؤشةويستى ميلةت و يةكةمى ثيَ
ني و ووآلت و هيَزى بةرطرى، بةثيَضةوانةوة ئايديؤلؤجياى عةملانى كةسي شةرِا

ياسايةك خؤويست دروست دةكات، كؤمةَلطةيةكي ثر لة تاوان دروست دةكا، 
(هاتووة )ذمارةى تاوان لة Univarsal social lawهةية بةناوى) 

                                                             
قمة -3، 1999تقرير امم املتحدة لسنة-2روجيه غارودى،  -امريكا طليعة االنهيار-1بؤ زياتر سةرنج بدة:  1

 .جوهانسربك، جنوب افريقا–االرض
2 -p316  Amodern Dictionary Political Analiysis- geoffr Roberts 
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..لةطةل زؤر ،1هةبيَت( ىكؤمةَلطةيةك زياد دةكات ئةطةر ئايني رؤَليَكى ثةراويَز
 الى ترى .

 

 جيهانى ئيسالمى: -وةم ود
( رِةوشةنبريانى عةملانى جيهانى ئيسالمى بةليَنيان دا بة 20لة سةرةتاى سةدةى ) 

نووسني و وتار كة هاتنى عةملانيةت بةهةشت لةطةأل خؤى دةهيَنآ لة ثيَشكةوتن و 
ئازادى و شارستانى، كةضى وا دةبينني جطة لة ديكتاتؤرى و ثارضةثارضةيى و 

خيَرى نةهيَناوة، بةتايبةتى بؤ كورد ناكؤكى و برسيةتى و طةندةىل وخؤويستى ..
قةيرانةكانى عةملانى لة زؤر بةكورتى هؤى دابةشى و داطريكردن و مةينةتى ، بووة 

 جيهانى ئيسالمى باس دةكةين :
 

 قةيرانى يةكةم:

لةجيهانى ئيسالمى عةملانيةت قةيرانى زياترة نةك لةجيهانى رؤذئاوا، ضونكة  
ئةوروثا قازاجنى لة وةرضةرخانى ئاينيةوة بؤ  لةوآ ئاينيَكى بآ شةريعةت هةية،

عةملانى كرد، بةالم جيهانى ئيسالمى قازاجنى نةكردوة بةتايبةتى ووالتانى عربى ،ئيستا 
ئا ليَرةدا عةملانيةكان هةردةم لةطةأل خودى ئيسالم  لةدوا كاروانى ميلةتانى جيهانن،

ة بزوتنةوةيةكى جةماوةرى.. وئيسالميةكان لة رِوبةرِووبوونةوةدان، بؤية هةرطيز نابن
هةردةبآ )توقية( بةكاربهيَنن، بؤية لةجيهانى ئيسالميدا دةبآ عةملانيةت هةموو ئةو 
داب و نةريَت و كةلتوور و ئايني و ميَذووى ميللةتةكة هةَلتةكيَنآ، ئنجا بنةماكانى 

نى كؤمةَلطا عةملانى ىلَ دابرِيَذيَتةوة.. عادةتةن ئةو هةنطاوانةش بة ويَرانكردنى ذيَرخا
لة ئةخالق و بةها و ئاكارةكان دةست ثآ دةكا، بآ ئةوةى بتوانآ دروستى بكاتةوة، 

                                                             
 255هةروةها بروانة: مةوسوعةى جودى ل .506صالعلم االجتماع  ةموسوع 1
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بةو ثيَية واى ىلَ ديَت دةسةآلتى سياسى و بريى طةندةَلى تةنها بتوانآ لة 
كؤمةَلطةيةكى طةندةأل بذى. وةك ئيَستا لة زؤربةى ئةزموونةكانى عةملانى جيهانى 

 انيشةوة. ئيسالم دةبينني بة كوردست
 

 وةم :قةيرانى دو

بةزمانيَكى ثاآلو ناَلىَ من ضيم، ئيسالمية و عةملانيشة، ديكتاتؤرية و دميوكراسيشة، 
نةتةوةيى و ئومميشة، .. هةمووة و هيضيش بةتةواوى نية، بؤية دةبينني نةك جيهانى 

يةم، حزبة كوردستانيةكانيش بة تايبةتى دةسةآلتدار يادى جةذنى كريَكار،  سىَ
 .ةذنةكانى ئيسالم، جةذنى مةسيحى، جةذنى نةتةوةيى، .. هةمووى دةكةنةوةج

 

 :قةيرانى سَييةم

عةملانيةتى ئيَستا لةسةر رِيَباز و بةرهةمى فكرى خؤى نارِوا، لة سةردةمى فكرى  
شيوعى زؤربةى ناوةرِؤكيَكى ماركسيان هةبوو، لةطةأل سؤشيال دميوكراس و 
وجودى و فةلسةفة و رِارِةوةكانى تر.. بةآلم لة هةموويدا تيَبينى دةكرا اليةنة 

 ا نةك اليةنة ئيجابيةكانى.سةلبيةكانى ئةو رِيَبازانة ثةيرِةو دةكر
 

 قةيرانى ضوارةم :

بةو ثلةية نيشتمانى و خزمةت دةكا و عةملانيةتى ئيَستا كةمرتبةشى زؤرى 
، طةرِاوةتةوة سةر ثيَناسةكانى بةشيَك لة فةرهةنطة رؤذئاواييةكان دميوكراسيش نية

 داتةوة.ى و بآ مباالت و بآ بةرثرسيارى ليَك دة( بة دنيايSecularكة عةملانيةت )
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 :قةيرانى ثينجةم

لة كاتيَكا لةو سةردةمةى عةولةمة هةر مةدرةسةو اليةنيَكى سياسى ثيَويستى  
بةوة هةية لة هةوراز و نشيَو، لة دةسةآلت و معارةزة، لة بوونى و نةبوونيدا.. 

جةماوةرى بيَت.. كةضى عةملانيةتى ئيَستا  بةرنامة و ثالنى سرتاتيجى هةبيَت بتوانىَ
ةش ذيانى عةملانى لة يمردنة.. بؤ ترى دةسةآلتة ئةطينا ريَطةى ىتةنيا و تاقة ريَطة

 يةم شةرِة دةسةآلت و ديكتاتؤرىية. سىَئيسالمى ولة جيهانى جيهانى 
 

 قةيرانى شةشةم: 

اى دةدةنة بة بةرنامةكةشةوة ا رِةو  ةعةملانيةكانحزب كانىو سةركردة تاك
بةرذةوةندى تايبةتى و كؤكردنةوةى زؤرترين خةَلك لةسةر بنضينةى )ثيَم بدة و 

، طةندةىل بىَ سنوور، (.. ئيرت دياردةى وةك: )بةرتيلtake and put= ثيَت دةدةم
باو  (بىَ بةَليَنىَ، و بةد رِةوشتى و نيشتيمان فرؤشى و ماستاوضيايةتى و خؤويستى، ..

، ووخىَ.. و ترسناك ترين ضارةنووسةوةردةطرىَ و بناغةكانى كؤمةَليش تيَك دةر
ئةطةرضى لة رؤذئاوا ئةو قةيرانة تارِادةيةك بةياسا ضارةسةر كراوة ،بةالم لة جيهانى 

 .ة(ئةو قةيرانة زيؤر زةق بوويتةوةئيسالمى )كة ياسا سةروةرى بةو ثلةيةى رؤذئاوا ني

 :قةيرانى حةفتةم 

طةر بةرذةوةندى ميللةت يان نيشتيمان يان مةباديئةكان لةطـةلَ بةرذةوةنـدى   ئة 
تيَك طـريا ئـةوا يةكسـةر دووةميـان      )يان سةرؤكى ووالتان(حزبةكان  ىكردةرسة

سةركةتوة، ئةوةش سةرضاوةى طشت دياردة دزيَوةكانة و ثيَوانةكانيش وةردةطةرِيَن 
 بؤ جىَى دَلسؤزى(، )ثيَش كةوتن بؤ )ئامراز بؤ ئامانج(، )وةختى بؤ دائيم(، )خائني

 بؤ بةرذةوةندى(، )مةباديئى بؤ طريفان(.. نيشتمانىثاش كةوتن(، )
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 قةيرانى هةشتةم: 

لةسـةر  خـودى خؤيـان   لة هةمووى ترسناك تر ئةو مةدرةسة و حزب و اليةنانـة  
دروسـت   رة كؤمةآليةتيـةكان بـؤ فاكتـةرة ئايديؤلؤذيـةكان    ةبنضينةى طةشةى فاكتـ 

كةضى ئيَستا ئةوان لةو فاكتةرة طةىلَ الوازن، بؤيـة ناضـار بطةرِيَنـةوة سـةر     .. دةبن
ئةو كاتيش ناكؤك دةبن هةم لةطـةلَ واقيعـى   ، فاكتةرة كالسيكي و كؤمةآليةتيةكان

ى سيسـتةمى  كؤمةآليةتى و سةردةم و هةم لةطةلَ درومشةكانى خؤيان لة ثيَـك هيَنـان  
 .دميوكراسى و مةدةنيةت 

 

  قةيرانى نؤيةم:

رؤذ بة رؤذ لةطةلَ رِةوتى ميَذوو بة خيَراتر زياد  انةقةيرانئةو  قةيرانى ناسنامةية 
لة كوىَية نةزانية  هيَشتا خانةى رِاستةقينةى لةو دابةشيةى جيهانيشكات، دة

)سةروو يان خواروو(، شارستانى ئيسالمية يان شارستانيةكانى ترة، تريؤرستة يان لة 
بدة ئيَستا هةموو وآلتانى عةرةبى و موسَلمان نشني كة سةرنج  بةرةى دذى تريؤرة!

برييارة  هاوكارى ئةمريكا بوون ئيَستا لة ذيَر هةرِةشةى ئةون، ئينجا زانا و
نازانن ئينتيماى شارستانيان كامةية هةر بة منوونة )طه حسني( دةَلىَ:  عةملانيةكانيش..

، ارستانى يؤنانى التينني(سةر بة ش)شارستانى عةرةب و فةرةنسا يةكن لة كؤتاييدا 
لةبةر ئةوةى عةملانيةت ناسنامة و كةلتورى دةرةكية، بؤية ناضار لةدذى رِابردوو و 
كةلتوور و فةرهةنطى ميللةتةكانيان بن، عةملانيةتى ئيَستا شيَوةيةكة لة جةوهةرى 

 هيلنسيتى كؤن.
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 قةيرانى دةيةم:
تيَك ئاآلوة، بةتايبةتى لةدواى بريوباوةرِة طةردوونى و مرؤظايةتى و ئاينيان 

طةشةى زانستى سورِانةوةى بةرةو رِاستيةكانى قورئان ئةو بريوبؤضوونة 
عةملانيانةى وةك :ماديةت لة فلسفة، طةردوونى بآ كؤتاى، تيؤرةكانى 
ثةرةسةندن و...هتد. لةباريةك هةَلوةشاندةوة، بؤية ئيَستا بةَليَنةكةى )جان 

)حقيقة العامل امللموس( باسى كردبوو وتبووى من  كوريس( هاتةدى كة لة كتيَبى
تا لةقورِاوى بنى طةردوون نةطةم ناضمة ناو سياسةت. بةو ثيَية ئيَستا عةملانيةت 
كة دةضيَتة ناو زانستى نوآ لة جوغزى عةملانى دةردةضآ و ثاَلى دةدا بؤ الى 

نوآ تيَك  لةطةأل زانستى ئيسالمى.. بؤية بةشى زؤرى بنةما فيكريةكانى عةملانى
 دةطريآ.

 

 قةيرانى يازدةم:

عةملانيش، ئيَستا حزبة عةملانى و  بنةماكانىدارِمانى شيوعيةت بووة هؤى دارِمانى  
ناسنامة وديوارى  ثةيوةستىنةماوة واى دةسةآلتى عةملانى مةباديئو و بةهايةكى 

فيكرى ثىَ دروست بكا، بؤية تةنها دةتوانى بة بةرذةوةندى مادى خةَلكى كؤ 
طة، هةر ئةو فاكتةرةشة سةرضاوةى كاتةوة كة ترسناك ترين هؤكارة بؤ كؤمةَلب

بؤية عةملانيةتى دةسةآلت بازى و ديكتاتؤريةت و براكوذى و هةتا وآلت فرؤشيشة ، 
هةردةبىَ دذى ثيَشكةوتن و عةقالنيةت و ( )بةتايبةتى عةرةبىيةم  جيهانى سىَ

دادطةرى بيَت، ئةطينا طؤرِ بؤخؤى و  و مةدةنيةتدميوكراسى و ئازادى و وشيارى 
هةَلدةكةنىَ، بؤية دةبينني لة هةر شويَنيَك كةميَك ئازادى هةبووبىَ عةملانيةكان ثاشة 

ئيسالميةكان طؤرِةثان داطري دةكةن، هةروةك بينرا تةيارى نيشتمانى وكشة دةكةن و 
لة: جةزائري، ئةردةن، توركيا، يةمةن، لوبنان، فةَلةستني، تاجيكستان، .. وا ئيَستاش 
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و هةتا لةو دةبينرىَ لة مةغريب، توركيا، ثاكستان، بةحرةين، ئةندؤنيسيا و ماليزيا
ذاردنةكانى عيَراقيش دؤخة ناسروشتيةى سؤماليش، زؤرى تريش بةرِيَوةية. هةَلب

 لةذيَر سايةى داطريكاريش بوو هةر ئيسالميةكان زؤرينةى دةنطيان هيَنا. 2004

 
 :قةيرانى دوازدةم

 بةسةرديَريَكى تايبةت . زياترى لةسةر دةوةستني)قةيرانى نيشتمانثةروةرى(
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 رزطارى نيشتمانى و ئايديؤلؤجياى عةملانى
ئةزمونى ميَذووييةكانيش بةهاوار ثيَمان دةَليَن ئةوانةى ووالت فرؤشن ئاين و  

)وليد بن يزيد(يةكيَك لة خةليفةكانى ئةمةويةو مةباديئو ئايديؤلؤذيان نيةو نةبوة، 
ضى بةسةر نيشتمان هيَناوة؟ ، 1باوةرِى بةخوداو قورئان وزيندووبوونةوة نةبوة 

واليةتيكى ترى بة)يوسف بن عمر (بة واىل و خوراسانى فرؤشتة )نصر بن سيار(، 
( وعةرةبى كةنداو 1908كارمةندةوة فرؤشت، ئيتحاديةكانى عومسانى)لةدواى 
، ليبيايان فرؤشتة ئيتاليا بة 2فةلةستينيان فرؤشتة يةهوديةكان بة دوو سيين ليَرةى زيَرَ

، 4يَرةل250000، رِووبارى دجيلةيان فرؤشتة ئينكليز بة 3دوو بةلةمى سةربازى 
 شيخةكانى كةنداو مووضةى مانطانةيان بة زيَرِ هةبوو لةبةرامبةر فرؤشتنى ووالت.

ز 1927طؤظارى)شؤون خارجيـة( لـة لنـدن دةردةضـوو لـة كـانونى دوةمـى        
( ناوى هةريةكة لة ئةمرية امراء العرب وداوتنغ بسكريتزانياريةكى ووردى بةناوى )

ــ    ــكراكرد بةوش ــاالنةى ئاش ــةى س ــةكان وموض ابننا السننعود   -1]يَوةية :عةرةب
فهن    -3جنينه،   100.000 -شريف مكة -امللك حسني -2جنيه،  100.000

ئــةزمونى . 5لَيننرة[[ 12.000ربيننة، السنني  اسدريسنني    140.000اهلننلا  
مَيذووييةكانيش بـةهاوار ثيَمـان دةَلـيَن ئةوانـةى ووالت فرؤشـن ئـاين و مـةباديئو        

(يةكيَك لـة خةليفـةكانى ئةمةويـةو بـاوةرِى     )وليد بن يزيدئايديؤلؤذيان نيةو نةبوة، 

                                                             
 73-72املعتزلة والثورة ص-د حممد عمارة  1
 229اليهود والدولة العثمانية.. ص - 2
اإلحتاديني: لقد طلبوا منا اذا كانت ايطاليا مستعدة م عن حكومة 1911رئيس احلكومة اإليطالية عام -يقول جوليتى 3

اإلسالم  -للتنازل لصاحل تركيا كتعويض هلا عن ضياع ليبيا، عن سفينتني من أحسن سفن اسطوهلا.)الباحث
 (79والعلمانية واثرهما على نشأة الدولة العراقية احلديثة ص

 186ص -8.. ج-العراق بني األحتاللني -عباس العزاوي 4
د.على  هةروةها 92ص1م ج1988بغداد –دارالشؤون الثقافة العامة -تأريخ الوزارات العراقية  -الرزاق احلسنى عبد 5

 79)اإلسالم والعلمانية واثرهما على نشأة الدولة العراقية احلديثة ص هةروةها 37ص 5حملات.. ج –الوردى 
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ضى بةسةر نيشـتمان هيَنـاوة؟ خوراسـانى    ، 1بةخوداو قورئان وزيندووبوونةوة نةبوة 
فرؤشتة )نصر بن سيار(، واليةتيكى ترى بة)يوسف بن عمر (بـة واىل و كارمةنـدةوة   

( وعـةرةبى كةنـداو فةلةسـتينيان    1908فرؤشت، ئيتحاديةكانى عومسانى)لـةدواى  
، ليبيايان فرؤشتة ئيتاليا بة دوو بةلةمى 2ؤشتة يةهوديةكان بة دوو سيين ليَرةى زيَرَفر

، رِووبـارى دجيلـةيان فرؤشـتة ئينكليـز بـة      3دواى بةلةمةكانيشى ثيَنةدانسةربازى 
، شيخةكانى كةنداو مووضةى مانطانةيان بة زيَرِ هةبوو لةبةرامبـةر  4ليَرة250000

ضاكةيةى بنةماَلةى )الشريف حسني بن علـى( بـؤ   ..هةروةها ئةو فرؤشتنى ووالت.
هيَزةكانى هاوثةميانان لةدذى عومسانى كرديان، بةتايبةتى ئةو كارة دةطمةنةيان كةلة 

ــةريتانى و    1916 ــر دةســتى ب ــة ذيَ ــاو كةوت قودســيان لةدةســت ئيســالم دةرهيَن
)وسام لةوكاتيةوة قودس رؤيشت، لةو ثاداشتةدا مةلةكى بةريتانى   شافةيسةليان بة 

، ئـةوكاتى هـةر وآلتيَـك بـؤ     5النصر( و )صليب احلرب مع النحل( خـةآلت كـرد  
سةرؤك يان مةليكيَكى عةرةبى ديارى بكراباية دةبواية ثاَلثشتيَك لةالى رِيَكخـراوى  
ــورى    ــدى س ــةو بنضينةية)شــكرى غنام(ســةرؤكى وةف ــت، لةســةر ئ ــؤنى بهيَنيَ زاي

ةطةل نويَنةرى ئاذانسى زايـؤن بـؤ   لةبةرامبةر كؤميتةى ئاشتى رِيَككةوت ل1919لة
ئةوةى يةهوديةكان بتوانن بـَى رِيَطـرى بؤفلسـتني كـؤض بكـةن تادةبنـة زؤرايـةتى        

لةدؤســيةكانى وةزارةتــى دةرةوةى فرنســا بةلطةنامةيــةك حوكميشــى دةطرنــة بةر،
تيايـدا كؤمـةليَك سـةركردةى    1936/ 6/ 15 ى رؤذى 3547دؤزرايةوة بـة ذ: 

فرنسادةكةن هةر لةسوريا مبيَنيَتةوة ، لةو ناوانةى تياي بوة عربى ئةو ووالتة داوا لة 
وحممود أغا جديد وعزيز أغا هواش وسليمان  األمحدوحممد سليمان  األسدسليمان  )

                                                             
 73-72املعتزلة والثورة ص-د حممد عمارة  1
 229ص ..العثمانيةاليهود والدولة  - 2
 (79ص اإلسالم والعلمانية واثرهما على نشأة الدولة العراقية احلديثة -.)الباحث3
 186ص -8ج ..-العراق بني األحتاللني -عباس العزاوي 4
  122ص هةمان س 5
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 3/5/1919بةهـةمان ئارِسـتة مـةليك فةيسـةل لـة       ..( ، املرشد وحممد بك جنيد 
،لةهـةوان  1مـادة 9 رِيَكةوتنيَكى لةطـةل )حـايم وايزمـان( مـؤر كـرد ثيَكهـاتبو لـة       

رِاشكاوانة تر دروست كردنى ئوردةن بوو بةرامبةر ثشتيوانى لة ئيسرائيلى داهـاتوو  
،دروست تر بلني ئةو وآلتانة لة بنةضة بـؤ دذى يـةكيَتى عـةرةب وبـؤ ثاريزطـارى      

( 2009ئيسرائيل دروست بووينة، لةدوا هـريش ئيسـرائيليش بـؤ سـةر غـزة لـة )      
سعودية و دةسةآلتى فلستني اليةنطريى ئيسرائيليان كـرد،  وآلتانى ئوردن و ميسرو 

ثؤل برميـةر دةىلَ   تائةو ساتةش ئابلوقة خراوةتة سةر فلستني لةاليةن عةرةب خؤى..
سةرؤك عةشريةتيَكى عةرةب ثيَى وومت عرياق ضاك نابىَ واضاكة ئيَوة بيكةنة وياليةتى 

 ،2(ى ئةمريكا53ذمارة )

دةوَلةت و ياسا بةتايبةتي بؤ ئةو ميللةتانةي لة  ئةو دؤخة بؤ كؤمةَلطةيةكي بيَ
فةترةي طواستنةوةن يان لةفةترةي رِزطاري نيشتيمانني )كة دةوَلةتيان نية( يةكجار 
زؤرتر ثيَويستيان بة ئايني و ئةخالق و ئايدؤلؤذيا هةية، بؤئةوةي بةديل بيَت بؤ 

ةتى وذيرخانةكةى حكومةت و ياسا و ثؤليس و زينداني بتوانى ثةيوةندى كؤمةآلي
بثاريَزى، ئةو فاكتةرانة لةو قؤناغة دةبنة رِيَطري هةرة طةورة تا خؤويسيت و 
خؤفرؤشي و طةندةَلي و..... دروست نةبيَ، لةو قؤناغة كؤمةَلطة ثيَويسيت بة 

  هاريكاري و تةبايي و ئؤقرة و طياني بةرطري هةية.

هاريكاري و تةبايي و ئـؤقرة  كؤمةَلطة ثيَويسيت بة  لةو قؤناغى رزطارى نيشتمانى
ــةكانى      ــة بةناوبانط ــة ئامؤذطاري ــى ل ــة رِوون ــةوةش ب ــة، ئ ــةرطري هةي ــاني ب و طي

ــة  (1547-1469)ميكــاظيلى ــةوىَ ك ــةرةكان دةردةك ــةالتدارة داطريك ــؤ دةس ب

                                                             
 دةقى ريكةوتنةكة بة ئينكليزى وبة عربى الى نوسةر ثاريزراوة .  -56

 71صعام قضية فى العراق  -بول برمير 2
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لةيةكيَكيان دةَلىَ: بؤ ئةوةى )ئةمري( زال بيـت بةسـةر ميلـةت ثيَويسـتة ميلةتةكـة      
زؤر بـة زةمحـةت منونةيـةكمان دةسـت دةكـةويَ       ،1دوورخاتةوة لة ئةخالق وئـاين 

ميللةتيَك لةذيَر داطريكاري رِزطاريان بووبيَ ئةطةريةكيَ لةو سيَ فاكتـةرة )ئـايني،   
 ئةخالق، ئايدؤلؤذيا(ي نةبووبيَ، يان هةرسيَك ثيَكةوة.

كاتيَ ئةمرييكا لة )شاري ناكازاكي(دا وةزيري بةرطري يابان لة وةآلمي ثرسياري 
 : ئيَوة ضةكي ئةتؤميتان هةبواية لة ئةمريكاتان دةداوة؟ لة وةآلمدا وتيئاخؤ ئةطةر 

ئةطةر ضةكي ئةتؤميمان هةبواية ثيَويسيت نةبوو بةكاري بهيَنني لةبةر ئةوةي ئةمريكا 
نةيدةتواني ليَمان بدا، جا ليَرةشدا ئةطةر ميللةتيَك )ئايني و ئةخالق و ئايدؤلؤذيا(ي 

ناو ثيتؤىل هةبيَت هةر لة ئةسلدا داطري ناكريَ، ثتةوي هةبووبيَ،فةيلةسوف وزا
 ناضيَتة ضوارضيَوةي نةخشةي داطريكةران.

( كة لةكؤنطرةى لندن ارض بال شعب لشعب بال ارضثرؤذةى)لة ضوار ضيَوةى 
دراية بارمستونى سةرؤك وةزيرانى بريتانيا بةدواى ووالتيك طةرِان بؤ  1840

ريكاى التينى، هةندىَ ناوضةى ئةفريقا كينيا يةهوديةكان، سىَ شوينيان بينيةوة )ئةم
 لةوانة، هاتنة خوارووى بةغدا بؤ ناوضةى ئؤر(كة ميلةتيان ىلَ الوازة.

( دةَلىَ تا 11لة ثرؤتؤكؤلةكانى يةهود رِوون تر باس كراوة لة ثرؤتؤكؤىل)
كقطيع ما الغنم، وأننا  -غري اليهود-ان اسممني بتوانني زال بني بةسةريانا دةبىَ )

اللئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفل اللئاب إىل احلظرية؟ انها لتغمض 
باس لة تيك شكاندنى ذيرخانى خيزانى دةكا  10لة برؤتؤكؤىل (عيونها عا كل شيء

، هةوىل داوة جؤرى 2(بني اسممني، تفس  أهميتها الرتبوية فسوف ن مر احلياة اسسرية)
ةكة ميكافيليانة بيَت وةك لة ثرؤتؤكؤىل يةكةمى باسى دةكا بؤ ئةوةى سياسةت

                                                             
 150ترمجة:خريى محادى ص-تعليق:موسولينى-األمري –نيقوال مكيافيلى  1
 .(11، 10بروتوكول رقم:)1980 5:عباس حممود العقاد ط ترمجة -بروتوكوالت حكماءالصهيون 2
 49، 47مدخل اىل الفلسفة ص 2
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ثةيوةندى زانستى سياسيش بة ميلةت الواز بكاو داطريكاريةكةى بة ئاسانى 
مةبةسيت نيشتيماني بيَ ميللةت ئةوة نةبوو دةوَلةتيَكي يةهودي لة بضةسثىَ، 

بةسيت دانيشتوانيَكي بيَ ثانتاييةكي جوطرايف بيَ دانيشتوان دروست بكات، بةَلكو مة
)مةبدةئي( و )سيستةم( و )ئايني( و قةتيس بةستوو لةذيَر كاريطةري فاكتةرة ستونية 

 ،الوازى ميلةت ماناى الوازى ذيرخان نةك كةمى ذمارةيانكؤمةآليةتيةكانة، 
لةميَذووشدا تا ئةو ساتة زؤر بةدةطمةن بينيومانة ميللةتيَك ثةيوةنديةكاني نيَوان 

نيشتيمان و دةسةآلتي سياسي باآلى هةبووبىَ و داطريكرابيَ، ميللةتيَكي  ميللةت و
مةدةني )ئومة( داطريكرابيَ، شةرِي نيَوان دوو ئيمثراتؤر و جةنطي جيهانيةكان 
لةسةر ئةو جؤرة ميللةتة بوة كة الوازن وةك ضؤن درِندة نيضريى نةخؤش وطةوج 

رِيوةتة خاكي ئةو ميللةتانةي يان ساوا هةلدةبذيَرن، هةردةم داطريكار ضاوي ب
ثيَنةطةيشتوون، وةك لة كؤنطرةكانى سايكس ثيكؤ وسان رمِيؤ.. رِوون تر 

(ى عوسبةتولئومةم 22بةثيَى مادةى ) 1920دابةشى ئينتدابى ساَلى  دةردةكةوىَ.
 ( باشرتين بةَلطةية.a،b،cبؤ ثلةكانى )

وآلتيَـك بهاتبانايـة    ئيمثراتؤر و داطريكةران لة كؤنةوة ثيَش ئـةوةي بـةرةو هـةر   
بانطي جوطرايف ناسي و كؤمةَلناسي و زانا و فةيلةسوفانيان دةكرد، يان هةر لةطةلَ 
لةشكرةكان بةرِيَ دةكةوتن تاهةم سروشتى خاكةكة بـزانن )بةمةبةسـتى عسـكرى(    
سروشتى ميلةتةكةش)بةمةبةستى سياسى(، بؤية ئاسايية رِاي ئةو جؤرة فةيلةسوف و 

، هةر بةمنونـة لـة   ايديؤلؤجياى عةملانيدايةي داطريكةر زياتر بةالي ئزانايانةي مونةزير
( م65-4)ميَذوودا يةكةم زانا كة هةوَلي جياكردنةوةي ئايني و سياسةتي داوة سينكا

، بةهةمان شيَوة فةيلةسويف يؤنـاني كـؤن )هركليـت(    1رؤم بووة بيَربِواىفةيلةسويف 
 ،زيـاتر اليـةنطريى دةسـةالت بووينـة     كةباوكى ئايديؤلؤجى عةملانى هةذماردةكريَت

                                                             
   339موسوعة علم اإلجتماع ص 1
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( بـة  120-60ث.ز( بؤ ثاثاى ئةسينا، ماركؤس ئؤليتؤس وئيكتيثؤس) 300زينؤن)
 ،وة ئةرستؤ هـؤبز و وماكيـاظيلي..  بة هةمان شيَكةرى ئيمثراتؤر بة ناوبانط بوو..نؤ

، دوايـش بـوة   1ئةرستؤش لـة خزمـةت داطريكـةريَكى وةك فيليثـى مةقـدونى بـوة      
ئيمثراتؤريــةت ومامؤســتاى ئةســكةندةرى مةقــدؤنى مونــةزيرى  فةيلةســفى رةمســى

دةولةتى بةندايةتى بوو، ميكاظيلى بؤ بنةمالةى حوكومدارى مديتضى وئاواش الثالس 
(بـة دامةزرينـةرى   1645-1583وهؤبز و... زاناى هؤلةندى هؤطـؤ طرؤتيـؤس)  

 بوة. كؤيلةدارىياساى دةوىل وسيستةمى عةملانى هةذمار دةكرىَ كةضى اليةنطرى 
ثىَ دةكا، يةكةم جار هةَلمةتةكان بؤسةر جيهاني ئيسالمي بةهةمان شيَوة دةست  

( دةَلىَ طةورةترين ديـوار لـة ثـيش     لورنس براون (هةوليان داوة ئاينيان الوازبكا، 
ز لة ذيَر درومشى )طرد 1515سةركردةى ثورتوطاىل لة ، 2داطريكار وئيستعمار ئاينة
مدية اىل األبد( بةرةو جيهانى ئيسالمى هـات، كالدسـتونى   املسلمني وأمخاد النار احمل

مادام هنلا القنرأن فني أين س املسنلمني يت ارسنونه        سةرؤك وةزيرانى بريتانيا دةَلىَ:
ويقبلون علي العناية، لا تقوم لنا قائمة، فال ب  العمل علي انتزاع هنلا الكتناب منا    

داطريبكةين تا )قورئان( يان لةنيَو دةَليَت ناتوانني جيهاني ئيسالمي عقوهلم وقلوبهم(( 
القنرأن هوالنلس   ،لة ناو ثةرلةمانى فرنسا ثةرلةمانتاريك هةستا ووتى)3دورنةخةينةوة

فةلسةفةي ئينتيداب و دابةش و ديـزايين جيهـاني    4حيرض املسلمني اذاية الفرنسيني(
ئيسالمي بةطشيت و رؤذهةآلتي ناوةرِاست بةثيَي مقاسيدي سـايكس بيكـؤ دروسـت    

ا، يةكةم ثيَطةي )بةمورتاحي( ئيستيعمار لةجيهاني عةرةبي حيجاز بوة كة يةكـةم  كر
ثرؤسةي ليَك جياكردنةوةي ئـايني لـة دةسـةآلتي ئةجنامـدرا لةنيَوان)حممـد كـورِي       

                                                             
1

 211ص رسالة فى الالهوت و السياسة-سبينوزا 
 . 104التبشري واالستعمار ص  2
 199صحوة رجل املريض ص -بنى مرجة 3
 . 40ابن باديس وعروبة اجلزائر ص 4
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ز ئاين بؤ يةكةم ودةسةالتيش بؤ 1737لةساىل عةبدولوةهاب(و)محد كورِي سعود( 
 .1دوةم

يستى خراثى بةرامبةر ئاين ولةهةمان ( وهةلو1917-1850منونةى شبلى مشيل)
ــيكوالرى        ــيكى زؤرى س ــؤ بةش ــة ب ــتمان منونةيةك ــةر نيش ــى بةرامب ــات خراث ك
كوردوعةرةب،ئةو ثيَى وابوو ئاين هؤكارى ثةرتةوازةى ميلةتانة،بؤية داوايان دةكرلة 
ذيان وسياسةت جيا بكريَتةوة ، لةطةل )سالمة موسـا(ش ثـرؤذةى هاوبةشـي تريـان     

ةوانة لـةالى ميذوونوسـانى عـرب بـة نانيشـتمانى وةسـف كـراون        هةبوو ،كةضى ئ
،بةتايبةتى لة كيَشةى قةناتى سويس و ثرسة عربيةكانى تر ، باهةر وانةزانني عةملانيةتى 
بةرةى رؤذئاوا ئةو دةردةى هةبوة )عةملانيةتى رؤذهةالتيش(ئـةو دةردةى لـةجيهانى   

طرنطيـان بينـى لـة رزطـارى بـةالم      ئيسالمى هةبوو ،رِاستة ئةو ضينة عةملانيةتة رؤىل 
بةخريايي دةكةوتنةوة باريكى ترى تةبةعيةت ،  الى ئةوانة خةباتى رزطارى نيشتمانى 
ــا دذى   ــةباتى ثرؤليتاريـ ــةردا خـ ــة بةرامبـ ــانةوى(هةذماركراوةو لـ داطريكاربة)سـ

 تضحية اجلزء ما أجنل الكنل(  سةرمايةدارى بة )ئةوةىل(هةذماركراوة ، بؤية بنةماى )
( و رِووخانى سـةرمايةداريش بـة)كل( ثـؤلني كـراوة ،     جزءى رزطارى بة )كة خةبات

هةلويستى نيشتمانى حزبة شيوعيةكان زؤر جار وةك هةَلويَستةكانى ئةزموونى حزبى 
وةك دريَـذكراوةى حزبـى شـيوعى فرنسـى     1919شيوعى تونسى بوو كة لة ساىل 

ؤيـة حزبـى شـيوعى    دروست كرا، فرنسا وئيتالياش داطريكةرى ئةو ناوضانة بوون ب
تونسى نةيتوانى ئةو دوو دؤخة بة سةالمةتى كؤ بكاتةوة، لة ئـةجناما كةوتـة بـةرةى    

لـة  1934فرنسى لةدذى بزوتنةوةى رِزطارى خوازى تونسى، هةرضـةندة لةسـاىل   
حزبى شيوعى فرنسى جيا بؤوة بةآلم ئةوثةَلةية لة كؤلَ ميَذووى ئةو حزبة نةبؤوة تـا  

نيَوان شيوعى ئيسرائيل جيَى سـةرجنة ضـونكة يـةهود زؤر    طةشة بكا،  هةرديسان لة

                                                             
 13-12حركة األستقالل العربى ص 1
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زياتر هةلويَستى والتـانى  1خودى حزبى شيوعى ئيسرائيل)راكاح( دةمارطرين،كةضى
سؤشياليستى دةطرتةبةر نةك حكومةتى ئيسرائيل وبنةماى زايؤن، لـة ثـةيرِةوى ئـةو    

(ى 16)حزبة زايؤنى بة رِةطةزثةرست وةسف دةكرد، زياتر لةوةش لـة كـؤنطرةى   
ــرد     ــف ك ــتعمار وةس ــذكراوةى ئيس ــة دري ــوزةيرانى ب ــةنطى ح ــةربازطةى 2ج ،س

برِيارِى )الصهيؤنية شـكل مـن    1975/ئؤكتؤبةرى 15سؤشياليستى وايان كرد لة 
اشكال العنصرية(دةرضوو لة نةتةوة يةكطرتوةكان ، دواى الوازبوونيان ئـةو برِيـارِة   

،لـةو  وة  ، زياتر لةوانـة  هةلوةشيندراية 1996( ى كؤمةلةى طشتى 30لةخوىل )
بارةيةوة با طوىَ لة رِاى فهد)سكرتريى حزبى شيوعى عرياقى( رِاطـرين لـة بـارةى    
هةر رِةخنةيةك لة سةركردايةتى ستالني و دةَلىَ: )ئةوةى ستالني دةيلىَ ودةيكا هةر 
ئةركى شيوعيةكانى سؤفيةتى نية وةك ئةركيَكى موقـةدةس ودةق جىَبـةجيَى بكـةن    

بةهـةمان شـيَوة زؤر جـار    ، 3ى هةموو ثرِؤليتارياى جيهانة ثةيرِةوى بكا(بةَلكو ئةرك
 حزبى شيوعى عرياق كةوتة هةلة بةرامبةر دؤزى كورد. 

دةسةآلتي عومسانيش لةدواي ئةوةي رِيَرِةوي سيكؤالري كةوتة نيَـو ئـةوجا بـوة    
 دةوَلةتة نةخؤشةكة، رؤجي غارودى هةروةهاش مةكسيم رؤدنسن دةَليَن ئيسـتعمار 

بؤ جيطري بوونى خؤى لة ووالتـانى داطريكـراو هـةوىل يةكـةمى دةركيشـانى ئـاين       
، 4..بؤيـة تةبشـريى ثيشـرةوى ئيسـتعمار بـوة     وكةلتورى رِةسةنى ئةو ميلةتة بـوة،  

                                                             
على عزةت بيطؤفيض لةكتيبةكةى )االسالم بني الشرق والغرب( دةليت سؤشياليستى ويةهودىلةيةك سةرضاوة  1

 بؤ ماركسيةت طواستؤتةوة )ماركس خؤشي يةهودى بة( . هاتوون،   موسا هايس كاريطةريةى يةهودى
هةروةها  68-67حممدامساعيل نصيف ص-: اللقاء ملاذا هوغريممكن مع يسارفى اسرائيل بؤ ئةو مةبةستة برِوانة 2

هةروةها ئةودةقانة لة جملةى )اهلدف(  -راكاح-)مقررات املؤمتر السادس عشر للحزب الشيوعى االسرائيلى برِوانة دةقى
 بالوبوويتةوة ،طؤظارى هدف بةرةى فلستينى بةسةرؤكايةتى جؤرج حةبةش دةردةضوو . 2ذ:
 23ص حزب الشيوعى وال إشرتاكية الدميوقراطية–مؤلفات الرفيق فهد 3
هةروةها مكسيم رؤدنسن لة كتيبى )اإلسالم واملاركسية(  195وص 149ماركسية قرن عشرين ص-روجيه غارودى 4

 ئةو باسة دةكات.
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مةبةستى بنضينة تةبشريى طؤرِينى ئايين داطريكراو بوة بؤية ثيشةنطى داطريكارى بوة 
)فرانتز فانون(دةَليَت : بةثيى ئةزمومنان بـؤ داطريكـارى ئةوارِووبةرِووبونـةوةمان     ،1

لةطةلَ تةبشريى بؤ ووالتانى داطريكراولةاليةن داطريكـةرةوة وةك قةالضـؤى مـيش    
 .2ومةطةز ثيَويستة

تةنانةت داطريكةر هةوىل داوة ئاينيكى بةهيزو بةرطر بطؤرِىَ بـة ئـاينيكى تـرى     
سادة، بؤية هةوَلى طؤرِينى دراوة، ضونكة ئاينى ئيسالمى رِاستةقينة هةرطيز ناشـيَت  

دةبيَت فتوحات وغـةزاو هيَنـانى دةسـكةوت     ونابيَتة كةرةستةى هيض داطريكةريَك،
جورج كامبل لة كتيَبى  ينةوة لةطةل خودى ئاين،وكةنيزةلةذيَر درومشى ئاينى  جياكة

( لةطةلَ رِاى)جورج كارثنرت( هاورِان ودةَليَن ئـاينى ئيسـالم رؤىل   اسفرقا اإلستوائية)
سةلبى نةبوة لةداطريكارى، تةبشريى بة ثيَضةوانةى ئيسـالم سـةربةخؤيى نيشـتمانى    

وازيش باشرتة لـة بـىَ   ، سةرةرِاى ئةوةش هيشتا ئاينيَكى ال3ك شكاندوة لة ئةفريقاتيَ
ئاينى،  ئةطةر بة ووردى سةرنج بدةينة مانةوةى طيانى بةرطرى ميلـةتى كيبـك لـة    
كةنةدا دةبينني يةكىَ لة هؤية بنضـينةييةكة ئةوةيـة رؤحـى ئاينيـان هيشـتؤتةوة وةك      

 .بةشيك لة سةربةخؤيى 
ثيةكان لة ئةزمونى ئةثارتايدى ئةفريقا ورؤديسياى ثيشوو سةرنج بدة ئةو تيمةى س

رخـانى ميلـةت   التمساح( تـا ذيَ  عصابةدذ بة رةشةكانيان دروست كردبوو بةناوى)
داخورِيَنن بؤ ئةوةى بةرطريان نةمينى، هةول دةدرا بةهاو ئاينى رِةسـةنيان بتوينـةوةو   

ــةن  ــةردا زال بك ــةوروثيان بةس ــةنطى ئ ــت  ، 4فةره ــاتر )فرانتزفانون(دةَليَ ــةوة زي ل
ـ    ئيمثرياليزم وداطريكارى  ك دةشـيَوينىَ و عةقَليشـى   كةسـيَتى وسروشـتى مـرؤظ تيَ

                                                             
 67اإلمربيالية من عصراإلستعمار اىل اليوم ص -هارى ماجدؤف 1
 17معذبو األرض، ت :مجال اتاسى ص -فرانتز فانون 2
 276ص2األفرقا اإلستوائية ج-هةروةها: جورج كامبل 91مايقال عن اإلسالم ص -عباس حممود عقاد 3
 .117، ص-76النار السوداء)حرب العصابات فى روديسيا( ص-مايكل ريبون 4
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، بؤية لـة بنةماكانى)تصـفية اإلسـتعمار( واهـاتوة:بؤ رزطـارى يـةكجارى       1دوادةخا
ئةرستؤ لة لةكاتيَكا ، 2ثيَويستة خؤت لة هةمو ئاسةوارةكانى ئيستعمار رزطار بكةيت

ونيتضةو لةهـةمان   ضوارضيَوةى تريِوانينى بؤ ميلةتان مرؤظى بة )حيوان ناطق( وهؤبز
ِروانطةى ِرةطةزثةرسـتى مرؤظيـان بـة طـورط وةسـف كـردوة، كةضـى زؤربـةى         
فةيلةسوفانى رزطارى خواز مرؤظيان بة )كائن متدين( وةسف كردوة، ثيَيـان وابـوة   

منونةطـةلي زؤرة بؤمانـةوةى ئيسـتيعمار و     ، 3بةبىَ ئاين كةسيتى مـرؤظ تـةواو نـابىَ   
 طاوانة بيَنيَتةدى:داطريكةر تةقةالي داوة ئةو هةن

 ميللةتي داطريكراو طةشة نةكا بةرةو مةدةنيةت و رِووناكي و شارةزايي. -1

 هةردةم دةيةوىَ سياسةتو ئاين ومةباديئو طيانى نيشتمانى ليك جيا كاتةوة. -2

ــازادي و     -3 ــة ئ ــت ب ــدةكي و هةس ــاري و زين ــاني هاريك ــةيي و طي يةكثارض
 دميوكراسي نةكا.

 و ميللةت وميَذوو الواز بكات. هةوَلدةدا ثةيوةندي نيَوان خاك -4

هةوَلدةدةن بةرذةوةنـدي تايبـةتي و خؤويسـيت زالَ بكـةن بةسـةر هةسـت        -5
بةبةرثرسياريةتي و بةرذةوةندي طشيت و خؤشةويسيت خاك و نيشـتيمان و دذ  

 بة زوَلم و زؤرداري.

بؤهةموو ئةوانة هةولَ لةسةر كؤي ئةو هةنطاوانـة لةسـةر ضـاوةيةك دةكـا      -6
وازكردني ئايني و ئةخالق و مةبدةئـة لـةناو ئـةو ميللةتـة،     ئةويش تةقةالي ال

 لةبةرامبةردا فةلسةفةى موحليدي بآلودةكاتةوة.

                ***           ***                 ***               *** 

                                                             
 .6ص -معذبو األرض 1
 48تصفية املصاحل اإلمربيالية األمريكية ص -عبدالكريم العبيدى  2
 - والثقافة واإلمربيالية إدوارد سعيد )االستشراق بؤزياترلةوبابةتةبروانة: 7الشعوب ص الدينية لدى املعتقدات 3

Orientalism 1978، Culture & Imperialism ,new york 1993.) 
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لةكؤتايى ماوة بليَني ئةو جؤرةعةملانيةتية دميةنيَكى ناشرينى هةية، خؤى 
ت و سوثا و زيندانى ،ناضار خؤى بةستؤتةوة بةزل هيَزانى بةستؤتةوة بةدةسةآل

جيهان، ئةطةر تةنطاو بيت زؤر بةسانايى دةست بؤ دوذمنانى ميللةتةكةى دةبا ولة 
دذى ئؤثؤزيسؤنى، ئيستا دؤستةكانى رؤذئاوا زؤربةى اليةنة عةملانية ديكتاتؤريةكانن، 

ة بؤ جيهانى ئيسالمى بؤية رؤذئاوا ئةودميوكراسيةى بؤخؤى دةوىَ بةو ئةنداز
 )بةتايبةتى جيهانى عةرةبى(  دميوكراختوازنية . 

 

  :زيانى عةملانى بؤ كوردستان  :سَييةم

هةلبةتة ئةو ئةريَنيانةى عةملانى )كةلةسةروو باس كرا( وةبةر كورديش دةكةوىَ ، 
عةملانى ثيَويست بةدووبارةكردنةوة ناكات ، ئينجا نيشتمانثةروةريةكى زؤريش لةناو 

ةبوة ،بةتايبةتى فؤناغى نويَى شؤرِش ئةوان زياتر ئةو بةرثرسياريةتةيان كورد ه
هةلطرت ،ئيسالميةكان بةو ئاستة نةضوونة ذيَر باىل قورِسى بزوتنةوةى 

ت وامان ليَبكات كوردايةتى،بةدرةنطةوة ئةوانيش بةشدارى دةكةن..هةمو ئةوانة نابيَ
ئؤتؤماتيكيانةى عةملانى بةكوردى  كةمتةر خةم بني لة هةلسةنطاندن وئةو زيانة

   طةياندوة .
،لةطةل  (كة لةسةروو باس كران)خةلكى كوردستان ئةو هةمو زيانةى بةردةكةوىَ 

زيانيَكى سةربارى تريش ئةويش زيانى نيشتمانى و دابةش وبيَبةشي كوردستانة ، واتة 
ئةزمونى عةملانى لة بةشى زؤرى بةكورتى  زيانةكان ئاويَتةن لة ضةندين الوة ديَت، 

–ووى ئابوورى لةرِ -1جيهانى ئيسالمى ولةكوردستانيش بةو شيَوةية بوة: ]

ويَرانى بةها و –لةرووى كومةاليةتى  -3طةندةىل -لةرووىئيدارى -2طرانى
 -لةرووى فةرهةنطى -5دواكةوتووى –لةرووىزانستى  -4ئةخالق وبةرتةوازةيى

ميكافيليةت  –سياسى  لةرووى -6افى(السايى كردنةوةى بىَ داهينان)تقزم الثق
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  -9كراهيةت–لةرِووى ثةيوةندى  -8ديكتاتوريةت  -لةرووىحوكم رانيةوة -7
بىَ ئينتمايى )واتة هةلوةشاندنةوةى كوردايةتى (...[   -لةرِووى نيشتمانيةوة

كةواتة زيانةكان فرةئارِستةن ،  وادةكةن دوو جؤرة زيان وقةيران دروست بكا 
ورخايةن ونارِاستةوخؤية ، ،بةشيَكيان خيَراو دةماودةست ورِاستةوخؤو ،بةشيَكيان دو

  بةرضاون كة بةكورنى ئةوانةن :

هةر ئةويشة بوويتة هؤى ئةو هةموو  -تيكضوونى ريَزى نيشتمانى  -1
بزوتنةوةى  دووبةرةكي و شةرِى برا كوذى و تيَكدانى رِيَزى كورد.

كوردايةتى تا زاناى ئايينى سةرثةرشتى كردووة لةجياتى ئايديؤلؤذياى عةملانى 
ئةوا ميللةت يةك ثارضةو بةهاريكار و كةم )خائني و طريفان ثرِكةر( بووة، 
بةآلم دواى ئةو هاوكيَشة وةرطةرِاوة بة ثيَضةوانةيى لةطةلَ بة عةملانى كردنى 

 انى سةركردةى عةملانى.ناوةرِؤكى كوردايةتى و سةرهةَلد
ئةو مةدرةسة عةملانيانة هةروةك لةرِووى دووةىل نةبووة ثشتيوان بؤ كورد،   -2

لةرِووى ناوةخؤش تةنها بوونة ماندووكردنى شؤرِش و كوردايةتيةكة،لةوانة: 
ليَكرتازان، تؤمةت، ناكؤكى، شةرِى براكوذى، تةسك بريكردنةوة، السايى 

وشتى كوردةوارى،... لة كؤتاييدا ئةو دياردة كردنةوة، دارِووخانى بيناى رِة
دزيَوانةى ثةيداكرد: بآئةمةكى، بآ متمانةيى، دزى، تاآلن، ديل كوذى، 

خيانةت، جاشايةتى، بوونة بةعسى، بوونة عةرةب و توركمان، مةبْد   
فرؤشى، اليةنطريى سةركةوتوو، ناهةقى، فيََلبازى،...ئيرت ئةوكولةطة بة 

دنى ئةو طةندةَلية ويَرانكةرية،هةرة دواييةكةش لة كورتى هيَزانةن بوَثةيدا كر
 دانى طيانى بةرطرى و شةرِة دةسةآلتيكى بة زةقى و كانتؤنيايةتى.

دروست  نيشتمانفرؤشيةهةر ئةويشة بة نارِاستةوخؤ بووة هؤى ئةو هةموو  -3
  بيَت.
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دروست لةطةلَ ثةيدابوونى عةملانيةت مةينةتى كورديش بة هةموو ئارِاستةيةك   -4
بةرِيَكةوت نةبوو لةطةلَ سةرهةَلدانى ئةو مةدرةسة عةملانيةتة لة بووة.

ناوضةكةو لة كوردستان مةينةتى كورديش سةرى هةَلدا لة ثةميانى سايكس 
و تا ئيَستاش، بةردةواميةكةشى لةطةلَ  1975تا جةزائري  1916ثيكؤ 

ت دةركةوت، بةردةوامى عةملانيةتة، ئيَستا كة ئاسؤى ئاوابوونى عةملانية
 ئاسؤى ئوميَدى سةركةوتنى كورديش تاراددةيةك دةركةوتووة.

هةر ئةو مةدرةسانةن بوونة هؤى ىلَ تيَكةَلبوونى هةريةكة لة )ثشتيوان،   -5
دؤست، بآاليةن، ناحةز، دوذمن( لة ئيقليمى و دةوىل و هةندآ جاريش 

 تةواو ثيَضةوانة.
آ تا ئةو ساتةش، ئةطةر وا لة كؤى ئةزموونةكان، بةتايبةتى عةملانيةتى نو  -6

هةَلكةوتبآ بةرذةوةندى نيشتمان و بةرذةوةندى حزبايةتيةكةى ناكؤك بن 
 ئةوا هةردةم نيشتمانيةكة ذيَركةوتووة.

 نةبوونى سرتاتيذيةتيَك بةديديَكى قوأل و هةمةاليةن و ضارةنوس ساز.   -7
ةستطؤرِى لةبارةى ئيَستاياندا هةمووى طواية دميوكراسني، كةضى تا ئيَستا د   -8

دةسةآلت لةناو خودى حزبةكة نيةو بوارى هةموو رِةخنةيةكيش لة 
 سةرؤكةكة نية.

دياردةى السايى كردنةوةو هيَنانى نةريت و شةريعةتى هةندةران، سةردةميَك   -9
ئةو زاراوانة باوى بوو )ثرؤليتاريا، حتمية تارخيية، ئيمثرياليزم، دياليكتيك، 

سةرمايةدارى، ديكتاتؤرى ثرؤليتارى،  رِةجعيةت، برجوازى، بةكريَطرياو،
زةمحةتكيَش، صراع طبقي(.. ئيَستا بآ هيض بنضينةيةكى كوردانة طؤرِاوة بؤ 

 )دميوكراسى، مافى مرؤظ، دذةتريؤر، ئاشتى، ديالؤك...( .
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طواية ئةو مةدرةسانة بؤ ئةو مةبةستةن ناوةرؤكى شؤرِشى كورد لة   -10
رِزطار بكات كةضى تةنها ناوةكان طؤرِاون، خيََلةكى و بآسةروبةرى و بآنةخشةيى 

ئاغة نةما بةآلم بةشيَوةيةكى تووندتر دروست بؤوة، بؤية لة نويَرتين كتيَب )ديفيد 
) دةَليَت: شؤرِشى كورديش سةربارى ئاغةى جاران ئاغةى نويَشى  1ماكدؤيل

 دروست كرد، مةبةستى بةرثرسةكانة.

 ةوشت و ناوبانطى ثياوةتى كورد. عةملانيةت هؤكارة بؤ تيَك شيَواندنى رِ -11
لةكؤتاييدا بةهؤى ئةو عةملانيةتة توندة و بةثيَى بنةماى )باكؤنني(: )كل حتطيم للقائم 

ئةوة زؤربةى بناغة رِةوشتية كؤمةآليةتيةكانى كوردةوارى ويَران  2هو اخلري إلنسانية(
نة.. بةتايبةتى كراو بةديليشى نةبووة بووة هؤى سةرضاوةى هةموو ئةو دياردة دزيَوا

 جاشايةتى.

ئيَستاش حزبة كوردستانيةكان لة كؤمةَليَك قةيرانى فكرى و سياسى و   -12
طةندةَلى ئيدارى و ميللى زؤر سةخت دان سةرةرِاى قةيرانةكانى دووبةرةكى و 
نيشتمانى و ئيقليمى و دةوىل )كة ليَرةدا بوار نية باسى بكةين(، ضارةنووسى ئةو 

ةية ويَستطةكةى ديار و ئاشكراية و بةرةو قةلؤشية، هةموو حزبانة لةسةر ئةوسك
هةنطاوةكان ناكؤكة خؤبةخؤ، هةر لة منونةيةكى دووردا عةملانيةتى كوردستان وةك 
عةملانيةتى زؤربةى وآلتانى ئيسالم بةو تيَرِوانينة سادةيان بؤ ئيسالم ثاساوى تيؤرةكةى 

ن و بةثيَضةوانةوة هيَشتا زياتر )صراع احلضارات( دةكةن كةضى خؤى بؤ ئامادة ناكة
داكؤكى لة )شارستانيةتى رِؤذئاوا( دةكةن كة بةو طفتةية بيَت رِؤذيَك لةرِؤذان 

                                                             
 Amodern Historey of The Kurds-1995ئينطليزيةوتةرجومة نةكراوةبة 1
ئةو كتيبةية كةناوبانطى باكؤنينى ثىَ دةرضوو تيايدا داوا دةكا دام ودةزطاى ئيمثرياليزم  - مباديء الثورة2

هةلتةكينرىَ بة ضاكوخراثةوة، ريكخراوة تريؤريستيةكانى وةك بادرماينهؤظ  وئةلوية ئةحلمرا و..لةو تيؤرة سةرضاوة 
 .دةطرن
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يةكرت دةهارِن، عةملانيةتى جيهانى ئيسالميش لةسةر شارستانيةتى ئيسالم حيساب 
كراوة، واتة اليةنطريى شارستانيةكة كة سةركةوتنى هةم نةمانى عةملانيةتة 

نيشى هةر نةمانة، خؤى لةو ملمالنيَية خستؤتة خانةيةك لةشيَوةى )قؤَلى ذيَركةوت
 ثيَنجةم(.

بةطشيت فاكتةرةكاني ئايني و ئةخالق و ئايدؤلؤذيا بةشيَكة لةتةواوكةري  -13
ت كةسييَيت، ئةوةش وادةكا كةسيَكى لةرزؤك ورِارِاو كريَطرتة نةبىَ، بةبةرطرى بيَ

 بةتايبةتى بةرامبةر داطريكارى.

لة ذيَر سايةى عةملانيةت هةرطيز هةموو كوردستان نةيةك دةخريَت و نة  -14
 يةك دةطريَت. اليةنةكانيش

 

: بؤ جوان تر  داطريكةران ئايديؤلؤجياى عةملانى لةكوردستان بالو دةكةنةوة
تيَطةيشنت لة زيانةكانى دةبيَت وورد لة نةخشةو ثالنى داطريكةرانى كوردستان 

ةى تةمةنى داطريكاريان دريَذكةنةوة ضى دةكةن ، جطة لة بطةين بزانني بؤ ئةو
هةملةتى سةربازى و ئاسايش و داثلؤسني وزؤرالى تركةبةرضاوة، كؤمةليَك تةقةالى 

 كةمان(بةو شيَوةية : بابةتة تر دةدةن )كة ثةيوةستة بة
هةوَلي داوة ئايني لة كوردستان الواز بكا... ض بة سوتاندن و ويَرانكردني  -1

مزطةوتةكان ض بةناشرينكردني لة رِيَ ي ناوي ئاييين لة ثرؤسة 
 عةسكةريةكانس دذ بة كورد.

هةوليداوة شؤِرِش و بزوتنةوةى كوردستان لة ئايني جيابكاتةوة ،بؤيةدةبينني  -2
تى كـورد( سـةر بـة    يةكةم ليَكجياكردنةوةي ئايني لة سياسةت رِؤذنامـةي )يـةكيَ  

 ؤكرد.بةريتانيا لة سليَماني بانطيشةى ب
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لة تةقةالى بيَووضانة تافةرهةنط و كةسايةتي كورد هةَلتةكيَينَ. ..بةهؤي  -3
 بةتةماح كردني و خؤويسيت و مادي بووني و...

هةوَلي داوة ئةو تةبايي و هاريكاري و ئةخالقة كؤنةي كوردي لةناو ببا كة   -4
جاران ناوي قورةيشي عةجةم بوة... بةهؤي ناكؤكي خستنة ناويان و 

يان لة شويَين خؤيان و كؤكردنةوةيان لة كؤمةَلطة و دروستكردني طواستنةوة
)فوج( بؤ هةر عةشريةتيَك بةناوى)افواج خفيفة( كة هةمان ناوة لةسةردةمى 

 بؤ كورد كرايةوة. 1908ئيتحاديةكانى عومسانى لةدواى ساالنى 
لةكؤي ئةوانةش هةوَلي داوة ثةيوةندي نيَوان كوردستان و كورد لةيةكرت  -5

كاتةوة، ثةيوةندي تاكي كورديش بة )ميَذوو و ئايني و فةرهةنط و كورد و جيا ب
نيشتيمان( ليَك بكاتةوة، تا ئينتيماي تاك بؤ ميللةت و نيشتيمان الواز بكا، 

ذياندنةوةي فاكتةرة  كةسيَكي ياخي و )المنتمى( ليَ دةرضيَ..بةهؤى 
ئارةزو بازي وباقي ستونيةكاني عةشايري و بنةمالةيي ، تاكيش سةرقالَ بكا بة 

 كارة الوةكيةكاني تر.

كةواتة سةرةجناميَكى لؤجيكية شؤرِشةكانى كوردضـؤن دذ بـة داطـريو دابةشـى     
كوردستان بوة ئاواش دذ بة موحليدي و عةملانى بوينة، ضونكة زانيويانة مةينةتى كورد 

ميلةتةكـةت  هةم لة ئةستؤى عةملانى داية هةم عةملانيةت وثرؤسةى دذ بةئاينى رِيَزى 
تيَك دةدا، مةال سليم وشيخ عبدالسالم وئةوةى شيَخ سعيدى ثريان بـة رِوونـرت لـة    
دادطاييةكةى دةردةكةوىَ كةلة طؤظارى )طيَرشـةم(ى ئةوسـةردةم بآلوكرايتـةوةو    

داطريكةروعةملانيـةت شـؤرِمشان كـردوة، بةتايبـةتى كـةبينيم لـة        دةَليَت: ئيَمة دذى
موسا بة لـةخؤبايي   : جودت وامحدناويَك نوسيبويانجةريدةى )سبيل الرشاد( عبداهلل

و عيسا بةناوبانطى و حممد بةئةمينى.. هةريةكة ئاينيَكيـان هيَنـاوة، ئيَمـةش دةتـوانني     
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ئاينيَك بهيَنني، ئةو جؤرة بانطيَشـانة لةرِؤذنامـةكان تـةنيبؤوة ئيَمـةش شـؤرِمشان دذ      
    .1بةوانيش كرد

 
  بؤكورد ى عةملانىيةكةم زيانشَيكردنةوةى 

لةبةر ئةوةى نةوةى يةكةمى عةملانى كوردى زادةو هةلقوالوى بارة 
كؤمةاليةتيةكانى كوردةوارى نةبوون ،زؤربةى خةلكانيَك بوون لةدةرةوةى نةريتى 
كوردةوارى دروست ببوون ،بؤية زيانةكانيان زياتر لة ئاستى نيشتمانى بوو نةك 

نديَكى دلسؤزيشى تيَدا بوو كؤمةاليةتى ، ئةوانة لة قؤناغيَكى وةرضةرخان بوون ،هة
بةالم قؤناغى داهاتوو اليان رِوون نةبوو ،بؤية كةوتنة هةلةى كوشندة،هةر 

تا  1908لةاليةنطرييان بؤ هاتنى عةملانيةت وئينجا ئيتحادوتةرةقى و ئينقالبةكةى 
دةطاتة ملمالنيَى ئةتاتورك وسولتانى عومسانى ،خراتر لةوة عةملانى كورد خؤيان 

هاوثةميانان ،ضونكة ئةوان )رؤذئاوايية سةركةوتوةكان لة جةنطى جيهانى نةخستة ثال 
يةكةم(شارةزا تر بوون ،ئةوان ئةو ديوى قؤناغى نويَيان ليَديار بوو ،ئةو ميلةتانةى بة 
هؤى ئينتداب يان رِيَنمايي تر ئيستعماريان لة ثشت بوو باش تر بوون لةوانةى 

لةو باوةرة دابون كة ضارةنووسى نيةتى كورد بيَثشتيوان بوون ، نةوةى يةكةمى عةملا
كورد بةعةملانى ضاتر دةبى نةك ئيسالمى، لةسةر ئةو بنضينةية اليةنطرى ئةتاتوركيان 

بؤية لةنيَو كورديش ، 1923تا  1920كرد لة دذى سيظةر و عومسانى لة نيَوان 
ئاينيةكان  بةوهؤيةوة بونة دوو بةش، لة رِاستيَدا سةرضاوةى بةشبونيان لةوةوة ديَت

لةو بانطيَشةى برايةتى تورك وكورديان لة ضوارضيَوةى جاميعةى ئيسالمى دةكرد، 
رِوةشةوة رِيَكةوتنيَكى باش لة نيَوان وةفدى باالى كوردو عومسانى  مؤر كرابوو 
،سوَلتان لةطةل كورد رِيَكةوت بؤ سةربةخؤيي ثيَدان ، دواى دوو وةفد ثيَك هات 

                                                             
 523 -512املعاصرة ص : دراسات فى احلركة الكورديةدةقى طفت وطؤي دادطاييةكة لة 1
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كورد ثيَك هاتبوو لة: عبدالقادر شةمزينى )سةرؤك(، ئةمني  نويَنةرانىلة هةردووال، 
عاىل بدرخان، مراد بدرخان، مةوالن زادة رفعت بةط، لة اليةن نويَنةرانى عومسانيش 
ثيَك هاتبوو لة: دووةمني كةسايةتى نيَو عومسانى شيخ اإلسالم صربى زادة)سةرؤك(، 

 .  ى ئيسالمىئةمحةد عبوق ثاشا، عونى ثاشا لة ضوارضيَوةى جاميعة
لةسةر رِةزامةندى هةردووال سوَلتان قايل بو كة ئةو رِيَكةوتنة ببيَتة بةَلطةنامةيةكى  

لةسيظةريش بةرجةستةكرا،  10/8/1920جهانى و بؤية ناوةرؤكى ئةو رِيَكةوتنة لة
ئةطةر بةوردتريش بضينة نيَو بابةتةكة دةبينني ئةو ناوةرؤكة ياسايى و سياسيةى لة 

ة، هةمان نةخشة و ثالنى سةركردة كوردةكانى ئةوساية، بةتايبةتى شيَخ سيظةر هاتوو
كة بةداخةوة  1عبدالقادرى شةمزينى و ماَلى بةدرخانيةكان )ئةمني عاىل بةدرخان(

بةشيَك بةشيَوةيةكى ترى ليَ تيَطةيشتوون، ثيَيان واية ئةوة لة دةسكةوتى عةملانيةتى 
ةكانى تر بوة، رِوونيان نةكردؤتةوة كة ئةو كوردةو مانيعةكةى شيخ عبدالقادرو ئايني

رِيَكةوتنة لة اليةن عومسانى مؤركراوة نةك كةماليةكان، لةوانة ميَذوونوسى كورد 
ى كتيَبى مامليسانذ: 76، هةروةها برِوانة نارِازيةكانى تر لة )ل2د.كةمال مةزهةر

القومية الكوردية ود. عبداهلل جودت(، هةروةها كريس كؤضرياش واى 
ضوة...بةآلم  هةر هةمان كتيَبى )د.كةمال( دةقى طفتوطؤيةكةى )شيَخ عبدالقادر( بؤ

لةطةأل رِؤذنامةى )ئيقدام( تؤماركردووة بةجوانى ئةوة رِونكراوةتةوة كة شيَخ 
عبدالقادر و ئاينيةكان ضيان دةوآ، ثيَيان وابوو لة ضوارضيَوةى دةوَلةتى عومسانى 

، 3دةضةرخيَننة سةربةخؤيى تةواوى كوردستان ئؤتؤنؤمى وةرطريآ بؤ ماوةيةك وةرى
 25/6/1920بؤ زياتريش برِوانة دةقى نامةكةى شيَخ عبدالقادر بؤ فةرِةنسا كة لة 

                                                             
، )كوردوكوردستان لة بةَلطةنامةى بةريتانى ـ كةمال 82ـ برِوانة: )فايلى دوارِؤذى كوردستان ـ بةريتانى( لة ل1

 مةزهةر(
 . 76كورد و كوردستان...( ل كةمال مظهر ـد.ـ برِوانة: )2
بؤ وةةزارةتى دةرةوة  f0.371/5068، 40ـ بؤ ئةم مةبةستة برِوانة كورد لة بةَلطةنامةى بةريتانيا ذمارة: 3
8/4/1920. 
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، ئةو ثرِؤذةية لةاليةن فريد ثاشاى سةرؤكوةزيرانى دةوَلةتى عومسانى 1نوسيتى
يش هةر ، ديظيد ماكدؤناَلد2)ئةستةمبؤل ـ سوَلتان واحدالدين( بة فةرمى مؤركراوة

واى بؤضوة لة كتيَبةكةى خؤى و ئؤتؤنؤمى سةرةتاى سةربةخؤيى بوة ض لة رِيَى 
ئينتداب ض لة رِيَى ئؤتؤنؤمى. لةبةَلطةنامةيةكى تريى بةريتانى 

(FO.371/5067كة لة ل )ى هةمان سةرضاوة هاتوة دةَلآ: فةريدثاشاى 326
كوردى كردوة ، ئينجا سةدرى ئةعزةمى عومسانى اليةنطريى دروست بونى دةوَلةتى 

دةبىَ ئةوةش وةبري بهيَنينةوة كة)سوَلتانى عومسانى وفريد ثاشا( على ئيحسان ثاشايان 
مومتةلةكاتى عومسانيان  30/10/1919رِاسثارد بة بروسكةيةكى فةرمى لة 

 تةسليمى حكومةتى شيَخ حممود كردو دانيشيان ثيَدا هيَنا..

نطيَشةى برايةتى كورد و توركيان لة هةرضى ئةو بةشة عةملانية كوردة بوو با
، بة ثيَى 3ضوارضيَوةى دةوَلةتى مؤديَرنى توركيا بة سةركردايةتى ئةتاتورك دةكرد

بةَلطةنامة بةريتانيةكان كة لةسةر زارى)بريترام ديكسؤن( وةرطرياوة لة سةرانسةرى 
 كوردستان لة هةلضوون بووينة دذ بة ئيتحادى و زالكردنى توركايةتى ودابةشى

 1908( سةركردة ئاينية بوة لةدواى 6كوردستان، سةرجةم بة سةركردايةتى ئةو )
تا دواى جةنط :) مةال سليم بدليس، رشيد ئاغةى سليَظانى، عبدالرمحن شرناخى، 

هةريةكة لة   4شيَخ نورى بريفكانى، شيَخ عبدالسالم بارزانى، شيخ سعيد احلفيد(

                                                             
 . بآلوكراوةتةوة 159و ل 44كؤمةَلةرِيَكخراوةكورديةكان لةبةَلطةنامةكانى بةريتانياوفرنسالةبةلطةنامةى ذ:ـ 1
 Air512، هةروةها برِوانة: بة َلطةنامةى بريتانى 325ص عثمات على ـ دراسات فى احلركة الكوردية املعاصرةد  2

 . 18/4/1919تةلةطرام لة 

ـ بؤ تيَطةيشنت زياتر بة ووردى ميَذووى دعبداللة جودت خبويَنةوة لةكتيَبى: )القومية الكردية ود عبداللة جودت( 3
 توركى ناوزةد كردووة. -خؤى بة نازناوى كوردى

 . 154ـ دراسات فى احلركة الكوردية املعاصرة ص4
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خ سةعيد ثريان و نةورِةسى و هةندآ لة و شي1َشيَخ عبدالقادر مشزينى و شريف ثاشا
. ثيَيان وابوو ئةوةى  2بةدرخانيةكان و هةندآ دةستةى ترى كوردى و ئايينيةكان

مستةفا ئةتاتورك دة يكا فرِوفيَأل و تاكتيكة و دةستكةوتةكانى كورد لة ئةستةمبؤل و 
وةشانةوة ، دواى ئةوةى عومسانى بةرةو هةل3ثةمياننامةى سيظةر هةَلدةوةشيَنيَتةوة

رِؤيشت ئاينيةكان درومشى سةربةخؤييان هةَلطرت، هةروةك لة ئةرشيفى وةزارةتى 
دةرةوةى بةريتانى ياداشيت )يانةى ناوةندى كوردستان( تيَداية لة بةروارى 

داواى سةربةخؤيى تةواوى كوردستان دةكا ،  بةشةكةى  20/3/1920
ةن جيَطرى مةندوبى سامى تر)الئيكيةكان( وةك لة بةَلطةنامةى بةريتانى لةالي

ناردوة و دةَلآ )ناحةزانى سةيد عبدالقادر( بريتني لة  1920/ مايس/18بةريتانى لة
دةستةيةكى زؤر لةيةك نةضوو هى ئةوتؤيان تيَداية زؤر حةزيان لة سةربةخؤيى كورد 

، بةشيَكى تريش سيخورِيان دةكرد وةك ئةو 4نية، زياتر لةطةلَ ئةتاتورك رِؤيشتون
رِةوشةنبرية كوردةى لةدةورى )ميَجةر سؤن( لة هةوَلى ئةوة بون بةريتانيا  كؤمةَلة

                                                             
 تيذةكان زوو تر هةستيان بةوة كرد كةئةوةى ئةتاتورك دةيكا مالَ ويَرانية بؤ ـ بةشيَك لةكوردة نيشتمان ثةروةرو بري1

كورد زوو ليَى هةلطةرِانةوة ، شريف ثاشا لة سةرةتا زؤر بةالى ثرؤذةكانى ئاينى وئةستةمبؤل دا نةبوو دواى ئةو 
ر مافى تةواوى كوردستان هةلويستةى وةرطرت كة بينى هادى ثاشاى نويَنةرى سولتان ئامادةية بضيَتة سيظةر لةسة

شةريف ثاشا بروسكةى ريَزى بؤ سوَلتان ليَدا لة بةرامبةر هةَلويَستى ضاكى 1920/ 23/4لة  مؤرى بكا ، ئينجا
 بةرامبةر كورد.

 ـ ديظيد ماكدؤنال ناوى لةوانة نابوو كوردى ئةستةمبؤىل. 2
ـ بؤ وورد تر برِوانة ئةو بةلطةنامةيةى بريتانى ضؤن عبدالقادر شةمزينى ئامؤذطارى ئةفةندى وسةرؤك عةشريةتةكان 3

  مذكرة حول السيد عبدالقادر الشمزيين ومسكودةكا كة دواى ئةتاتورك نةكةون: 

 ( 1922مايس  20)من املندوب السامي الربيطاني / القسطنطينية  

عبدالقادر بأن كل املناشدات اليت قدمها للحكومة صاحب اجلاللة مل تلق آذانًا صاغية و أنه فشل ...... وأشتكى السيد 
يف كسب ثقة جاللته. وكّرر، كما فعل ذلك عدة مرات، بأنه كان يف موقع يساعده على السيطرة على الكرد يف الواليات 

بثقة على قدرته بإقناع مسكو للعمل وفق مصاحلنا الشمالية الشرقية، لو أعطيت له الفرصة للتحرك. وأكد هذه املرة و
وأضاف أنه ال طائل من االعتماد على أشخاص مثل مصطفى باشا وآخرين الذين حيومون هنا وهناك. هؤالء ليس هلم 

 تأثري حقيقي على الكرد.

 بآلوكرايتةوة.ـ دةقى ئةوبةلطةنامةية لة)ئيجابيةكانى سيظةرـ دةقةكانى سيظةر وخويَندنةوةيةكى تر( 4
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، )وةك الزاريف(دةَليَت: هةنديَك 1لة شيَخ حممود برِةجنيَنن بةناوى ئةوةى شيَخ ئاينية
لة بنةماَلةى بةدرخانيةكانيش )الئيكيةكانيان( خةريكى دانوستان بون لةطةل 

رِةفيق حلمى ، 2لريةيان كردبوو2000ةو ئيتيحاديةكان داواى ثارضة زةوى طةور
فةروةيةكى بةديارى لةاليةن شيَخ حممود بؤ سوَلتان لةئةستةمبؤلَ بردبوو، لةرِيَطا 
رِاى طؤرِى و كردية ديارى بؤ ئةتاتوركيةكان لةئةنقةرة، ئةو دةردة طةيشتبوة 

بؤ  18/4/1929لة  21بةَلطةنامةى بةريتانى ذ:كوردةكانى دةرةوةى وآلت، لة 
يان بؤ  $60.000ةزيرى دةرةوةى بةريتانيا نوسراوة دةَلآ: مانطانة يارمةتىو

ئةتاتورك دةنارد تا بزوتنةوةى خؤيبون تيَيانيطةياند كة ئةتاتورك ضية و يارمةتيةكةى 
بة شؤرِشى ئاطريداغ 1927ثىَ وةستاندن، تةنانةت ئيحسان ثاشاش كة لةدواييدا لة 

ئةفسةرى بةرثرس بوو لة سةربازطةى  هةَلسا، اليةنطريى ئةتاتوركى كرد و
ن سةرؤك  لةالى، 3ئةستةمبؤل و تةسليمى ئةتاتوركى كرد لة دذى سوَلتا

عةشريةتةكان زؤر زياتر، ئةوةندة متمانةيان بة ئةتاتورك هةبوو ببوة راويَذكارى 
 15/11/1917عةشريةتة كوردةكان ، لة كؤبونةوةيةكى )هاوثةميانى هؤزةكان( لة 

رسياريان بؤ ئةتاتورك نووسى، تيايدا داوايان كردبوو بؤيان رِوون ( ث5نامةيةكى )
بكاتةوة ئاخؤ ئةويش وةك سوَلتان ئامادةية بةتةواوى دان بة سةر بةخؤيى كوردستان 

 بنيَت،هةلةبةتة وةالمى درؤزنانيش ئامادةية .
بةو شيَوةية كوردة رؤشنبري و الئيك )عةملانى( و سةرؤك عةشريةتةكان بةشداريي و 
ثشت طرييان لة دام و دةزطا و حكومةت و ثةرلةمانى ئةتاتورك كرد لةذيَر ناوى 

حسن خةيرى سةرؤكى )برايةتى كورد و تورك لة دةوَلةتى توركياى نوآ(، 
فراكسيونى كورد بون لة ئةجنوومةنى مةزنى توركيا لة ئةنقةرة كة ئةتاتورك دروستى 

                                                             
 ( 274)دراسات فى احلركة اكوردية املعاصرة ص هةروةها 92محد تةقى ـ خةباتى كورد ل1ـ برِوانة: 1
 252ـ دراسات فى احلركة الكوردية املعاصرة ص2
 . 22ـ برِوانة: ئيحسان نورى ثاشاـ شؤرِشى ئاطرى داغ   ل3
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ةفديَكى ليَ ريَكخسنت ئةندامى كوردى تيَدابو، ئةتاتورك و 72كردبوو، 
بةسةرؤكايةتى عصمت ئينينؤ، دووكورديشى بةطةردا )برجنى زادةو زولفى 
بةطزادة(، ئةوان لةوىَ ضوونة لؤزان بةناوى كورد قسةيان كرد، وتيان: ئيَمة و 

دةبىَ  64ـ62تورك براين، دةمانةوىَ ثيَكةوة بذين، نامانةوىَ جياببينةوة مادةكانى 
( لة ئةجنومةنى ئةنقةرة بروسكةى اليةنطرى بةناوى هةمو هةَلطريآ، )حسن خةيرى

، تاواى ليَهات وةفدى ئةنقةرة بةشدارى ثى كراو 1كورد بؤكؤنطرةى لؤزان دةكرد
وةفدى عومسانى دةركران لةو كؤنطرةية، لةالى عرياقيش وةفدى لؤزان كورد بوة، 

جعفر بةريتانيا)بةسةركردايةتى كريزؤن( سةرثةرشتى دةكردن بةشداربوان 
عسكرى)كوردة( وتوفيق سويَدى، بةوشيَوةية رِيَكةوتنى سيظةر طؤرِا بةلؤزان كة 

جار ناوى توركياى ىلَ هاتوة تاكة ناويَكى كوردى تيَدا 128مادة 143ثيك هاتبة لة 
 . نةهات

لةوميانةدا زانايانى ئاينى كوردستان لةوانة شيخ عبدالقادر، شيخ سعيدى  
زؤر ناقايل بون بةو هةنطاوة، بةآلم   …نةورةسى، شيخ سعيدى ثريان، شيخ حممود، 

ضينى عةملانيةتى كورد داوايان لةوانة كرد ئةو هةنطاوةيان رزطارى كوردةو 
كا، لةالى ئةو زانايانة لةسليَمانى دةوَلةتيَكى عةملانى توركى مافى كورد مسؤطةر دة

و كوردستانى سةروو بةبةيانى رِةمسى لة طةرمةى كيَشةى وياليةتى موسل لة ساىل 
دةرضوو، كؤثيشيان نارد بؤ )عصمة االمم(تيايدا هاتبوو كة كوردو تورك  1924

هيض ثةيوةنديةك يةكيان نابةستةوة جطة لةئاين، ئاينيش نةما لةسةردةستى ئةتاتورك 
 كوا برايةتى كورد و تورك، بؤيةزانايانى ئاينى رِةوشةنبري داواى سةربةخؤيي ئيرت

كوردستانيان كرد، كؤمةَليَك لة رِةوشةنبريان و نيشتمان ثةروةرانيش الطريى ئةو 
رِايةى زانايانى ئاينى بوو، بةآلم  ئةوانةى بةناوى مؤديرنى و سيكوالرى بانطيَشةيان 

                                                             
ذووى كوردستان( دةىلَ حسن خةيرى بة خؤى هةمو ئةو ى كتيَبةكةى خؤى)دةرسيم لة مي221َـ بةيتار دةرسيمى لة ل1

 قسانةى بؤ طيَرِامةوة كة ضؤن بروسكةيان بؤ كؤنطرةى مةسلةتى لؤزان ليَداوة .
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ان، زانايانى ئاينيش بواريان ثى دان تا طةيشتنة دةكردو سوربون لةسةر رِاى خؤي
بنبةست، دواى ئةوةى ئةتاتورك زال بوو بةسةر ئةستةمبؤلَ و بةيةكجارى خيالفةتى 
هةَلوةشاندةوة و كؤماريكى توركى عةملانى لةسةر بنضينةى توركايةتى دامةزراند لة 

نت ( نكؤىل لة كورد كرا و دةستى بة داخسANA YASA، لة دةستور )1923
و قةال ضؤكردنى دام و دةزطاو فةرهةنط و كةلتوورى و سياسى كرد، كة ثيَشرت تا 
رِادةيةكى باش بةئازادانة لةئةستةمبؤلَ ئيشيان دةكرد، حممد زةكى بةك دةَليَت)هةمو 
ئةو جةمعيةت وحزبة كورديانةى كورد دروستى كردبون لة ذيَر سايةى خيالفةت 

بونى ئةستةمبؤل بة حكومةتى كماىل  هةموى ئازاد بون، بةآلم  ..لةطةل تسليم 
، بةرنامةيةكى ترسناكيش دارِشرا بؤ قةدةغةكردنى زمان وجل وبةرطى و 1داخسنت(

بةوانةش نةوةستا هةَلسا بةطرتنى هةمو ئةوانةى  …تةواى فةرهةنطى كوردى
يارمةتيان دا، دادطايةكى ريك خست بةسةرؤكايةتى )صائب ثاشا( بؤ لةسيَدارةدانى 

دة كوردةكان، ئةو دادطاية طةيشتة هاريكارةكانى ئةتاتوركيش،لةوانة سةركر
 زؤربةى ئةو عةملانيانة كوردانةى هاريكاريشى بوون .

بةو شيَوةية لةناوضةوانى نةوةى يةكةم ونةوةى دوةمى عةملانيةت زيانيَكى سرتاتيجى 
انى بةر بزوتنةوةى رزطارى خوازى كوردستان كةوت ،بةالم ئةو كاتى بةرةى عةمل

وبةرةى نيشتمانى وئاينى ليكجودا نةكرابؤوة ،بؤية ئةو شكستة نةبوة شكستيَكى 
بةرضاوى ئةونةوةو مةدرةسةكةيان ،بؤية عةملانيةت لةكوردستان هةر بةردةوام بوو لة 

 جيطريبوون وهةلكشان .

 

  

                                                             
 باس لة داخستنى رؤذنامةكورديةكانيش بة هةمان شيَوة دةكا .  315. لة ل 314ـ خوالسة.. ل1
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 ئاسؤى فؤرمَيكى نوَيى دَيزاينى سياسى لةكوردستان
دةردةكةوىَ كة سيستةمى عةملانى بؤ كوردستان بةكؤى تويَذينةوةكانى سةروو 

طوجناو نية ، كةواتة نؤرةى بةديلةكةيةتى كةلةو دةمة زياتر ئيسالميةكان 
وطةاللةكانى ئةوانة ، بابزانني ئةوان ضةندة لةو ئةزمونةيان سةركةوتوو بووينة ؟ 

ى ئةطةر سةركةوتوو نةبن نؤرة ض جؤرة فؤرميَك ديَت لة نيَوان شكست ونةطوجنان
كةواتة دةبيَت هةلوةستةيةك لةسةر ئةو ، ئامادة نةبوونى بةديلى ئيسالمي عةملانى و

ئيسالميةكان لة  بةرنامةى ضاكسازى ئايادةتوانني بَلينَيثرسيارة بنضينةيي بكةين: 
رِةنطة وةاَلمى ئاسان نةبيَت ضونكة لةو سةردةمة  ؟ ةكوردستان شكستيان هيَناو

 يةكيَ لةو ئاينيةكاندةتوانني بَليَن وردستانيش لةرؤذهةالتى ناوةرِاست ولة ك
بىَ فاكتةرى دةرةكى لة هةناوى جةماوةر خبولقيَن،خؤى دةتوانى خؤى  رةسانةنمةد

ئؤتؤماتيكيانة ضاكساز بكات، بةآلم بة ثيَى ئةو بارو دؤخةى تيَيداية زؤر زةمحةتة نةفى 
تنةوةيةك ئةطةر لةو كردنى ئةو ثرسيارةش، ضونكة هةر دام ودةزطاو كؤمثانياو بزو

 دؤخانةى خوارةوة بوو بة )فاشيل(ثؤلني دةكرىَ:
دويَنىَ و ئةورِؤى وةك يةك بيَت يان خراتر، ئةطةر زةمةن لةقازاجنى نةبيَت ، -1

بزوتنةوةى ئيسالمى كوردستان 1999تا ساآلنى ئةوة بةراوورد بكةين دةبينني
 1انى عيَراق ثؤلني كرابوواليةنة كاريطةريةك 7 لةاليةن ئةمريكاوة بة يةكىَ لة 

و هةرةدوايي 25/7/2009ئيستاش  هةروا لةكورتى دةدةن، لة دوا هةلبذاردنى 
 12بزوتنةوةى ئيسالمى بيَ كورسى مايةوةو هةمو ئيسالميةكانيش هاتونة  2018

 كورسى .

                                                             

 .4/2/1999ى سةرؤك كؤمارى ئةمريكى لة99ـ  13برِيارِى ذ: -بروانة دةقى : بةَلطةنامةى ئةمريكى  1
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 بةدى دةكريَنكةمرت لة معادةلةيةكى كاراى ناوةكى وهةريَمايةتى جيهانى  -2
ةى بةرِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ ،هةرضةندة لةدواى دروست بوونى )بزوتنةو

 .بةالم لةوةش زؤر سةركةووتو نةبوونتة ثيش طؤران( ئاسؤيةكى تريان بؤ ها

 لة دؤخة جياجياكاندا طؤرِانيان ثىَ ناكرىَ. -3

هةموو دؤخ وئةزموونةكان شكستى هيَنابىَ، واتة بة ئةزموونى جيهادى  -4
زوتنةوة(، ئةزموونى جيهادى توندى ) ئةنسارولئيسالم(،بةنةرمى ونيمضة ئاسايى)ب

 نةرمى )كؤمةل ويةكطرتوو(لةهةموو باريَك هةر لة شكست دابىَ .

ئةطةرى دةربازت لةئاسؤ ديارنةبىَ، ئيمكانيةتى طةشةو طؤرِانى ثةكى  -5
 كةوتبيَت .

كةمى هةنديَك بةديل نةبىَ بؤ دؤخة خراثةكانى بةرامبةريشت، ..بة الى  -6
 لةبريمةندانيان طةيشتبنة ئةو قةناعةتةى كة نةبوون وبوونى وةك يةكة .

زؤربةى ئةوانةى دةضنة نيَو حكومةت بة نويَنةرايةتى اليةنة ئيسالميةكان  -6
لةو تاقى كردنةوةية دةرنةضووينة ،وةك طةندةلضيةكانى ترى حزبة 

الر وذن هيَنانى عةملانيةكان كةوتونةتة ذيَر كاريطةرى ثارةو كؤشك وتة
 تر ومؤنيكاو..

ئيسالمى كوردستان ميذووى لةطةلة ،سروشت وزانستةكان  -7
اليةنطريةتى ، لة فكرو بنةما لةعةملانيةكان بةهيزترة ،ضواردةورى 

هةموى ئيسالمية ،لةناوةخؤ زؤرايةتى هةرة زؤرى خةلكى كوردستان  
ليَيان دةبةنةوة  ئاينني ، كةضى اليةنى عةملانى لةسةر باتيل و طةندةىل ئاوا

، كةواتة يان خةلةل لة ئيسالمة يان لة ئيسالمى ، بيَطومان خةلةل لة 
 ئيسالمى و اليةنةسياسية ئيسالميةكانة .
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رِيسايةك هةية لةكارطيَرِى باآل ئةويش ئةوةية ئةطةر دةزطايةك الدةى -8
ئةو 2009وكاريطةريةكى واى نةبىَ لةدواى الدانى ئةوا ماناى بىَ سوودة،لةو كاتة 

اليةنة ئيسالميانة لة طؤرِةثان البدةى دةبينني كاريطةريةكى واى لةدواى خؤى بة 
 جيناهيلى.

ةواتة دةبيَت كؤمةليَك كخةريكة بليَني ثرؤذةكة بةتةواوى نزيكة لةفةشةل ...
 قةيرانى هةبيَت بةكورتى ئةوانةن : 

سةركةوتوو لةسةرةتاى رِابوونى ئيسالميةوة وا رِادةبينرا كة بةخيَرايي طةشةبكات 
قؤناغى بةطةيشنت بة خةالفةتى ئيسالمى  3كةضى وادةرنةضوو،حزبى حترير ،بيَت 

كةل بوون لةطةل ئومةو كؤمةلطة ديارى كردبوو ،قؤناغى ئامادةكارى ئةندامان ،تيَ
سال  13قؤناغ نابيَت لة  3ةو مةرجةى هةر،سيَيةم طةيشنت بةدةولةت وخةالفة ..ب

ؤناغى يةكةميشيان رِةتنةداوةبةهؤى قةيرانى زؤر سةخت، ش قرِةتبدات ..تا ئيستا
 قةيرانة-1 ) هؤكارو قةيرانةكان زياتر لة ضواردةورى ئةو تةوةرانة دةخوليَتةوة

، ( حزبيايةتىقةيرانى  -4توندرِؤيي قةيرانى  -3مةزهةبى    قةيرانى -2فقهيةكان 
زياتر ئةو قةيرانانة لةو ناوضانةو لة نيَو ئةو ميلةتانةن كة هيشتا نةيانتوانيوة 
كةلتوورى عةرةبى وثةيامى ئاينى ليَكجيا بكاتةوة ، زؤربةى ئاينثةروةرانى 
كوردستانيش لةو ثؤلةن ، بؤية قةيرانةكان نزيكة لةو قةيرانانةى كة رِووبةرِووى 

  تى باسيان دةكةين :ئيسالمى عةرةبى دةبيَتةوة ،بةكور

شتا كةمايةتني  ، رِاى المى حركى( هيَسئةوةى ثيَى دةووترىَ رِابوون )يان ئي -1
طشتى بؤ نويَذ و رِؤذوو و حةج و بةشيَك لة حةرام و حةآلأل دروست كراوة، بةآلم 
بؤ بابةتة طرنطةكانى جيهاد، بريوباوةرِى ئيسالمى، فيَربوون، حوكم بة 
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... دروست نةكراوة، بؤية بة ئاسانى توومةتى  ودادطةرىئيسالمىئيسالم،رِابوونى 
 بةكارهيَنانى ئاين لةثيَناو مةرامى ثايةو تةخت قووت دةبيَتةوة دذيان .

زانايانى ئيسالمى كةمرت بةالى كارى سياسى و دةسةآلت ضوونة، بةتايبةتى  -2
كةميش  لةدواى خؤسةثاندنى )معاوية( و رِاوةدوونانى زانايان واى ليَكردوون

سياسة لةسةر سياسةت بنووسن، جطة لة هةندآ سةرضاوةى دةطمةنى وةك )
(،طرق احلكمية، احكام السلطانية،...بةشيَكى زؤريش لةو ابا تيمية  -الشرعية

( احياء علوم ال ينيةجؤرة كتيَبة بةدةستنووس ماونةتةوة ،ئيمامى غةزاليش لة )
) ة ضوارضيوةى ئافاتة خراثةكانبةالى ئافاتى دةسةالتى سياسى خراث دا نةضوة ل

آفات الشهوتني شهوة البطا وشهوة الفرج، وكتاب آفات اللسان، وكتاب آفات 
الغضب واحلق  واحلس ، وكتاب ذم ال نيا، وكتاب ذم املا  والبخل، وكتاب ذم 

لةسةر ئةو ، اجلاه والرياء، وكتاب ذم الكرب والعجب، وكتاب ذم الغرور(
خنةى لة زاناو فةقيهةكان طرتوة ودةىلَ دوورترين تويذن نةية )ابن خلدون(رِةبنضي

لة سياسةت وبطرة لةواقعيش ضونكة زياتر لةناونوسني وكتينب نةك ناوكؤمةلطة 
لةنيَو كؤمةَلطةى ئيسالميدا دوو هؤى سةرةكى هةية بؤ ئةوةى ئايني لة  ،

سياسةت و دةسةآلت ليَك دووركةويَتةوة) يةكةميان هةَلسوكةوتى نيطةتيظى 
بةشيَكى زؤر لة خةليفةكان، دوةميان  ثةيرِةوكردنى رِيَبازى ميكاظيلى لة رِيَبازى 
سياسةتى نوآدا..( لةوةوة وشةى )سياسةت( بةناوناتؤرة دةزانن و بةخيَرايى 

 رِةتى دةكةنةوةو دةَليَن ئيَمة زاناى ئاينني سياسى نينة .

اليةنى ئيسالمى،  سةرهةَلدانى فرةمةزهةب و تةيار و فرة مةدرةسة و فرة  -3
هةَلبةتة هةر فرةييةك بؤ هيَنانةدى يةك ئامانج بآ ئةوا دةبيَتة )بديل( بؤ يةكرتيش، ئيرت 
ئاسايية ناكؤكيش سةرهةَلدةدا، ئاكامة نيَطةتيظةكانى طةىلَ زؤرة ناذميَرآ لة 
دووبةرةكى و سةرقاأل بوون بة يةكةوةو دةبيَتة هؤى وةرطةرِانى رِاستيةكان و 



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 168

16

8 

ى: الوةكى بؤ جيَى بنضينةيى، ئامراز بؤ جيَى ئامانج، طؤرِاو بؤ جيَى جآطؤرِكيَ
نةطؤرِ، وةختى بؤ جيَى دائيم، تاكتيك بؤ جيَى سرتاتيذ، ناحةز بؤ جيَى دؤست، 

هةوليَكى زؤر دراوة ئةو دميةنانة جوان بكريَت وبليَن تووندى بؤ جيَى نةرمى،...
تةيارو تايفانة ،لةكاتيَكا وانةبوة زؤر  )ئةدةبى ئيختالف(هةبوة لة نيَو ئةو مةزهةب و

 نيطةتيظ بوة .

دووبارة سةرهةلدانةوةى  شؤظيَنيةتى حزبى و ناشيؤناليزمى )بةتايبةتى ئةو -4
بريةى طواية خيالفةت هةر بؤ عةرةبة( واى كردووة تةيارى ئيخوان و تةيارى 

بة سةلةفية جياجياكان دذ بةيةكرت لةدذى عةجةم وكورد كارى سياسى بكةن 
 ثيَشربِكيَى )مزايدة( تا رِادةى توندوثةرِةطرى.

طرنطى نةدانى بةشى ئةكتيظى فقهى ئيسالمى بةفلسفةو فكرو زانست و  -5
تةكنؤلؤجياو هيَنانةدى شارستانى ، ئةو خاَلة الوازانة بةسانايى ثةرِينةوة نيَو رِابوون، 

بةديل بؤ ماكينةكانى دميةنيَكى دواكةوتةيى و كالسيكى ثيَشان دةدا ناتوانآ ببيَتة 
 عةولةمة.

ك لة رِةوشةنبريو نةوةى نوىَ بةو تةفسرية كالسيكيةى ئاين بةشيَ لةكؤتاييدا : -6
ت فقه  سودى نيةو فةرمودةش دةدا يةكةميان دةليَسةرهةَلثؤل  سيَوا  ،رازى نني 

دةبى  تضةوانةى ئةوة دةليَك ثيَدوةم رِيَ ثؤىلثةيامى خودا نية و تةنها قورئان ثةيامة ،
سيَيةم  ت دةستكارى بكةين ،ثؤىلمة لةسةر فقهى ئيمامةكانى كؤن برِؤين ونابيَئيَ

دا ت هةلةى تيَدةليت فةرموودةو قورئان ثةيامن وباقيةكةى تر رِاى بةشةرين دةكريَ
، واتة لة دواى ثةيام   تةواو طوجناو نيةت وبؤ سةردةمى خؤى نوسرايتةوة بؤ ئيستا بيَ

تا ش وةردةطريى ، ئةو بؤضوونة دةيةوى لةو دواكةوتنةى ئيسسود لة فقهي طوجناوي
)كة لةجهان بة جيماون( دةرضن ، دةيانةوى لة مرياتى ئةو فقهة دةرضن كةواى 
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لةكورد كردوة ناضارى بكات تةنها بةدوو دةروازة بضنة نيَو زانستى ئايني :يةكةميان 
،ئةو دوو وةيةكى كؤن بةعةقلى ميلةتيكى تر )وةك فلتةر( بضيتة،دوةم  بةعةقلى نة

 هؤكارة واى كردوة زؤربةى موسوملانانى جيهان دواكةون ،كورديش بة خراثرت .

رِيَطرن لة دةرضوون لة ميذوو و هاتن بؤ ئيستاو  لةمرياتطرى ئةو فقهانة  هةنديَك
داهاتوو ...،هةر ضوار خةليفة وئيمامةكانى ثيشوو الى موسوملانان خؤشةويسنت بةالم 

بىَ كارو بؤضوونى ئةوانةش هةلسةنطيَنري ، خؤشيان ووتويانة زانست واية دة
هةلةمان كرد ) ح عمر (ووتى من هةلةم ئةو ئافرةتة راست دةكات ، هةندى 
دةمارطري هةن تةنها بليَى ئيمامى عمر يان ئيمامى على هةلةى كردوة دةبيَتة كافر 

ية تاوانى كردوةو كةضى  معاوية شةرِى ئيمامى على كردوة دةليَن نابى بليَى معاو
نابىَ بليَى خوا ليَى خؤشبيَت ... هةمو ئةوانة ناكؤكية لة ميشكى دةمارطريان 

ة ثيشكةوتن وبةرجةستةى رِابوون ، ئةوانةو بةشيكى تر رِيَطرن ضونكة ئةو رِيَطرن ل
بارودؤخة فقهية لةطةل ثيطةو بةرذةوةنديةكانيشى تيكةل بوة ، تةيارى عةملانى 

 يةك يارمةتيدةرى ئةوانةن .ودةسةالتيش تارادة

 :سياسيئاينى وفؤرميَكى نويَى 
كةواتة عةملانى لةشكست و غيابى سؤشياليستى وشيوعى وناكاملى  

..، لةهةمان كات ئيسالميةكانيش نةيانتوانيوة ئةزمونيَكى سةركةوتوو  ناشيؤناليزمى
، يان ووردتر لةسةرةتا سةركةوتوو بوون بةالم ضةندين سالة ثيشكةش بكةن 

وةستاون، بةو فؤرمة كالسيكية نارِوات ،ئةو فؤرمة بةرهةمى سةدةى بيستة 
يةكيتى حممدى دروست كرد  1908،لةسةرةتادا شيخ سعيدى نةورةسى لةساىل 

 لةوةك كاردانةوةى ئينقالبى ئيتحاديةكان دذى عومسانى ،دواى شيخ حسن بةنا 
وةك كاردانةوةى ئينتداب ودؤزى فلستني وعةرةب هاتة مةيدان تا لةساىل  1928
جنامى شؤرِشى ئريانى ئةو فؤرمة ئيسالمية خةملى ،لة ئيستاشدا بة لة ئة 1979
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ديقةتدان لة ميسرو جةزائريوسودان وتوركياو زؤر الى تر ئةو فؤرمة لة قةيران داية 
ان نابيتة بةديل بؤ قةيرانةكانى عةملانى ،فؤرمى ئيسالمى كوردستانيش كةتؤتة قةير

 كوردستان.
)لةتراز( ،واتة قؤناغى بؤشايي وكةواتة كوردستان كةوتؤتة قؤناغيَكى 

،عادةتةن ، طواستنةوةية لة سيستةمة كالسيكيةكان بؤ ديَزاينيَكى سياسي نوىَ
طؤرِانى وا ئيَش وذانى  (وووردتر لةناوضةى سايكس ثيكؤ)لةرؤذهةالتى ناوةرِاست 

كةلةسةدةكانى  لةطةلة ،وا دةبينرىَ كة شؤرِشيَكى شيَوةى ئةوروثا بةرثا بيَت
، لة ئةوروثا شؤرِشةكة دذى سةرتاثاى ئاينةكة بوو ،هةرضى لة  ناوةرِاست بةرثابوو

جيهانى ئيسالمية شؤرِشةكة لةدذى خلت وخارى بةشةرية كةبةسةلبى ضوةتة ثالَ 
ةطريَتةوة بةالم بةشةرى د عةقلى شةدا مشت ومرِةكان هةمو داهاتىئايني ، لةو شؤرِ

رِةنطة لةسةرةتادا تةرِو ووشك بسوتيَنىَ ،بةالم لةدوايدا جاريَكى تر ناطاتة ثةيام ،
هةلسةنطاندنيَكى عةقالنى بة ستاندةرى ثةيام بؤ بةرهةمة بةشةريةكانيش دةكريَتةوة 

ى ثيشينة و كولتوورى عةرةبى و ميَذوو لة بريى ئيمام وفةقيهو زاناو فةيلةسوفان
ضينة زانايةكى ترى ثيشينان )كة تائيَستا فةرامؤش كرابوون(جيَى زؤربةى ئةو ...،

 زاناو فةقيهانةى ئيَستا دةطرنةوة.
لةدواى ماوةيةك بؤيان دةردةكةويَ هةمو فقهو هةمو ميذوو وهةمو زانايانى 

ثياوة طةورانةى ميذوو رِامباىل ،  ناكريت كارى ئةو ،نةبوةسةلبى  ثيشووكارةكانيان
سيَ كةواتة ئةوانةى رِابةرايةتى ئةو قؤناغة طواستةنةوةية دةكةن يةك هةلويَست نني ، 

، ثؤىل يةكةم شؤرِشى لةسةردةكرىَ لةسةر وةك لةسةروو باس كرا  ثؤىل سةرةكني،
دةستى ثؤىل دوةم ،ثؤىل دوةميش ئيدارةى ثيَناكرىَ رِادةستى ثؤىل سيَيةمى دةكا، 

ة فؤرميَكى نويَى سياسي و ياسايى و هزرى دةخةملى ،كة تيايدا انلةدواى ئةو هةنطاو
دةبيَتة  مرؤظايةتى وشارستانى و ثيَكةوة ذيانيَكى رِاستةقينة دةخةمليت ، ئايني

قينةكان )لة ةكةهةمو ئاينة رِاست–ثيَويستيةكى بةشةرى ، مةبةستمان جةوهةرى ئاينية 
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مسيحى ويةهودى وزةردةشتى و ئيزيدى وتاوى و..(هةموى دةطريَتةوة هةموشي ثيَى 
ت ئيسالم ، دةبيَتة ئةو ضارةسةرةيةى قةيرانى داهاتووى طؤى زةوى ،ئةو دةووتريَ

ر كةسي لةسةر دةذى و سيستةمى سةرمايةدارى هاواريةتى مليا7زةويةى لة ئيستادا 
مليار من ناتوامن بة خيَويان كةم ، ئاين جاريَكى تر نؤرةى 10دةليَت بطاتة 

رِاستةقينةى ديَت ودةليَت من دةتوامن ضةندين مليارى زياتر لةسةر ئةو زةوية بةخيَو 
 مونةزيرى سياسي وبةرِيَوةية ةم بةهؤى دادثةؤرةوةرى طةردوونى ، ئةو فؤرمة بك

ئةوةية لة ئيستادا خؤى بؤ ئامادةبكات ، ضاوةرِيَى عةرةب كورد  سةركةوتووى ئاينى
وتورك وعةجةم نةكات،ثيخوستى دةرةكيةك نةكةوىَ ،ضاوةرِيَى ميَذوو نةكات ثيَى 
بطؤرِى خؤى بةو طؤرِانة هةلسىَ، بؤ ئةوةى جاريَكى تر كوردستان بكةينة ثيَشرِةو 

 لة طؤرِان .
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 ثاشكؤ
 يشةى ئيلحاد لةكوردستانرِ 

 
ة، بةماناي )باوةر نةبوون بـة خـوا(،    (athosئيلحاد هاوتاي وشةي ئةطريكي )

تائيستا كؤمةلطةيةك نية موحلد بيت بةلكو هـةر لةئاسـتى )تـاك وتـةرا(هاتوة ، زؤر     
تاقمي كؤمةآليةتي هةية بة رِووني ئايينيان نية، كةضى موحليديش نـني، ضـةند جـؤرة    
موحليد هةية، سةرةكيةكةيان نةفامي و موحليدي فةلسـةيف وزانسـتى هةيـة، لـةوةي     
نةفامي هةروةك ئاذةلَ بريناكاتةوة، موحليدي فةلسةيف بري بـة قـوَلي دةكاتـةوة بـةآلم     

بةطشتى بارى زانيارى وفلسـفى ئيلحـاد لةسـةدةى    ’مةنهةجي بريكردنةوةي لةنطة
تايبةتى ترة لةوانة يان تيكةليكة كة  زؤر جياية ،لة ئيستاى كوردستان جؤريكى 21

 لةدواى باسى دةكةين.

كوردستان بوونى نةبوة يـان هةشـبووبيَت   ميذووى ضةندين دياردةى نةريَنى هةية لة 
زؤر نامؤ بوة ، ردة لةكوردستان نةبوة لة هيض سةردةميك كةضى لةناو عـرب زؤر  

بوة بؤ ئةوروثاو رِوسيا،  بوة ، ثةيوةندى كردن و خةت مائيلى لةنيَو ميلةتانى تر زؤر
بةهةمان شيَوة دياردةى ئيلحادى لةكوردستان نةبوة ، تا سةرةتاى سـةدةى بيسـتةم   

بةدى دةكريت ،واتة رِيشةيةكى قوول وكؤنى نيـة ، هةنـديَ جـار     وةك دياردةئينجا 
كـراوة طوايـة موحلـد بـوة بـةالم نوسـني         1(باسى فةيلةسوف سيف الـدين امـدى  

ى خــؤى دةرى دةخــةن يــةكجار زؤر خواثةرســت وئــايني وطةواهيــةكانى ســةردةم

                                                             
1
منتهى السول يف علم األصول.ـ ـ املآخذ علـى احملصـول. ـ      إلحكام يف أصول األحكام.  : خاوةنى ئةوبةرهةمةطةورانةية 

ـ دقائق احلقائق.ـ غاية املرام يف علـم الكالم.ــ كشـف التمويهـات علـى اإلشـارات        منتهى السالك يف رتب املمالك.
والتنبيهات.ـ رموز الكنوز.ـ الغرائـب وكشـف العجائب.ــ النـور البـاهر يف احلكـم الزواهر.ــ املـبني يف شـرح ألفـاظ           

 حلكماءواملتكلمني.ـ فرائد القالئد.ـ منائح القرائح خمتصر أبكار األفكار.ـ املآخذ على املطالب العالية.
احلقائق فى املنطق...بروانة: موسوعة الفلسفة والفالسفة  ـ أبكار األفكار يف أصول الدين...اجلدل فى الفلسفة، دقلئق

  15ص1ج
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مل يكن أحد يف وقته أثر تبحرا  )..ابن تيمية(بوة بؤى) ثةرةوةر بوة يةكى لة شاهيدةكان
  .(اعتقادا يف العلوم الكالمية والفلسفية من)األمدى(وكان من أحسنهم إسالما وأمثلهم

 
 

 ئيلحاد لة ميذووى كؤمةلطةرِيشةى 
طواية سةرةتاى كؤمةلطة درِندةيي وبيَئاينى بوة يان فرة ئايني جاران واباو بوو 

زؤربةى ئاينى  وفرة خوايي هةبوة ئينجا يةكتا ثةرستى وئاينى تةوحيد هاتة كايةوة ...
يةهودى ديارى دةكةن وةك يةكةم ئايينى تةوحيد يان زةردةشتى يان مةندائى 

هنرى برطسؤنى ئةو سةردةمة ئةوانة هةلة دةرضوون ، لة ثلؤتارخى ئةطريكى تا ...
رِايان واية كؤمةَلطة بىَ ئاين نةبوةو دةَليَن: لةميَذوودا ميلةتان بىَ كؤشك وتةالر 
بوة، بىَ فةلسةفةوهونةر بوة بةآلم هةرطيز بىَ ئاين و ثةرستطا نةبوة، لة )معجم 

ر ، ئةطة الروس(يش هاتوة كة لة تاكى درِندة ترين ميلةتانيش مةيلى ئاينى تيدا بوة
رِاى يةكةم رِاست بواية دةبواية يةكةم باوةرِدار لة ميذوو ديارى بكةين ،بةالم ئيستا 

يةكةم  سةرضاوة هةنديَ  بةثيضةوانةوة دةبيت يةكةم موحليد بدؤزينةوة لةميذوو ، 
ز(ى -ث550بةشيَكي تر بؤ )ثيالس ث ز(  450لة ) ى هندىبوة موحليد )سوخميا(

ز، -ث500ناوي هةريةكة لة )ئةناكسيؤطوراس ز، -ث 500يؤنانى  يان دياطراس 
شيشرؤن ث ز(، ) 270-341ئةبيكؤر) ئةناخسيماندةر، تيؤدؤرس، طريتؤس، 

 -1820ز(بةموحليدى هاتووة، ئةجنلس)65-5ث.ز، )سينكا  42 -106
)جيمس  ،1دةَليَت: ئةبيكؤر مةزن ترين مادى موحليدى فةلسةفةى يؤنانية (1890

( ئيلحاد ودةهرى  Western Atheismاد الغربيثروير( لة كتيَبةكةى )اإلحل
لةثيَش سوكرات دةست ثىَ دةكاو هةريةكة لة)هركليت و ئةناكسيمينس و ئةبيكؤرِ 

موحليدى فلسفى بيت نةك  ة يةكةماندةكريَ ئةو، ةناكسيماندر..( لةو ثؤلة بووينةو ئ
                                                             

1
 378فهرس االعالم ص–ديالكتيك الطبيعة  
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بةالم  فام ، ئةطينا بيَباوةرِى وئيلحادى لةسةرةتاى بةشةرى هاتوة ،موحلدى نة
عادةتةن ئةوانة نةشارةزاو نةفام وستةمكاريش بووينة يان لةبةر دةستى ستةمكار 

بةطويَرةي قورئاني ثريؤز و هةنديَ كتييَب تري ئامساني هةر لة دواي  بووينة ،
)ح.ئادةم( بيَ باوةرِي شان بةشاني باوةرِي ثةيدابووة، بةالي كةمةوة لةسةردةمي 

لة مةدرةسةكاني )يؤناني و هةرسيَ ان بووة، )ح.نوح( بيَ باوةرِي زؤر فراو
مةردةسةي سةرةكي ئاييين و نائاييين و مام ناوةندي ليَ خةمَلي(،  مةدرةسةي ئاييين 
)يان نزيك لةئاييين ( برييت بوو لة فةيلةسوف و زاناياني وةك )فيساطؤرس 
وئةمباديكلس و ئةنكسيمونراس تا دةطاتة سوكرات(.ئةوةي رِوونة هةريةكة لة 
فيساطؤرس و ئةمنباديكلس قوتابي )ح.سوليمان و )ح.داود( بووينة، لة دواي 

بةدواوة  17يؤنانيةكان فةلسةفة و زانسيت بيَ باوةرِي بةردةوام بووة تا سةدةكانى 
ديفيد هيوم، جون ديوي، و هؤبز شوبنهاوةر،  اتةكانى بة خؤدا، طةورةترينيان سثنوز

نيتضة باظلؤظ . مةكياظيلي فيورباخ، سارتر، فرويد.شوبنهاور،  برتراند راسل،..
-رتشارد دوكينغزهواتيهد داروين ماركس ئةجنلس لينني تازةترين كتييَب بايؤلؤجى )

( )ديزايين  the grand design-ستيظن هؤكينطوهم اإلله( وفيزيايى )
 مةزن(. 

لـة ئاسـتةكاني فيكـري و     19و  18بةوشيَوةية زةمينةي ئيلحادي لةسةدةكاني 
 غـارودي  وةك ةي ثيَـدرا، تةكانـةكي طـةور  فةلسةيف و ياسايي و سياسي و دةولـي  

حتول  19وحتول اىل السياسة، ويف قرن  18: إن االحلاد والفلسفة بدأ يف قرن دةليت
)كـارين ئةرمسـرتؤنط(   ،  (1)أخذ الطابع االنسـاني أيضـا    20اىل العلم، أما يف قرن 

لةطـةلَ طةشـةى    18و 17لةكتيَبى )تاريخ اخلالق األعظـم( دةَليَـت: لـة سـةدةى     
زانســت ئــةوا ضــةندين تــةيارى فةلســةفى بــة رِوونــى دذ بــة خــوا ثةيــدا بــوون،   

                                                             

 .145 – 143( ماركسية القرن العشرين، ص: 1)
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،  بنجـامني فـرانكلني، كـارل    جون لـوك ، توماس باين، توماس هوبز)فولتري،  لةوانة
لةو سـةردةمةى  ، 1..(وسيغموند فرويد فريدريك نيتشة و تشارلز داروين و ماركس

ئيستاش ناوى كؤمةَليَك زاناى وةك)يؤليـؤس ئيكسـفؤردزاناى كيميـايى ئـةمريكى،     
ــت  ــك ثالكيـ ــايى 1973-1897ثرتيـ ــاخارفيزيايى  فيزيـ ــةريتانى، ضارالندسـ بـ

، ريتضارددوكنيز 2004 -1916، فرنسيس كريك بريتانى1995-1910هندى
..بـةزاناى موحليـد وةسـف دةكرين،ميشـيل ئـؤنفريَى فرنسـي لـة        1941بايؤلؤجى

رباخة كةدةىلَ ميشكى دواكةوتةى مرؤظة خوداى ؤرِاى وةك في كتيبى)نفى الالهوت(
الشقي اللي يبحث عا السعادة، وإذا مل جي ها يف ذاته، وال  اإلنساندروست كردوة)

يتوَّهم أنه وج ها يف شخص غريب عا الن نيا اتتلقتنه ليلتنه ويسنميه      اسرضعلي 
،ئؤنفرَي لـة رةدى )نيتضـة كـة دةىَل خـوامرد(دةىَل مـادام مرؤظيـك مابيـت        ، 2(اهلل

خوانامرىَ خوالةطةل مردنى دوا مرؤظ دةمرىَ ،  لة مةدرةسةو طروثة هةرة نويَيةكان 
ــاكس     ــة : مـ ــاتوة لـ ــةثيك هـ ــؤرت كـ ــةى فرانكفـ ــةكاتيكا مةدرةسـ ــةوا لـ ئـ

ــةر) ــةدرنؤ)1973-1895هؤركهاميـ ــؤدور ئـ ــرت 1969-1903( تيـ (، هربـ
( زياتر بةالى مادى بووينـة  1980-1900(ئةريك فرؤم)1978-1898ماركؤز)

وةك مدرةسةى براتراند راسليش لة بريتانيـا، تـازةترين طروثـى بـىَ ئـاينى زانسـتى       
(new aithism  سام هارينزى فيزيايى، دانيال دينيكى بايؤلؤجى زان، ريتضـارد )

ظينا(ية كةثيك هاتوون لة كؤمةَليَك زاناو  هةرضى )طرؤثىدؤكنيزى بايؤلؤجى زان، 
ــاب     ــاى وةك)رودظ كارنـ ــثؤر جيـ ــوفى ثسـ ــارل 1970-1891فةيلةسـ (، كـ

( هانزهان ومينجةر وكورت جودل ثسثؤرى بريكـارى وئؤتـؤ   1991-1902ثؤثر)
نيورات كؤمةل ناسى ظيكتؤر طراظت ميَذووزان، كؤفمان ياسا نـاس فيليـف فرانـك    

ــةز ــةفةى ئةوان ــاغ   فيزيازان...فةلس ــتا س ــةوة، هيش ــتدا الر بوويت ــةالى زانس ياتر ب
                                                             

 28أوروبا ص املعاصرة يف الفلسفة 1
 22وجود اهلل وصوُّر اإلحلاد ص -أجنيلوس جرجس)القس( 2

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://conservapedia.com/Thomas_Hobbes&usg=ALkJrhg9yK9cYr0GZOUNfOngqEvssXOMMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://conservapedia.com/Thomas_Paine&usg=ALkJrhiJe8lgR5mIwGVK8AHrJQgOp2sVOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.ae&u=http://conservapedia.com/John_Locke&usg=ALkJrhhoAZzAGo7oOb0hUDC6At6Mj32-Qg
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_426.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_204_1.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/008-Allah-in-the-Holy-Bible.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/008-Allah-in-the-Holy-Bible.html
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نةبووينةوة، بةطشتى بةرةبةرة ئـةو رِةوشـة زؤر هيَـورتر بوويـةوة بةطةيشـتنمان بـة       
( ، خاليَكى تريش هةيـة شـايةنى طؤتنـة هةرضـةندة لـة زؤر      21سةرةتاي سةدةي )

ى سةرضاوةى تر ئةوانة بة موحلد ناويان هـاتوة بـةالم كـة بؤضـوونةكانيان بـة وورد     
دةخويَنيةوة وايان ليَبةدى ناكرىَ ،هةنديكيان باوةرِيَكيان هةية لةطةل ئـةو سـةردةم   

ث ز(يش بة موحلـد نـاوزةد    430ناطوجنىَ ،سوكرات و جؤردانؤ وتةنانةت زينفؤن)
كراوة كةضى ئةو بةرجةستة كردن وبةمرؤظ ضـواندنى  خـواى رةتكـردةوة ،ووتـى     

قى بة رةش ،ئاسياى سةروو ضاوى خـودا  ئةوروثا وادةزانن ضاوى خودا شينة ،ئةفري
، بة ثيَى هةنديَ ليكؤلينةوة ئـةوا  ،ئةوانةى رةت كردةوة ناويان نا موحليدة .بضوك .

:الجيـوز  هؤبز موحليد نية بةلكو جوانرت لة ئاينداران وةسـفى خـوداى كـردوة  دةىل   
زيـاتر  ،ئـةوانى تـريش     1  تصور اهلل وختيله او القول بتكوين فكرة عنه فى عقولنـا 

)دوودلن نةك موحلد( هةتا )ديطؤراس(كةبةيةكةم موحلدى ئةوروثى هةذمار دةكريت 
دةردةكةوىَ موحلد نةبوة دوودىل وطومانى هةبوة ،بؤيةش ئـةو ئامـارة زيـاتر نزيكـة     

%ى جيهانة ،واتة موحليدى تـةواو  2لةرِاستى كةدةليَت ئيستا ريَذةى موحليد تةنها لة
 .2نةك مرتدد

 هؤكاري ئيلحادي 

، لةهةر (مَا َلهَا مِْن َقرَاٍريةكيَ لةنيشانةكانى بريى ئيلحادى ئةوةية ضةسثاو نية)..
سةردةميك هؤكارى تايبةتى خؤى هةية بؤ ئيلحادى ،لةكؤنةوة زياتر ثرسى نةفامى 

ئريتزاقى وخزمةتكارى و ترسى دةسةالت و...ئةوانة بوة ، لةهةمان كات هةندىَ و
تاك وتةراى فكرى وفلسفيش هةبوة ، لةهةردوو باردا هؤكارةكان بةردةوام 

                                                             

 1اللفيثان)االصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة(  ت:حبيب حرب  دار الفارابى    ط( ينظر: توماس هوبز: 1)
 355م ، ص 2011

 23مدخل اىل معرفة االحلادوبرهانالنظم )مطرقةالربهانوزجاجاالحلاد(  ص  -بؤ ئةو ريَذةية برِوانة:دعدنانابراهيم 2
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وئيستا زؤر ليكجياية ، سةرةرِاى  21طؤرِاون ،بةطشتى هؤكارةكانى ثيش سةدةى 
ى لةسةر ياساو ريساى ئايني ئةوةش جيي سةرجنة كة ئةو جيهانة ئةو طةردوونة هةمو

دةتوانني بَليَني دةروات كةضى لةئيستادا ئايني لةكؤمةلطةى دةوىل ئاوا الواز بيت ،
بةالى كةمى ئةوواقيعةى ئيستاى جيهان لة ثيشكةوتن وخؤشطوزةرانى وثةيوةندية 

اسا وبنةماى هاووالتى نيودةولةتى ومافةكان ومةدةنيةت ودميوكراسى وسةروةرى ي
بابزانني طرنطرتين ئةو هؤكارانة ضني كة  كةواتةهاتوة، (نائاينى)فةلسةفةى  بوون..لة

 يارمةتي رِيَبازي فةلسةيف بيَ باوةرِي دةدا، زؤر بة كورتي ئةوانةن:

لةسةرةتاي سةرهةَلداني مرؤظايةتيةوة تـا ئـةو سـاتة لـة كـاتي ثيَويسـت و        -1
ؤركاتي تـر  كارةساتي سروشيت و كؤمةآليةتيدا، لةكاتي زوَلمي بةشةري لـةز 

هةست بةبوني رِاسـتةوخؤي دةسـيت خـوايي نـاكرَي بـؤ كؤتـايي هَينـان بـة         
 مةينةتيةكان.

( وكارةساتةكان زؤر لة خوا دةثارِيَنةوة كةضـى  1هةر لةثةيوةست بة خاىل ) -2
هةر زؤردارة بةسةر هةذار سةردةكةوىَ، يةكىَ لة موحليـدة عةرةبـةكانى ئـةو    

ةب ويةك مليار موسوَلمان دوعا دذ ةوة عةر 1948سةردةمة دةَلىَ: لةساىل 
بة ئيسرائيل دةكةن كةضـى سـةركةوتن هـةر بـؤ ئيسـرائيلةو شكسـتيش بـؤ        
عـةرةب، لــة ئةنفالــةكان زوملـى ئةوةندةطــةورة لــة ذن ومنـداىل كــورد بــة    
شيوةيةكى وا كرابة زيندوويى لة ذيَر خاك بنريَن..كةضـى هـةردوعا دةكـراو    

ىَ هةمو ئةو دوعايانة ناكاتة بةرطريـةك  وةآلم نةبوو، وةك الئيكيَكى كورد دةَل
كة بةدةستى خؤت دةيكةى، لـة زؤربـةى هـةرة زؤرى خانـةوادة كؤنـةكان      
)ئيستاش( هةر دوعاى )كورِ( بوون كراوة كةضـى ريَـذةى كـض وةك كـورِة     
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، كةضـى كـوِر بـوون وكـض بـوون ياسـاى مةنـدل ديـارى         1ئةطةر زياتر نةبىَ
ــة    ــان بريتي ــةمان وذي ــارى رؤذان ــتى   دةكا..ك ــاى سروش ــةيرِةوى ياس ــة ث ل

و)هؤوئةجنام(نةك دوعاو تةوةكول، بؤية )هينزثاضليز(لةكتيَبى)دستور الكـون(  
 .2ئةو ياسايا سروشتيانةى ناونا دةستورى طةردون 

لة دواي دوركةوتنةوةي )زةماني ومةكاني( ثةيامي ئايينةكان لةسةرضاوةكاني  -3
)واتة دواي نةماني ثيَغةمبةرةكان( ئةوا كؤمةَليَك طؤرِانكاري بةسةرديَت 
بةهؤكاري جياجياي نةريت و ئاسيت زانياري خةَلكي و هةنديَكيش بة ئةنقةست 

سادة دةبيَتةوة، طةَلي جار لة  ئايني ثةروةريةكة كالَ و لةاليةن دةسةآلتدارانةوة، 
ناوةرِؤك و قورسايية زانستيةكةي دةثضرِيَ، دةبيَتة نةريت و كاري سؤفيطةرايي 
و ثاككردنةوةي دةرون، ئةوكاتيش هةموو رِوداويَك دةدريَتة ثالَ خودا، ئةوةيان 
لةسيَ ئايينة خاوةن كتيَبة ئامسانيةكةش بةدي دةكريَ، لةتةورات و ئينجيل 

ي رِاستةوخؤ، لة ئاييين ئيسالم ئةو خةلةلة لةخودي قورئان و بةشيَوةيةك
فةرمودةي دروست بةدي ناكريَ بةآلم لة فيقهي ئيسالمي و عةقيدة بةدي 
دةكريَ، دةَليَن هةرضي رِوودةدا لةباران بارينةوة لة بروسك و طرِكان و مانط 

بة ئةمري  و رؤذطريان تا رِووداوة كؤمةآليةتيةكان و مردن،.. هةمووي دةَليَن
 دةبةسرتىَ،، 3واىل اهلل ترجع االمور(خوداية)تيؤرى املشيئة( ثشت بةو ئايةتةي )

لة نيَو مةسيحيةكانيش نةك قةشةكان بةَلكو فةيلةسوفةكانيشيان لة رةدى 
، لةوةوة 4سثينؤزا دةيان ووت هةرضى رِوودةدا بة ئريادةى خوا رِوودةدا

ة(و ياساكانى سروشت رِوودةدات تا تيكطريانيك لةنيوان ئةو تيطةيشتنةو )مشيئ
                                                             

بةدريَذى باسى هؤكارة سروشتيةكانى رِيَذةى زيادى ئافرةت نوسةر -لة كتيبى)ئافرةت لة نيوان عةملانى وئاينيدا( 1
 بةرامبةر ثياو كراوة.

واى بة شياو زانيوة  (Mind of Godئةو كتيبة لة بنضينةدا ناوى) 98ص -اإلقرتاب من اللة -بؤل ديفيز برِوانة: 2
 ئاواى وةرطيَرِى.

 5سورة احلديد اية 3
 231ديالكتيك الطبيعة ص–دايتةوة  سثينوزا لة كتيبى )االخالق(وةالمى ئةوانةى 4
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ريتضارد  ةسةريةكيان نية )لةكاتيكا هةشة( ، لةوةوةئةو ساتة اليةنطرانى ئاين ضار
فاينمان)فيزيا زانى ئةمريكى( دةَليَت ئيَمة ئامرازى وامان دروست كردوة هةمو 
نهينيةكمان بؤ ئاشكرا دةكا ضى تر ثيَويستمان بةوة نةما بليَني ئةوة خوا دةزانى ، 
كاتى الثالس تويذينةوة طرنطةكةى لةبارةى ))ميكانيكاالسماء( تةواو كردو 

رد، ناثليؤن ليى ثرسى ئةدى رؤىل خوالة ئامسان كؤثيةكى ثيَشكةش بة ناثليؤن ك
ضية؟ كوا رؤىل خودا لة فةلسةفةى تؤ؟ الثالس ووتى: ياساكامنان دؤزيتةوة 

ثيويست ناكا سوثاسى خودا بكةين لةجياتى سوثاسى  ثيويست بة خوا نةما
، يان وةك هولباخ لة)نظام الطبيعة( بلى ئةوةتة 1ياساى سروشتى بكةين 

و)هؤوئةجنام(م دؤزيةوة لة سروشت ضيرت ثيَويست ناكا بلني ياساكانى سروشت 
لةثيَشوودا برِوا وابوو بروسك لة ئةجنامي ( 3منونةيةك بؤ خاىل)بة تةماى خوا،

اْلبَْرق مََلك َلُه َأْربَعَة  َأنَّدةبىَ )ئةوةي فريشتة بةقامضى لة هةور دةدا دروست 
نَْسر وَوَْجه َأسَد َفإِذَا مَصَعَ بِذَنَبِهِ َفذَاَك ُوُجوه : وَْجه إِْنسَان وَوَْجه ثَْور وَوَْجه 

) ،ئةوة رِيَك ئةفسانةيةكى ئةطريكى وئةسكةندنافى هاتوة كة طواية 2اْلبَْرق
بروسك لة تورِةيى مانطايةكى زؤر طةورة ديَت لة ئامسان توورِة دةبيَت وقامضى 

ةضي لةدواييدا رِادةوةشيَنيَتة دوذمنةكانى وبةهةور دةكةوىَ ودةبتة بروسك ، ك
-1706)مانعة الصواعق( لةاليةن زاناو سةرؤكى ئةمريكى فرانكلني)

  (دروستكرا، ئايا مرؤظ كونرتؤىل قامضى فريشتةى خوداى كرد..1790
لةاليةن ئاينيةكانةوة تارِادةيةك ئامسان وزةوى ليك جيادةكريتةوة، جؤريك لة  -4

امةت( بة دذى يةك ميساىل ثةيرةو دةكرىَ، هةندىَ جاربةطوزارشى )دنياوقي
وةسف كراون، كة مرؤظ سارد دةكاتةوة لة ثةيرِةويَكى رِاستةقينةى دادطةرى و 
قةالضؤى زؤردارى، فةلسةفةى كؤن وبة ئاينيةكانى وةك ئينب روشد وئينب سيناو 

                                                             
  229ديالكتيك الطبيعة ص 1
 53ص 1البداية والنهاية ج-ابن كثري 2
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فارابى و.. وايان دةزانى كةمادةى ئامسان جياية لةطةلَ مادةى زةوى، ئةوةى 
يَساوثيكهاتنى ئامسان لةطةلَ زةوى ليك جياية،لة ئامسان لة ناوناضىَ، ياساو رِ

بنةضةدا بريؤكةى جياي ئامسان لةزةوى لة بريؤكةيةكى ترى هةلة ديَت 
يان لةسةر عةرش دادةنيشى وجارجار جريِة جريِى  كةوادةزانن خوا لة ئامسانة

 . كورسيةكة ديت لةبةر قورِسايي خودا يان لةكاتى توورِة بوونى !

( دووجؤرة ئامسانيكى مادى وئةوى تر رِوحى قاموس الكتاب املقدس لة )
كةى واهاتوة: ،طواية ئامسانة ماديةكة لةناودةضيَ بةالم روحيةكة دةميَنىَ ،دةقة

أما السماء الروحية فهي  ....وهناك السماء اهليولية والسماء الروحية، )..
ويقال عن ...يف السماء وأنه إله السماء،  اهللاخلاص، ولذلك يقال أن  اهللمسكن 

( وقد نزل املسيح 47: 15كورنثوس  1و 45: 5املسيح أنه الرب من السماء )متى 
  .1(املالئكة( هناك تسكن 13: 3ا من السماء وصعد إليها وهو فيها )يوحن

 
هةرضةندة لة قورئان دةَلىَ ئامسان وزةوى يـةكن و هـةردوواليان لـة ئـةتؤم      

..( لةشويَنيكى ذرة يف السماوات وال يف االرض..ال يعزب عنه مثقال :)ثيكهاتون 
)ومـن اياتـه ان تقـوم السـماء     تريش لةبارةى ياساى ئامسـان وزةوى هـاتوة:   

، لةو هةلةيةى فةيلةسوفانى ئـاينى سـةبارةت بـة مـادةى     2 واألرض بإمره.. (
دةَليَــت  ( DREAMS OF FINAL THEORYئامســانى )واينــربط( لــة كتيَبــى)

نى رؤذو ئةسترية مادةى نةمرن ولة خـوا نـزيكن، ئيسـتا    ئاينيةكان وايان دةزا
دةرمان خست بريتني لة تؤثةلة طازو كيش وياسا ضى لة بةرديَكى سـةر ئـةو   

                                                             
 مساء مادة:-املعارف الكتابية املسيحية دائرة-قاموس الكتاب املقدس  1
  25، سورة الروم اية3سورة سبأ اية -القران الكريم 2

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_234.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
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، ئيرتنهينـى سروشـت   1زةوية زياتر نيةوئةستريةكانيش نةبوونة طـةورةيى خـوا  
  ئاشكرا دةبىَ و باوةرِداران الواز دةبن.

 

لـةدواى بـانطى ثيَغةمبـةرةكان عادةتـةن وا     ناكؤكى نيَوان فةلسةفةو ئاين:   -5
ــدان    ــوة لةطــةلَ عاقلمةن ــاينى زاني ــة مرياتطــرى ئ ــان ب ــةى خؤي هــاتوة ئةوان
رِووبةرِوودةبيَتةوة، ئةوةيان لة ميَذووى ئيسـالمةتيدا زيـاتر شـيَوةى نـاكؤكى     

 طةيشتة رادةى سوتاندنيان لةسةر دونيا . نيَوان فقهو فةلسةفةى وةرطرتوة،

سةر هةلـدانى كؤمـةَليَك تيـؤرى    انستى وشكستى ئاينى : طةشةى عةقلَ وز -6
زانستى دذ بة ئـاين بـوون و هةمواليـةكيش باوةرِيـان ثـَى هينـابوو، لةوانـة:        

قدم العامل( سةردةمي  -يان–دةركةوتن و زاَلبووني تيؤري )طةردوني الساكن 
بةتليمؤس بةناوي )مةجةسيت( وا دةركةوت ئةو طةردوون و جيهانة هةر بووة 

ةردةمشيينَ، بواري بؤ رِاي ئايني نةهيَشتةوة كة ئةو بوونةوةرة دروستكراون و ه
و تةمةنيشـيان هةيـة، ئـةوة لـة بنةضـةدا بةشـيَك بـوة لـة بريةبـاوةرِى ئـايين           
سؤمةريةكان، ثيَيان وابوة ئةو رِيَسـايانةى طـةردوونى لةسـةر دامـةزراوة بـؤ      

يئون كضياء اجللـد والـذين   والفاهمون يض 3، لة تةوراتيش وا هاتوة )2هةتاهةتاية
لــةويش وا ثيدةضـى لــة  ، 3(الـدهور  ردوا كـثريين اىل الـرب كالكواكـب اىل ابــد   

لةمـةزمورى  مةزمورةكانى ح.داود وةرطريابىَ بـة جؤريَـك لـة جؤرةكـان كة    
ليَـرةدا بـواريَكي زؤري بـؤ بـىَ      (، كـاألرض اسسـها اىل األبـد   دةَلىَ: ) 78ذ:

ضونكة وادةركةوت كة  )تيؤرى ثةرةسةندن(،بةتايبةتى بؤ باوةرِي دروستكرد،
                                                             

لة رِاستيدا ئةوة ئاين نةبوو ئاواى دةوت بةلكو فةلسةفةى يؤنانى نزيك لة  31الفيزياء ووجود اخلالق ص 1
 ثةيرِةوانى ئةرستؤ ئاوايان دةووت.

مكاوي  عبدالغفار .د :مراجعةإمام  عبدالفتاح إمام .د :ترمجة -الشعوب  الدينية لدى املعتقدات -بارندر جفري 2
  12ص

 12سفر دانيال اصحاح -عهد القديم  3
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ضؤن سروشت رِوداو دروست دةكات نةك خوا ئـةوا )خـةلق(يش لـة)خوا(    
 .بؤ تيؤرى ثةرةسةندن  سةنرايةوة

لةوةشةوة طومان لة دوارؤذ و باقي غةيبيةتةكاني تر زؤر خةست بوويةوة، تا 
تةبةروفيقه، واى ليهات عةقلَ ونةقل، زانست و ئايني، تةكنةلؤذيا ودوعا، موخ

مؤديَرن و فكري كؤن،... كةوتنة رِوو بة رِووبوونةوة، وةك )ابو على املعري( 
لة سةدةى بيست دووبارةى كردةوة( ووتيـان: سـةركةوتن بـؤ    -و )هوايتهد

.هةرلةوةشـةوة )همنكـواى( دةَلـىَ    1زانست و مؤديَرنةو شكستيش بـؤ ئـاين  
يش ئـاينى دةبـىَ،   بةسروشتى خؤى هةمو عاقليَك موحليـد دةبـىَ، بـى عـةقل    

ثيَى واية بؤ ئةوةى ئايندار بيت ثيَويسـتى بـة ئـةقليَكى لـةنط هةيـة      ماركس 
، لـة شـوينيكى تـر لة)رِةشنوسـيَكى سـاىل      2ئةقلى دروست ئاينى قةبوول نيـة 

، واتـة  3( دةَليَت بؤ ئةوةى مرؤظ ثيَى بووترىَ مرؤظ دةبىَ موحليد بيَت 1854
ثيَويست بة عةقَلى لةنط هةية، مةرطى ئاين بؤ جيبوونةوةى ئاينى لةكؤمةَلطة 

لةطةلَ ثيَشكةوتنى عةقلة. زؤربةى موفةكريانى عةملانى عةرةبيش ئـةو رِايـةيان   
يةكةيان عبداملنعم احلفنى دةَليَـت: سـةرم سـورِماوة لـة هةنـدى      هةبوة لة نويَ

ــة     عاقَل ــة تاك ــابن ك ــادى ن ــةفةى م ــليمى فةلس ــةر تةس ــؤن يةكس ــد ض مةن
 .4ضارةنوسيانة

نة هةموو ئةوة ثيشان دةدا كة عةقلَ و كاري مرؤظ ئةسلة و ئايينيش الواز ئةوا
 تةوة.رنةو شارستانى نوىَ نابيَى لةسةردةمى موديَو شويَنكةوتةية وجيَ

                                                             
: ))اذا تعرض ( دةليت شيخ حممد عبدةش ئةو بؤضوونةى هةبوة105شبلى عيسمى لة)العلمانية والدولة الدينية ص 1

 )رازى(يش ئةو بؤضونةى هةبوو.العقل والنقل أخذ مبا دل عليه العقل(تا رِادةيةك 
 نامةكةى ماركس بؤ ئينينكؤف.256بؤس الفلسفة ص-كارل ماركس  111

 145ماركسية قرن عشرين ص 3
 95املثالية واملادية وازمة العصر ص 4



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 183

18

3 

بينرا ئةو ميللةتانةي كة زياتر ثةيوةسنت بة ئايني ئةوا زياتر دواكةوتوترن، ئةو  -7
ي دةوَلةتي مـؤديَرن و  ثرؤسةيةش لةسةرةتاي عةولةمة و سةرةتاي دروستبوون

سيستةمي جيهاني زياتر رِوون تر دةركةوت، لة ئةوروثا تـا لـة ئـايني رِزطـار     
نةبوون طةشةيان بةخؤ نةبيين و تابوونة ثيَشرِةو، ئةوانةي زياتر ثةيوةست بوون 
بة ئايني بوونة قوتابي و طويَطري ئةوانةي ثةيوةست نةبوون بة ئـايني، لـةوةوة   

تا ئةو  ،1)ملتون( سةرى هةلداوروثاى مامؤستا و بنةماىتةنزيري ئيستيعمار ئة
رِادةية وآلتاني عةرةبي و ئيسالمي قايل بوون بضنة ذيَر سيستةمي ئينتيدابي كة 

( ي كؤمةَلةي طةالن دةرضوو، ئةوان ببنة قوتابى 22(ي مادةي )1لةبةشي )
ئيسـتا  بى ةرةركةر، لةسةر ئةو بنضينةش ووآلتـانى عـ  يَوئةوروثيش مامؤستاو ف

دروست بووينة، لةوةش زياتر مامؤستايان بؤ ئةو ميللةتانةي مسـوَلمان نـارد   
كة فيَري دةوَلةتداري و ثيَشكةوتنيان بكةن، لؤرانسي بؤ والتـاني جـةزيرةي   
عةرةب، بؤ عيَراق هةريةكة لة )مس بيل( و )برس كؤكس(بؤ عـرياق...، تـا   

ةَليَك ميللـةت تيَكـةلَ   ئةو ساتةش وا بةدي دةكريَ لةهةر شويَنيَك كة كؤمـ 
 دةبن دواكةوتوةكانيان ئةو ميللةتةية كة زياتر بة ئايني ثابةندة.
**           **           **        ** 

 
 

لة رِاستيدا هؤكاري بيَ باوةرِي طةَليَك زؤرة بةئةندازةي ئةوةي )ان اللـة علـى   
ليَ دةخويَندريَتةوة،  كا شئ شهيد( ئةوا بةديويَكي تريش لةهةموو شتيَك بيَ باوةرِي

بؤية لةطةَل زةمـان و زةمـني دةطـؤرِيَن،  ئـةوةي ئيَمـة دةسـت نيشـامنان كـردووة         

                                                             
لتها يف ))ال تدع بريطانيا تنسى رسا بنةماى ملتؤن وادةىلَ: 56ص 5... جمن تاريخ العراق حملات–د على وردى  1

 األمم كيف تعيش(( .تعليم 
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هةوَلمان داوة كؤكراوةي كؤن و نويَ بيَت لةتةوةري سـةرةكي، ثوختـةي ئةوةيـة    
 الي موحليد وادةركةوت:

باوةرِداران بةَلطةي بووني خوايـان الوازة، زيـاتر ئـاين لـة نـةزانى وتـرس        -1
 ى هؤكارى رِووداوةكان هاتوة.وبزر

ئةو خوايةي باوةرِداران باسـي دةكـةن حـوكمي بـزرة، هةرضـي حـوكمي        -2
 دةوَلةت و ئيمثراتؤر و سروشتة رِوونة.

ئةو كتيَبة ثريؤزانـةي دةَلـيَن ئامسانيـة، رِةنطدانـةوةي زةمـةن و زةمـيين و         -3
 قؤناغي ميَذووي ثيَوة ديارة بؤية بةشةرية نةك غةييب.

ئايني بةشيَكة لةضةوساندنةوة و دواكةوتووي و ناتةبايي، يان وةك مـاركس    -4
لةو بارةيةوة دةَلىَ: نـةزانينى ليكدانةوةيـةكى وورد بـؤ كيَشـة ئابووريـةكان      
لةاليةن هةندى فةيلةسووف بة ووشةى بريقةدارو َليَلى وةك:خودا وبةهةشت 

 .1ودؤزةخ ثرِى دةكةنةوة

 ةر هةبووة و هةر دةميَينَ )دهرية(.ئةو جيهانة دروست نةكراوة و ه -5

رِووداو و سيستةمي سروشيت و زيندةكي بةياساي سروشيت كاردةكةن نـةك   -6
 بةئةمري خودا.

هةموو ئةوانة زةمينةيةكي هةميشةي بؤ بةرهةم هيَنـاني فةلسـةفةي موحليـدى    
 )نةك موحليدى نةفامى بةَلكو موحليدى عاقليش( ثةيدا دةكا.

 
  

                                                             
 . 257بؤس الفلسفة ص-كارل ماركس 1
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 نةزانى هاندةرى فةلسةفةى موحليدية ئاين بة

 يش زؤر جـار جار واية ئايني بةكار هاتوة بؤ بةرذةوةنـدى تايبـةتى  بـةالم    
دلسؤزهةية ويستويةتى سود بةئاين بطةيةنى زيانى ليداوة ، بةناوى ئـايني  

زؤردوور بــوة لــةئايني ، ميــذووى نوســيتةوة ..كــردوةو ِراى دةربِريــوة  كــارى
كاتى خــؤى )لــال  ى موســوملان لــةو ثؤلــةن،  ئيســتاش زؤربــةى كؤمةلطــة  

الدينى ئةفغانى(ووتبووى ئةطةر مبانةوَي ئيسالم بطةيةنينة ئةوروثا دةبيت 
غـزاليش هـاوار بكـاو    يةكةم جار بؤيان بسةملَينني كة ئيمـة موسـوملان نـني ،   

ــَى بالوبوونــةوةى بــَى بِروايــى نيــوةى لــة ئةســتؤى ئاينثــةروةران خؤيانــة      بَل
إن انتشار الكفر يف العـامل حيمـل نصـف    او ئاينةكةيان بكةن: )كةنازانن وةسفى خو

(، ئةوانـة وةسـفى   أوزاره متدينون بغضوا اهلل إىل خلقه بسوء صنيعهم وسـوء كالمهـم  
ئةجنلس بة تةوسةوة دةَلَى: خوا دؤستة، وةسفى دذانى ئاين زؤر توند ترة، 

)فريدريك  ضةندة بة دةست نةزانى اليةنطرانى خؤى ماندووبوة، دةَلَيت وةك
ــامى ســَييةم(ى ليهــاتوة ضــؤن ئــةويش بةدةســت جةنــةرال و ســةركردة        ولي
عسكريةكان قةال بةقةال دةيان دؤِراندو ضـةكيان دادةنـا، اليـةنطرانى خـواش     

خوا لة )عهد  دةَلَى: ريتشارد داوكينز،  1بةرامبةر زانست ئاوا وا دةدؤِرَينن.
 بـــــَى بـــــةزةيى وو خؤويســـــتى  القـــــديم( وادةردةكـــــةوَى بكـــــوذوقني لـــــةدل

لـــة بةشـــى  ( atheise univers (لـــة كتَيبـــى  ديفيـــد ميلــز  ،بَيـــت رةطةزثةرســت 
ــَى ئةطــةر كتَيبــى ثــريؤز زؤر بــةووردى وزانســتيانة  وَينيــةوة    يةكــةمى  دةَل

ــى   ــاوةِر دةبـ ــَى بـ ــةر بـ ــَى  ،  يةكسـ ــر دةَلـ ــةكى تـ ــدى  زانايـ ــوة ناوةنـ ــة ببـ كنيسـ
بلوخ(كردبــوو هـةر لةســةر ئـةو بنضـينةية واى لـة )     ..2بـةرثاكردنى موحليـدى  

                                                             
  230ديالكتيك الطبيعة ص -اجنلس 1
 25الفيزياء والوجوداخلالق ص 2

mailto:lawabak@yahoo.com
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ــتةقينةش     ــيحى ِراســـــ ــتةقينةية، مةســـــ ــيحى ِراســـــ ــد مةســـــ بلَيت:)موحليـــــ
 ...1موحليدة(

 
ــوذةو       ــايني بكـ ــةوى ئـ ــالميش وا دةردةكـ ــذووى ئيسـ ــينةوةى ميـ ــة نوسـ لـ

كوشـ  وكـةنيزة كـردن وتـاالنكردن ودةعـوة       ستةمكارة كةضى وانية منونة:
لـة   نوسينةوةى ميذوو ثِرة لةو منونة زيادةِرؤيانـة )مبالغـات(،  ضؤن دةبيت ؟

)مغنــى ااتــاج( ضــريؤكةك دةطَيِريتــةوة بــؤ ثاســاوى هةنــدى كــارى   كتيبــى 
ــة   مليــون بــوو ئــينب عمــر    17ال دةســتكةوت ونةشــياو دةليــت: لةشــةِرى جةل
ان طةردةنى وةك زيو وابوة خؤى ثَيِرانـةطرياو  ضاوى كةوتة سةر كةنيزةيةكي

! جـارَي هـةمو رؤذهـةالتى ناوةراسـت      2لةبةر ضاوى ئةسحابان واو واى كـرد 
ــا ئةطــــــةر غــــــةزةوات وفتوحــــــات   17 مليــــــؤن نــــــةبوون ئــــــةوكاتى ..ئينجــــ

جــؤرة دةعوةيةكــة ســةروماىل    وبالوكردنــةوةى ئــاين ئــاوا بووبيــت ئــةوة       
ببــة موســوملان ! واتيبينــى دةكريــت بــةتاالن ببــةى وداواشــى ليبكــةى وةرة 

زؤربةى ميذوو وفقهى ئيسالمى دوو ِرةهةنـدى بةسـةر ميـذوو وفتواكـان زال     
،سـةرن   كوش  وتـاالن منونـةيان طـةىل زؤرة    كردوة ،خوين رش  وسيكس ،

ــدة ســورةتى  - ِإنَّ َأْصننَحاَب اَلَجنَّننْة اَلَيننْوَم ْفنني شاننغالن َفنناْكهاونَ    ) تةفســريى  ب
ــَين ئــةوة (55ئايــةتى:،يــس ــاى وايــة  دةل ــاو    مان بةهةشــتيةكان هــةر ضــوونة ن

ــيرت  ــى بةهةشـــت ئـ ــراوةو   ســـةرقاىل سيكسـ ــؤ ِرَيزكـ ــان بـ ــى تازةيـ دةبـــن و كضـ
ى ئةوانـة  ئةوانيش هةر يةكة يةكة خةريكى ئةوةن لةكضةوة دةيانكةنـة ذن!! 

 : نسةرضاوةى ئةو زانياريى وتةفسرية نامؤيةية خوارةوة

                                                             
 .7املاركسية والدين ص 1
 .412ص 3م ج1958مغنى المحتاج مطبعة مصطفى/القاهرة  –ابى زكريا النووى  2



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 187

18

7 

مشكل القرآن له : حدثنا حممـد بـن محيـد الـرازي ،     ذكر الرتمذي احلكيم يف كتاب -1 
حدثنا يعقوب القمي ، عن حفص بن محيد ، عن مشر بن عطية ، عن شقيق بن سلمة ، عن 
عبد اهلل بن مسعود يف قولـه : إن أصـحاب اجلنـة اليـوم يف شـغل فـاكهون قـال : شـغلهم         

 .افتضاض العذارى
 .شغلهم افتضاض العذارىقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة وجماهد :  -2  

حدثنا ابن محيد، قال: ثنا يعقوب، عن حفص بن محيد، عن شَمِر بن عطية، عن شقيق  -3
إِنَّ َأْصحَابَ اْلجَنَّةِ اْليَْومَ فِي شُغٍُل  ) بن سلمة، عن عبد اهلل بن مسعود، يف قوله

 . قال: شغلهم افتضاض العذارى ( َفاكِهُونَ

ثنا املعتمر، عن أبيه، عن أبي عمرو، عن عكرمة، حدثنا ابن عبد األعلى، قال:  -4
 . قال: افتضاض األبكار ( إِنَّ َأْصحَابَ اْلجَنَّةِ اْليَْومَ فِي شُغٍُل َفاكِهُونَ ) عن ابن عباس

حدثين عبيد بن أسباط بن حممد، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن  -5
 . قال: افتضاض األبكار( فِي شُغٍُل َفاكِهُونَ إِنَّ َأْصحَابَ اْلجَنَّةِ اْليَْومَ ) عباس

حدثين احلسني بن علي الصُّدائي، قال: ثنا أبو النضر، عن األشجعي، عن وائل  -6
 إِنَّ َأْصحَابَ اْلجَنَّةِ اْليَْومَ فِي شُغٍُل َفاكِهُونَ ) بن داود، عن سعيد بن املسيب، يف قوله

  ..... قال: يف افتضاض العذارى (

ساتةش هةندَى زاناى ئاينى باوةِريان بةوة نية زةمني خِرة لةوانة )بن تا ئةو
لةبارةى دؤخى زةوى و ئامسان و بابوةستني لةسةر دةقى فتواكةى ،باز( 

 بةكافر كردنى هةرضى بلَيت خِرةو بةدةورى خؤر دةسوِرَيتةوة  : 

 واجلواب سبا باز –( 18647السؤا  الثالث ما الفتوس رقم ) 

: يف درس للعلوم أدرسه: أن األرض تدور حول الشمس، وحيث إنين مسعت من 3س 
الشيخ أبي بكر اجلزائري: أن الشمس هي اليت تدور حول األرض، وأن من يدرس هذه املادة 
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جيب أن خياف اهلل، وأن هذا خطر على عقيدته، حيث إن هذا األمر يكفر صاحبه، فقد قمت 
ة، فهل هذا األمر صحيح أم أنين خمطئ يف ذلك، بعد أداء الدرس بتوضيح ذلك للطلب

 أفيدوني أثابكم اهلل وجزاكم عنا كل خري.

ما قاله الشيخ أبو بكر صحيح، فإن األرض ثابتة قارة، والشمس هي اليت تدور : 3ج 
وقال سبحانه:   {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ َلُكمُ اْلَأْرضَ َقرَاًرا}حوهلا، كما قال اهلل عز وجل: 

  {ُكلٌّ يَْجرِي إَِلى َأجٍَل مُسَمًّى}وقال يف الشمس والقمر:  {ْمسُ تَْجرِي لِمُْستََقرٍّ َلهَاوَالشَّ}
ومن قال: إن األرض هي اليت تدور، وأن الشمس واقفة فهو مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن 

 كفر أكرب، نسأل اهلل العافية والسالمة.
 .1آله وصحبه وسلموباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا حممد و

 

بــةناوى ئــايني كةضــى ِراســت نيــةو  زؤر منونــةى تــر هةيــة لةئاســتى بــةرز  
زيانى طةورةش بةئايني دةدات ،وادةكات تيطةيشـ  و وَينةيـةكى خـراة بـة     

لةو سؤنطة قوولةوة وةسفى زؤر خراثى ئـاين   ناوى ئايني بدريتة كؤمةلطة ،
 كراوة، وا هةندَيكى تؤماردةكةين: 

 ئامرازى ضةوساندنةوةيةئايني  ماركسيةكان:-
 جيسف انتورا: ئايني بوويتة عوكاز بؤ ئةوانةى عةقليان كةمة .   -

 تايلر: ئاين لة طيانة عفريتيةكان هاتووة. -

 سثنز: لة ضريؤكى مردووةكان هاتووة.  -

                                                             
1

بن   عبدهللا-صالح فوزان -زانايانی تر)عبدالعزيز ال شيخ 15255فتوی ژ:  ،له 228ص9كتيبی)مجموع الفتاوی ج  له 

كافر   ووتی نابته  ی پشيمان بۆوه وه ،دوای له  سوری كافره وی ده ی بلی زه وه يان دا ئه وه مو فتوای ئه ابن باز( هه-غديان
 . ئيسالمه  الم دژ به به



[D
at

e]
 

 ---------------------------------------------------  

 
 

 نةوةى يةكةمى عةملانيةتى كوردى 189

18

9 

 كوندريت مولر: لة ترسى كارةساتة سروشتى يةكان هاتووة. -

كؤتــايش دَيــت بــة كــؤنرتؤ  كردنــى  بــزر: لــة مــةزنى سروشــت هــاتووة   -
 سروشت.

 فرؤيد: لة ثشيمان بوونةوةى باثرية كوذراوةكةيان هاتووة. -

(ئــاين لــة شــيعرو ثةخشــان وئةفســانة هــاتوة 1952-1863ج سـنتيانا)  -
 بةطةشةى زانستى سروشتى هةمو ئةو ئاينانة لةناو دةضَى.

بارون دولباخ لةكتَيبى)املسيحية من غـري سـتار(: ئـاين دذ بـة سياسـةتى      
 راست ودروست وئاسودةى ميلةتانة  )ئاين لة دروستكراوى تاغوتةكانة( 

 غارودى: ئامؤذطارى مسيحى دةكاو دةَلَى ئايندارى كات بة فرِيؤ دانة 

 لينني ئاين طوليكى جوانة بةآلم بَى بةرة -

هةر ماركس نةيوتوة )الـدين افيـون الشـعوب(زؤر    لةطةَل زؤر ِراى ترى وا  
لةفةيلةسوفانى ضاك وخراة بةهؤى هةلةيى تريوانينى ئاين ثةروةران وايان 

.هــةمان .كــانو وهــريدر وفيوربــاخ وبرونــو بــاور وهــاينريش ووتــوة، لةوانــة: 
ســفى دووبــارة كردؤتــةوة، زؤربةشــيان كاردانــةوةى بــة هةلــة وة جةوهــةريان

 ئاين وبةكارهينانى ئةو هةَلوَيستانةى بؤ دروست كردوونة. 

ــدار       ــايني وئاينــ ــتةقينة ئــ ــاينى ِراســ ــدنى ئــ ــؤ تَيطةيانــ ــارى بــ ــة ناضــ بؤيــ
ليكجيابكةيةوة ، ميـذووى ئيسـالمى وئيسـالم ليكجيابكةيـةوة ،ثـةيام وفقـ        

مةزهــةب وتايفــةو ئــايني ليكجيابكةيــةوة ، لــةدواى ئــةو   ليكجيابكةيــةوة ...،
 بكةى . موحليدى مةعقول نة ئينجا دةتوانى ديالؤط لةطةل هةنطاوا
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 هؤي تايبةتي فةلسةفةي ئيلحادي لة كوردستان

ئةو هؤكارانةي لةثيَشوو بامسان كرد طشيت بوو، بؤ هـةر ميللـةتيَكيش هةنـديَ    
هؤي تايبةتي هةية، لةنيَو تـورك لةاليـةن ئيتيحـاد تـةرةقي و كـةمالي وتؤرانيـةكان       

 ، دةطؤترا سيستةمي ئيسـالمي و عومسـاني زيـاني بةيـةكرَِيزي جيهـاني تـورك هَينـا        
( زيـاتر تونـدي كـردوون،    1918-1914شكستيشي لةجةنطي جيهاني يةكـةم ) 

دوةم( لـة ثـيش جـةنط كـة      ىبةتايبةتي دواي سةردانةكةي شاي ئـةَلمانيا )ظلـهامل  
ئامؤذطاري كردبوون تورك طرنطي بة ئاسياي ناوةرِاست بدا كـة هـةمووي تـوركن    

 باشرتة لةرؤذهةآلتي ناوةرِاست.
 حصـري دةَلـىَ   تيعلة نيَوعةرةبيش دةَلـيَن عـةرةب بـوة قوربـاني ئيسـالم، سـا      

عةرةبايةتي رِةسةن ترة لة ئايني، لةكاتيَكدا سيَ ئايني طؤرِا بةآلم عةرةب هةر عةرةبة، 
، 1مةليك فةيسةَليش لة وتاريَكي وتبووي )ئيَمة عةرةبني ثيَش حممد و عيسا و موسا(

)ئيرباهيم امحد(ى شاعري و برييـارى كـورديش بـةهؤنراوة دةَلـآ: ئيَمـة كـوردين و       
 ئةديان هةر كورد بووينة...شى هةركورد دةبني،..ثيَ

هةردوو الي موحليداني تورك و عةرةب ثيَيان واية ئيسالم هؤكاري دواكـةوتن و  
، هةرضي ئيلحادة لـة كوردسـتان لةميَـذوودا لـة دواي ئيسـالم      2ثارضةثارثةبونيانة 

سةريهةَلنةداوة، ئةو تومةتةى ئيلحاد كةدراوةتة هةندىَ زاناى طةورةى كوردى وةك 
امدى ئةوا لةضوارضيَوةى ملمالنيَى نيَوان فقهو فلسةفة بوة، شؤرِش و سيف الدين ئ

شةرِ لةطةلَ سوَلتاني ئاييين كراوة، بةآلم ئيلحادي ليَ دروست نةبووة، دياردةيةكي 

                                                             
 .39العلمانية والدولة الدينية ص 1

باس لةوة دةكا كة ئاين فاكتةرى هةرة ضاالكى ثةرتةوازةى ميلةتانة  نشوء واإلرتقاء(فلسفة الشبلى مشيل لة كتيبى) 2
 بةتايبةتى ميلةتى عرب.
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سةري هةَلدا، ثيَشووتر تاك  1975تازةية لةقؤناغي نويَ ي شؤرِشي كورد لةدواي 
 و تةرا هةبووة.

لةطةلَ يةكةم نةوةي عةملانيةتي كوردسةريان هةَلدابيَ  رِةنطة يةكةم نةوةي ئيلحاد
كة بريتني لة: د.عةبدولآل جةودةت، ئيسحاق سكوتلي، فكـري لـوتفي، زيـاكؤك    

، بةآلم بةردةوامي بزوتنةوةي رِزطاري خوازي كوردي لةذيَر سايةي زانا 1 ئةلب....
اتر قـةتيس مبيَنيَـت   و مةال و شيَخة ئايينيةكان واي كرد موحليدي نةبيَتة دياردة و زيـ 

 لةنيَو شيوعيةكان و هةنديَ ئينتيماي تري وجودي و دةهري كة زؤر كةم بوون.
تارِادةيةك فةلسةفةي ئيلحادي زيادي كرد و ماركسـيةت بـوة    1975لةدواي 

ــةتي  ــةنطي كوردايـ ــراي ثيَشـ ــة   2ضـ ــاد لـ ــاني ئيلحـ ــةكورتي هؤكارةكـ ، بـ
بةشـيَكي كاريطـةرن بـةو    سـيَ بةشـن:   كوردستان)سةرةرِاى ئةوانـةى سـةروو(   

خاآلنةي ئيلحادي طشيت )لةثيَشوو بامسان كرد(،  بةشيكي تريان  دةطةرِيَتةوة بؤ 
دؤخى خودى موحليدو تيكشيواوى زانياريةكانى ،بةشى دوايـش دةطةرِيَتـةوة بـؤ   

 نةي خوارةوةية:وائةبةكورتى  ئايندار كة
بـةر ئـةو زوَلـم و    بةشيَكي زؤر كاردانةوةي ضةوسانةوةي نةتةوةيي بووة، بةرام .1

زؤرةي دةكريَ، دةبينني داطريكةران بةرِووكةش موسَلمانن، واهةست دةكـةن  
ــوَلماني      ــةتي مس ــةَلكو ميلل ــني ب ــةر و زؤردار ن ــةكان داطريك ــةر دةوَلةت ه
دةوَلةتةكةش يارمةتي دةرن، كةمرت بينيويانة زاناياني ئاييين لة وآلتاني عيَـراق و  

 بيطريَ لةسةر كورد فةتوايةكي ئيجابي بدا، ئيَران و توركياوسوريا سؤزي ئاييين

                                                             
موحليد و عةملاني ليَك جيان، مةرج نية عةملاني موحليد بيَ، عةملانيةت باوةرِي بةشةريعةت نية مةرج نية باوةرِي بة 3

 خوا نةبيَت.
املنهاج والنظام الداخلى للحزب  -9 -لة كؤنطرةى ئاييين بووة، كةضي  -تةنانةت ث.د.ك لةسةر ريَبازي بارزاني  2

 الدميقراطى الكردستانى  )منهاج(وايان تؤماركرد :
يسري احلزب فى نضاله السياسى واالجتماعى واالقتصادى على ضوء النظرية املاركسية اللينينية  \املادة اخلامسة

بتثقيف النظرية املاركسية وتسليح كوادره ومنتسبيه مركزيًابها، كما ويستفيد من التجارب الشعب الكردى  ويقوم
  وتراث البارزانى الفكرى، ومن التجارب حركات التحرر الوطنى فى العامل.
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)جطة لةهةنديَ زاناي شـيعة( نـةبيَ بةدةطمـةن نـةبووة، بـةَلكو بةثيَضـةوانةوة       
هةنديَك لةزانا و موفيت و بزوتنةوة ئيسالميةكانيش ناوي كورد بـة ثيالنطيَـر و   

 سةر بة ئيمثرياليزم و ئيسرائيل وةسف دةكةن.

ينةتي و ليَقةوماني كورد كةمرت وآلتاني جيهـاني  لةاليةكي تر دةبينني لةكاتي مة
ئيسالمي لةسةر كورد بةوةآلم ديَن، زياتر وآلتاني رِؤذئاوا و غـةيرة ئيسـالمية،   
ئةوة كاريطةريةكي قولَ لةسـةر نـاخ و سـايكؤلؤذيةتي تـاكي كـوردكردووة،      

 باوةرِي بة مسوَلمانان ئيسالميش لةق بيَت.

(يان 2هؤكاريَكي سةرباري تري خاَلي ) بةشيَكي تري شارةزاي ميَذووي كورد .2
بؤ دروست دةبيَت، كاتيَ دةبينني هةنديَ مةزهـةبي فيقهـي ئيسـالمي و زانـاي     
موعتةبةر بةضاوي )مةوالي( و )علوج( و )رِةضـةلةك سـوك( بـةالي ميَـذووي     
كورد داضووة، لةوانة مةزهةبي ئيمامي شافيعي ئيمام سةعاليي و شـيَخ ئيسـالم   

 .1ري تر ثيَيان وابووة عةرةب ثلة يةكةو كورد ثلة دووةئيبني تةميية و زؤ

بةشيَك رِةضةَلةكي كورديان كردؤتة عةرةب يان جن يان )ئةعرابي فـارس(...،  
بؤضووني ئةو زانايانة لةطةلَ تةياري عروبي ئيَستا و بؤضوونيان لةبارةي كـورد  

ئـةو زانياريانـة    دميةنيَكي زؤر ناشريين ئاين ديَنيَتة ثيَش ضاو، ئةطةر زؤر بةوردي
ليَك نةكةيتةوة و رِةفتاري مسوَلمان و ئةسلي ئايني ليَك جيانةكةيتةوة)كة ئةو 
تةقةاليةش زؤر كةمة( ئةوا ئةو رِةوشة دةبيَتة زةمينةيةكي زؤر ضاالكي ئيلحادي 

 . لة كوردستان

ئةوةى زياتر ئةو قةيرانة قوول تر دةكاتةوة تا ئةو سـاتة اليةنـة ئيسـالميةكانيش    
توون لةطةلَ رِابوونى خؤيـان ثيشـةنط بـن بـؤ ضـاكردنةوةى ئـةو دةردة       نةها

مةزهةبيانة، بةَلكو زيـاتر كةوتونـة ذيَـر كاريطـةرى تـةيارى عروبـى كةبةسـةر        

                                                             
 -308ل  -رِؤىل عةملانى لةدروست بوونى مةينةتى كورد  1
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زؤربةى بزوتنةوة ئيسالميةكانى عةرةب زالة، ئيسالمى كوردستانيش بة تونـدو  
اسـتيةوة،  نةرميةوة لةذيَركاريطةريةكى سةختى ئيسـالمى عةرةبـة بةضـةوت ورِ   

لةودةمة سةرةتاى تةقةاليةك بةدى دةكرىَ بـؤ رزطـاربوون لـة ذيَـر ئـةو بـارة       
 قورِسة. 

ميلةتى كورد زؤر ثيَويستى بة يةكريزى هةية، كةضى دةبينن ئةو هةمو كيَشةيةى  .3
مةزهةبى وفقهى وسياسي لة نيو موسوَلمانى كورد هةبىَ، وادةردةكـةوىَ ئـاين   

 مايةى يةكرِيزى نية.

 :ى كوردوحليدانمى هؤكارى ال
ئةوةي ئيَستا لةبةشيَكي فراواني عةملاني كـورد و بـاَلي ئيلحـادي دةبينـريَ      .4

ــةكانيان زؤر كالســيكية،   ــة فةلســةيف و زانســيت و طةردوني ــتا زانياري هيَش
كتيَبةكاني )هؤبز( و )نيضة( و )رؤسؤ( و )مؤنتسـيكؤ( تومخـةكاني فيكـري    

بةكانى ماركس وئةجنلس ولينني و رِؤشنبريي كورد ثيَكدةهيَينَ.ثيشرتيش كتيَ
ترؤتسكى وماوتسى تـؤنط وكـيم ئيـل سـؤنط و ج ثؤليتزرو...كاريطـةر      

 بوون.

بةشيَكي تري هؤكاري تايبةتي ئةوةيـة زؤربـةي رؤشـنبرياني عـةملاني كـورد       .5
دةردي السايي و )تقزم الثقـايف( و دوور و قؤَليـان هةيـة، لةكاتيَكـدا لـة      

بـةدواوة رِاثـةرِينيَكي كريَكـاري     1979كوردستان ماركسي طةرم بوو لة 
لةسةرانسةري ئةوروثايي رؤذهةآلت لةدذي ماركسي دةكـرا بةتايبـةتي لـة    
ثؤَلةندا بة سةرؤكايةتي )ليخ فاونسا(، ئينجا لةهةمان سال ئيَران طةورةترين 
شؤرِشي جةماوةري جيهانى بة هؤى ئاينى كرد، لةرِووي زانسيت و ئابوري و 

 ت دووضاري قةيراني طةورةبوو. فةلسةيف و... ماركسية

هةلدةهيَنجريَ( ئةوان بة رِوانطةى  2و 1دةرديكى تريان ئةوةية )كة لةخاىل  .6
فةيلةسوفانى ميلةتانى تر رِوانطةى فةلسةفيان بـؤ دروسـت دةبيـت  ئـةوة     
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لةاليةك ولةاليةكى تربةرِوانطـةى نةوةيـةكى كـؤنى فةيلةسـوفان دةرِوانـة      
ا سروشت لةنزيكة خؤيتيان ومـاليش نيـة   جيهان وسروشت وئايني ،لةكاتيك

 قورئانيكى ليَنةبيت .  

 

واي كردوة ئيلحاد لة كوردستان لةنامؤي دةرضـيَت و   لةطةل زؤر هؤكارى تر
طةآللةكاني خؤي رِاستةوخؤ لة ثرسيارة فةلسةفيةكاني )بوون و نـةبوون( )مـادة و   

لـة ريَ ي ثرسـي   رؤح(، )دروستكراو دروستكةر(... طوزارش نةكا،  بةَلكو زياتر 
مةينةتي كورد و كيَشةي مةزهةبي و كيَشةي ئافرةت و مايف مرؤظ و هةنديَ كـةَليَين  

 زانسيت تر بةكاردةهيَينَ، رةواجيكى زؤرى سياسى وتةعليمى ثىَ بدرىَ.

زةمينةيةكى لةبار بؤ جيَبوونةوةى فةلسةفةى بـةدةر لـة   ئةوانةش بةدةورى خؤى 
هةندىَ ثاساويان بةدةستة بةآلم خودى رِةوشةنبريى كورد ئاين دةكاتةوة.وةك دةبينني 

بة جيايى ضني وتويَذةكان قةيرانى عةقَلى هةية، بؤيـة نـاتوانىَ طرفتـة بنضـينةييةكانى     
بدؤزيتةوة، ئةو رِةوشة بوويتة هـؤى دابةشـيةكى تـرى سـةربارلة نيَـو رِةوشـةنبريى       

ئاين كةزؤر دوورة لةو  كورد، نة ئاينيةكان هةلدةسنت بة ليك جياكردنةوةى ئةسلى
رِةطةزثةرستيةى لةاليةن هةندىَ مةزهةب وخةليفة ثةيرِةو كراوة، نـة رِةوشـةنبريانى   
عةملانيش ئامادةن بةدواى تويَذينةوةيةكى رِاستةقينة بطةرِيَن ولـة جيـاتى حـوكم لـة     

 تاريكى )دذايةتى ئاين( مؤميك ثىَ بكةن.
داهيَنـانى   ى كـورد ى وعـةملانى( بةو شيَوةية وا هةست دةكـرىَ لةهـةردووال)ئاين  

فكرى خؤى نةبىَ، زياتر ثةيرِةوى داهيَنانى فكرى خةَلكى تر دةكةن، هـةر بةمنونـة:   
رِاى دوو موفةكريى طةورةى كورد لةو بارةيةوة ببينة: مام جالل لة بةراوردى نيَوان 
ئيسالم وسؤشياليستى رِاى واية كة سؤشياليسـت دةَلـىَ بةهةشـت بـؤ ئـةو دنيايـة       

ئـةوة  ، 1نم هةرضى ئيسالمة دةَلىَ خؤ رِاطرن بةهةشتان لـة دوارِؤذ ثـىَ دةدةم   دةهي
                                                             

 بؤنةى يةكطرتنةوةى ئاالى شؤرش و)ي ن ك(.برِوانة :دةقى ووتارةكةى مام جالل بة  1
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أن الفارق بني احلنركتني يتمثنل يف أن   ) دةقى رِاى ئةجنلسة لةبارةى مسيحى دةَلىَ :
املسيحيني اسوائل ق  نقلوا اخلالص إلي اآلترة بينما تتصوره االشرتاكية يف هلا العنامل  

درومشى شؤرِشى ئاينى تؤماس مونزير بؤ دا لة ثيَضةوانةى ئةوةش لة بنةضة 1ال نيوي(
هاتوة، كةبريتى بوولة: وامةزانن تةنها ئاسودةيى بؤ رؤذى  1513رزكارى جوتيارانى

هـةمان بـةراورد موفـةكريى     2دوايية بةَلكو ئاينةكةمان ئةو بةهةشتة بؤ دنيا دةهيَنىَ،
ةرو ئيمـام علـى لـة ئيَمـة     دةَلـىَ: ثيَغةمبـ  طةورةى كورد عبداللة ئؤجةالن دةيكـا  

ماركس وئـةجنلس لـة مانيفيسـتى شـيوعى      سؤشياليزم تر بووينة ئةوة دةقى وةسفى
د  ، 3دةَليَن سةركةوتنى ئاينى مةسيحى لةكاتى خؤى سةركةوتن بـوو بـؤ ميَـذووش   

جورج حناش كةدةَلىَ ثيَغةمبةرةكان سؤشياليستى بووينة ثيش ئةوةى سؤشياليسـتى  
 .4بيتة كايةوة

بــةرةى رةوشــةنبريى عةملانى)لــةو دةمــة( زيــاتر بــةالى رؤذئــاوايى و بــةو ثيَيــة 
رةوشةنبريانى ئاينيش زياتر بةالى عةرةب، بة تيَكـرِاييش قـةيرانى عةقليـةتى كـورد     

ئةوةو ثرسي داطريكـارى كـوردو نـةبوونى دةولـةت  هؤكـاري زؤر      دروست بوة،
   .مى موحليدى لةكوردستان  بؤ بةردةوا تايبةتن
 

  

                                                             
 .  3ترمجة : بشري السباعي ص  املاركسية والدين -مايكل لويف  1
 . 150ماركسية قرن عشرين ص 2
 . 64اجنلس ، بيان الشيوعى ص –ماركس 3
 . 65قصة اإلنسان ص 4
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 21موحليد لةسةدةى 

بةثيضةوانةى دةقى ئاينى كةلةيةكةم كتيبى ئامسانى تا قورئـان بةضةسـثاوى هـاتوة    
بـارودؤخى زانيـارى   بريى ئيلحـادى لـة طـؤرِان وثيَضاوثيضـيَكى زؤر دذوار بـوة ،     

زؤر جياية لة موحليدانى ثيشووى خؤى ، بةجؤريك  21ودةروونى موحليدى سةدةى 
لـة  زانياريةكانيان لة سروشت وطـةردوون دةهـات ،  موحليدانى ثيشوو سةرضاوةى 

بارى هريش بوون ترؤثكةكةى سةردمى ماركسى بوو ،خةريك بـوو ئـةوان ئـازادى    
"حرينة   ان [[ئاين بةيةكجارى قةدةغـة بكـةن ، لـةو بارةيـةوة مـاركس دةَليَـت: )      

رينة  ح" االعتنقاد" الربجوازية ال تعين بالفعل سوس التساهل جبميع اسنواع املمكنة ما
وأن يعلا أنه بالعكس يسعي جاه ا إىل حترينر الضنمائر منا اسوهنام      "املعتنق  ال يين

تيكرِاى تيؤرة بنضينةييةكانيان لـة ئةبـةدى وئـةزةىل بوونـةوةر     ، 1(واخلرافات ال ينية
 2(النهائية العامل و وح تنة ، )مادية الدياليكتيك(بةشيَكي سةربةخؤي بةناوي )دةهات
 ى طرتةوة( جيbing bang theoryَ -،كةضى ئيستا تيؤرى ) بينط بانط هةبوو

، لةهـةمو زانسـتةكانى     و دروست كـراوة كة جيهان ئةبةدى وئةزةىل و النهائى نية
فيزيايي وكيميايي و بايؤلؤجى وسروشتيةكانى تـر طؤرِانكـارى بـة ئارِاسـتةى ئـاينى      

مياو فيزياو بايؤلؤجياو سروشت ئةو زانستانةى كي هاتوة )جطة لةفيزياى كوانتةم ( ،
بؤيـة ئيلحـاد لـة    زؤر جياية لةطـةل ئيسـتا ،    21بة فلسفةى دةدا لةثيش سةدةى 

دؤمةينى بريكردنةوةى ليَتةسك بوويتةوة ، لةئامسانةوة دةركرا بؤ زةوى  21سةدةى 
هاتةوة ، مةيدانى جةدةىل لة سروشت وبونةوةرو طةردوون دؤرِا ن ،ئيستا هاتوونـة  

لةويش زياتر لةو مةيدانانة ماون كة ميذووين ويان هيشتا ساغ نةبووينةوة سةر زةوى 
،لةكوردستان زيـاتر بـةرؤكى ميـذوو و دؤزى كـوردو ثرسـي ئـافرةت و..ئةوانـة        

                                                             
 .17نقد برنامج غوتا ص  -كارل ماركس  1 

 . 50: عرض موجز للمادية الدياليكتيكية ص برِوانة 2
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دةروذيَنن كةسوود لة ميذووى شيواو وةردةطرن ،هةر تـةنها ئـةو ميذوانـة رِاسـت     
لةكوردسـتان ثاسـاوى   بكرينةوة و زانستى نويَ بةكوردستان ثةرش بكـةى موحليـد   

مةعقوىل نامينيت ، لةجيهانيش هةر واية لةمةيدانى زانسـتى دوا سـةنطةريان وا لـة    
فيزياى كوانتةم ماونةوة ، شةرِى زانسـتى وفلسـفى لةويَيـة لـةناوةخؤيان ، لةطـةل      
ثةرةسةندنى ئامرازى نويَ و تاقيطةى بـةهيزترو سـاغ بوونـةوةى هةنـدىَ كيشـةى      

 يَت .فيزيايي لةويش كؤتايي د

لة كؤنطرةى بةوشيَوةية فةلسةفةي مادى بواري بةردةوامي زؤر تةسك بوويةوة، 
هـةزاران   بةشـدارى نيؤيؤرك بـة   8/2002هةزارةيى كة لة هةفتةى كؤتايى مانطى 

طةيشـتنة ئـةو   رؤثؤلؤجي،  سـ زاناى جيهانى جؤربةجؤرى ئةكادميى و سياسـى و ئةن 
(يشيان 21جيا ناكريَتةوة و سةدةى )كة ئاين و سياسةت و دةوَلةت ليَك  قةناعةتةى

توكفيل بة ثيَضةوانةى هـوبزو سـثينوزا    ،1بة سةدةى طةرِانةوةى ئايني ثيَش بينى كرد
و..دةَلىَ:بؤ ئةوةى دةولةتيَكى موديرن وئاسودة دروست بكةين دةبىَ لةطـةلَ ئـاين   

دةستورةكانيان زؤربةي رِةهاي وآلتاني جيهان لة ئيستا لةجيهان  ،  2ئاشتى بكةنةوة
ئايينـة خواييـةكانيان بةفـةرمي تؤمـار كـردووة، هةنـديَكى بـة منونـة وةردةطـرين :          

ــان: لــة هــةردوومادةى ) (، 2، 1(، دامنــارك: مادةكــانى )47(و)1دةســتورى يون
(، 66(، كورسيكا: مادة)54(، كولومبيا: مادة)4(، سويد: مادة)12نةرويج: مادة)

(، 3(، بـاركواى: مـادة)  24(، برتغال: مـادة) 6)(، اسبانيا: مادة12سلفادور: مادة)
(..، زياتر لةوةش هةندى ووالت ئاين وةك مـةرجى دةسـتورى بـؤ    2أرجنتني: مادة)

( لـة دةسـتورى سـويدى،    4شاو سةرؤكى ووالتى ديـارى كـراوة، لةوانـة: مـادة)    
 ( ئيسبانيا...9مادة)

                                                             
 53مةوسوعةى جودى ل 1
 )حممد ناسر سةرؤك وةزيرانى ئةندونيسيا بوو( 50ص اختاروا إحدى السبيلني الدين او الدينية -حممد ناصرد   2
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