
 )تةواوكةري بابةتةي ثيناسةي ئايني(

بطةرِيينةوة سةر رةضةلَةكي وشةي ئايني )دين( ومانا ودةاللةتةكاني رةنطة ئةطةر ليَرة 
( ، Religionلةم بابةتة باشرت تيَبطةين، دين لة زمانة ئةروثييةكان دا ثيَ دةلَني )

وةرطرياوة وبة ماناي طريَدان وثيَكةو   Religioكة  لة بنةرِةتدا لة وشةي التيين 
بةسنت ديَت كة ئامةذة دةدات بة جوَريَك لة طريَبةست وباوةرِي قودسي كة لة ئيمانيكي 

بةلَكو روَحييةتيَكة لة هةناوي سايكوَلوَذي مروظدا بووني  دةروونييةوة هةلَدةخيَزيَت،
يان ئاين بة واتا طشتييةكةي بابةت و ئةمريكي سايكوَلوَذي  هةيه واتة دين

ودةروونناسانةية رووداويكي دةروونيية كة لة ئارةزووةكاني ناوشيارةوة سةرضاوةي 
 طرتووة .

لة رووي زمانناوة  -دين-وبة كورتةي باس لة ثيناسي ئايني ئةكني لة ئيسالمدا، ئاين 
خواي تاك وتةنها بيَئةوي هاوةليَ بوَ دابنريَ بة واتةياي ملكةضي دةيت ، برِوابوون بة 

يان بكريَ بة دوو خوا يان فرة خوايي، لة ئيسالم دا باور واية كة مروظ ملكةض بيت بو 
فرمانةكاني خواي تبارك وتعاىل وثةيوةندي نيَوان مروظ وثةروةردطاري بة 

م ثيناوة داناوةٍ ثةيوةنديةكي رِاستةوخوَي بيَ نيَوةند داناوة يةكخواثةرستيشي بة يةكة
كة هةسيت عيزةت وريَزداري وسةركةوتن بةسةر رِووداو ومةترسيةكاني ثيَدةبةخشيَت. 
هةروةها كوَكردنةوةي بريوباوةرِو تةشريع وئةخالق لة طشتيةكي تةواو وكاملَداو 
ثةيوةست كردنيان بة جوَريَ ئةو سيَاليةنة لة يةك جيا نةكريَنةوة ، بوية ئيسالم 

لة نيَوان بريوباوةرِدا وةك عيبادةت وشةريعةت وةك ياسا وئةخالق وةك  جياوازي ناكات
ثةرذينيَكي تةواو كة تيايدا هةموو بةهاكان ببزويَن. لة راستيدا ئايني دياردةيةكي 
كوَمةالَيةتي سةر زةوي نية بةلَكو رِراستيةكي طةورةية كة مروَظ ناتواني دةروسيت بكات 



 وةرطريََ ئايني خةالَتي خواية بوَ مروَظ هةر وةك لة وثيَويسيت بةوةية رِيَنموومي ليَ
 قورئان دا هاتووة )قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني(. 

 

 

 : بايةخي ميَذووي ئاييةنةكان(ينةكان )لة ئاين ةي ليكولَينةوطنرط

زانسيت ميذوويي ئاييناكان بةشيكة لة زانستة مرووييةكان )العلوم االنسانية( كة 
خويندنةوةي ئايني ئةدا بة شيوازيكي زانستيانة كة لة سةر ريبازي طرينكي بة 

ئةكري، بريكردنةوة وهةست وسوزيَدةرووني هةموو طةل  ليكولينةوة خويندنةوية بوَ
ونةتةوةكاني جيهان لة تةواوي كات وسةردةمةكان ولة تةواوي قوناغةكاني 

ة هةر بوَية خويندنةوة نيةت وكلتوري مروَيي بةشيَوة شيَوازيَك بووني هةبووشارستا
، بيَجطة لة وةرطرتين راسيت بوَفامي وتوذينةوة لة سةر ثرسي ئايني وئايينزاكان 

زانياري وتيَطةيشنت لة رةوتي بنةماكان ودركي ياسا وريَساكاني كوَمةلَطةي مروَظايةتي،
طةشةسةندني شارستانيةت وذياري مروَظايةتيية، زانسيت ميَذووي ئايينةكان رةوتي 

لة سةرةتاوة تا ئيستا ثيشان دةدات . بوية ئةم طوَرِانكاري وثيَطةيشتين دةرووني مروَظ 
زانستة لة سةر ميَذووي شارستانيةتي مروَظايةتي لة بواري ميَذوويي ولة رووي 

بواري كوَمةلَناسي وةضةرخانة كوَمةالَيةتي وكلتورييةكاني مروَظ وجوطرافياي مروَيي و
فةلسةيف باس دةكات ، ئةم زانستة لةاليان بريمةندانةوة بةها وبايةخيَكي زوَري 

 ثيَدةدريت.

دةكري بةلني كة خويندةنةوي زانستة ئايينيكان يةكيك لة هةر زانستة مرووييةكان كة 
ي ثةي بدريت وكرينكي خوي هةية بو تيكةيشنت لة دروةست بووني هةر زور ثيويتة باخي

،تيكةيشنت لة ئايني وةك دةيارديكة كة لة ناو رووداوةكاني ميَذوودا نةك  شارستانييتيك



لةوةش ئةبي تي بةكني ،بةثشيك نا ديار يان لة دةرةوي ميَذوو لةيكدانةوةي بو بةكريت
ي هةية بة سةر رووداوة ميَذوويكاندان بة كة كة ميذوويي ئايينةكان كاريكةري خو

شيَوازيك لة شيوازةكان، خويندنةوي ئةم زانستة ثيوسته كار لة سةر رةيَز كرتن لة 
هةموو ئايينةكان بكريت ، لةبةر ئةوي ئايني بةشيكة لة شارستانييت هةر نةتةويك 

يكي كرينكي ئايني رولَكة هةروةها رةنكدانةوي كلتوور ودابةو ونةرييت هةر نةتةويكة 
بة دريذيايي  بينيةوة لة دامةزراندني فةرهةنطةو وشارسةتانييت هةر نةتةويةك

 .ميَذوو

خوَيانةوة لةم سةردةمةي ئيستادا زانستة سروشتييةكان بة هةموو طةشة وثةرةسةندني 
نةيانتوانيوة ضارةي كلَثةوبلَيَسةكاني هةقيتخوازي مروَظ بكات ومروَظي ثيَشكةوتوو 
وخاوةن شارستانيةت لة بازنةي باوةرِداري بة جيهاني ناديار وغةيب دوور بكاتةوة 
وئيستاش هةر ماوة ودريَذةي هةية مروَظي ثيَشكةوتوو و خاوون شارةستانيةتي ئةم 

ر باوةرِي بة تارمايي ورَوحةكاني ئانيميزم وثةرستين باوباثرياني سةردةمة بةشيَكي زوَ
خوَي راطرتووة. كة لة ثيَشيناياني سةرتايي خوَي بوَي بة جيَماوة، هيَشتا لة بري وةزيين 

سةرةتا سوَزي ضاكبوونةوة و داخوازي سوكنايي وئارامي وئاسوودةيي لة بةرامبةر ذان 
ماوي والوازي بةرامبةر هيَزي ذينطة بةسةر جيهاني وئازار وبيَهيوايي ودووةم هةسيت دا

بوون وترس وخوَف لة بةرامبةر هيَزي سروشت، هةميشة مروَظي تووشي خوَكةمبيين 
وملةضي لة برامبةر هيَزي نادياري نةناسراوي باالَكردوة وبشيَةيةكي نةخوازراو 

شتة جوَراوجوَرةكان سةرجني مروَظ بواَلي ريَكخةريَكي سةرةتايي وحةكيم ونةمر لة ريزيَ 
ا تَْدعُوا فَلَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ )راكيَشاوة  َن ۖ أَيًّا مه ْحَمَٰ َ أَِو اْدعُوا الره ( )سورة  قُِل اْدعُوا َّللاه

دين وئايني بةشيَوةي جوَراجوَر هةميشة لة ناو ضينوَ ،    بةم هوَ وهوَكارانة(  110االسراء :  
وتا مروَظايةتي بووني هةبووة يان سةري هةلَداوة تويَذة جياوازةكاني شارةستانيةتي

ئيَستاش بة توندةي دريَذةي هةبووة. ما دام مروَظ لة سةر طوَي زةوي بووني هةية و ذيان 



بةردةوامة، مروَظ وةكو تينويةك بةبيَ ئاو  ذياني ثيَ ناكريت ، بة بي ئيمان وباوةرِي بة 
ت. ئايني طةورةترين هوَكاري سةرهةلَداني يَهيَزيَكي ناديار و بيَ كوَتاييش ذياني ثيَناكر

 زانستةكان ثالَنةري طةشة وثيَشكةوتين شارستانيةتيية مروَظايةتيية. 

وهيَشتا رةوتي طةشةسةندني لة ميَذوويي ئايينةكان بة شيَوازي نويَ زانستيَكي نويَية ، 
زانستطاكاني جيهان لة قوناغة سةرةتاييةكانيةخوَي داية، بةالَم سةرنج وراي 
بريمةندان ومروَظناسان بةرةو ئةم زانستة روَذبة روذ زياتر ثةرة دةستيَنيَت وثانتايي 

وَحي تويَذينةوةكان لةم بوارةدا بةرة وطةشة وثيَشكةوتين دةرِوات، بووني ئةم زانستة ر
مروَظايةتي لة داو وبةندي وةهم ودةمارطرذييةكاني سةردةمي خورافةثةرسيت رزطار 

 دةكا وبة هةقيقةت دةكات . 

لة زور ثيوستة لة ثال ئةمةش هيض كوماني تيدا نية كة خويندنةوي ميذووي ئايينةكان 
روذكاري ئيستا دا كة جيهان بوتة كونديةكي بضوك بةهوي جيهانطريي )عوملة( 

(GLOBLELAZITION )  كة مروَظ بتوانية بة ئاشيت وئةمان وبيكةو ذيان بة
ئيستا دا ، ئاشيت و بيكةو ذيانيش بةدي نايت تا  ايدةي بةهينت لة نيو ئةم كومةلط

بة دي نايت  هاوباشةش ئاشتةيةةم تيكةشتنكي ئاشتيةنة نةبي لة نيَو ئايينةكان وئ
بة خويندنةوية  ئةمش ثةيوسيتهةزري ومةعرةيف  يكفتوطو بة بيَ دالة نيَو ئايينةكان

  ني. تةواواي ئايينةكانة تا لةيكرت تي بةكني وبيكو ذيان بة دي بين


