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کولتوور و ئایین
خوێندنەوەیەك بۆ
تیۆرەكەی تۆماس ئیلیۆت

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیلیۆت و تیۆری کولتوور و ئایین:
هەمــوو ئەوانــەی لــە كایــەی لێكۆڵینــەوە
کولتوورییەكانــدا ئیشــیان كــردوە ،كاتێــك دەیانەوێــت
قســە لــە پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن بكــەن،
زۆرجــار دەگەڕێنــەوە بــۆ هــزر و بیرەكانــی شــاعیر و
ڕەخنەگــری نــارساوی ئینگلیــز تۆمــاس ئیلیــۆت (– 1888
. 1965ز) ،كــە لــەم بــوارەدا نیمچــە تیۆرێكــی دانــاوە و
لەكتێبەكەیــدا« :چەنــد تێبینییــەك بــەرەو پێناســەكردنی
کولتــوور» كــە ســاڵی  1948باڵوكراوەتــەوە ،باســیكردوە
و گرنگــی و بایەخێكــی زۆری پێــداوە و داكۆكیشــی
لێكــردوە.
زۆرێــك لــە توێژەرانــی بــواری فیكــری و تیــۆری و
پێناســەكانی کولتــوور بــۆ ئــەم كتێبــەی ئیلیــۆت
دەگەڕێنــەوە ،چونكــە كتێبەكــە بەهایەكــی فیكریــی
هەیــە و بــە هۆیــەوە ئیلیــۆت ســاڵی  1948خەاڵتــی
نۆبڵــی وەرگــرت.
دیــارە راوبۆچوونیــش هــەن ،كــە ڕەخنــە و شــیعرەكانی
یارمەتیــدەر بــوە لــە پێكهێنانــی ئەدەبــی هاوچەرخــی
ئینگلیــزی.
تیۆرەكــەی ئیلیــۆت لــە بــارەی کولتــوور و ئایینــەوە لــە
ســەروبەندی گەرمبوونی مشــتومڕ لە بــارەی پەیوەندیی
نێــوان کولتــوور و ئایینــەوە بایەخــی زۆری پێــدراوە،
بــەاڵم بــە هــۆی كەمــر بوونــەوەی ئــەو مشــتومڕە لــە
بازنــەی کولتــووری ئەوروپــی و بــە تایبەتیــر لــە نێــو
ئایینــی مەســیحیدا ،لــە ئێستایشــدا بایەخــی خــۆی مــاوە
بــەاڵم كەمــر.
ئــەم كەمبوونــەوەی مشــتومڕە هەڵوەشــانەوە و
تەنانــەت كۆتایــی هاتــن و تێكشــكانی پەیوەندیــی
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نێــوان کولتــوور و ئاییــن ناگەێنێــت ،بەڵكــو جــار نــا
جارێــك قســەكردن لــە بارەیــەوە نــوێ دەبــوە ،وەك
لــە كتێبــی «بیرۆكــەی کولتــوور»ی تێــری ئیگڵتۆنــدا
دەردەكەوێــت ،كــە نوێبونــەوەی مشــتومڕی نێــوان
ڕۆشــنبیران ،بیرمەنــدان و ڕەخنەگرانــی روونكردوەتــەوە
لــە بــارەی پەیوەنــدی نێــوان کولتــوور و ئایینــەوە،
هەرچەنــدە وەك مشــتومڕەكەی پێشــووتر گــەرم دیــار
نەبــوە.
ئیلیــۆت لــە لێكۆڵینەوەیــدا لــەم تیــۆرە دەیەوێــت
تیۆرێكــی لــە بــارەوە دابنێــت ،لێكۆڵینەوەكانیشــی
بــە تیــۆر وەســفكردوە .ئــەو وەســفەی دەیەوێــت بــە
هۆیــەوە بــە دوو ئاراســتەی مەعریفــی و میتۆدیــدا
كاربــكات و هــاوكات وێنــای ئەوەشــان بداتــێ ،كــە
ئــەو كاركردنــەوەی لــە ڕەوتــی دانانــی تیۆرێكــدا دێــت
لــە بــارەی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــەوە،
یــان مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەم دۆزەدا وەك منونەگیــری
تیۆرێــك و دواجاریــش پێكهێنانــی تێگەیشــتنێك لــەو
تیــۆرە و شــیكردنەوەی تــۆڕی چەمكــە پەیوەنــدەكان
بــەو تیــۆرە و بەرزەفتكردنــی پەیوەندیــی نێــوان ڕەگــەز
و ڕەهەندەكانــی و دواتریش بونیادنــان و فراوانرتكردنی.
ڕونــر ،ئیلیــۆت ویســتویەتی بە مەبەســتی قوڵكردنەوەی
پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن ،تیۆرێــك بێنێتــە
ئــارا ،تــا ئاییــن بــەردەوام و بــە ڕۆحانیــەت و كەلەپــور
و مێــژوو بــە بەهاكانییــەوە لــە هەمــوو هەوڵێكــدا بــۆ
پێناســەی کولتــوور ،یــان پێكهێنانــی هــەر هــزر و بیرێــك
لــە بارەیــەوە ئامادەیــی هەبێــت.
ئــەوەی چــاو بــە شــێواز و رسوشــتی بیــر و بۆچونەكانــی
ئیلیۆتــدا بگێڕێــت ،جیاوازییەكــی زۆری لەگــەڵ

شــێوازی بیرمەندانــی تــردا بــۆ دەردەكەوێــت لــە

لــە تیۆرەكــەی نەكــردوە و بــە ڕونــی ،چەســپاوی ســیام،

بــارەی تاوتوێكردنــی پرســی کولتــوور و ئایینــەوە ،تــا

ڕەهەنــد و پێكهاتەكانــی دیــاری بكرێــت ،بەڵكــو

ئــەو ڕادەیــەی دەتوانیــن بڵێیــن ئیلیــۆت لــە هەمــوو

بــە شــێوەیەكی پەرتــەوازە و پچــڕ پچــڕ قســەی لــە

بیرمەندانــی ســەردەمەكەی و پێشــوتریش زیاتــر دوبــارە

بــارەوە كــردوە و هەرجــارە و باســی بیرۆكەیــەك ،یــان

چەســپێنەری پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن بــوە،

تێبینییەكــی پەیوەســتی بــەو پەیوەندییــەوە كــردوە.

تیۆرێكیشــی هێناوەتــە كایــەی کولتــوور و لێكۆڵینــەوە

وێــڕای هەندێجــار دەربڕینــی سەرســامی و دوودڵــی

کولتوورییــەكان ،بەڵكــو بنچینەیەكــی بــۆ بوونــی دانــاوە

و چۆنێتــی ئیشــكردنی لــە ئەركێكــدا كــە چاوەڕوانــی

كــە ناتوانرێــت پشــتگوێ بخرێــت ،بۆیــە دەتوانیــن

هەڵەكردنــی لێدەكرێــت .خــۆی دەڵێــت« :ئــەوەی مــن

بڵێیــن ئیــر تیۆرێــك ،یــان نیمچــە تیۆرێكــان هەیــە لــە

ویســتومە لــە بــارەی دیدێكــەوە بــۆ کولتــوور و ئاییــن

بــارەی پەیوەندیــی کولتــوور بــە ئایینــەوە.

ئامــاژەی پێبــدەم كارێكــی زۆر زەحمەتــە و تەنانــەت

هــەن بایــەخ بــەم تیــۆرە نــادەن و ناشــیانەوێت خۆیانــی
لــە قــەرەی بــدەن .بــەاڵم ئەمانــە یــان هەندێكیــان
پاڵنــەر دەبیننــەوە ،بــۆ ئــەوەی لــە گۆشــە نیــگای
پەیوەندیــی بــە ئایینــەوە بڕواننــە کولتــوور .هۆكاریــش
لــەوەدا دەگەڕێتــەوە بــۆ هەوڵەكانــی ئیلیــۆت.
پێكهاتە و ڕەهەندەكانی تیۆرەكەی ئیلیۆت

هەرچەنــد ئیلیــۆت لەســەروبەندی دانانــی تیۆرێكــدا
بــوو لــە بــارەی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــەوە،
بــەاڵم لــە كتێبەكەیــدا بەشــێكی تایبەتــی بــۆ ئــەو تیــۆرە
تەرخــان نەكــردوە ،ئەمــەش گومانێــك دەوروژێنێــت
بــەوەی ئاخــۆ بــە ڕاســتی ویســتویەتی تیۆرێــك دابنێــت
یــان نــا ،بــەاڵم ئــەوەی ئــەم گومانــە دەڕەوێنێتــەوە،
ئەوەیــە كــە خــۆی بــە ڕوونــی و ڕاشــكاوانە
ڕایدەگەیەنێــت كــە تیۆرێكــی لــەو بارەیــەوە دانــاوە.
ئــەوەی بــەو تێبینیەمــان دەگەیەنێــت ئەوەیــە كــە
ئیلیــۆت بــە شــێوازێكی میتــۆدی و بونیادگــەری باســی
ژمارە  1کانونی دووەمی 2019
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كاتێك ئایین بۆ سەر چەند
گروپ و كۆمەڵێكی ئایینی
دابەش دەبێت و نەوە بە
نەوە پەرەدەسەنن ،کولتووری
لەیەك جیاواز باڵو دەبێتەوە.
بە هۆی ئەو پەیوەندییەی
نێوان کولتوور و ئایینیشەوە
ئەوەی بە الیەكیاندا
ڕوودەدات بە الكەی تریشیاندا
بە هەمان شێوە ڕوودەدات

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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خۆیشــم وەك ئاماژەیــەك لێــی تێدەگــەم .پێموایــە بــە

بارەیــەوە دەڵێــت« :کولتــوور لەپــاڵ ئایینــدا دەركەوتــوە

هەمــوو دەاللەتەكانیشــی قایــل نیــم .چونكــە دیدێكــە

و گەشــەی ســەندوە ،لێرەشــەوە كــە کولتــوور بــە

بەهــۆی ئــاگادار نەبــوون لــە گۆڕانــی مانــای هــەردوو

پێــی گۆشــە نیــگای تێبینیكــەر ،بــە دەرەنجامێــك لــە

وشــەكە كاتێــك بــەو جــۆرە پێكــەوە دەبەســرێنەوە ،لــە

دەرەنجامەكانــی ئاییــن ،یــان ئاییــن بــە دەرەنجامێــك

هەمــوو ســاتە وەختێكــدا چاوەڕوانــی كەوتنــە هەڵــەی

لــە دەرەنجامەكانــی کولتــوور دانــراوە» .لــە الیەكــی

لێدەكرێــت و دەشــێت ئــەو مانایــەی پێیدەگەیــن تەنهــا

تریشــەوە ســەرنج بــۆ پاراســتنی بــوون و مانــەوەی

بــۆ یەكێكیــان بێت»(...بڕوانــە كتێبــی :چەنــد تێبینیــەك

کولتــوور ڕادەكێشــێت و پێیوایــە هەڵــە دەبێــت ،گــەر

بــەرەو پێناســەكردنی کولتــوور ،تۆمــاس ئیلیــۆت،

پێامنوابێــت دەتوانیــن بەبــێ ئاییــن کولتــوور بپارێزیــن

وەرگێڕانــی شــوكری عەیــاد ،الپــەڕە .)43

و گەشــەی پێبدەیــن ،هــەروەك بــە هەڵــەدا دەچیــن

لــە كاتێكــدا ئیلیــۆت ،بــۆ ئــەوەی هێــزی چەســپاویی و

گــەر پێامنوابێــت پاراســتنی ئاییــن و بایــەخ پێدانــی

تۆكمەیــی بــە تیۆرەكــەی بــدات ،كــە بــە پێــی لۆژیكــی

هیــچ پەیوەندییەكــی بــە پاراســن و بایەخــدان بــە

زانســتی دوو مەرجــی بنەڕەتیــن بــۆ هــەر تیۆرێــك،

کولتــوورەوە نییــە».

دەیتوانــی لــە كتێبەكەیــدا بەشــێكی تــەواوی بــۆ تەرخان
بــكات .ئــەوەی منیــش دەیكــەم ،دەرئەنجامگیریەكــە لە

دووهەم :هەڵەی جیاكردنەوە و هەڵەی

بــارەی دیاریكــەر و ڕەهەنــد و پێكهاتــە ســەرەكییەكانی

وەك یەك ڕوانین بۆ کولتوور و ئایین

تیۆرەكــە ،تــا بتوانیــن بــە هــۆی ئــەم خااڵنــەی الی

ئــەم بیرۆكەیــە گەوهــەری تیۆرەكــەی ئیلیۆتــە كــە بــە

خــوارەوە لــە تیۆرەكــە تێبگەیــن:

تیــۆری خــۆی نــاوی بــردوە و لــەو بارەیــەوە دەڵێــت:
«بــۆ ئــەوەی لــە تیــۆری ئاییــن و کولتــوور تێبگەیــن

یەكەم :هەموو کولتوورێك لە پاڵ

كــە دەمەوێــت لــەم بەشــەی كتێبەكەمــدا باســی بكــەم،

ئایینێكدا دەركەوتوە

دەبــێ خۆمــان لــە دوو هەڵــەی یــەك لــە دوای یــەك

ئەمــە ئــەو بانگەشــەیەی ئیلیۆتــە كــە لــە ســەرەتاوە

دووربگریــن :هەڵــەی لەیــەك جیاكردنــەوەی کولتــوور و

وەك چوارچێوەیەكــی گشــتی ،یــان وەك گریامنەیەكــی

ئاییــن كــە تەنهــا پەیوەندییەكیــان لــە نێوانــدا هەبێــت،

هەرەمەكیــی تیۆرەكــەی لــە بونیادنانــی پەیوەندیــی

هەڵــەی وەك یــەك تەماشــاكردن و هاوشــێوەیی

چەســپاوی نێــوان کولتــوور و ئایینــدا بڕیــاری لێــدەدات.

کولتــوور و ئاییــن» (هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو) .ئــەم

ئیلیــۆت بــە چەندەهــا وێنــە و شــێوە جەخــت لــەم

بۆچوونــەی ئیلیــۆت لــە هەمــوو بۆچوونەكانــی تــری

بانگەشــەیەی دەكاتــەوە و ســەرنجی بــۆ ڕادەكێشــێت.

ڕوونــر و ڕێكــر و دیاریكراوتــر و هــاوكات مشــتومڕ

لەالیــەك وەك شانبەشــانی یەكــری دەركەوتنــی

وروژێنــرە.

کولتــوور و ئاییــن ســەرنجی بــۆ ڕادەكێشــێت و لــەم

سێهەم :كۆمەڵگە سەرەتاییەكان و بە تەواوی

ئەگــەر یەكێتــی ئایینــی لــە ئەوروپــادا وەك خــۆی مبایــە

هاوشێوەكردنی کولتوور و ئایین

بێگومــان دەســتكەوتی باشــریش لــە كایــەی کولتــووردا

ئیلیــۆت پێیوایــە بــە تــەواوی هاوشــێوەكردنی نێــوان

بەدیدەهێــرا.

کولتــوور و ئاییــن لــەو كۆمەڵگانــەدا دەبێــت كــە بــە
كۆمەڵــگای ســەرەتایی دادەنرێــن .بــەڕای ئــەو ئــەم
هاوشــێوەكردنە لــە ئاســتی ناهۆشــیاریدا دەمێنێتــەوە ،كــە
ئاســتێكە بــە زۆری خەڵكــی مەیلیــان بەالیــدا دەچێــت،
چونكــە هۆشــیاری بــە بارێكــی قــورس دەزانــن بەســەر
شــانیانەوە ،هاوشــێوەكردنی کولتــوور و ئایینیــش هــەوڵ
و تەقــەالی دەوێــت و بــە هەوڵــی گەڕانــەوە بــۆ ئــەو
هاوشــێوەكردنەی کولتــوور و ئاییــن خــۆ لــەو تەقەالیــە
ڕزگار دەكرێــت ،كــە لــە كۆمەڵگــە ســەرەتاییەكاندا
هەبــوە.

پێنجەم :پێكهێنانی ئایین واتە پێكهێنانی کولتوور

ئیلیــۆت بەڵگــە بــۆ ئــەم بۆچوونــە دەهێنێتــەوە و دەڵێــت:
كاتێــك ئاییــن بــۆ ســەر چەنــد گــروپ و كۆمەڵێكــی
ئایینــی دابــەش دەبێــت و نــەوە بــە نــەوە پەرەدەســەنن،
کولتــووری لەیــەك جیــاواز بــاو دەبێتــەوە .بــە هــۆی ئــەو
پەیوەندییــەی نێــوان کولتــوور و ئایینیشــەوە كــە ئیلیــۆت
بــە تۆكمــە و بەتینــی ناودەبــات ،ئــەو پەیوەندییــە وا
دەكات ئــەوەی بــە الیەكیانــدا ڕوودەدات بــە الكــەی
تریشــیاندا بــە هەمــان شــێوە ڕووبــدات .بۆیــە ،وەك
ئیلیــۆت دەڵێــت ،دەبــێ بزانیــن كــە دابەشــبوونی

چوارەم :یەكێتیی ئایین و فرە کولتووریی گەالن

کولتــوورە مەســیحییەكان دەبێتــە هۆكاری هاتنەئــارای فرە

بــە پێــی بۆچوونــی ئیلیــۆت یەكێتیــی ئایینــی و

عەقیدەیــی و فــرە گروپــی ئایینــی ،جیابوونــەوەی باكــوری

دابەشبوونیشــی دەكرێــت ،لەگــەڵ گەشەســەندن و
پوكانــەوەی کولتــووردا تەبــا بێــت .تەنهــا ئایینێــك ڕەنگــە
یارمەتیــدەر بێــت ،بــۆ گۆڕینــەوەی كاریگەریــی نێــوان
کولتــوورە جیــاوازەكان و گەشــەپێدان و پاراستنیشــیان
بــە ســودی هــەردوو الیەنەكــە .لــە بەرانبەریشــدا
ئیلیــۆت پێیوایــە زۆرێــك لــەو دەســتكەوتانەی کولتــوور

ئەوروپایــش ،بــە تایبەتــی ئینگلتــەرا لــە كڵێســای رۆمانــی،
وەرچەرخانێكــە لــە تەوژمــی ســەرەكیی کولتــووردا.
ئەگــەر شــیامنە بكرێــت كــە ئــەو کولتــوورە لــە ئاكامــی
جیابوونەوەیــدا لــە جەســتە ســەرەكییەكەی زیانــی
پێگەیشــتوە ،بێگومــان جەســتەكەش بــە لــە دەســتدانی
ئەندامێــك لــە ئەندامەكانــی دەشــێوێت.

كــە بــە دەســتكەوتی گــەورەی ناوبــردون ،لــە ســەدەی
شــانزەیەم و لــە هەلومەرجــی نەبوونــی یەكێتــی ئایینــدا

شەشــەم :ئاییــن هێزێكــی ســەرەكییە لــە

بەدەســتهێرناوە ،بگــرە هەنــدێ لــەو دەســتكەوتانە دوای

دروســتكردنی کولتوورێكــی هاوبــەش لــە نێــوان

رووخانــی بنچینــە ئایینیەكانــی کولتــوور دەركەوتــن ،وەك

گەالنــی فــرە کولتــووردا

لــە فەرەنســا لــە ســەدەی نــۆزدەدا .ئیلیــۆت دەڵێــت
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لێــرەدا ئیلیــۆت لــە هەڵوێســتی بــە تونــدی داكۆكیكردنــدا
لــە ئاییــن بــە گشــتی و لــە مەســیحیەت بــە تایبەتــی

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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دەبینیــن ،وەك ئــەوەی یەكێــك بێــت لــەو پێشــەوا

1888ز) كــە ســاڵی  1869دەركــراوە ،ئــەو گریامنــە

مەســیحییانەی خۆیــان بــە ســەرچاوەی پاراســتنی ئاییــن

بەدینەهاتــوەی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــە،

دادەنێــن ،چونكــە بــە الی ئــەوەوە مەســیحیەت ئەوروپای

چونكــە ئارنۆڵــد ئاماژەمــان پێــدەدات كــە کولتــوور

گەیانــد بــەم دۆخــەی ئێســتای و هــەر مەســیحیەتیش

لــە ئاییــن فراوانــرە ،بەڵكــو ئاییــن تەنهــا ڕەگەزێكــی

ڕەگەزەكانــی کولتوورێكــی هاوبەشــی بــۆ ئەوروپــا هێنــا

پێویســتە كــە پێكهاتەیەكــی ئــاكاری و جۆرێــك لــە

و بــوە هــۆكاری گەشەســەندنی هونــەر و بنچینــەی

ڕەنگكردنــی هەڵچونەكیــی کولتوورمــان دەداتــێ ،كــە

یاســا لــە ئەوروپــادا .ئیلیــۆت پێیوایــە لــە دەرەوەی

بــە دوایــن بەهــا دادەنرێــت.

چوارچێــوەی مەســیحییەتدا بیركردنەوەمــان لــە ئەوروپــا

ئارنۆڵــد ،بەپێــی خەماڵندنــی هەندێــك ،ویســتویەتی

مانایەكــی نابێــت و لــە كتێبەكەیــدا دەڵێــت« :دەشــێت

ئــەو هەســتكردنەی بشــارێتەوە كــە پێیوابــوە

كەســێكی ئەوروپایــی لــەو بڕوایــەدا نەبێــت كــە ئیــان بە

کولتــووری ڤیكتــۆری ئەنگێزەیەكــی بــەرەو ئانارشــیزم

مەســیحیەت ڕاســتییە» ،بــەاڵم ئــەوەی دەیڵێــت و دەیكات

و ناشــەرعیەتی تێدایــە ،ئــەو هیــوادار بــوو بتوانێــت

هەمــووی لــەو كەلەپــورە کولتــووری مەســیحیەتدایە و لــە

پارێــزگاری لــە پێــوەرە بااڵكانــی حوكمێــك بــكات،

ماناكەیشــیدا هــەر پشــت بــەو کولتــوورە دەبەســتێت.

یارمەتیــدەر بێــت لــە گێڕانــەوەی ئەدەبێكــی باشــر و

لــەم قســانەی دواتــری ئیلیۆتــدا پەرۆشــی و هەڵچوونــی

كۆمەڵگەیەكــی باشــر ،لــە كتێبەكەیشــیدا «کولتــوور و

زیاتــر دەردەكەوێــت كــە دەڵێــت« :ڤۆڵتێــر و نیچــە

ئانارشــیزم» بانگەشــەی بــۆ كــردوە ،هەروەهــا دەڵێــن

تەنیــا دەیانتوانــی کولتوورێكــی مەســیحی بەرهــەم بێنــن،

لــە شیعرەكانیشــدا هەســت بــە بوونــی گومــان لــە

ئەگــەر ئیــان بــە مەســیحیەت بــە تــەواوی نەمێنێــت

ئاییــن دەكرێــت.

کولتــووری ئەوروپایــش بــە زیندوویــی نامێنێتــەوە .بۆیــە

لەوكاتــەدا كــە ئارنۆڵــد خــۆی لــە هەڵوێســتی

ئەگــەر مەســیحیەت نەمێنێــت ســەرلەبەری کولتــووری

بەرگریــكاردا لــە کولتــوور بینیوەتــەوە ،ئیلیــۆت لــە

ئەوروپییــش نامێنێــت ،ئەگــەر كەلەپــوری بــاب و

هەڵوێســتی بەرگریــكاردا بــوە لــە ئاییــن .لێرەشــەوە

باپیرامنــان لــە کولتــوورە هاوبەشــەكەدا وەالنــا و لــە

دیــدی نێوانیــان جیاوازبــوە .تیۆرەكــەی ئیلیــۆت لــە

ناومــان بــرد ،ئیــر هیــچ بــە دەســت ناهێنیــن ،ئەگــەر

گەوهەریــدا بەرمەبنــای گومــان و ڕەتكردنــەوە و الدانــی

داهێنەرتریــن عەقڵیــش نەخشــەمان بــۆ بكێشــێت».

هــزر و بیــری ئارنۆڵــد بــوە لــە كایــەی پەیوەندیــی نێوان
کولتــوور و ئایینــدا .ڕەنگــە ئەمــە دیارتریــن ڕەهەنــد و

حەوتەم :ڕەخنە لەو هزرەی پێیوایە

پێكهاتــە هەمەكــی و گشــتییەكانی تیۆرەكــەی ئیلیــۆت

کولتوور لە ئایین فراوانترە

بێــت لــە بــارەی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینەوە.

ئیلیــۆت پێیوابــوە گرنگرتیــن خاڵــی الوازی لــە كتێبــی:
«کولتــوور و ئانارشــیزم»ی ماتیــۆ ئارنۆڵــد (– 1822

زەمینە فیكری و بابەتییەكانی تیۆرەكەی ئیلیۆت

هەروەهــا شــانۆیی «كوشــتنێك لــە كاتدرائــی»دا كە ســاڵی

ئایــا زەمینــەی فیكــری و بابەتــی هــەن كــە هــزر و

 1935باڵوكرایــەوە و بــاس لــە مردنــی ئەســقوف تۆمــاس

بیرەكانــی ئیلیۆتییــان دیــاری و بەرجەســتە كردبێــت ،واتــە
ئــەو هــزر و بیرانــەی پێشــر ئێمــە وەك هەوڵێــك بــۆ
ڕێكخســن و دیاریكردنیــان وەســفی تیۆرمــان پێــدا؟ ئــەو
زەمینانــە كامانــەن؟
بێگومــان خســتنەڕووی ئــەو زەمینانــە وامــان لێدەكــەن
بچینــە قوواڵیــی تێگەیشــتنەوە لــەو هــزر و بیرانــە و
مەعریفەیەكــان هەبێــت بــە باكگراونــد و رسوشــتی ئــەو
ڕەگەزانــەی كاریگەرییــان لــە پێكهاتەكانــی هەیــە .لێــرەدا
تەنهــا ئامــاژە بــە دوو پرســی بنچینەیــی دەدەم:

لــە ســەربەخۆیی كڵێســای ئینگلیــزی لــە دەســتوەردانی
پاشــایەتی و دواتــر بــە شــێوەیەكی جــێ بــە گومــان
كــوژرا .لــە شــانۆیی «ئاهەنگــی كۆكتێــل» ســاڵی 1950
كــە بــە ئیشــێكی شــێوە ئایینــی و ســۆفیگەریی تەواویــش
وەســفكراوە( .بڕوانــە :ئینســكلۆپێدیای عەرەبیــی جیهانــی،
چاپــی یەكــەم ،بەشــی دووهــەم ،الپــەڕە .)633
لــە ئیشــە فیكرییەكانیــدا و بــە تایبەتــی لــە كتێبــی «چەنــد
تێبینیــەك بــەرەو پێناســەكردنی کولتــوور» ئــەو ئەنگێــزە
ئایینیــە پارێــزكارەی ڕوونــر دەبێتــەوە .لــە پێشــەكیی

یەكەمیان ئەوەیە كە مۆركێكی فیكری هەیە،

كتێبەكەیــدا خــۆی بــە قــەرزداری كەســێكی ئایینــی

دووهەمیان مۆركێكی بابەتیی هەیە.
پرســی یەكــەم :كــە پەیوەندیــی هەیــە بــە مۆركــی ئەنگێــزەی
ئایینیــی پارێــزكار و كاریگــەر لەســەر هــزر و بیرەكانــی
كەســێتیی ئیلیــۆت خــۆی .چونكــە لــە باســی ژیانــی خۆیــدا
ئامــاژە دەكات ،كــە دوای دانیشــتنی لــە ســاڵی  1914وە لــە
لەنــدەن ،لــە ســاڵی  1927دا چۆتــە ســەر پەیڕەوی كاســۆلیك،
لــە كاتێكــدا لــە ســانت لویــس لــە ئەمریــكا لەدایكبــوە ،بــەاڵم
ڕایگەیانــدوە كــە ئینگلیــزە .ئەم ئەنگێــزە ئایینیــە پارێزكاریەی
لــە هەمــوو شــیعر و شــانۆیی و ئیشــە فیكرییەكانیــدا
بــە ڕوونــی دەركەوتــوە .لــە قەســیدەی «چوارشــەممەی
خۆڵەمێــش»دا كــە ســاڵی  1930باڵوكراوەتــەوە ،ئــەو
ئەنگێــزە ئایینیــە دەركەوتــوە و قەســیدەكەش بــە هەوڵێكــی
ســەركەتووانە وەك قەســیدەیەكی ئایینــی وەســفكراوە،
هــاوكات لــە قەســیدەی «چوارشــەممەی چوار»یشــدا كــە
دوایــن قەســیدەی پــڕ لــە مانــای ئایینــی بــوو.
ژمارە  1کانونی دووەمی 2019

بیكیــت ( 1170 – 1118ز) دەكات ،كــە بەرگریكارێــك بــوو

مەســیحی دەزانێــت بــە نــاوی قەشــە ف.أ .دیامنــت و
دوو كەســی تــری مەدەنیــش بــە ناوەكانــی :كریســتۆفەر
دۆســن و كارل مانهایــم.
لەبــەر بــە تونــدی ئامادەیــی ئاییــن و دیــد و تێڕوانینــی
ئایینــی لــە كتێبەكەیــدا ،ناچــار دەبێــت تێبینــی بخاتــەڕوو،
كــە ئــەو لــە شــیكردنەوەی هــزر و بیــر و مانــاكان و لــە
ڕامانیــدا بــۆ دۆز و كێشــەكان پابەنــدی بیــر و بۆچوونــە
ئایینیــەكان نییــە ،وەك كۆمەڵناســێك گۆشــە نیگاكانــی
خــۆی دەخاتــەڕوو .وەك دەڵێــت« :دەمەوێــت تــا
ئەوپــەڕی توانــا وەك كۆمەڵناســێك لــە كێشــە و گرفتەكانــم
ڕامبێنــم نــەك بــە دیــد و بۆچوونێكــی بەرگریــكار لــە
مەســیحیەت .كــە باســیش لــە پرســە مەســیحییەكان
دەكــەم ،تەنهــا لەبەرئەوەیــە خــۆم بایــەخ بــە کولتــووری
مەســیحییەت و جیهانــی خۆرئــاوا و ئینگلــرا دەدەم»
(بڕوانــە :چەنــد تێبینیــەك بــەرەو پێناســەكردنی کولتــوور،
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الپــەڕە  ،)96بــەاڵم تێبینییەكــەی الواز و بێهودەیــە كاتێــك

ئیلیــۆت لــەو نێوەنــدەدا دەیەوێــت چارەنوســی

دەبینێــت ناتوانێــت خــۆی لــە گۆشــە نیــگا ئایینیــەكان

کولتــووری ئەوروپــی بــە ئایینــەوە ببەســتێتەوە و لــە

بــە دوور بگرێــت ،چونكــە وەك خــۆی دەڵێــت« :هیــچ

پێنــاوی دوو ئامانجــی بنچینەییــدا تەئكیــد لــەو پێكــەوە

كەســێك نییــە بتوانێــت بــە تــەواوی خــۆی لــە گۆشــە نیــگا

گرێدانــەی کولتــوور و ئاییــن دەكاتــەوە ،كــە ئەوروپــا

ئایینیــەكان دوور بگرێــت ،چونكــە مــرۆڤ دواجــار یــان

دوای دەرچوونــی لــە جەنــگ پێویســتی پێیانــە.

ئیامنــدارە ،یــان بــێ ئیــان .كەواتــە كــەس ناتوانێــت لــەو

ئامانجــی یەكــەم :دانانــی ئاییــن بــە تاكــە زەمانــەت بــۆ

مەیلــە ئایینیــە بــەری بێــت و كۆمەڵناســی ئایدیالیســتییش

یەكێتــی و یەكانگیریــی کولتــووری ئەوروپایــی ،ئەویــش

وەهایــە .كەواتــە دەبێــت خوێنەریــش بیــر و بۆچونــە

لــە ترســی دابەشــبوونی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئاكاریــی

ئایینیەكانــی نوســەر بەهەنــد وەربگرێــت» (بڕوانــە

ئەوروپــا بەســەر خۆیــدا .ئیلیۆت لــەم چوارچێوەیــەدا و لە

هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو).

كۆتــا بەشــی كتێبەكەیــدا بــە بایەخــەوە بــاس لــە یەكێتــی

ئــەم قســەیەی ئیلیــۆت تێبینییــە لەســەر تێبینــی و

کولتــووری ئەوروپــی دەكات ،بــۆ ئــەوە چــوە كــە ئاییــن

شــێوازێكە چەندینجــار بــە مەبەســت و تێگەیشــتنەوە

ڕەگــەزە کولتوورییــە هاوبەشــەكانی بــۆ ئەوروپــا هێنــاوە

پابەنــدی بــوە بــۆ ڕەنگكردنــی هەڵوێســتە فیكرییەكانــی

و ئاگایــی داوە لــە دەســتوەردانی سیاســەت لــە کولتــوور

بــە گشــتی ،گوزارشتیشــە لــە مۆركــی دیالێكتیكــی لــە هــزر

كاتێــك ئــەو كاریگەرییــەی دەبێتــە هــۆی جیاكردنــەوەی

و بیریــدا ،چونكــە لــە زۆربــاردا ئاماژەیــە بــۆ بیرۆكەیــەك و

كۆمەڵگــە ئەوروپییــەكان لــە یەكــری .لــەو بارەیەشــەوە

پارادۆكسەكەشــی .ئەمــە لــە بــارەی پرســی یەكەمــەوە كــە

دەڵێــت« :ڕەنگــە لــە راوبۆچوونــە سیاســییەكاندا زۆر

پەیوەنــدە بــە مۆركــی فیكریــی منوونەگیــر لــە ئەنگێــزەی

لەیــەك جیــاواز و ناكــۆك بیــن ،بــەاڵم بەرپرســیارێتیی

ئایینیــی پارێــزكاری ئیلیۆتــەوە.

هاوبەشــان ئەوەیــە کولتــووری هاوبەشــان بپارێزیــن

پرســی دووهەمــی پەیوەنــد بــە مۆركــی بابەتییــەوە،

و دوور لــە كاریگەرییــە سیاســییەكان ڕادەســتی نــەوەی

پەیوەســتە بــە قۆناغــی دوای جەنگــی دووهەمــی

دوای خۆمانــی بكەیــن».

جیهانــی و گەورەیــی كاریگــەری و دەرەنجامــە تونــد و

ئامانجــی دووهــەم :پەیوەنــدە بــە ڕۆڵــی ئاییــن لــە

فراوانگیرەكانــی ئــەو جەنگــەوە لەســەر فیكــر و هــاوكات

پوختكردنــی شارســتانی ئەوروپــی و دەرهێنانــی لــە

كۆمەڵگــەی ئەوروپــی ،كــە لەســەر ئاســتی هــزر و بیــر

دابەزینــی ئاســتی ڕۆحــی و مایــە پوچبوونــی بەهاكانــی

و ئاڕاســتەكانیش دووچــاری دابەشــبوون و پێكــدادان و

كــە پێیگەیشــتوە .ئیلیــۆت لــە قەســیدەی «خاكــی

تێكشــكان هاتــن .لــە ســایەی ئــەو بارودۆخــە نەچەســپاوە

وێرانــە»دا گوزارشــتی لــەو هەڵوێســتە كــردوە كــە لــە

پــڕ مەترســییەدا ،جارێكــی تــر مشــتومڕی فــراوان لــە

ســاڵی  1922دا هەاڵیەكــی ناوەتــەوە و هەندێــک لــە

بــارەی چارەنوســی شارســتانیی خۆرئــاوا و ئایینــدەی ئــەو

ڕەخنەگــران بــە ئیشــێكی جوانــی دەزانــن .قەســیدەكە

شارســتانییە لــە جیهانــدا دەســتیپێكردەوە.

بەرواردێكــە لــە نێــوان مایەپــوچ بوونــی ڕۆحــی ئــەو

ســەردەمەی ئەوروپــا و یەكێتــی و بەهاكانــی پێشــووتری.

كــەم بــوەوە و بایەخێكــی زۆر زیاتــر لــە ئاییــن بــە

لــە كۆتایــی كتێبەكەیشــیدا دەڵێــت« :دەتوانیــن الیكەمــی

کولتــوور دەدرا .بۆیــە هێنــدەی ئــاگادارم لــە نوســین و

هەندێــك لــەو ئەزمونانــە ڕزگار بكەیــن كــە لــە ئەمانــەت

كتێبەكانــدا زۆر بــە كەمــی بایــەخ دراوە بــەم تیــۆرەی

نواندنــدا دەرهەقیــان هاوبەشــین .واتــە كەلەپــوری یۆنــان

ئیلیــۆت لــە بــارەی پەیوەنــدی کولتــوورەوە بــە ئاییــن،

و ڕۆمــان و عیربانییــەكان و كەلەپــوری ئەوروپــا لــە

هەرچەنــدە بــە زۆریــش نــاوی ئیلیــۆت دەهێرنێــت،

میانــەی دوایــن دوو هــەزار ســاڵدا .لــە جیهانێكیشــدا كــە

بــەاڵم وەك پێویســت بایــەخ بــە تیۆرەكــە و گوتــە و بیــر و

هەمــان وێرانەیــی مادیــی وەك ئــەم جیهانــەی ئێمــەی

بۆچونەكانیشــی نــەدراوە.

بــە ســەردا هاتبێــت ،ئــەم گەنجینــە ڕۆحییانــە دووچــاری

لویــس دۆلــۆی كۆمەڵناســی فەڕەنســی لــە كتێبەكەیــدا

مەترســی دەبــن».

«كولتــوری تاكــە كەســی و کولتــووری جەمــاوەری» كــە

ئەمــەش مانــای وایــە كــە ســوور بوونــی ئیلیــۆت لەســەر

ســاڵی  1978باڵوكراوەتــەوە ،بــە گەڕانــەوە بــۆ مێــژوی

ئاییــن هاوكات گوزارشتیشــە لــە هەڵوێســتی ڕەخنەگرانەی

كــۆن ،تــا دەگاتــە ســەردەمە نــوێ و هاوچەرخــەكان

لــە دیــد و ڕوانینــی بــۆ شارســتانییەتی ئەوروپــا .لێرەشــەوە

بەدواداچــوون بــۆ بیرۆكــەی کولتــوور و پەیوەندیــی

لــە دانایــی و حیكمەتــی ئیلیــۆت تێدەگەیــن لــە بــارەی

کولتــوور بــە كایــە و ڕەهەندەكانــی پەیوەســت بــە

پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــەوە.

کولتــوورەوە دەكات ،دەگاتــە بــواری پەیوەندیــی
کولتــوورەوە بــە ئاییــن ،بــەاڵم نــاوی ئیلیــۆت نابــات

پاش تیۆرەكە...پێشكەوتن یان پاشكەوتن

و پێموایــە بــۆ نــاو نەهێنانــی هیــچ پاســاوێكی نییــە

نازانــم تیۆرەكــەی ئیلیــۆت لــە بــارەی پەیوەندیــی نێــوان

و لــەو پشــتگوێ خســتنەی ئیلیــۆت و پاساوەكانیشــی

کولتــوور و ئایینــەوە تــا چ ڕادەیــەك لــە ســەردەمی

تێناگــەم.

خۆیــدا مشــتومڕ و ئاســتێكی دیاریكــراوی ڕەخنەیــی

دۆلــۆ لــە پەراوێزێكــی زۆر كەمــدا لــە ڕووی چەندێتییــەوە

لێكەوتوەتــەوە ،بــەاڵم تیۆرەكــە خــۆی جێــی مشــتومڕ و

زۆر كــەم و لــە ڕووی مێژووییــەوە ســەرپێی و لــە ڕووی

قســە لەســەر كردنــە ،چونكــە لــە ســەردەمێكدا هێرنایــە

مەعریفیشــەوە ســادە باســی لــە پەیوەندیــی کولتــوورى بە

مەیــدان الی ئەوروپاییــەكان پەرۆشــی بــۆ ئاییــن الواز

ئایینــەوە كــردوە ،بەڵكــو تەنهــا دووجــار باســی لــەو پرســە

بــوو و ئیــر داكۆکــی كــردن لــە ئاییــن الی بیرمەنــدان

كــردوە ،جارێكیــان كــە گەڕاوەتــەوە بــۆ مێــژووی كــۆن

و ڕەخنەگرانــی ئەوروپایــی بــەو جــۆرەی ئیلیــۆت بــە

و چۆنێتیــی پەرەســەندن و بەرجەســتە بوونــی بیرۆكــەی

وزە و هێزێكــی زۆرەوە هێنایــە كایــەی لێكۆڵینــەوە

کولتــوور لــە یۆنانــی دێرینــەوە تــا دەگاتــە ســەردەمی ڕو

کولتوورییەكانــەوە بــە كەمــی دەك ـرا ،بــە تایبەتــی دوای

لــە گەیشــتنیدا بــە ئەوروپــای ســەدە ناوەڕاســتەكان ،كــە

ئــەوەی پێگــەی ئاییــن لــە لێكۆڵینــەوە کولتوورییەكانــدا

لەوێــدا ئیــر لــە باســكردن لــە پەیوەندیــی کولتــوورەوە بــە
ئاییــن دەوەســتێت.
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لویــس دۆلــۆ پێیوایــە گەشەســەندن و كرانــەوەی ژیانــی

بــە خــۆی هەیــە و هــەر ئــەو وەزارەتانــە كاروبــارە

مەســیحییەت لــەو ســەردەمەدا پێكداچوونێكی ســەپاندوە

کولتوورییەكانیــش بەڕێوەدەبــەن .ئــەوەی دۆلــۆ دواجــار

لــە نێــوان کولتــوور و ئایینــدا بێئــەوەی ئــەو پێكداچوونــە

پێیــدەگات ئەوەیــە كــە پەیوەندییــەك لــە نێــوان کولتــوور

كاریگەریــی هەبــوو بێــت لــە پەرەســەندنی چەمكــی

و ئایینــدا هەیــە ،چونكــە پێیوایــە کولتــووری ڕاســتەقینە

کولتــوور ،بەڵكــو بــە ڕای ئــەو کولتــوور لــە قۆناغــی

ناتوانێــت دەســتبەرداری ڕادەیــەك لــە ئاكاریبــوون بێــت.

قۆرخكاریــی گروپــی نێوكڵێســا و دەیرەكانــدا ماوەتــەوە

بــەاڵم تێــری ئیگلتــۆن ڕەخنەگــری ئێرلەنــدی لــە

و پرســێكی میللیــی تایبــەت بــوە بــە كایــەی موعجیــزە

كتێبەكەیــدا «بیرۆكــەی کولتــوور» كــە ســاڵی 2000

و دروســتكردنی بینــای كڵێســا و كاتدرائییــەكان( .بڕوانــە

دەركــراوە ،هەرچەنــدە بــاس لــە دوبــارە قســەكردنەوە

كتێبــی :کولتــووری تاكــە كەســی و کولتــووری جەمــاوەری،

لــە پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن لــەم ســەردەمەدا

لویــس دۆلــۆ ،وەرگێڕانــی بــۆ عەرەبــی خێرەدیــن

دەكات ،بــەاڵم وەك بایەخێــك نەگەڕاوەتــەوە بــۆ

عەبدولســەمەد ،دیمەشــق وەزارەتــی رۆشــنبیری ،1993

بۆچوونەكانــی ئیلیــۆت لەوبارەیــەوە و پێدەچێــت
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بەهایەكــی بــااڵی بــە هــزر و بیرەكانــی نەدابێــت ،بەڵكــو

لــە جــاری دووهەمیشــدا لــە قســەكردندا لــە بــارەی كــەش

جارێــك بــە كەســێكی ئایینــی پارێــزکار و زۆرجاریــش بــە

و هــەوای کولتــوور و پرســی بــۆ ماوەیــی كۆمەاڵیەتییــەوە،

الیەنگــری بۆرژوازییــەت و ڕەتكــەرەوەی تیــۆری كۆمەڵــی

كــە بــەالی ئــەوەوە دەبێتــە بنچینــە بــۆ پەیوەنــدی مــرۆڤ

لیرباڵیــی ناودەبــات.

بــە نێوەنــدە كۆمەاڵیەتییەكــەوە كــە كــەش و هــەوا بــۆ

گرنگیــی ئــەو پەراوێــزە كەمــەی کــە ئیگڵتــۆن بــە

کولتــوور دەڕەخســێنێت ،بــاس لــە پەیوەندیــی نێــوان

پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــی داوە لــە بــە

کولتــوور و ئاییــن دەكات ،لەبەرئــەوەی ئاییــن وەك دۆلــۆ

دەرەنجــام گەیشــتنی ئــەو پەیوەندیــە دایــە لەمڕۆمانــدا،

باســی دەكات ،تاكــە شــێوازی ژیانــە كــە لــە ســاتەوەختی

ئەویــش پــاش تێپەڕوونــی بــە چەندەهــا بگــرە و بــەردە

لەدایكبوونییــەوە تــا مردنــی یارمەتــی مــرۆڤ دەدات،

و مشــتومڕی زۆر تونــد و لەیــەك جیــاواز كــە تیایــدا

بۆیــە گرنگییەكــی تایبەتــی هەیــە.

وەك ڕەوتێكــی گشــتی لــە فیكــری ئەوروپیــدا پێگــەی

بــە الیەنــی هاوبەندییەكانــی نێــوان کولتــوور و

کولتــوور بااڵتــر بــوە لــە پێگــەی ئاییــن .ئــەوەی ئیگڵتــۆن

ئایینیشــەوە ،ئــەم پرســە لــە دیــدی لویــس دۆلــۆدا

باســی كــردوە تــا ڕادەیــەك لــە پێداچوونــەوە دەچێــت

دەگەڕێتــەوە بــۆ بنچینەكانــی شارســتانی .دەبینیــن یۆنــان

بــەو پەیوەندییــەی نێــوان کولتــوور و ئاییــن ،وێــڕای

جیاوازییــان لــە نێــوان هــەردوو چەمكی کولتــوور و ئاییندا

تەئكیــد كردنــەوە لــەوەی كــە هەرگیــز کولتــوور نابێتــە

نەكــردوە ،الی ڕۆمانەكانیــش ئاییــن لــە پێــش کولتــوورەوە

ئەڵتەرناتیڤــی ئاییــن.

بــوە ،وەك دۆلــۆ وەســفی دەكات تــا ئەمڕۆشــان لــە

لەوكاتــەوەی وەك ئەڵتەرناتیڤــی ئاییــن تەماشــای

زۆرینــەی واڵتانــی جیهانــدا ئاییــن وەزارەتــی تایبــەت

کولتــوور كــراوە و وەك ماتیــۆ ئارنۆڵــد دەڵێــت بوەتــە

خاڵــی وەرچەرخانــی مێژوویــی ،ئیشــەكانی ئارنۆڵدیــش

بــە پێــی بۆچوونــی ئــەو ،بــۆ ئــەوەی خۆرئاوایەكــی

نیشــانەیەكیان لەســەری پێكهێنــاوە ،ئەویــش بــەو هۆیــەی

پینەك ـراوی تــا ڕادەیــەك ناكــۆك بەیــەك بێنێتــە ئــارا لــە

کولتووریــش ڕێــز لــەو شــتانە دەگرێــت كــە ئاییــن وەك

بەرانبــەر کولتوورێكــدا كــە بــە تــەواوی مانــای وشــەكە

ڕێگەیەكــی ئایینــی ،هێامیــی ،هەســتپێكراو ،یەكێتیەكــی

کولتوورێكــی خراپــە ،بێگومــان زیندووكردنــەوەی

كۆمەاڵیەتــی ،شوناســێكی دەســتە جەمعــی ،كۆكــەرەوەی

كەلەپورێكــی كالســیكیی مەســیحی مرۆڤدۆســتی لیرباڵــی

ئــاكاری كــرداری و ئایدیالیزمیــی ڕۆحــی ،پەیوەســتییەك

هاوبــەش بــۆ ئــەو مەبەســتە ڕەنگــە بیســەملێنێت

لــە نێــوان ڕۆشــنبیراندا بــە گشــتی ڕێزیــان لێدەگرێــت.

شــێوازێكی ســەركەوتوە لەبــەر پەرچدانــەوەی بەربەرییــە

ئەمجــۆرە بیروبــاوەڕە الی ئیگڵتــۆن جێــی گومانــە،

داگیــرەكان كــە لــە دوورەوە هێــرش دێنن...پەیامنــی ناتــۆ

چونكــە الی ئــەو کولتــوور تەنهــا بــە دوو هــۆكارەوە

و یەكێتــی ئەوروپــا دەبێــت بــە هۆكارێــك هاوبەنــدی و

دەبێتــە ئەڵتەرناتیڤێكــی دامــاوی ئاییــن ،کولتــوور

پەیوەندییەكانیــان بەهێــز بكــەن كــە هێنــدەی بیرۆكراتــی

بــە مانــا هونەرییــە بــەر تەســكەكەی تەنهــا بڕێكــی

و ئامانجــە سیاســییەكان و بەرژەوەندییــە ئابوورییــە

كــەم لــە خەڵكــی دەگرێتــەوە ،بــە مانــا كۆمەاڵیەتییــە

هاوبەشــەكانیان تۆكمــە نەبێــت ،بــە تایبەتــی لــە

فراوانەكەیشــی لەوێــدا بــە وردی بەرقــەرار دەبێــت كــە

بەرەنگاربوونــەوەی دوژمنانێكــی وەك موســوڵامنان كــە

ئــەو خەڵكــە كەمرتیــن تەبایــی و پێكــەوە گونجــان و

کولتــوور بــە مانــا رۆحییەكــەی بەالیانــەوە گرنگییەكــی

یەكێتییــان هەبێــت» (بڕوانــە كتێبــی :بیرۆكــەی کولتــوور،

زۆر زینــدووی هەیــە .دواجــار ئاییــن ،ئیگڵتــۆن دەڵێــت،

تێــری ئیگڵتــۆن ،وەرگێڕانــی بــۆ عەرەبــی ســائیر دیــب ،دار

ئــەو هێــزە ئایدۆلۆژییــە كــە مێــژووی مرۆڤایەتــی هەرگیــز

الحــوار  ،2000الپــەڕە .)92

نەیتوانیــوە هێزێكــی لــەو هێــزە كاریگــەر و كاراتــر

ئەمــە لــە بــارەی تەڵزگەكــەوە لــە ڕابــردوودا ،لــە بــارەی

بدۆزێتــەوە .کولتــوور الی ئیگڵتــۆن تــا ڕادەی مــردن

ئێســتاوە ئیگلتــۆن پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن

الواز دەبێــت ئەگــەر لــەو ڕەگ و ڕیشــەیە داببڕێــت كــە

لەســەر بنچینــەی پێویســتی و بەرژەوەندیــی بەگەڕخســن

لــە نێــو جەرگــەی ئاییندایــە .بۆیــە کولتووریــش ســوورە

و ئایدیۆلــۆژی پێكــەوە دەبەســتێتەوە ،كــە پەیوەندیــی

لەســەر ئــەو ڕەگ و ڕیشــەیەی تەنانــەت گــەر ببێتــە

بــە پێویســتیی خۆرئــاواوە هەیــە كــە لەالیــەك یەكگرتــوو

هــۆی دەرچوونیــش لــە بابەتەكــە».

و لــە الیەكــی تریشــەوە بــە تواناتــر بێــت لــە بەرەنــگار

بــەاڵم ئــەو زیندووكــردن و بوژاندنــەوەی ئایینــە وەك

بوونــەوەی دوژمنانــی ،بــە تایبەتــی كــە دوژمنانــی

ئیگڵتــۆن گوزارشــتی لــێ دەكات ،لــە الیــەك ئەگــەری

(موســوڵامنان) بــن ،وەك ئیگڵتــۆن خــۆی ئــەم وێنایــە

شكســت و لــە الیەكــی تریشــەوە ئەگــەری دووچــار هاتنی

دەكات ،كــە بێگومــان وێنــا كردنێكــی زۆر هەســتیارانە و

بــە مەترســی فەندەمێنتــاڵ بوونــی لێدەكرێــت .ئیگڵتــۆن

وروژێنــەری ڕق و كینــە و دوژمنایەتییــە ،چونكــە کولتــوور

ئەركــی شكســتهێنان بــە هەوڵەكانــی بوژاندنــەوەی ئاییــن
دەخاتــە ئەســتۆی ســەرمایەداری و بنچینــەی دنیایــی
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ســەرمایەداری و چەپــی بــێ ئاییــن لــەو بەرپرســیارێتییە

ســەردەمی لویــس دۆلــۆ لــە حەفتاكانــی ســەدەی بیســتەم

دوور دەگرێــت .ئــەو دەڵێــت« :عەملانییەتێكــی

و ســەردەمی تێــری ئیگڵتــۆن لــە ســەرەتای ســەدەی

ســەرمایەداری دەتوانێــت هەمــوو هەوڵەكانــی

بیســت و یــەك .مۆركــی ئــەم ڕەوتــە فیكــری و مێژووییــە

بوژاندنــەوەی ئاییــن شكســت پێبێنێــت .چاالكییــە دنیاییــە

دیالێكتیكــی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئایینــان بــۆ

ســەرمایەدارییەكان شــكۆی ئاییــن تێكــدەدات نــەك چەپی

دەخاتــەڕوو ،كــە بــەردەوام لــە بــاری گــۆڕان و ناجێگیریــدا

بــێ ئاییــن ،چونكــە بنچینــەی دنیایــی ســەرمایەداری ئــەو

دەبێــت .لەمڕۆیشــدا مەیلــی بــە الی بەهێزكــردن و

ســەرخانە رۆحییــە تێكــدەدات ،كــە بــۆ ســەقامگیربوونی

چەســپاندنی ئــەو پەیوەندیەدایــە ،بــەاڵم دڵنیــا نییــن لــە

پێویســتی پێیەتــی» .مەترســیی فەندەمێنتاڵییــش ،بــە پێــی

ئایینــدەدا پەیوەندییەكــە بــە هەمــان شــێوە مبێنێتــەوە.

رای ئیگڵتــۆن ،هــەر هەوڵێــك بــۆ بوژاندنــەوەی ئاییــن

دەكرێــت كــۆی بیــر و بۆچوونــە بنەڕەتییــەكان لــە بــارەی

لەگــەڵ فەندەمێنتاڵییەكــی ئایینیــی تــردا پێكــدا دەدەن و

پەیوەندیــی کولتــوورەوە بــە ئاییــن لــەم خااڵنــەدا دیــاری

لــەو پێكادانەشــدا فەندەمێنتاڵییەكــی دژ دروســت دەبێت،

بكەیــن:

بۆیــە بەپێــی بۆچوونــی ئــەو «بــە بەرەنگاربوونــەوەی

 -1ڕوانیــن بــۆ کولتــوور وەك ئەڵتەرناتیڤــی ئاییــن ،یــان

لەگــەڵ فەندەمێنتاڵیــی ئایینیــی تــردا كــە هەمــان جــۆر

فراوانــر لــە ئاییــن بــە پێــی دیــدی متیــۆ ئارنۆڵــد.

فەندەمێنتاڵــی بەرهــەم دەهێنێــت ،دەبێــت خــۆی بخاتــە

 -2ڕوانیــن بــۆ کولتــوور وەك ئایینــی تــەواو بــە پێــی

مەترســییەوە ،ئەمــەش دەبێتــە هــۆی دەســتبەردار بــوون

بۆچوونــی ڕۆنــان.

لــە بنچینــە مرۆڤدۆســتییە لیرباڵییــە بااڵكــەی و دواجاریــش

 -3هەڵــەی بــە جیــاواز و هــاوكات هاوشــێوە ڕوانیــن بــۆ

گەیشــن بــە دۆخێــك زەحمــەت بێــت ،لەگــەڵ دۆخــی

کولتــوور و ئاییــن ،بــە پێــی فیكــری ئیلیــۆت.

ڕكابەرانییــدا لــە یــەك جیابكرێتــەوە».

 -4پێویســتیی کولتــوور بــە ئاییــن بــۆ ئاكاریبوونــی ،بــە

ئیگڵتــۆن فەندەمێنتاڵیــزم بــە ئایدۆلۆژیــای ئــەو كەســانە

پێــی بیــر و بۆچوونــی لویــس دۆلــۆ.

لــە قەڵــەم دەدات كــە نوێگــەری دەســتبەرداریان بــوە.
ئــەوەی ئێمــەش لــەم شــیكارەی ئیگڵتــۆن تێیدەگەیــن
ئەوەیــە كــە پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن لــەو
قۆناغــەدا جێــی گــرژی و ئاڵۆزییــە نــەك تەبایــی.

سەرچاوە:

ئــەوەی باســكرا هەندێــک لــە گۆشــە نیگاكانــی ئەوروپــا

كتێبــی (املســالة الثقافیــة ،مــن اجــل بنــا و بڤریــة فــی

بــوو لــە بــارەی پەیوەندیــی نێــوان کولتــوور و ئاییــن،

الثقافــة) .املركــز الثقــاىف العربــی 2005

كــە گوزارشــتە لــە وێنــەی وەرچەرخــان و گۆڕانێكــی لــەو
پەیوەندییــە لــە ســەردەمە جیاوازەكانــدا .لــە ســەردەمی
ئیلیــۆت دوای جەنگــی دووهەمــی جیهانییــەوە تــا

