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کۆمەڵناسیی دین
زیرەک ئەحمەد
پێشەکی
کۆمەڵناســی وەك زانســتێكی فرە الیەن و پەلهاوێژ ،لەگەڵ
زۆربــەی زانســتەکانی تــری مرۆیــی و زۆربــەی الیەنەکانــی
ژیانــی مرۆیــی پەیوەندیــی و تێکهەڵکێشــی هەیــە .بــە
ئەندازەیــەك هەریــەك لــەم پەیوەندیــی و تێکهەڵکێشــیانە،
تــا ئەنــدازەی زانســتێكی ســەربەخۆ رۆیشــتوون .ئەڵبــەت
دیــن وەك الیەنێكــی بەرچــاوەی ژیانــی زۆربــەی هــەرە
زۆری کۆمەڵگــەکان بەرجەســتەکراوە و جێــی تێبینیــە.
بــەو پێیــەی دەچێتــە نــاو پرســی بابەتەکانــی ســەرخانی
کۆمەاڵیەتــی یاخــود الیەنــی مەعنــەوی کەلتــووری
کۆمەڵگــە ،کۆمەڵناســی بایەخــی زۆری پــێ دەدات،
چەنــدان کۆمەڵنــاس توێژینەوەیــان لەســەر ئەنجامــداوە
و تیــۆر و میتــۆدی کۆمەڵناســانەیان تێــدا بەکارهێنــاوە.
لــەم نووســینەدا دەمانــەوێ ئامــاژە بــە چیاتــی دیــن و
کۆمەڵناســی دینــی و کۆمەڵناســان و تیۆرەکانــی ئــەم بــوارە
و میتــۆدە بەکارهاتووەکانــی توێژینەوەکانــی بدەیــن.

بەشی یەکەم :پێناسەی دین و کۆمەڵناسی دینی
یەکەم :دین
کێشــەی گشــتی دیــن لــە پێناســەیدایە ،هەنــدێ پێناســە
بەســەر هەندێکــی تریــدا جێبەجــێ نابــن .ئەمــە ســەرەتای
ئاســتەنگی بــەردەم کاری زانــای کۆمەڵناســیی دینییــە .بــە
شــێوەیەکی گشــتی پرســی پێناســەی دیــن وەك زۆرێــك
لــە پێناســەی شــتەکانی تــرە ،کەمتریــن ڕێككەوتنــی
لەســەرە .بــە هەمــان شــێوە کــۆك نیــن لەســەر ماهیەتــی
دینــە ســەرەتاییەکان و جیاوازیــی نێــوان دینــەکان .هەمــوو
ئەمانــە کاریگەریــان هەیــە لەســەر پێناســەی دیــن .بــەاڵم
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هــەر چۆنێــك بێــت ،کۆمەڵناســان لەناویشــیان دۆرکایــم
پێیانوایــە دیــن بریتیــە لــە کۆمەڵێــك ئــەرك ،مەراســیم،
بیروبــاوەڕ ،پەرســتنی بەســتراو بــە دنیــای پیــرۆزی و
کردەوەکانــی مــرۆڤ بــەو ڕێســایانە کۆنتڕۆڵکــراوە.
بەمــەش لــە سیســتمە هــەر گرنگەکانــی کۆمەڵگەیــە.
بــە گشــتی گــەر دیــن ڕێككەوتــن لەســەر پێناســەی نەبێت،
بــەاڵم کۆمەڵناســان کۆكــن لەســەر دوو بنەما(:)١
یەکــەم دیــن دیاردەیەکــی جیهانییــە ،دەگمەنــە کۆمەڵگــە
هیــچ دینێكــی تێــدا نەبــێ .دووەم :دیــن ئەرکــی
کۆمەاڵیەتــی هەیــە و تاکــەکان پیــادەی دەکــەن.
کۆمەڵناسیی دین
لقێكــی گرنگــی کۆمەڵناســیە ،لــە سیســتەمە باوەکانــی
دیــن لــە کۆمەڵگــە مرۆییــە ســەرەتایی و شارســتانیەکان
دەکۆڵێتــەوە ،بایــەخ دەدات بــە پەیوەنــدی ئاڵوگــۆڕ و
کارلێكــی نێــوان دیــن و کۆمەڵگــە ،ڕۆڵ و کاریگــەری
و ئەرکیــان ،هەروەهــا باســی پاڵنــەری دیــن و بیــر و
سیســتمەکان و کاریگەریــان لەگــەڵ هێــزە کۆمەاڵیەتــی و
چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان.
هەنــدێ لــە زانایــان بــواری کۆمەڵناســی دینیــان بەرتەنــگ
کردۆتــەوە ،بــەو پێیــەی تەنیــا کورتــی دەکەنــەوە لــە
شــێوەی ژیانــی دینــی و بنیــادە کۆمەاڵیەتیەکــەی و
پەیوەندیــی ئــەم بنیــادە بــە بنیــادە نادینیــەکان .لــە
بەرامبــەردا کۆمەڵێــك زانــای تــر جەخــت دەکەنــەوە
ســەر ئــەوەی بــواری کۆمەڵناســی دینــی ســەرەڕای ئەمانــە
کۆمەڵــێ پــرس و بابەتــی تــر دەگرێتــەوە وەك :کاریگەریی
ئاڵوگــۆڕی نێــوان مافــە دینــی و مافــە مەدەنیــەکان،
پەیوەندیــی ژیانــی دینــی و دیمۆگرافیــا ،دیــن و ئابــووری،
دیــن و سیســتەمی فێرکــردن و پــەروردە ،بــەو پێیــەی
کاریگەریــی دیــن پشــكدارە لــە ڕێــژەی وەچەخســتنەوە

و ڕێــژەی دانیشــتووان و کاریگەرییــە ئابووریەکانــی(.)٢
بــەاڵم هەنــدێ بــوار هەیــە ئەســتەمە توێــژەر بچێتــە نــاو
قوواڵیــی حەقیقــەت و واقعــی بوارەکــە وەك پرســەکانی
پەیوەســت بــە پیــرۆزی و وەحــی و ڕۆح ،مەگــەر
بــە پشتبەســتن بــە دەقــە پیرۆزەکانــی نــاو کتێبەکانــی
ســەرچاوەی دینــەکان .جگــە لــەو پرســانە ،ئــەو باســە
عەقائیدیانــەی لەســەر ئــەم پرســانەوە دادەمەزرێــن
تێگەیشــتنیان زۆر پێویســتە بــۆ تێگەییــن لــە کۆمەڵگــەی
دینــی و ئینتیمــا بــۆ ئــەم کۆمەڵگانــە.
دووەم :گرنگیی لێکۆڵینەوەی دین
دیــن وەك دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی ،گرنگتریــن
سیســتمەکانی کۆمەڵگەگەیــە .گرنگیــی لێکۆڵینــەوەی دیــن
خــۆی دەبینێتــەوە لــە(:)٣
 .١جیهانیبوونــی دیــاردەی دیــن :لــە ســەرەتاوە تــا ئەمــڕۆ
دەگمەنــە کۆمەڵگەیــەك هیــچ دینــی تێــدا نەبێــت.
 .٢ئەرکــی کۆمەاڵیەتیــی دیــن :پڕکردنــەوەی پێویســتییە
دەروونیــەکان ،ســەقامگیری ،دڵنەوایــی دەروونــی و
کۆمەاڵیەتــی و هاوبەندیــی نێــوان تاکــەکان.
 .٣ڕۆڵــی دیــن لــە گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی :ڕۆڵــی بەرچــاو
لــە خســتنەوەی گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی و چارەســەری ئــەو
کێشــانەی گــۆڕان دەخــوازن.
 .٤ڕۆڵــی دیــن لــە گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتــی و
ئابــووری :تێپەڕاندنــی کۆســپ و تەگەرەکانــی بــەردەم
پێشــەوەچوونی کۆمەڵگــە ،تۆکمەکردنــی پەیوەندیــی
تاکــەکان لــە دەســتەوایی بــۆ گەشــەی ئابــووری.
 .٥زاڵبــوون بەســەر دیــاردەی باســۆلۆجی :دیــن چەكێكــی
بەهێــزە لــە زاڵبــوون بەســەر دیــاردەی تــاوان و الدانــە
جۆراوجــۆرەکان ،لەشفرۆشــی ،کوشــتن و هۆشــبەر.
 .٦ڕووبەڕووبوونــەوەی بێدینــی و ئیلحــاد :بەرگریکــردن
لــە بەهــاکان و بایەخــدان بــە ڕۆڵــی دیــن لــە کۆمەڵگــە.
سێیەم :دینداری
هەرچەنــد چــۆن جیاوازیــی هەیــە لــە ناســاندنی دیــن،
بــە هەمــان شــێوە دینداریــش جێــی مشــتومڕە .بــەاڵم بــە
شــێوەیەکی گشــتی ،هــاوکات لەگــەڵ ئامادەبوونــی ڕۆحــی
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و جەســتەیی بــۆ کۆمەڵێــك دەق و ڕوانگــەی دینــی
ســرووتە دینــی و بۆنــە و پەرستشــەکان لــە پەرســتگەکان،
کۆمەڵــێ الیەنــی تریــش دەگرێتــەوە وەك تایەفەیــی کــە
الیەنــی کالســیکی مومارەســەکردنی دینــی دەگرێتــەوە
بــەو الیەنــە کەلتووریانــەی کــەوا ئاوێتەبــوون بــە بەرگــی
دینیــەوە ،تــا ئاســتی ئایدیۆلۆجــی(.)٤
ئەركەکانی دین:
بــە شــێوەیەکی گشــتی کۆمەڵناســیی دیــن ئــەم ئەرکانــەی
کــۆی دینەکانــی تێبینــی کــردووە (:)٥
 .١جەختکردنــەوە لەســەر بەهــای گــرووپ و خســتنەپێش
تاکایەتی.

دین بە کۆڵەكەیەکی سەرەکی
ژیانی کۆمەاڵیەتی دادەنرێت.
ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێ لە
بابەتەکانی پابەندی و الگیری
ناو گرووپەکانی کۆمەڵگە

 .٢پێدانــی ئەرکــی هەســتکردن بــە بایەخــی گــرووپ ،لــە
ڕێگــەی ســرووت و مەراســیمە گشــتییەکان.
 .٣بوونــی ســەرچاوەی ڕوون و بەڵگــەی چەســپاو بــۆ ئــەو
بەهایانــەی تاكــی نــاو گرووپەکانــی لەســەر کۆبۆتەوە.
 .٤ڕاهێنــان لەســەر کــردەوە و ســەرەنجامی پاداشــت بــۆ
چاکــە و ســزا بــۆ خراپــە.
 .٥پێدانــی ڕۆڵــی کۆمەاڵیەتــی وەك هاوبەنــدی و
پەیوەندیــی تۆکمــەی ناوتاکــەکان بــە هــۆی بۆنــە

دینیەکانــەوە.
 .٦کۆنتڕۆڵــی ئەخالقــی تاکــە دینــدارەکان و پاراســتنیان
لــە عەبەســیەت.
 .٧ڕاڤەکردنــی دیــاردە ئاڵۆزەکانــی ژیــان ،وەك پەیدابوون
و مــردن و دوای مــردن ،هەروەها دیاردە سرووشــتیەکانی
وەك برووســك و الفــاو و گــڕکان و  ...تــاد.
دین و خێزان
منــداڵ لەنــاو خێزاندا هەســتی دەکرێتەوە و گەشــەدەکات،
ئەمــەش هــەر لــە رووی بایۆلۆجیــەوە نــا ،بەڵکــو لــە
ڕووی پێگەیانــدن و پــەروەردەی کۆمەاڵیەتیــی نــاو
خێــزان .بــە تایبــەت لــە پێنــج ســاڵی یەکەمــی تەمــەن.
بۆیــە هەرچیەکــی لــە چاکــە و خراپــە و ئــەرك و مــاف و
فێربوونــی دیــن و مەزهەبــی لــە خێزانــەوە وەردەگرێــت
بــەر لــەوەی بچێتــە نــاو بازنــە فراوانەکانــی تــری
یەکەکانــی کۆمەڵگــە( .)٦ئیتــر بەمــەش دیــن و دینــداری
بەشــی هــەرە زۆری مرۆڤــەکان گوزارشــتە لــە پــەروەردەی
خێزانــی و میراتــی کۆمەاڵیەتــی .گــەر گۆڕانێكیــش بەســەر
دینداریــی تاكــدا بێــت لــە قۆناغەکانــی دواتــری تەمەنیــدا
دێــت ،بــە هــۆی بەرکەوتنــی لەگــەڵ جیهانــی دەرەوەی.
کۆنتڕۆڵی کۆمەاڵیەتی
لەپاڵ یاســا ،داب ،بەها ،کەلتوور ،ئەتەکێت ،ڕای گشــتی،
خێــزان ،فێربــوون و پــەروەردە ،دیــن بەشــێكی بەهێــزی
کۆنتڕۆڵــی کۆمەاڵیەتییــە .مەبەســتیش لــە کۆنتڕۆڵــی
کۆمەاڵیەتــی ئــەو هیزەیــە کۆمەڵگــە پیــادەی دەکاتــە ســەر
تاکەکانــی بــۆ ڕێكخســتنی هەژموونــی و ڕەفتــاری تــاك
و شــێوازی بیــر و ڕێــی کاریــان .بــە مەبەســتی پاراســتنی
بونیــادی کۆمەاڵیەتــی و پاراســتنی لــە الدان( .سپنســەر)
لــە تیــۆری حکوومەتــی ســرووت ،جەخــت دەکاتــەوە
ســەر ئــەوەی مومارەســە دینیــەکان و سیســتەمی سیاســی
لــە میکانیزمــی ئــەم کۆنتڕۆڵــەن .ئیبــن خەلــدوون()٧
هەمــان بــڕوای هەیــە لــە ڕوونکردنــەوەی پەیوەندیــی دین
و سیاســەت .ئەوەندەیــە دیــن ،شــەریعەتێكە خواکــردە
و سیاســەت ڕەچاوکردنــی بەرژوەندیەکانــە لەالیــەن
تاکــەکان و بەرژوەندیەکانــی دەســەاڵتە لــە ســەقامگیری
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مەملەکەتــی .دیــن دەخاتــە پــاڵ قانــوون و ئــاداب و خــوو
و دابونەریتــەکان وەك میکانیزمــی کۆنتڕۆڵــی کۆمەاڵیەتی.
ئێــدوارد ڕووس جەخــت دەکاتــەوە ســەر ئــەم ڕایــە.
دین و جادو
مالینۆفســکی لــە لێکۆڵینــەوە لــە دانیشــتوانی تروبریانــد،
جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی بیرکردنــەوەی
تاکەکانــی وێ وایــە ،ئــەوەی دەســەاڵتیان بەســەریدا
بشــکێ دەیخەنــە پــاڵ هێــز و زانینــی خۆیــان وەك ڕاو و
ماســیگرتن .لــەو حاڵەتانــەی کــە تووشــی مەترســی دەبــن
یــا گومانــی مەترســی دەکــەن ،کۆمەڵــێ ڕێوڕەســمی جــادو

بە بڕوای ماركس دین
نووزانەوەی تاكی چەوساوە
و دڵی جیهانیش بێبەزییە
و هەستکردن بە بارودۆخی
سەختە ،بۆیە دین تریاكی
گەالنە

دەکــەن بــۆ پارێــزی ئەمنیــی خۆیــان .خاڵــی هاوبەشــی
دیــن و جــادو(:)٨
 -١لــە بەرتەنگــی و فشــاری ســۆزداری پتــر مومارەســە
دەکرێــن.
 -٢کەناڵــی ڕاکردنــە بــەرەو ســەرو سرووشــت لــە کاتــی
فشــار.
 -٣جەختکردنەوە سەر ئەفسانە.
 -٤کەشێكی موعجیزەییان هەیە.
 -٥بە قەدەغە و حەرام دەوردراون.

دین جیایە لە جادو بە:
 .١جادو ئامرازە ،دین ئامانجە.
 .٢بیروبــاوەڕە جــادوەكان ســادەن .دیــن فرەالیــەن و فــرە
بابەتە.
 .٣جــادو بەهێزکردنــی تواناکانــی مرۆڤــە بــۆ گەشــبینی
مــرۆڤ بــۆ زاڵبــوون بەســەر تــرس .دیــن بەهێزکردنــی
الیەنــی ئەخالقییــە بــە ئاراســتەی عەقڵــی و بەهایــی .وەك
بەرگەگرتــن لــە کاتــی مــردن.
بەشی دووەم :دین وەك بابەتێكی کۆمەڵناسی
دیــن بــە کۆڵەكەیەکــی ســەرەکی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی
دادەنرێــت .ڕۆڵــی گرنــگ دەگێــڕێ لــە بابەتەکانــی
پابەنــدی و الگیــری نــاو گرووپەکانــی کۆمەڵگــە و
کارلێكێكــی بەردەوامــی نــاو کۆمەڵگەگــەی .کاریگەریــی
بەســەر زۆرێــك لــە کایەکانــی تــری کۆمەڵگــە هەیــە.
یەکەم :پەیدابوون دین و نەشومناکردنی
کێشــەی گشــتی دیــن لــە پێناســەیدایە ،بــەاڵم ئــەم
کێشــەیە کاریگەریــی بەســەر دیاریکردنــی ســەرەتای دیــن
و پەیدابوونیشــی هەیــە .لەگــەڵ باســکردنی ســەرەتایترین
گرووپــە مرۆییــەکان ئامــاژە هەیــە بــە جۆرێــك پەیوەندیی
لەگــەڵ جیهانــی ســەروو سرووشــت .دەشــێ ئەنیمیــزم لــە
گرنگتریــن دینــە کۆنــەکان بێــت ،پوختــەی ئــەم دینــە وایــە
هەرچــی لــە گەردوونــە ڕۆحــی هەیــە تەنانــە گــەردوون
خــۆی ڕۆحــە .ئــەوەش بنەمــای ژیانــە( .)٩تەوتەمییــش لــە
دینــە کۆنەکانــە ،دابنێــن یاخــود قۆناغێكــی بــااڵی کۆنترینی
مێــژووی دیــن .کــە پەیوەســتە بەهێزێكــی پیــرۆز ناســراوە
بــە مانــا دەچێتــە نــاو بوونــەوەرە زینــدووەکان .دۆرکایــم
بایەخــی بــە شــیکردنەوەی تەوتەمیــی الی ســەرەتاییەکان
داوە( ،)١٠کــە دەڕواننــە هــەر بوونەوەرێكــی تەوتەمــی
بــەو جــۆرە نــا ئــەو بوونــەوەرە دەپەرســتن بەڵکــو ئــەو
ڕۆحــەی لێــی نشــین بــووە .شارســتانیە کۆنەکانــی وەك
میســر و یۆنــان و ڕۆمــان هەموویــان دیــن ئامادەیــی
بەرچــاو و بەهێــزی هەبــووە تێیانــدا و توخنــی زۆربــەی
کایەکانــی ژیانیــان کەوتــووە.
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پۆڵێنی دینەکان
کۆمەڵگــە و دیــن لــە کۆنــەوە دووانــەی لێــك
دانەبڕاوبــوون .هەرچەنــد ژمــارە و ڕێــژەی تــەواو ورد
بەردەســت نیــن لەبــارەی دیندارانــی دینــە جیاجیــاکان،
بــەاڵم بــە شــێوەیەکی گشــتی دینــەکان دابــەش دەبــن
بــۆ(:)١١
 .١دینــە تاكپەرســتیە ئاســمانیەکان :جــوو و دیــان و
ئیســام.
 .٢دینــە فرەپەرســتیەکان :بــڕوای بــە فرەخواییــە وەك
هیندۆســی.
 .٣دینەکانــی هاوشــێوەی تەریقــەت :وەك بوودایــی و
کۆنفۆشیۆســی و تــاوی.
 .٤ئەژدادپەرســتی :وەك بیروبــاوەڕی شــنتۆیی لــە یابــان.
خــۆی دەبینێتــەوە لــە پیــرۆزی بــاوان ،بــە تایبــەت بــاوان
و ئــەژدادی ئیمپڕاتــۆر.
 .٥پاشــماوەی دینــە ســەرەتاییەکان :لــە نــاو هۆزەکانــی
ئەفریقیــا و دارســتانەکانی وەك ئەمــازۆن لــە ئەمریــکای
باشــوور.
پێكهاتەکانی دین
گرنگتریــن پێکهاتــە ســەرەکیەکانی کۆمەڵناســیی دینــی الی
زانــا گۆڵــدن ویــزەر بریتیــن لــە(:)١٢
 .١ڕەگــەزی ڕۆحــی و ئیمانــی :هێــزە ســەرەکییە
پیرۆزەکــەی ئــەو دینــە.
 .٢ڕەگــەزی پەرســتن :ئەرکــی کــرداری دینــدارە بەرامبــەر
پیرۆزترینــی دینەکەی.
 .٣ڕەگــەزی ســەرچاوە :بریتیــە لــە دەقــە پیرۆزەکانــی
دیــن.
گەڕان لە خوداوەند
بــە ڕای هەنــدێ لــە زانایــان گــەڕان بــە دوای خوداوەنــد،
یــا هێــزە نادیــارەکان و نەبینــراوەکان ،ســەرەتایترین
قۆناغــی دینــە ،ئەمــەش هــۆکاری خــۆی هەیــە(:)١٣
 .١تــرس و دڵەڕاوکــێ ،بــە تایبــەت لــە دیــاردە
سر و و شــتیە کا ن .
 .٢گــەڕان بــە دوای دەرچــوون لــە ژیانــی ڕۆتینــی ڕۆژانــە

و بااڵچوون.
 .٣مانــادان بــەو جیهانــەی مــرۆڤ تێیــدا دەژیــت،
ناهەڕەکەمــی ژیــان و جیهــان.
بەشی سێیەم :دیاردەی دین الی زانایان
لــەم بەشــەدا ڕای زانــا ناودارانــی کۆمەڵناســی دەخەینــە
ڕوو ســەبارەت بــە دیــاردەی دیــن.
یەکەم :ئینب خەلدوون
الی وی دیــن بنەمــای کۆمەڵبوونــی مرۆییــە ،دیــن و
عەســەبیەت کۆڵەكــەی کۆمەڵبوونــی مرۆڤــی ئاســایین،
گەرنــا وەك مرۆڤــە ســەرەتایەکان لــە ئەشــکەوتان دەژیــن
لەســەر گژوگیــا و بــێ خزمایەتــی و دینــداری و پابەنــدی
شــەریعەت .دیــن فاتکــەری ســەرەکیە لــە پەرەســەندنی
ژیــان ،توانــای ئیالهــی هەژموونــی بەســەر دیــاردە
جیاجیــاکان هەیــە دەتوانــێ ڕێــڕەوی مێژوو بگــۆڕێ .خودا
لــە مرۆڤایەتــی دانەبــڕاوە ،دیــن پاڵنــەرەی پەرەســەندنە
بــەرەو پێشــەوە و ژیانێكــی چاكتــر.
پەیوەندیــی دینــداران بــە هــۆی دینــەوە جۆرێكــی
بەهێزتــری عەســەبیەتە ،توانــای دینــداران بەرامبــەر
نەیارانیــان بەهێزتــر و تۆکمەتــر دەکات .وەك
ســەرەتاکانی موســڵمانان بــەم پابەندییــە ســەرکەوتنی
بەهێزیــان تۆمارکــرد .هەســتانەوەی عــەرەب بــە هــۆی
دینــەوە بــوو ،دەســەاڵتدار بــۆ ئەمــە دینپــۆش بێــت
ســەرکەوتنی مســۆگەرترە .هەروەهــا پێغەمبەرایەتــی
دیاردەیەکــی مرۆیــی کۆمەاڵیەتییــە ،خــوا مرۆڤانێکــی
لەبــار هەڵدەبژێرێــت بــۆ ئــەم کارە بــە مەبەســتی
ژیانێكــی ڕێكتــر و باشــتری خەڵكــی و ڕۆڵێكــی گــەورەی
کۆمەاڵیەتــی لــە مێــژوودا(.)١٤
دووەم :ئۆگەست کۆنت
کۆمەڵگــەی مرۆیــی لــە ڕووی بیرکردنــەوە بــە ســێ
قۆناغــدا تێپەڕیــوە :الهووتــی :بەســتنەوەی هەموو ئەمەی
لــە واقعدایــە بــە دیــن .غەیــب زۆرتریــن ڕۆڵــی گێــڕاوە
و هەژموونــی بەســەر عەقڵــی مرۆڤــدا بــووە .ئەمــەش
ســێ قۆنــاغ بــووە :بتپەرســتی ،بــێ بیرکردنــەوەی قــووڵ.
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فرەخودایــی و تاكخودایــی .ئــەم قۆناغــە لــە ســەرەتایەکی
نادیــارەوە تــا (١٣٠٠ز) .ئنجــا میتافیزیکــی کــە تێیــدا هێــزی
ســەروو سرووشــت لــە پشــتەوەی واقعــی کۆمەڵگــە و
ڕووداوەکانیەتــی ،بــە ڕووداوی سرووشــتی و مرۆییــەوە.
ئەمــەش تــا (١٨٠٠ز) خایەنــد .بــەاڵم لەمــە بــە دواوە و
لــە دوا قۆناغــدا کــە حەتمیــە لــەالی کۆنــت ،قۆناغــی
پۆزەتفیــزم یــا زانســتی ،کــەوا ڕووداوەکان هــۆکاری
زانســتی لــە پشــتیانەوەیە .بەمــەش زانســت کاروانــی
بــەردەوام دەبێــت( .)١٥ئەمــەی کۆنــت لێكدانەوەیەکــی
کۆمەڵناســانەی کۆنــت بێــت بــۆ دیــن ،پتــر لێكدانەوەیەکی
دینیــە بــۆ کۆمەڵگــە.
سێیەم :دۆركایم
بایەخــی ئــەو زانایــە لــە ســێ خاڵــی ســەرەکەیدا پوخــت
دەبێتــەوە:
 .١بنەمــای کۆمەاڵیەتیانــەی دیــن :بیــر و مومارەســە
دینیــەکان ئامــاژەن بــۆ گرووپــی کۆمەاڵیەتــی ،کۆمەڵگــە
ســەرچاوەی دینــە .دیــن سیســتەمێكی یەکگرتــووی
بیروبــاوەڕ لــە کۆمەڵگەیەکــی تــاك و دەگمەنــی ئەخالقیــدا
یەكدەگرنــەوە پێــی دەگوتــرێ کڵێســا .ئــەم کۆمەڵبوونــە
لــە بیروبــاوەڕ و مومارەســە بــۆ پێدانــی پیــرۆزی بــە
شــتەکان ،پشــکداریەکی بــە کۆمەڵــە و مەرجــی دینــە(.)١٦
دیــاردە و شــتەكان دوو جــۆرن :پیرۆز/موقــەدەس
( )Sacredو دنیایــی ( .)Profaneهەرچیــەك لــە ڕووی
کۆمەاڵیەتیــەوە چارەیەکــی تایبەتــی دینــی خواســت ئەمــە
پیــرۆزە( .)١٧پیرۆزیــەکان بەپێــی شــوێن و کات و دینــەکان
دەگۆڕێــن ،بــەاڵم ســەرچاوەیان کۆمەاڵیەتییــە ،هەرچەنــد
بــە ڕووخســار لــە ڕووی دینیــەوە پیــرۆزن.
 .٢وێنــەی ســەرەتایی دیــن :ئــەو بــڕوای وایــە تەوتەمــی
وێنــە ســادە و یەکەمینــی دینــە( .)١٨تەوتــەم :هەرچیــەك
کــە هێمــای خێڵێــك و هۆزێــك بێــت ،زۆربــەی جــاران
پیرۆزکــراوە بــەو پێیــەی بنەمــای بوونیانــە یاخــود
پارێزەریانــە .جــا ئــەو تەوتەمــە زادەی ئــاژەڵ بێــت یــا
درەخــت یــا هێــزی سرووشــتی یــا نازینــدە (جەمــاد).
ســەربڕین و بڕینــەوەی قەدەغەیــە و بەهەمــان شــێوە
دەســتلێدانی جگــە لــە بۆنــەکان .هەمــوو ئــەوەی بــاوەڕی

بــە هەمــان تەوتەمــە یەكبوونێــك لەنێوانیــان واتــە ئــەو
یەکێتیــی خێــڵ و هــۆزە مــەرج نییــە لەســەر بنەمــای
خوێــن بێــت( .)١٩ئــەم بیرۆکــە دینیانــە هێمــان بــۆ
گرووپــی کۆمەاڵیەتــی .هێمــای دینــی ناشــێ ئامــاژە بــۆ
ژینگــەی سرووشــتی یــا مرۆیــی بــکات ،بەڵکــو ئاماژەیــە بۆ
واقیعــی کۆمەاڵیەتــی ،بۆیــە ژیانــی گــرووپ ســەرچاوەی
دینــە.
 .٣ئەرکــی کۆمەاڵیەتیانــەی دیــن :دیــن ئەرکــی ســەرەکی
دەبینــی لــە کۆنتڕۆڵــی کۆمەاڵیەتــی لەنــاو کۆمەڵگــەدا،
چونکــە هەمــوو دینێــك جەخــت لەســەر کۆمەڵــێ ڕەفتاری
ڕێپێــدراو و حــەرام و قەدەغەکــراو دەکاتــەوە .سیســتەمی
حەرامکــردن لــە دینــی تەوتەمیــەوە هاتــووە ،بنەمــای ئــەم

الی ئین خەلدون دین
بنەمای کۆمەڵبوونی
مرۆییە ،دین و عەسەبیەت
کۆڵەكەی کۆمەڵبوونی
مرۆڤی ئاسایین

کۆنتڕۆڵەیــە کــە حەرامــی کۆمەاڵیەتیــە .ئەرکێكــی تــری
دیــن هاوبەندیــی کۆمەاڵیەتیــە(.)٢٠
چوارەم :هێربەرت سپنسەر
گۆڕانــی گرووپــی چونیەكــی بچــووك بــۆ فــراوان و
ناچوونیەکــی ئاڵــۆز ســەرەتای تیــۆری ئەنیمیزمــە ،واتــە
پەرســتنی فرە ڕۆح و هێزە پیرۆزەکان الی ســەرەتاییەکان
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لــە قۆناغــی فرەخوایــی .ئــەم تیــۆرەش ســێ بابــەت
دەگرێتــەوە(:)٢١
تەوتەمــی :شــێوەی ســەرەتایی دیــن .جــادو و پەیوەندیــی
بــە دیــن و زانســت .دواتریــش ئەنیمیــزم واتــە بڕوابــوون
بــە هێزێكــی پیــرۆزی دەرەوەی کەســەکان ،لــە جیاتــی
ڕۆحــە بەرجەســتەکراوەکان .دیاردەکانــی مــردن و خــەون
و نووســتن پەیوەندییــان بــە ڕۆحێكــی جیــا لــە جەســتە
هەیــە کــە هەڵیدەســووڕێنێ .خــەو و خــەون دابڕانێكــی
کاتی جەســتەیە و مردن دابڕانی هەمیشــەیی .ڕۆحەکانیش
ڕێزگرتیــان الی ســەرەتاییەکان بــە پێشکەشــکردنی قوربانی
و دیاریــە .تەنانــە جوڵــەی سرووشــتیش وەك بــاران و
خــۆر و ڕووبــار بــە هــۆی ڕۆحــی جووڵێنــەرە.
پێنجەم :ماكس ڤێبەر
پەیوەندیــی دیــن و ئابــووری لــەم تەوەرەوە ،ڤێبەر شــەش
دینــی جیهانــی وەرگرتــووە :کۆنفۆشیۆســی ،هیندۆســی،
بوودایــی ،جــوو ،دیــان و ئیســام .ئینجــا لــە ئەخالقیاتــی
ئابــووری هەریەکەیــان و شــوێنەواریان دەکۆڵێتــەوە
لەســەر ڕێكخســتنی ئابــووری و ژیانــی کۆمەاڵیەتیــان.
لــە شــیکردنەوەی پەیوەندیــی ســەرمایەداریی نــوێ
و بــڕوای پڕۆتســتانتی ،ڤێبــەر گەیشــتۆتە ئــەوەی ئــەو
ئابووریــە ســەرمایەداریەی ڕۆژئــاوا بــە گشــتی لــە زۆربــەی
کیشــوەرەکانی تــر هەیــە بــەاڵم ئەمــەی ئەورووپــا لەســەر
پڕۆژەیەکــی کامڵــی ئابــووری ڕێكخــراو دامــەزراوە(.)٢٢
لەپێنــاو پێشــکەوتنی کۆمەڵگــە و توانــای کار ،ڕەوتــی
تەقلیــدی و خەیاڵــی و ناعەقڵــی تێپەڕانــدووە.
ڕێكخســتنی ســەرمایەداری لــە کۆمەڵگەیــەك نایەتــەدی
تاکەکانــی تەمبــەڵ و دەســتگر بــن بــڕوای خوڕافــی
و بــێ توانســت بــن .ئەمــەش زادەی شــیکردنەوەی
ڕایەکانــی مارتــن لۆســەر کاڵڤــن لــە ڕۆحــی پڕۆستانســتی
کــە بایەخدانــە بــە گەشــەی تــاك و بەهــای پیشــە و
پیــرۆزی کار کــە ئەخالقیاتێكــی گەورەیــە الیــان(.)٢٣
بۆیــە واڵتانــی پڕۆتســتانتی وەك هۆڵەنــدا و ئینگلتــەرا
و ئەمەریــکا هــەر لــە ســەردەمی چاكســازیی ئەورووپــا،
لــە پێشــەوەی واڵتانــی کاســۆلیکین .تەنانــەت ئەڵمانیــای
کانگــەی لۆســەری لــە پێشــەوەی پڕۆتســتانتیەکانی تــرە.

دەرکەوتــەی ئــەم پێشــکەوتنەی ســەرمایەداری نــوێ
ڕایەکانــی ڤێپــەر پشــت ڕاســت دەکاتــەوە .بــەاڵم ئــەم
سیســتەمە پەرەســەندووەی ســەرمایەداری ڕەنگدانــەوەی
لــە جیهانــی ئیســامیدا بەرجەســتە نییــە ،لەبــەر نەبوونــی
بونیادێكــی بەهێــز و ناســەقامگیری سیاســی و ئابووریــی
کۆمەڵگــە ڕۆژهەاڵتیــەکان ،وێــرای ئــەو چەقبەســتووە
بیــری و دواکەوتووییــە کەلتووریەیــان(.)٢٤
شەشەم :ماركس و ئەنگڵز
دیــن نووزانــەوەی تاكــی چەوســاوە و دڵــی جیهانیــش
بێبەزییــە و هەســتکردن بــە بارودۆخــی ســەختە ،بۆیــە
دیــن تریاكــی گەالنــە .ئەمــەش ڕۆڵــی دینــە لــە کۆمەڵگــەی
خــاوەن چینــە ڕوون و ئاشــکراکان ،ڕۆڵــی دین کوژاندنەوە
هۆشــیاری چینایەتــی .هەرچەنــد بایەخــی مارکــس
لەمــە چڕدەبێتــەوە نــەوەك گشــت کۆمەڵگــەکان ،بــەاڵم
کۆمەڵگــە لــە وەرچەرخانــی بــۆ ئاڵــۆز واتــە وەرچەرخانــی
بــۆ ملمالنێــی کۆمەاڵیەتــی و بەرژەوەنــدی گرووپــەکان
و چینــە ئابووریــەکان( .)٢٦ئەنگڵــز هەوڵیــدا پەیوەنــدی
نێــوان دیــاردەی دیــن و دابەشــکردنی چینایەتــی بــدات.
گەشــەی پڕۆلیتاریــای ئــازاد و کۆیلــەکان لــە شــارەکانی
ڕۆمــان و یۆنــان زادەی باڵوبوونــەوەی ســەرەتاکانی
مەســیحیاتی بــوو .یــا جەنگــی جوتیارانــی ئەڵمــان لــە
ســەدەی شــازدە ،بەکارهێنانــی ڕەمــزە دینیــەکان دژی
دەرەبەگایەتــی( .)٢٧بــەم شــێوە دیــن دەشــێ میکانیزمــی
ســەرکزی و سەرکەشــی بێــت لــە ملمالنێــی چینایەتــی یــا
پاســاو بێــت.
حەوتەم :مالینۆفسکی
تاکــەکان هــەر تەنیــا بــە جەختکردنــەوە لەســەر
تێبینیکــردن و عەقــڵ ناتوانــن کۆمەڵگــە ڕێــك بخــەن،
بەڵکــو دیــن و جــادو تەواوکــەری ماریفەتــی زانســتین،
الیەنــی ســایکۆلۆجی مــرۆڤ پڕدەکەنــەوە ،بــە تایبەتــی لــە
حاڵەتــی تــرس و مەترســیدا ،وەك :دیــاردەی نەخۆشــی و
مــردن و کارەســاتی سرووشــتی ،ئەمانــە مــرۆڤ پاڵدەنێــن
بــۆ خســتنەوەی هەنــدێ مومارەســەی جــادو .بــە واتــا
ئەمانــە وەاڵمــدەرەوەی ســۆزی مرۆڤــن ،زادەی پێویســتی
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تــاك بــۆ کۆمەڵگەیەکــی ئــارام و ســەقامگیر لەجیاتــی
زانســت( .)٢٧دیــن بــەم جــۆرە هــۆکار یــا پێویســتی تاكــە،
حاڵــی پێویســتیە کۆمەاڵیەتیەکانــی تــرە.
هەشتەم :فرۆید
وەك ماڕکــس بــڕوای وایــە دیــن شــتێكی هۆشــبەرە و
مانایەکــی ســاختە دەداتــە جیهانێكــی بــێ دڵ (Heartless
 .)Worldمانــەوە و بەردەوامــی دیــن شــتێكی ئاســاییە،
چونکــە ویســتەکانی مــرۆڤ پڕدەکاتــەوە لــە هەمــان
کات کۆنتڕۆڵــی ئــەم ویســتانەیە .ملمالنــێ بەردەوامــە
لــە نێــوان :مەیلــی غەریــزی و مەیلــی مرۆیــی ،پاڵنــەری
زاتــی تــاك و پاڵنــەری کۆمەڵــی .بــە زاڵبوونــی پاڵنــە
مرۆییــەکان و دانانــی ســنوور بــۆ مەیلــە شــەڕانگێزیە
غەریزیــەکان کۆتایــی دێــت .ئــەم سیســتەمە کۆتبەندیــە
خــۆی دەبینێتــەوە لــە تابــۆی بــاوی کۆمەڵگــەکان .ئــەوە
الیەنــی زاتــی واقعــی ()Egoیــە کــە زادەی پرۆســەی
عەقڵیــە و لــە نەســت جێگیــرە و دەگەڕێتــەوە بــۆ فێرکاری
و ئادابــە دینــی و ئەخالقیــەکان ،زاڵــە بەســەر ئــەو
( )IDپاڵنــەری غەریــزی بەڕەڵــا .بــەم شــێوە ئیگــۆ لــە
هەوڵــی گونجانــی نێــوان بنەمــای هــەوەس و ڕێكارەکانــی
ناوەندیــی کۆمەاڵیەتــی دەدات دەگاتــە ئــەو قۆناغــەی
زاتــی بــااڵ ( )Super Egoکۆمەڵــێ ئەمــر و نەهــی تێــدا
خــۆ دەبیننــەوە لــە ســەرچاوەی دینــی و کۆمەاڵیەتــی(.)٢٨
ئەمــەش بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی ویســتی بەڕەڵــای تــاك و
پابەندبوونــی بــە سیســتمەکانی نــاو کۆمەڵگــە.
مۆنتگمری وات
دیــن بەشــێكی دیــاردە کۆمەاڵیەتیەکانــە ،بەرهەمــی
چاالکــی مرۆڤــە ،لەبەرئــەوە بیرکردنــەوە هەمیشــە
بەنــدە بــە کارەوە ،بۆیــە بنیــادی کۆمەاڵیەتــی لەســەر
پەیوەندیــە ئابوورییــە مادیــەکان دامــەزراوە ،بۆیــە دیــن
و الیەنەکانــی تــری ســەرخانی کۆمەاڵیەتــی زادەی الیەنــی
مادیــن .کاریگەریــی ئابــووری دانابــڕێ لــە ڕێــڕەوی مێــژوو
بــە گشــتی .وات بارودۆخــی ئابــووری ســەروبەندی
ســەرهەڵدانی ئیســامی شــیکردۆتەوە ،ئەمــە ئــەم دۆخــە
ئابووریەیــە لــەو ســەردەمدا ئیســامیان هێنــا ئــارا .مەکــە

و مەدینــە بوونــە ناوەندیــی ئابــووری ،ژیانــی شــوانکارەیی
و کۆچــەری زیاتــر بــەرەو بازرگانــی چــوو( .)٢٩هاوبەندیی
و پەیوەســتیی بەهێــزی نێــوان گرووپــەکان بــە تایبــەت
لــە بیابــان و شــوانکارەیی مایــەی مانــەوە و بەهێزیــان
بــووە ،ســەرۆك هــۆزەکان موڵکایەتــی تایبەتیــان بەســەر
کــۆی مێگــەل و مــااڵت و ئاژەاڵنــی تــر هەبــووە ،وەك
موڵکایەتــی گشــتی بــووە لەنــاو هــۆز .بــەاڵم لــە گۆڕانــی
بــۆ بازرگانــی ،ئــەوا موڵکایەتــی تــاك پتــر بەرجەســتە
بــوو .لــە قۆناغــی بازرگانیــدا پتــر پرســی کۆیلــە و
کۆیالیەتــی و بازرگانیکــردن پێــی بەرجەســتە بــوو .ئەمــە
جگــە لــە قۆناغــی شــوانکارەیی کۆچەریــش ســەرمایە هــەر
لــە دەســت ســەرۆك هــۆز بــوو ،لــە قۆناغــی بازرگانیــش
وەك ئەرەســتۆکراتیی شارســتانی دەرکەوتنــەوە .بەمــەش
چینایەتیەکــی زەقتــر دەرکــەوت لــەم قۆناغــە(.)٣٠
ئــەم جــۆرە تێڕوانینــە بــەوەی بیــر و بیرکردنــەوە زادەی
ملمالنێــی چینایەتیــە ،تــا ئەندازەیەكــی زۆر مارکســیانەیە.
هەروەهــا وات پرســی غــەزا و فتووحاتیــش دەبەســتێتەوە
بــە الیەنــی ئابــووری ،بەهێزکردنــی پایــەی دەســەاڵتی
پێغەمبــەر لەالیەنــی مادیــەوە(.)٣١
بەشی چوارەم :میتۆدەکانی توێژینەوە لە کۆمەڵناسی دینی
لێکۆڵینــەوەی زانســتیانەی دیــن پێویســتی بــە کۆکردنەوەی
مــادەی واقعــی هەیــە دەربــارەی بابەتەکانــی پەیوەســت
بــە الیەنــی دینیــەوە .بــۆ توێژینــەوە لــە دیــن میتــۆدی
جیاجیــا بەکارهاتــوون ،ئەمــەش بــە ڕەچاوکردنــی
سرووشــتی دیــن وەك بابەتێــك بــۆ لێکۆڵینــەوە .ئەڵبــەت
لەمــەدا توێــژەر تووشــی کێشــەی میتــۆدی دەبێتــەوە ،گــەر
ورد نەبێــت لــەو بابەتــە دینیــەی تاچەنــد ئــەم میتــۆدەی
بــۆ دەنگونجــێ کــە بــۆی هەڵبــژاردووە .هــەر چۆنێــك
بێــت لــەم بەشــەدا باســی هەنــدێ لــەو میتۆدانــە دەکەیــن
کــە بــۆ لێکۆڵینــەوەی دینــی بەکارهاتــوون.
یەکەم :میتۆدی مێژوویی
گــەر توێژەرانــی بــواری مێــژوو ،مــادەی مێــژوو ســەبارەت
بــە دیــن لەالیــان وەســفکردنی ڕووداوەکانــی ســەردەمێك
بێــت ،ئــەوا الی پســپۆڕی کۆمەڵناســی کاریگەریــی نێــوان
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دیــن و کۆمەڵگــە جێــی بایەخــە ،لەگــەڵ تێبینیکردنــی
پەرەســەندنی دیــن و گرووپــە دینیــەکان .میتــۆدی
مێژوویــی بەکاردێــت بــۆ گەیشــتن بــە ڕەگوڕیشــەی
کێشــە کۆمەاڵیەتیەکانــی ئێســتا و هێــزە کۆمەاڵیەتیەکانــی
ئەمڕۆیــان پێكهێنــاوە .کەواتــە کۆمەڵناســی بــۆ گەڕانــەوەی
بــۆ ســەر مێــژوو ناچێتــە نــاو باســی مێژوونامــەی تاکــە
کەســێك ،بەڵگــو بارودۆخــی کۆمەڵگــە و دیاردەیەكــی
ســەردەمانی کــۆن دەکاتــە پرســی توێژینــەوە.
ئیبــن خەلــدوون( )٣٢و ســان ســیمۆن و ئۆگەســت
کۆنــت( )٣٣لــە بیرمەندانــی ســەرەتای کۆمەڵناســی
هەســتیان بــە گرنگیــی ئــەم میتــۆدە کــردووە و داواکارن
کــە ئــەم میتــۆدە بەکاربهێنرێــت لــە بوارەکانــی توێژینــەوە
کۆمەاڵیەتیــەکان.
دووەم :میتۆدی بەراوردکاری
بــۆ بــەراوردی لێكچــوون و جیاوازیــی نێــوان دینــەکان و یا
دینێــك لــە کۆمەڵگــەی جیاجیــا ،یاخــود پێكهاتــەی دینــی
نــاو یــەك کۆمەڵگــە ،هەروەهــا بــۆ بــەراوردی بارودۆخــی
کۆمەاڵیەتــی و کەلتووریــان ،ئــەم میتــۆدە بەکاردێــت.
ماكــس ڤێبــەر لــە تاقیکردنــەوەی تیۆرەکــەی ســەبارەت بــە
ئەخالقــی پڕۆتســتانتی و دەرکەوتنــی ســەرمایەداری ،ئــەم
میتــۆدەی بەکارهێنــاوە لــە لێکۆڵینــەوەی دیــن و ئابــووری
لــە هەریەکــە لــە هینــد و چیــن( .)٣٤ئەمــەش ســەبارەت
بــە پرســی کاریگەریــی پابەندیــی دیــن و پێشــکەوتنی
ئابــووری و بەراوردکردنــی پرســی کاریگــەری دیــن لــە
نێــوان کۆمەڵگــەکان.
دووەم :میتۆدی تاقیکاری/ئەزموونی
ئــەم میتــۆدە بــە جۆرێــك ســەختە لــە هەنــدێ بــاردا
بــە ســووکایەتی بــە دینــداری تــاك حســێب دەکــرێ،
چونکــە دیــن شــتێكی کەســی و خودیــە ،وەك کەرەســتە و
گەمەکردنــی بــە مەبەســتی لێکۆڵینەوەیــەك ،ڕەنگە قبووڵ
نەکــرێ( .)٣٥بۆیــە دەبــێ ئەوانــەی کــەوا دەخرێنــە ژێــر
تاقیکردنــەوەی لــەم جــۆرە پێشــتر ڕەزامەندیــان وەربگیرێ
و بزانــن ئــەم تاقیکردنــەوەی بــۆ مەبەســتی توێژینەوەیــە.
لــەم بــارەدا تاکــە لێتوێــژراوەکان بــە ویســتی خۆیــان

بەشــدار دەبــن لــە تاقیکردنــەوەی لــەم جــۆرە( .)٣٦بــەاڵم
گەیشــتن بــە زانیاریــی ورد و دروســت هێشــتا ئاســان نییــە
دەربــارەی زانینــی خاســیەتە ســایکۆلۆجیەکان و بەهــاکان
الی تاکــەکان پێــش و پــاش دیمانەکردنیــان.
سێیەم :میتۆدی ئاماری
بریتییــە لــە بەکارهێنانــی شــێوازی چەندایەتــی بــۆ
خســتنەڕووی دیــاردە و کێشــەکانی پەیوەســت بــە بــواری
کۆمەڵناســی دیــن بــە تایبــەت لــەم ســەردەمە ،بــە تایبــەت
ئــەو لێکۆڵینەوانــەی باســی پەیوەنــدی نێــوان دیــن و
دیــاردە کۆمەاڵیەتیەکانــی تــر دەکــەن( .)٣٧لــە ئەمریــکا
لێکۆڵینــەوەی زۆری ئامــاری هــەن باســی جیــاوازی نێــوان
نێــر و مــێ دەکــەن ،کــە ڕێــژەی ئافرەتــان چاالکتــر و
کاراتــرن لــە چاالکییــە دینیــەکان بە تایبــەت هاتنی حەفتانە
بــۆ کڵێســا .ئەنجامــی لێکۆڵینەوەکانــی لــە بەریتانیــاش
ئەنجامــدراون هــەر چەنــد ڕێــژەی ئافرەتــان دابەزیــوە
بــەاڵم هێشــتا ڕێــژەی هاتنــی مــێ بــۆ کڵێســا زیاتــرە لــە
نێــر .بــە هەمــان شــێوە بەســااڵچووان پەیوەســتترن بــە
دینــەوە ،دڵەڕاوکێیــان پتــرە بەرامبــەر مــردن ،ئەمــەش
دڵەڕاوکێیــان کەمتــر دەکاتــەوە(.)٣٨
چوارەم :میتۆدی ڕووپێوی
میتــۆدی رووپێــوی لــەم ســااڵنەی دوایــی ،لــە هەمــووان
پتــر لــە لێکۆڵینــەوە کۆمەاڵیەتیــەکان بەکاردێــت .بــە
تایبەتــی بــە بەکارهێنانــی نموونــە و میتــۆدی ئاماریــەوە.
لــەم ســەردەمەدا بــۆ کۆمەڵناســی دینیــش بەکارهێنانــی
باڵوبووەتــەوە ،وەك :لێکۆڵینــەوەی ئینتیمــای دینــی،
بەردەوامیــی لەســەر ئامادەبــوون لــە کڵێســا ،بەردەوامیــی
لەســەر نوێــژ ،زانینــی بنەمــا و ئاراســتەکانی تایەفــە
دینیــەکان .بڕوابــوون بــە چەمکــە دیاریکراوەکانــی وەك
دیــن ،ژیانــی دوای مــردن ،بوونــی ســزا لــە دواڕۆژ(.)٣٩
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ئــەم میتــۆدە یارمەتیــدەرە لــە دۆزینــەوەی پەیوســتیی
لەنێــوان ســیما دینیــەکان و ئاراســتە دیاریکــراوە
کۆمەاڵیەتیــەکان.
پێنجەم :میتۆدی سەنگاندن یا پێودانگەیی
لێکۆڵەرانــی ئــەم ئاراســتەیە حوکــم لەســەر بەهــای
شــتەکان دەدەن بــە پشتبەســتن بــەو پێودانگانــەی کــە
ڕوانینــی فەلســەفیان دیاریــان دەکــەن .واتــە دیــاردە
کۆمەاڵیەتیــەکان بــەو شــێوەیە بــن کــە دەگونجــێ لەگــەڵ
بنەمــا نموونەییەکانــی ئــەوان پێــی رازیــن! (کۆمــار) و
(قانوونــەکان)ی ئەفاڵتــۆن و (ئەخــاق) و (سیاســەت)ی
ئەرەســتۆ و (أراء المدينــة الفاضلــة)ی فارابــی نموونــەی
ئــەم میتــۆدەن( .)٤٠بــەاڵم ئەمــە پتــر فەلســەفی تیــۆری و
خوێندنــەوەی خودییــە بــۆ واقیــع.
دەرئەنجام
دیــن دیاردەیەکــی زەقــی نــاو کۆمەڵگەیــە ،وەك الیەنێكــی
زینــدوو بەرکەوتــەی لەگــەڵ الیەنــی کۆمەاڵیەتــی زۆرە،
بــە هەمــان شــێوە لەگــەڵ الیەنەکانــی ئابــووری ،سیاســی و
فكــری .بۆیــە وەك بابەتێــك جێــی بایەخــی کۆمەڵناســانی
کــۆن و نوێیــە ،هــەم توێژینــەوەی لــە ڕووی مێژوویــی
و ڕیشــەییەوە هــەم لــە رووی کاریگەریــی لەســەر تــاك
و کۆمەڵگــە .بۆیــە هەوڵیــان داوە بــۆ گەیشــتن لــە
ڕاســتینەی دیاردەکانــی دیــن و کاریگەریەکانــی ،لــە ڕێــی
میتۆدەکانی توێژینەوە بە دوای ورد و درشــتی ئەو پرســە
دینیانــەدا بچــن .لــەو روەوە لــەم توێژینــەوەدا گرنگتریــن
میتۆدەكانــی توێژینــەوەی كۆمەڵناســی دیــن خراونەتــەڕوو
كــە لــە الیــەن كۆمەڵناســان پەیــڕەوی لێكــراوە ،،هــەروەك
دیــدی كۆمەڵناســانیش دەربــارەی دیــن لــە گۆشــەنیگای
جیــاوازە رونكراوەتــەوە.

سەرچاوەکان
( )١القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨علــم االجتمــاع
الدينــي .مصــر :كليــة اآلداب جامعــة المنصــورة .ل.١٦-١٥
( )٢ســليم ،مغرانــي ( )٢٠٠٨التطــرف الدينــي مــن منظــور
الشــباب الجامعــي .دراســة ميدانيــة .رســالة ماجســتير.
الجزائــر :جامعــة الجزائــر ،كليــة العلــوم االنســانية
واالجتماعيــة.ل.٤٣-٤٢
( )٣القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل٢٣-٢١
( )٤أكوافيفــا ،ســابينو و باتشــي ،إنــزو ( )٢٠١١ت :علــم
االجتمــاع الدينــي االشــكاالت والســياقات .د .عزالديــن
عنايــة .االمــارات العربيــة المتحــدة :هيئــة أبــو ظبــي
للثقافــة والتــراث .ل.٧٣-٧٠
( )٥العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ( )٢٠١٨علــم
االجتمــاع الدينــي .العــراق :جامعــة بابــل ،كلیــة االداب،
قســم االجتمــاع.
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.
٧٧٥٤٨=lcid&٣=depid&٨=aspx?fid
( )٦مطوري ،أســماء ( )٢٠١٦مؤسســات التنشــئة االجتماعية
ودورهــا فــي تنميــة قيــم التربيــة البيئيــة .أطروحــة
الدكتــوراه .الجزائــر :جامعــة محمــد خيضــر بســكرة ،كليــة
العلــوم االنســانية واالجتماعيــة ،قســم العلــوم االجتماعيــة.
ل.٦٤
( )٧عیســی ،رابــح ( )٢٠١٨الضبــط االجتماعــي عنــد ابــن
خلــدون .الجزائــر :مجلــة المجتمــع والرياضــة ،جامعــة
الشــهيد حمــة لخضــر الــوادي .مــج ،١:ع .٢:ل.٤٠
( )٨الخريجــي ،الدكتــور عبداللــه ( )١٩٩٠علــم االجتمــاع
الدينــي .سلســلة الدراســات فــي المجتمــع العربــي
الســعودي ،الكتــاب التاســع ،ط .٢:الســعودیة :رامتــان.
ل٤٣٦.-٤٣١
( )٩عبدالرحمــان ،عزيــزو ( )٢٠١٩االعتقــاد بالجــن فــي
الثقافــة الشــعبية الجزائريــة بيــن الديــن االســامي
وتراكمــات الشــرق القديــم .الجزائــر :الحــوار المتمــدن،
صحيفــة يســارية علمانيــة ألكترونية مســتقلة .عــدد ()٦٢٣٤
h tt p s : / / w w w. a h e wa r. o rg / d e b a t / s h o w. a r t .
٦ ٣ ٧ ٧ ٦ ٠ =a s p ? a i d
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( )١٠فتيحــة ،صنــور ( )٢٠١٢تأثيــر الضوابــط الدينيــة علــی
تصــورات وممارســات الطلبــة الجامعيــة .رســالة ماجســتير.
الجزائــر :جامعــة وهــران ،كليــة العلــوم االجتماعيــة ،قســم
علــم االجتمــاع .ل.٢٨
( )١١النشــار ،مصطفــی ( )٢٠١٨مفهــوم الديــن وتصنيــف
األديــان .بيــن التحليــل العلمــي والــرؤى الفلســفية.
بيــروت :مجلــة العقيــدة ،المركــز االســامي للدراســات
االســتراتیجية .عــدد ( .)١٥ل.١٧٠-١٦٥
( )١٢القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل٦٠-٥٩
( )١٣العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ()٢٠١٨
ســەرچاوەی پێشــوو.
( )١٤القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل٧٨-٧٧
( )١٥عومــەر ،مەعــن خەلیــل ( )٢٠١١ڕێبازەکانــی توێژینــەوە
لــە کۆمەڵناســیدا .و :زیــرەك ئەحمــەد ڕەحمــان .هەولێــر:
دەزگای توێژینــەوە و باڵوکردنــەوەی موکریانی .ل.١٩٠
( )١٦سليم ،مغراني ( )٢٠٠٨سەرچاوەی پێشوو .ل٥٠
( )١٧دواق ،الحــاج أوحمنــة و آخــرون ( )٢٠١٦المقــدس
والســرديات الكبــری .المملكــة المغربيــة :مؤمنــون بــا
حــدود للدراســات واألبحــاث .ل.١٣
( )١٨الخريجــي ،الدكتــور عبداللــه ( )١٩٩٠ســەرچاوەی
پێشــوو .ل.١٨٣
( )١٩هەمان سەرچاوە ،ل.٤٦
( )٢٠العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ()٢٠١٨
ســەرچاوەی پێشــوو.
( )٢١القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل٨٤
( )٢٢فتيحة ،صنور ( )٢٠١٢سەرچاوەی پێشوو .ل٤١
( )٢٣أســابع ،صبــاح ( )٢٠٠٧التنظيــم البيروقراطــي
والكفائــة االداريــة .رســالة ماجســتير .الجزائــر :جاعــة
منتـــوري قســنطينة ،كليــة العلــوم اإلنســانية و العلــوم
االجتماعيــة .ل.٦١
( )٢٤الحمــداوي ،جميــل ( )٢٠١٥جهــود ماكــس فيبــر فــي
مجــال السوســيولوجيا .المملكــة العربية الســعودية :شــبكة
اآللوكــة .ل ٥٢-٤٩مێــژووی ســەردانیکردن)٢٠٢١ /١ /١١( :

file:///C:/Users/ASMA-PC/Downloads/soslogeia.pdf
( )٢٥وليــم ،جــان بــول ( )٢٠٠١األديــان فــي علــم االجتماع.
ت :بســمة علــي بــدران .لبنــان :المؤسســة الجامعيــة
للدراســات والنشــر والتوزيــع .ل.١٥-١٣
( )٢٦العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ()٢٠١٨
ســەرچاوەی پێشــوو.
( )٢٧ســيجال ،روبــرت إيــه ( )٢٠١٢الخرافــة مقدمــة
قصيــرة جــدا .ت :محمــد ســعد طنطــاوي .مراجعــة:
إيمــان عبدالغنــي نجــم .مصــر :مؤسســة هنــداوي للتعليــم
والثقافــة .ل٣٧.-٣٦
( )٢٨العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ()٢٠١٨
ســەرچاوەی پێشــوو.
( )٢٩وات ،مونتمغــري ( )١٩٥٢محمــد فــي مكــة .ت:
شــعبان بــركات .لبنــان :المطبعــة العصريــة للطباعــة
والنشــر .ل١٩.-١٦
( )٣٠القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل٩٠
( )٣١أبــو دهــور ،محمــد يســري ( )٢٠١٨النبــي بعيــن
الماركســية :مونتغمــري وات يعيــد قــراءة تاريــخ االســام،
سلســلة وجنــا عليــة آباءنــا .موقــع منشــور .موقــع مســتقل
معنــي بموضوعــات الفلســفة والفنــون والعلــوم والمجتمــع
والثقافــات .مێــژووی ســەردانی ()٢٠٢٠ /١٢ /١٠
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https://manshoor.com/science/montgomery-watt/islam-by-marxism
( )٣٢بەعلــی ،فوئــاد ( )٢٠٠٦ئیبــن خەلــدون و کۆمەڵناســیی
نــوێ .و :زیــرەك ئەحمــەد و ســنوور عەبدوڵــا .هەولێــر:
دەزگای توێژینــەوە و باڵوکردنــەوەی موکریانــی .ل١١٧
( )٣٣عومــەر ،مەعــن خەلیــل ( )٢٠١١ســەرچاوەی پێشــوو.
ل.١٩٠-١٨٩
( )٣٤فيبــر ،ماكــس (ب.ت) األخــاق البروتســتانتية
والــروح الرأســمالية .ت :محمــد علــي مقلــد .بيــروت:
مركــز اإلنمــاء القومــي  .ل.٥
( )٣٥القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل١٠٥
( )٣٦الماجــدي ،خزعــل ( )١٩٩٧أديــان و معتقــدات مــا
قبــل التاريــخ .سلســلة التــراث الروحــي لإلنســان (.)١
عمــان :دار الشــروق .ل٢٦٠
( )٣٧هەمان سەرچاوە.
( )٣٨العبيــدي ،ســلوان فــوزي عبــد بقلــي ()٢٠١٨
ســەرچاوەی پێشــوو.
( )٣٩هەمان سەرچاوە.
( )٤٠القصــاص ،د .مهــدي محمــد ( )٢٠٠٨ســەرچاوەی
پێشــوو .ل١٠٨
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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