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  ثاولؤس
                

 ئاطامبصن وجؤرجيؤ , زيزك سالظؤي (طةأانةوةي لةناكاوي فةلسةفةي هاوضةرخ ين ص

  بؤ ثاولؤس) باديوئالصن 

@@óàóy@†aŒb÷@@@

  - بةشي يةكةم-      
  :دةروازةصك

 بة خةزصنةص فةلسةيف ماتريايل و ,ضةند فةيلةسوفصكي كؤنتنصنتال, ؤذئاواييلةم ساالنةي دواي ضةند بريمةندص أ

دذة (و شصوةهزرص سياسي ماوي يان لينيين و ئةنيت فاشيسيت و ئةنيت كاثيتاليسيت ) ئيلحادي(ةيسيت ئيصت

و بةأصكةوتص بةوةدةضص ,  ثؤست مؤدصرن و هزر ئةفالتووين لةناكاو– نيضةيي و ئةنيت –و ئةنيت ) سةرمايةداري

) الهويت(ةر هزري ئايين و تيؤلؤذي بة قةويل خؤيان بؤ س, ) ؤل سانت ث (  اولؤسثانةوة بؤ سةر طةأ, صويست ث

جؤرجيؤ , سالظؤي زيزك(وة لةاليةن ئةو ثؤلة فةيلةسوفةةرضي هزرة ئايين و تيؤلؤذيةكة  ئةط. برييارةياوةئةم ث

ماناي ئةم طةأانةوةية تر بةر بةكاربردنص سياسيانة كةوت تا فةلسةفيانة بةالم ث) ئاطامبيصن و ئالصن باديو

 سياسييةوة لةاليةن فةيلةسوفةوة بوو نةك اليةنانةوةكة لة طةأهةبوو ضونكةفةلسةفيشي لةذصرةوة هةر 

بةجمؤرة . )ئةو زانستةي لة ئاين دةكؤلصتةوة,  الهوتيات(صيدةلصن تيؤلؤذي  ث بوو كةتةششهةروةها بؤسةر ئةو

بةهؤي  ,ضونكة ماوةص زؤربوو فةلسةفة . انةوةكة وةرضةرخاندص بوو لة هزري ئايين و تيؤلؤذي هاوضةرضطةأ

ي ئةم سص انةوةية طةأةجنابوو بةالم ئةمألة تيؤلؤذيا و ئاين , تيؤلؤذيةكاين نيضةوة-موغامةرة فةلسةفية دذة

فةلسةفةي , فةلسةفةي ضيكي( ةوتص فةلسةفنييان سةر بة أكة هةريةكة, ؤذئاوايةفةيلةسوفة كؤنتنصنتالة أ

. انةوة شوصين خؤيطةأئايين تائةندازةص دؤستايةيت نصوان فةلسةفة و , ) ةنسيئيتايل و فةلسةفةي فةأ

اديكاالنةي سياسي رص أانةوةكة كة نة ئايين بوو و نةش تيؤلؤذي مةغزاص فةلسةيف بةريين بؤ دؤزينةوةي هزطةأ

وةك : ثاولؤس طةلص واتاانةوةيةوة بؤ لةأصطاي ئةم طةأ, واتة. خؤي هةر ئةوةش بوو صين طةأانةوةكة, .هةبوو

اتة زةمةين كةهنوويت و دوناوي تادةطرطةاسيت و أ, تاكطةري,  أووداوي شؤأشطصأانةئةلبةتة, أووداو, خود

ئةم طةأانةوةية  لةطةلص هةروةها . بةرباسكةوتن, ووداو دروستدةكاة أئةلبةتة دؤزي سياسي ك, تةبشري و دؤزيش

امصز كة شت بؤ توصذينةوةي فةلسةيف شصوة تيؤلؤذي سصكوالريستئسةرثخستة يأووي فةلسةفيشةوة دةرطا

.  نيشانبدرصةيامص ثارصزةري ثمصذووي و يان بريمةندص كةهنوويت و, تاكصيان , اولؤس وةك كةسص ث

هةرهةموو ) صين ئاطامبيين ئيتايل و زيزكي سلؤظةنسي وباديوي فةأ (نيان ئةجنامداوةةكان كة طةأانةوةكانووسةر

صرساليسنت ظنةك ئايين هةروةها ئون) يدن موحل, بصئيمانن(ئصتةيسنت , ) الهويت(فةيلةسوفن نةك تيؤلؤذيست 

ةفتار أ يانةوص نيضة ئاساةر و ئةلبةتة ناش مولتيكولتوراليستص أصذةطؤست مؤدصرن و نةك ث)ةردووناوينط(

لة ةوي ئةم سص فةيلةسوفة  بةجمؤرة ئ. نةش خودي ئايندا بكةن واولؤس ثةيامةكةي ثلةتةك نة 

سياسيص , ةدئةوةي فةلسةفةص سياسيبةقئايين لصدروست نةبوو توصذينةوةكانيانا كاريان بؤكرد فةلسةفةص 

و بةتايبةت زيزك و , هةويل ئةم فةيلةسوفانة , بةواتاصتر . سيص شؤأشطصأانةي لصبةرهةمهاتسيا, اديكاالنةأ

هةروةها اولؤسة و بردنةوةيةيت بؤباوةشي فةلسةفة و بريياريي و زمانةواين ئاينخستين ثبؤ لة, باديو 

) باديو ووتةين( ي ئيتةيست و تاكص شؤأشطصأ)سوبذصكتيظ"" (بريمةندص خودطةرا""وةك اولؤسيش ثووي خستنةأ



 

www.dengekan.com 

12/24/2007 

بو و انةوة  يان تيؤلؤذيا ببص بة سةرضاوة بؤ طةأي ئةوةي ئاينهةروةها لةبأ.  سةرمايةداري-و ئةنيت

سياسةت وةك , ةت سياس, شيكردنةوةي دةرووين, ة ئةوا فةلسةفةيؤذئاوايخوصندنةوةكاين ئةم سص فةيلةسوفة أ

  .بة سةرضاوة بوون )يشةي وشةزاينأ (زمانةواين و ئصتمؤلؤذي, بوارص بؤ هزراندن

بةالم ئةوي ئاماجنة لةم . انةوةية دةكا بة مايةي ووتين طةأتوصذينةوة لةمئةم كورتة نووسينةي ئصمة كةوابص 

 ثرسيارانةش  لة دووتوص ئةو. ةيةيةانةونووسينة طصأانةوةي طةأانةوةكة نيية بةلكو خستنةذصرثرسياري ئةو طةأ

بؤ : يةكةم ثرسيار بةجمؤرة خؤي دادةأصذص. دةبنبريتيمانة لةبةشصكيان ئةم نووسينة كاريان لةسةردةكرص 

ية بؤ أوونكردنةوةي ئةو ثصويسيت و ص فةلسةفيطةأانةوة بؤ ثاولؤس؟ ئةم ثرسيارة لةخؤيدا ثشكنينصكة يان طةشت

رسيار كة بووة بة مةراق بؤ ئةم نووسينة و لةو سةرةتا دووةم ث. ةدا ئامادةيةانةوةيت ئةم طةأشمةرامةي لة ث

بؤ انةوةكةي ئةم سص بريمةندة ئايا طةأ: فةلسةفيةش خؤيواالدةكا كة بؤ نووسينةكة ئامادةدةكرص ئةمةية

ؤئةوة هؤي ئةوةي بةجمؤرة ثرسياري دووةم دادةأصذين ب؟ تصناص جؤرة كؤششص ئةنيت نيضةيانةي لبؤينثاولؤس 

دةطةأصتةوة نيضة لة نصوةندي ئةكادميي فةلسةيف و تيؤلؤذي أؤذئاوا وةك دوذمين سةرسةخيت ثةيامي ئايين 

م هةرضي سصهة. ش تةماشادةكرص)تيؤلؤذيا(ثاولؤس هةروةها وةك تصكدةري ثصوةندي نصوان فةلسةفة و ئاين

صية كة ثس ض هزر و ض ديدص فةلسةيف اولؤث: بةستة طةشيت بةنصوابكا ئةمةيةرسيارة كة بؤ ئةم نووسينة مةث

امبصن و ئاط, زيزك( ئةو بريمةندانةي صنةوة سةري؟ ئةمة لةكاتصكابةخشص  دةطةأدةكارص بةو فةيلةسوفانةي ب

) الهوتناسي(  تيؤلؤذيا لةتةك بريي ئايين يان ضاترة بصذينصوةنديص ئةوتؤيان ثاولؤسدةطةأصنةوة سةر ث) باديو

 الهويت و عيلماين و تةنانةت -ري بري و ئةندصشةص فةلسةيف ناة بةأةضةلةك هةلطضونكة ئةم بريمةندان. نيية

بؤمنوونة زيزك ثؤست ماركسيستة و الكانناسص سياسيشة و باديوش هيواص طةورةي ,  ص سياسي ضةثيشنبريها

  ماركسيستص ئيتالية لةسةر- و هةرضي ئاطامبينة نيوشي كولتووري ماو بووةبة شؤأشي بةلةشةيف و شؤأ

رسيارة الهوتية  باشة ئةي بؤ طةأانةوة بؤ ثاولؤس و بؤ ث..أةويت فوكؤ و جوانكاريناس و مافناسص بةتواناشة

رسيار كة بؤ ئةم نووسينة كورتة بووة م ثوونكردنةوةي بؤدةكرص بةالم دوا و ضوارة ئةمةيان دواتر أئةبةديةكان؟

وصذينةوة فةلسةفيانة بؤ ئصمةي كورد ض فصربوونص انةوة و تنةوة ئةوةية كة ئةم جؤرة طةأبة ئامانج بؤ توصذي

 كة كوردي دةكةين) الهويت (لةيص زؤر لة نووسيين ئايين يان بابلصني تيؤلؤذي ئصمة لصرة طبةدةستةوة دةدةن؟

لؤذي تيؤشوصين ثؤيل ) داأماوة(بلصي كؤالثساوية يمان كة تاي ئةكادمينصوةند. لةي سفرةثوين لة وتوانا و ئامادةب

هةية و لة ) مةعريفي(ستمي صثادةبةدةر ئندة ئةكادميية لةبةرئةوةي كةموكوأصص لةأئةم نصوةئةمةو ,  و نةتيايا وو

ستمؤلؤذي  لةنصوان ئاين لةالص و ئةوةي ثصيدةلصن توصذينةوةي ئصثردص بوةتةوة تواناي ئةوةي نية هيض ثهزراندن

نيية ؤشنبريي ئيسالمي كوردي  نصوةندي أها ئةوةش كة جصي بايةخيهةروة. دامةزرصنصدي و ئؤنتؤلؤذي لةالص 

 لةنصوان ئاين و فةلسةفة تيؤلؤذي شوصين تصأامان نيية و دروستكردين ثرديش) ديراسايت(ئةوةية توصذينةوةي 

  . شتصكة لة زؤين فةرامؤشيدايةيان ئاين و هزراندن

 )يان سانت ثؤل ( اولؤسثسةرةتا ئةوة أووندةكةينةوة . صدةكاوسينة بةجمؤرة دةستثنوئةم هةندةسةي كةواتة 

كة  ,تةوةرةي يةكةم واتة اولؤس؟ارةوة ئةو اليةنة أووندةكةينةوة كة بؤ طةأانةوة بؤ ثرسيلةأصطاي ئةو ثكصيية؟ 

دواتر اولؤسة و خاندةكرص كة ئاماجنلصي ناساندين ثاولؤس تةربؤ أوونكردنةوةي كةسصيت ث, ضأة ةلص كورت و ط

 يرسيارةكاين تر كة هةريةكةي كاركردن لةسةر وةالمدانةوةي ثاوةش لةأصطدصينة سةر ناواخين نووسينةكة و ئة

ةم تةرخاندةكرص واتة بؤ رسياري دوووةالمدانةوةي ث بؤ  تةوةرةي دووةمبؤمنوونة. تةوةرص دصنصتةكايةوة

وة لصرة نيضة بة. ضةاش نيقسةكردن لةسةر ئةو داأمانة فةلسةفيةي هاتة سةر ثصوةندي نصوان ئاين و فةلسةفة ث

رسيارة هةروةها ثيةزدان و , باوةأ , لسةفةي لةوةدرووخستةوة قسةبصنصتةثصشةوة لةسةر ئاين فةتاوانباردةكةين

 بؤ وةالمدانةوةي تةوةرةي سصهةميش,ووندةكةنةوة و ةدي مرؤظيش أئاينيية ئةبةديةكان كة سروشيت ئةب
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 واتة (ة  هاوضةرخئةم سص بريمةندةي كةةانةوطةأكةواتة ئاماجني . ثرسياري سصهةمي نوسينةكةمان بةكاردةبةين

ان و ئةم تةوةرةية خؤي اولؤس لة تةوةرةي سصهةم دةبص بة بابةيت نووسينةكةمبؤ ث) باديو و ئاطامبصن, زيزك 

راندين فةلسةيف ئةم سص هز لةم تةوةرةيةدا ةتيترين تةوةرةي نووسينةكةش نيشاندةدا ضونكةوةك بنةأ

 ئةوا بؤ تةوةرةي ضوارةمةهةرضي . اولؤس بةرباسدةخرصبريي ئايين ثبريمةندة أؤذئاوايية تايبةت بة 

 الهويت لة  نووسيينئاسيتؤي واتة لةم تةوةرةيةدا طفتووط. أوونكردنةوةي ثرسياري ضوارةم بةكاردةبرص

 لصرة ئةوةش أووندةكةينةوة كة أاستة .دةكةين, كة ثصمانواية لةثلةي سفرةداية,  ؤشنبريي كوردينصوةندي أ

ةكادميي كوردي ؤشنبريي و نصوةندي ئ ئصمةي كورد الوازي توصذينةوة يةكصكة لة أووة ديارةكاين نصوةندي ألةناو

  ئةكادميي و أوناكبرييروندصش لةناو ئصمة هيض طصيدةلصن توصذينةوةي تيؤلؤذي و ئاينيبةالم خودي ئةوةي ث

جا دةنووسرص "" ئيسالمي سياسي ""ايننيية بةلكو ئةوةي هةية كؤمةلص نووسيين سياسيانةية كة لةذصر ناونيش

 ,يي سياسي ئيسالمني ائاطلةالص تصكدةري هةرهةموو , ئةوة بةرةي ثصنووسي ئيسالخموازةكان بص يان دذةكانيان 

 طصذةن و ئاذةوةي سياسي دروستدةكةن لةالصتريشو  ,تاريك و قةتراين دةكةنخودي ئيسالم و بريي ئايين ضونكة 

  .  نةك طفتووطؤي هزري

  

  اولؤس كصيية؟ ث: ةوةرةي يةكةمت

  
. نةكةي جيايةؤكرد طبةالم لة زمانة كانيتر. ؤية يؤنانيةكةية كة تائصستاش بةكاردةبرصط, واتة ثاولؤس, ئةم ناوة

بؤمنوونة وةك ثؤل يان سانت ةنسي ئينطليزي و فةأؤدةكرص بةالم لة بؤمنوونة لة زماين سويدي بة ثاولؤس ط

اولؤس ان ثلةميانةي نووسينةكةمبةالم ئصمة . دةكرصيش بة ئاثؤستؤل ثاظل بانط و لة أووسدةكرص ؤل ناوزةدث

 لةدايكبووة 10اولؤس كة لة سايل كصيية؟ ثبةخؤي ) ؤليان سانت ث (اولؤسثبةالم بابزانني . بةكاردةبةين

يامص ة ثكة, ةيامةي دةستيداص بالويكاتةوة  تيؤلؤذيية و لةسةر ئةو ثيدة برييارصنصرص مةسيحي و طةأةيامث

لصرة . ؤما و لةسةردةمي نصرؤس فةيسةري ئةودةمة لة قةنارةدرا لة أ,  ي ميالدي67لة سايل , ةرا بوومةسيحيط

ئةم . مةسيحيي "" وةسيتنامةي نوص""وناكيبرياين ئةوةش لةبريكةين ئةم الهوتية يةكصكة لة نووسةر و أنابص 

 يان لصناوة)يان سؤل(""ساولؤس""ة ناوي  بنةمالة جووةكةي كوة دوو ناو بو كةبريمةندة مةسيحيية

ياوة الهوتيية لة سةرضاوة ئةم ث. ي لصدةنرص) ؤلسانت ث(ناوي ثاولؤس ةيامي مةسيحي  ثرتنةوةيثاشهةلط

ئةو دةكرص ضونكة شوصين لةدايكبووين تارسؤس بووة كة تارسؤس بانطاولؤسي خةلكي  وةك ثتيؤلؤذيةكانا

هةروةها زؤربةي سةرضاوةكان ثصداطريي . ؤ دةكا و توركياي ئةمأوةسيالي ئةوكاتةدةكةوتة سيدةمة تارسؤس 

خولياي بالوكردنةوةي ةل ئةوةي كة لةطيشةص جووي تصدا بووة بةالم أاولؤس بةخؤي لةسةرئةوةدةكةن  ث

. ةربص جوو بةسةريةوة كاريطدةكةوص ئايين لةوةةيامي مةسيح دةبص و خوصين مةسيحي لة لةشيا دص و دةضصث

كردنةوةي كاروباري بؤ بةسةر,  بةناوبانطةاولؤس بؤ دميةشقكة بة طةشتةكةي ث, بؤ دميةشق ةشتصكيش لةط

 و  دةكةوصتةسةر زةوي و بينايي لةدةستدةدا ضاوي بة نوري عيسا دةكةوص و كتوثأالي ديوارةكانةوةسيناطؤطةكان 

لة دةنطةكة )  ثاولؤس واتة( ئةميش )ساولؤس بؤ دوامكةوتووي؟, ساولؤس  ( قسةي بؤدةكاطوصلصدةبص دةنطص

ثاولؤسيش لة وةالما دةلص ضيتدةوص  ""ئةو كةسةي تؤ دوايكةوتووي, من عيسا م : تؤ كص ؟ ئةويش دةلص""دةثرسص

اش  ثبةالم"" هةستة سةرثيص و بأؤ ناو شار ئةو كات دةزانص ضي ثصويستة بكرص"" ثصيدةلص) واتة مةسيح(ئةميش 

 و ئةوانةش كة لةو سةفةرة لةتةك ثاولؤس دةبن صتةوةدةطةأبيناي بؤماوةص كورت دصتةوة هؤشي خؤي و 

كة ثاشان ,  ئةمة كة بة قةويل ئاليصن باديو أووداوة .شايةيت لةسةر دةنطةكة دةدةن بةالم كةسةكة نابيننن
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زؤريشي  .مةسةلةي مةسيحيبوونةكةي ثاولؤس بةبص ئةمالوئةوال لةسةر ئةم أووداوة وةستاوة,  دصينةوة سةري

واتة , كة هصشتا هةر ناوي ساولؤسة,لةوص ثاولؤس. اولؤس و هاوكارةكاين أصكاي دميةشق دةطرنةبةريثصناضص ث

. خةريكي بالوكردنةوةي ثةيامي مةسيحي دةبص و عيساش وةك كوأي يةزدان ناوزةددةكا, ناوة جوةكةي ثصوةية

,  بة مةسيحيواتة لة جوةوة , اولؤسدةكا بة ث لة ساولؤسةوة ش كة بامسانكرد كة ناوبراوووداوةهةر دواي ئةو أ

 قيين جووةكاين دميةشق لةأادةبةدةر ي عيسا لة كليسةي مةسيحي و باوةأةورةشداكؤكيكةرص طو بة 

ئةمة بةخؤي  .هةلدةستصنص بؤية دميةشق بةجصدصلص و لةطةل هاوأصكاين أوو لة ئوروشةليم دةكا

ؤس و هةروةها ناوطؤأينةكةشي لة ئةو شصوة دةستثصكردنةي ثاولشصوةدةستثصكردنص سةخت بوو ضونكة 

دميةشق خوصين كة بؤخؤي برييت بوو لة طؤأيين ئاينةكةي بة ئاينص تر لةوةدابوو لة  ساولؤسةوة بؤ ثاولؤس

ئةلبةتة وةك ساولؤس و وةك كوأي بنةمالةص , ئةوانةي ثصشتر ثاولؤسيان دةناسي,  جووةكان.خباتة كاسةوة

ة عيسا دةكا و ئةجمار وةك كوأي يةزدانيش لةقةلةميدةدا بؤية سةيريان ثصدةهات كة ساولؤس باس ل, جوو

, بؤ ناوص عيساي , ضاويان بةراينةدةهات ساولؤس ببينن بووة بة مةسيحي و ئةجمار ناوخيؤشي بؤ ثاولؤس 

ص و ئةمة كة ذياين خستة ذصرمةترسيةوة وايلة ثاولؤس كرد لة ترسي جووةكان ئوروشةليميش جصبصل.طؤأيووة

يان توركياي ئصستا , ةندةوة كة ئةمأؤ دةكةوصتة أؤذهةاليت ناو,  واتة تارسؤس(وصين لةدايكبووينبطةأصتةوة ش

   ).دةكا

دةبص بة بوصذةرصكي تووندي مةسيحي , ةسةريدواتر لةأوانطةي فةلسةفيةوة دصينكة , ووداوة ثاولؤس ثاش ئةم أ

 عيسا دةبص و تةنانةت هةندص لةم أوةوة بة طةأيدة ئاينيص كة ئاماجني بنةأةيت ناساندين بريؤكة ئاينيةكاينو 

تيؤلؤذياي طرينطيش لةم بوصذةرةييةي ثاولؤس ئةوةية ئةم ثياوة  ثصيوابووة . ي دووةمي عيساشي دةزاننكؤث

ئةلبةتة ثاولؤس ئةوةي كة عيسا .  و بةسةروةري عيسا هةروةها بة دادثكردن بة عيساةأمةسيحي برتيية لة باو

 بة يةزدان ئةم ي عيساوة هةبووةدةطةأصنصتةوة كة ئةم اليةنة ثصوةندي بة باوةأ ةروةربووة بؤ ئةوةيدادث

ةكان يا لةأصطاي باوةأةوة مرؤظيةزدان تةنباوةأةش وةكيتر سةرضاوة لةو ديتنة تيؤلؤذيةوة هةلدةطرص كة 

بنةبأ و بؤية باوةأهصنان بة يةزدان بؤ عيسا و تةنانةت بؤ ثاولؤسيش مةسةلةص .  نةك شتصترجيادةكاتةوة

كة خؤي لةو هزرة ئاينييةدا قةتيسدةكا كة ثاولؤس , وةيل بليمةيت و دانايي ثاولؤس . زصدةبايةخداربووة

 و تاكايت 50الين  لة ماوةي ساؤلؤذيةكان بؤ ئةو نامانة دةطةأصندرصتةوةبؤ طةلص لة نصوةندة تي, هةلطري بووة

) نامة ئيجيليةكاين( يستلةكاينيي أؤذئاوا بة ئصثثاولؤس لةنصوةندي تيؤلؤذ, بةواتاص تر. مردين نووسيووين

. نامة بؤ ئصثصسيانةكان, مة بؤ كؤرينتيانةكاننا, ؤمانةكاننامة بؤ أ ( نامانةيكة ئةوةش بريتيية لةو, ناودارة

باشترين سةرضاوةن  كلصسة جؤراوجؤرةكاين نوسيووة كة لة بنةأةتدا اولؤس بؤث) هتد....و,نامة بؤ طةالتيانةكان 

ثصيدةوترص لةوةش بطةن كة ةن بةلكو ةي بيانةوص لة هزري تيؤلؤذي ئةم ثياوة بطةر بؤئةواننةك ه

 هةر لصرة .""وةسيةتنامةي نوص""بة بناغة بؤ  ضونكة هةر خودي ئةو نامانة دواتر بوون""  وةسيةتنامةي نوص""

بةسةر نووسةراين ةريص مةزين ريطيان فصربوونة تيؤلؤذييةكاين كاثاولؤس نامةكاين , بائةوةش بلصني

بؤمنوونة (داوة ي مةسيحي هزرثةرةيان بة وة بةجصهصشتووة و زؤربةي ئةوانةش كة شةوةسيةتنامةي نوص

 ضونكة ئةوانةي سةرطةرمي ديتين .ةورة دةزانن سةرضاوةص طاولؤس بةث) هتد....كالظن,  لؤتةر,وستينؤسئاط

سؤزئامصز  بة زمانص سادة و انبةديدةكةن كة زؤربةيةيشتين يةزدانني لةو نامانة بريياريص تيؤلؤذي ئايين و تصط

 لة هةندص  دةكةناولؤس باس لة جؤرة الدانصكي ثهةندص لة سةرضاوةكانيشتةنانةت  و *نسراووةوانبصذي نوو أ

ووي تيؤلؤذي و هزرييةوة  بةهةرحال ئةو مةسيحيةتةي ئةمأؤ لة أؤذئاوا هةية لةطةلص أ.لة فصربوونةكاين عيسا

 يان هةندص لة أوناكبريية ئايين و تيؤلؤذيستة مةسيحيةكان صتةوة ثاولؤس دةطةأبوون و نامةكاينبؤ وانة و فصر

, لة نامةكاين . بؤئةوة دةضن طةر ثاولؤس نةباية هزري ئايين مةسيحي بةم ئاستة تيؤلؤذيةي ئةمأؤ نةدةطةيشت
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 بةرباسدةخا كة تاهةنووكةش بؤ ؤحي و يةزداينطةلص شيت أ, فيليثةر و طةالتةرةكان, بؤمنوونة وةك أؤمةرةكان

 تريشي مةسيحيةت وةك يني ئةم نامانة و نامةكالةأصطا. ؤناوا بابةيت طفتووطؤذئذةكاين أفةيلةسوف و تيؤلؤ

ةكاين  بةالم ئةم ئةمة لةأصطاي خستنةأووي باوةأشت كةسصصتةبةرباس كة شوصنصكة بؤ لةئامصزطرتين طشتص دصن

ئةو هةر . ةي نامةكاين باس لة يةزدان و خولقان و شتة باشةكان دةكااولؤس لة زؤرب دةكا ضونكة ثعيساوة

مةكانا هةن بوونة بة سةرضاوة بؤ طفتووطؤي فةلسةيف ةكردن و مانايانةي لة نا ئةو أاظنامانةش يان ضاترة بلصن

كة  , انةوةي ئةو سص بريمةندةشطةأي هؤئةلبةتة . ؤذئاوا جا ئةوانة مةسيحينب يان جووطةلص لة بريياراين أ

وانبصذي و فةلسةفة  بؤ هصزي بةهائامصزي و ئةو أاولؤس ديسانةوةبؤ سةر ث, ئصمة اليسةرةوة ناويامنان هصنا 

بةالم ئةمة ماناي ئةوة نيية كة بؤضووين قووتاخبانةيي . ةاننيية دةطةأصتةوة لة نامةكاين ثاولؤس دا ثئاين

ؤتستانت و ثأ, ئارتةدؤكس  (استة كليسةيةكاناأطشت ئ, مةبةست. امة و فصربوونةكاين نةبصجيا جيا بؤ ن

 ئاينيةكاين) عةقيدة( ناكةن و لةسةر يةك ئاست دؤكترينة ياوةوةك يةك تةماشاي هزري ئايين ئةم ث) كاتؤليك

بؤضووين جياجيا بؤ ديتنة ئاينيةكاين ثاولؤس تابلصي هةية ضونكة ئةم ثياوة ئاينية بؤ , بةواتاصتر. ةناكةنأاظ

بة ثةناطاي مةسيح دةكا بة بناغة و مةسيحيةتيش دةكا بة جاردا بووةالة دوكة يةي يةو ديتنةئاينأووكردنةوةي ئ

  .زامةندي طشت تايفة و ئيتنص نةبصبؤضوونةكاين وةكخؤي شوصين أةثالثشت ئةمةش لةسةرصترةوة كارصوادةكا 

 تةقليدي نةبووة و لة دواتر ئةوةي زصدةطرينطة لة ذياين هزري ئايين ثاولؤس ئةوةية ثاولؤس كةسص ئايين

كوجني كليسةكانا دانةنيشتووة بةلكو ئةم خواناسي و عيساناسيةكةي بةيةكتر تصكةلكردوة و بةهؤي طةأان و 

بطرة زؤرجاريش لةو طةأان و سةفةرانةي دةردةسةري و مةينةتيص زؤري . سةفةرةكانيشةوة ئةوةي طةياندوة

ثةيامي أاستةقينةي ئةم . هةر بةردةوامبووة دين ثةيامةكةيضةشتووة بةالم هيضكات كؤلنيةداوة و لةسةر طةيان

أصطاصكيش بووة بؤ ةوة  ثاولؤسبووة بةالم ئةمة لةاليةن) عيسا(اين يسوس ك)عةقيدة(كة أووكردنةوةي دؤكترينة 

ي ئةو تصكةلكردنةش لة داين مانا بة بووين زاناي و دانا. يش)يةزدان(زانني و تواناي خالق , أوونكردنةوةي داناي

  . بة أووين ديارة) بؤمنوونة لة نامة بؤ أؤمةرةكان(لةالي عيسا و خالق لة نامةكاين 

و ثاولؤس لة ئةدةبياتة ) مةسيح(عيسا ,  بة ثاولؤس ووترا ئةوةش دةلصني سةرباري ئةوي اليسةرةوة تايبةت

بةالم بؤ .ي بوونةتيؤلؤذية هاوضةرخةكانا بةجؤرص تةماشادةكرصن كة ئةم دوانة أاطري سةرةكي ئايين مةسيح

جياجيا بةكاردةبرص و طشت ئارطومصنتصكيش كار بؤ أاظةكردين  )بةلطة( طومصنيتشيكردنةوةي ئةم اليةنة طةلص ئار

ضونكة كةسصيت مةسيح و كةسصيت ثاولؤس هةروةها دةربةدةري و دواتر شصوةي .اليةنصكي ئةم مةسةلةية دةكا

 بةالم ئةوي كة دةشص لة .ونكردنةوةي ئارطومصنتةكان هةية أومردين هةريةك لةم دوو كةسةش ماناي خؤيان بؤ

أيزي ئارطومصنتةكان وةك خايل جياكارة ببينرص ئةوةية مةسيح بناغةدانةري مةسيحيةتة نةك ثاولؤس و 

دةبوو واتة مةسيح و ثةيامةكةي نةباية نة ثاولؤس . ثاولؤسيش أوونكةرةوة و داكؤكيكةرة لة ثةيامي مةسيحي

ئةمةو ئةوي ثاولؤسي دروستكرد ثةيام و شصوةي مردنةكةي .سيشثاولؤمةسيح و دواتر   قووتابيةكايننةش

مةسيحة ضونكة شصوةي مردنةكةي مةسيح جؤرة ئةفسانةيةتصكي لةثاشخؤي جصهصشت كة دروستبوين ثاولؤس 

 كة ئةوةش كة زؤر سةيرة لةم بةينة ئةوةية كة ثاولؤس دةستيداية بالوكردنةوةي ثةيامص. شتصكي حةمتي بص

ة بوونةوةرص ئايين ةي دميةشق ثاولؤس سةرلةبةر بووبي ئةو أووداوبةالم دوا. تر تائةوثةأي دذايةتيدةكردشثص

  .يشي لة بوذانةوةي باوةأي ئايين مةسيحي ديتر و أؤلص مةزن
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