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  په اروپا کې د دين و سياست تاريخي ــ ټولنپوهنيزه ارزونه
  دريمه برخه

 
  مسيحي دينواکي 

ه او د مسيحيت شپه او ورځ) تبليغيانو( تر دې وروسته مسيحي ميسيونرانو  ان يوه ک کاره  د خپرولو لپاره يې پر 
ې  لې پيل ک لې اته سوه. هلې نېدا هلې ېدې او په دې موده کې دومره پر مسيحيت ته ورننوتې چې په   کاله وغ

واک يې د يوه بېساري اروپا کې ه ومونده  يو موټي ديني    . ب
واک ي د پاپ د دغه  وونو سره سمه تر غوږو پورې.  په الس کې ول وا دين  په هغه ليدل چې ټولنه د کليسا له الر

نې  ډوب کې و هره يې پهشوې او مسيحي شوې پر و ستر ه بې پ وونه او پرېک ه؟ «  الر ن ای » ولې؟ او  پر 
  . کوي 

ې وه ؛ پاپ  مسيحيانو دغې وړتيا او پياوړتيا چې ه پاپ و کليسا ته ور پر برخه ک چې په  زړور ک په خپله خو
ې ونغاړي  سياسي چارو کې  ون ته م   . مخامخ 

ې پر وړاندې دولتونو ته ډېر شوی  دوی پوهېدل او وېرېدل.  يالی شول ونه»نه « د دې پرېک چې د مسيحيو شمېر ز
رد سره کوي  او  ې مالت پرې را  به و ويل ، ټول» نه « چا يې پر وړاندې  که. په يوه غ د پاپ د هرې پرېک

ي او يوه ې   .هم په واک کې پاتې نشي  شپه به پا
   

  ترمنځ النجه  د دين ودولت
ي کونستانتين را ای نه نيسي خو کليسا  پاچا ه هم  وروسته منل شوې وه چې کهتر لوم ت کې  په کليسايي جوړ

  .پرستيژ ورکوي چې نور اشراف ترې بې برخې دي  هغه قانوني به
ي اوتو ( تر کيسر  دا آر   .يوازې همدومره وه چې پاپ د کيسر سر نه ور غوړاوه. پورې چلېده ) لوم

ه برخمن خدای په استازيتوب کيسر ومانه ؛ ويېد سر غوړولو مانا دا وه چې پاپ د     . شو  ټاکه او له خدايي مالت
پوه  تونو کې راغلي چې په» سېنوهه«د مصري رن م لرغوني مصرکې په ياد د هر فرعون د . همدا دود وو  هم ک

ۍ ورځ ان ورغوړول او له دې سره  د امون کاهنانو په معطرو تېلو د هغه  واکمن پر لوم داسې باور  يېسر و 
وندې خداي ته ورسېد او د امون   . ترسيوري الندې شو  خپراوه چې 

ای شوي ته وايي » کرېستوس «  په يوناني ژبه ندونه.هم غوړک ر ته د کليسا دا  ورته  مصري تيولوژۍ ته ز
  .وايي خدای ، عيسا د پاچاه لپاره غوړ ک کاري چې

لو په ی . د سر غوړولو ډېره تلوسه درلوده  په الس  هيله د پاپمسيحي پاچاهانو د مذهبي پرستيژ  » اوتو« لوم
ت  کال د ختيز فرانک پاچاه شو ؛ ورسره٩٣۶پر  چې ديوې سيمې د ټولو کليساوو مذهبي (  يې په ستر بيشوف جو

ې . خپل سر هم غوړ ک ) مشر  وو ؛ په لوي د کيسر تاج »اوتو« چې وروسته  کاله ٢۶تر دې پې ديزه پر سر کې
تيا په برخه شوه او هغه دا چې د نورو مسيحي واکمنو په پرتله ان ای شوی  اروپا کې يې يوه نوې  خدای ( غوړ ک

  .کيسر شو ) منلی
ي پوهاوی٩٣۶ـــ ١٠٧٢د  دومره  کلونو په موده کې د سياسي واکمنو تر منځ د سيمه ييزو کليساوو پر وړاندې خپلمن

ۍ. د ټاکنې بشپ واک يې په الس کې وو  مشرانو پياوړی وو چې د کليسايي دولتي او  پر يوولسمه پې
مطليقيت يې له خن سره  دوه اړخيزې مرستندويې شوې چې د روم  يوه بلې ته ډېرې نېژدې او داسې واکمن کليسايي 

اوه او ويل يې چې. مخامخاوه  ه د د روحاني چارو لپاره د عوامو  رومي مذهبي کره کتونکيو دا چلن نه خو په خو
ۍ همداسې روانه وي، يوه ورځ به. چا ټاکنه ناسمه ده  من ول چې که دا ل نې  دوی اندې ان ې او  مذهبي زده ک

ای به يې واکمنو ته ت وبايلي او  تينولي ونيسي  نېژدېوالی او هغوی ته خپل ارز   . رې
د . درلود  ورسره وو او هم يې مذهبي اړخ د پاچا مالت پر وده وه چې هم په دغه بهير کې يوه نوې اريستوکراسي مخ

ل شول چې له ي ورو ، ورو همدغې اريستوکراس ته ورک ل کېده  کليسا وا   . دواړو سياسي ــ مذهبي اړخو قانوني 
ت ت په الرکې د دغه نوي سازمان په ارز ه يې پرلپسې  پاچاه د سياسي واکمن د ټين وپوهېد او په خپله خو

له بيشوف ټاکنو ته    .مال وت
له پاپ د کليسا په سازماني چاروکې د پاچا السوهنه او د هغو بيشوفانو نومونه يې له کليسا  د خپل واک کمزورتيا و

ي پرته ټاکل شوي ول  وتوږل   .چې د ده له خو
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 پاپ هغه بيشوف بيا وټاکه چې» مايلند« ته په بې پرواي د  روم » لورم هاينري «   کال جرمن پاچاه١٠٧۵پر 
ينې وروسته پاپ  د پاپ. الېکساندر له کليسا وېستلی وو  ور « الېکساندر تر نېژدې م ري له  په دې اړه »اووم 

اليا کې هم د خپلو پلوي بيشوفانو  راوه او اليې په اي تنه غوږ ونه  ېد خو پاچاه يې پر غو لورم هاينري سره وغ
ل  ايول پيل ک   .ای پر
يتوبه يېپاپ د دغه چلن له امله ه  د پاچا سالکار وغانده ؛ د کليسا له غ وا تنه يې  چې که ويوست او پاچاه يې و غو

ي   له به ونه مني همداسې   . ده سره هم وک
يتوبه د پاپ له ټولنه کې هر   په غندل شوي. درنه سزا وه   يوه برخې کول بې يې خوا د چا غندنه او د کليسا له غ

وک به تورن شو چې د غندل شوي مرسته.  په خپل الس وژالی شو ډول مالت بايله او هر چا ې ، هغه  که  يې ک
الی شوه . هم غندل کېده    . د غندنې سزا يوازې پاپ ب

ه ټاکل شوي ول او پوهېدل چې پاپ يې لرې کوي ؛ د پاچاه خوا ونيوه او زړور  د جرمني بيشوفانو چې د پاچا په خو
ه ور وبلله او د پاپ په د همدغه خوانيوي  هاينري  کال١٠٧۶پر . يې ک  تنه  ډاډ د بيشوفانو غون د لرې کېدلو غو

ه  ه د يوه ليک په ترڅ کې د هاينري له لوري د مايلند بيشوف  د دسامبر  کال١٠٧۵د  پاپ ). ١٣(يې وک  پراتمه نې
وول شي  وغندله او ويې ويل چې سمالسي دې ټاکنه ې ته غاړه کې   .د روم پرېک
وکيو  يک داسې مهال خپور شو چې تر هغه دا ل ه د کليسايي چارواکيو ټاکنه او د کليسايي  وړاندې د عوامو په خو

  .ناسم بلل شوي ول  پلورنه
ردو کليساوو يوازېنی  د همدغه کال د مارچ په مياشت کې پاپ خپله يوه وينا ان د  ه چې په هغې کې يې  خپره ک

ودلی وو ينې توکي دا دي د دغې اووه ويشت .واکمن    : توکيزې وينا 
تن ـــ ی دی) خدای( د رومي کليسا بنس    .اي
ۍ لپاره دی  ـــ ردې ن   .د روم پاپ د 
الی شي ) پاپ(يوازې دی  ـــ   .بيشوفان ټاکالی ، لرې کوالی اوب
  .يوازې دی کيسر ټاکلی شي  ـــ
لوي  ـــ ې ک   . رد اشراف به يوازې د پاپ پ
ي يوازې دده نو ـــ   . م به په کليسا کې اخيستل کې
ای شي چې کيسر بېواکه ـــ ي  دی ک   .  ک
ه ماتوالی نشي ، دی په خپله هغه اړوالی شي  ـــ وک دده پرېک   .هې
ای  ـــ ه نشي ک وک د ده په اړه پرېک   . هې
ې ده ته  ـــ تپې   .وړاندې کوي  هره کليسا به مهمې ر
کله تېروتې نه د ـــ لې ليکنې رومي کليسا هې ي  له) بايبل(ه او د سپې کله تېر نه و   . وونو سره سمه به هې
والی د اتباعو متابعت دی د واکمنو پر وړاندې ـــ   .… شي   شن
  

ان ونه سپاره  لورم هاينري ه کې پاپ ته    . د دين ودولت تر منځ په دغه روانه توده ج
ه چې تر دې  کال په پيل کې د پاچ١٠٧۶د هغه پر وړاندې د پاپ نده ک ر ې ته د بلې وينا په ترڅ کې  اهانو غون

يتوبه غندلی وويسته او ټولو .پاچاه نه دی  لورم هاينري وروسته ې وروسته هغه د کليسا له غ ور سره يې شل ور
وونه ه چې نوره يې خبره ونه مني  اتباعو ته يې الر   . وک

ې سره جوخت پاچاه د جرمني بيشوفانو  . مالت وبايله او پر وړاندې يې د مخالفو شاهزيو ډله جوړه شوه له دې پې
ه دوی اوه او له هاينري ر ي موږ به دې نور د پاچاه په نامه و نه   تر هغې چې دې پاپ ويې ويل ورته مخ و  ونه ب

  . پېژنو 
ېد او د آلپ  .د پاپ تر ليدلو پرته بله الر پاتې نشوه  هانري ته ه مخ پر روم بېچاره له جرمني وخو غرونو له من

نه ترې وغواړي  نده وو . روان شو چې پاپ وويني او ب نې خو وده او يوه اوبل لوري ته  ان نه ور په پای  .پاپ 
ې يې ور  کې» کانوزا«مه په ٢٨کال د جنوري پر ١٠٧٧د  کې يې تر يوه کال اللهاندۍ وروسته   پاپ وموند ؛ پ

ل شو ې او وب ل ک   ).١۴(ک
وده چې ي ماتېد هاينر ومره زورور دی  و ندولو ډاډه شوه چې د اغېز په سيمه  زور په کليسا د دغه .دين  ر

ې ه نه دی پرته کې يې له خو ولو جو نو په شعور کې همداسې  وک د سر خو  او تر هغې چې مسيحيت د پر
ای شي  واک کمزوری نک وک به د روم    .واکمن وي ،هې

نو په اړه د يو ته  کليسا دغه اټکل سمد عامو پر ته ؛  وو خو سياسي واکمنو ک چې په چاروکې يې خپلواکي غو
کارېده  روم  لی نه  لورم هاينري. سپې نې وروسته همدا المل وو چې  وو او همدا چې واک ته  الهم ډکزړی تر ب

تې ته اړويست  ل او پاپ يې تې   . ورسېد پر روم يې ور ودان
اليا اوسېد لسبورګ «  )نورمان (ونکي د سهيلي اي تېدلي پاپ  ته» اېن ي شول او هاينري يې له  د ت ور مالت ري

ي رومه بېرته   .په سالېرنو کې وم  پاپ بيا هم له وېرې روم ته رانغی او جالوطن. ته اړ ک  شات ړن ک
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ه ) دويم پاشاليس ( پاپ  ل يې وويل چې د هانري بيا لوبې را واخ. د هانري پخوان سزا ور نوې ک يستې او دا 
نې لپاره به ي او اورشليم ته به والړ شي  ب ون وک وکې  پاپ نور د ده په خوله ونه غولېد او دهغه . په صليبي ج

م هانري (زوی    .يې پر وړاندې په غې کې ورته ونيو ) پېن
م هانري خپل پالر ونيو خو هغه ژر ترې تېد او  پېن ه » لوتي « وت شمېر شاهزيو . شوته ک په لوتي کې يې 

ۍ ١١٠۶هرکلی وک خو مخکې تر دې چې بيا کومې نوې النجې ته الس ور واچوي ؛ پر   کال يې هماغلته له ن
ې شوې  ې پ   .ستر

م هانري هم ډېره موده د روم په غې کې پاتې نشو او د پالر الر يې ونيوه  دويم پاشاليس بندي ک او اړ  ده پاپ. پېن
ي  ويست چې د بيشوفانو د ټاکني واک ترې واخلې او د کيسر تاجيې    .ور پر سر ک
تنه ومنله) کاليکست  دويم( پاپ   کال١١٢٢پر  م هانري غو ه  د پېن ون په ترڅ کې پرېک او د يوه دوه اړخيز ت

ي » يوازې«وشوه چې پاپ  ون وک ونه کې  ای . د جرمني پاچاته اجازه ورکوي چې د بيشوفانو په خو غوره ک
رتيا لوړه کوي  به هرومرو پاچاه ته شوی بيشوف ي او . د مل تې تېرې په دې اړه پاچاه د بيشوف ټاکنې له سيده ر

ه وټاکل شي مني چې لوړ پوړي روحاني چارواکي   ).١۵(دې د پاپ په خو
ۍ له لسمه پې تنه او د خلکو په زور و  دوولسمې تر پېن بشپ مالت دين و دولت سره پورې په اروپاکې د پاپ په غو

ه ، ورسره ه خپله ک ت دين هم دولتي شو   شول او که يو خوا دولتونو ديني ب   .جو
ۍ ( په درېسوه کلن ديندولتي پېر  ن پې دغو دواړو خواوو په . ولکه کې ول  کې پاچاهان و دولتونه د کليسا په) من

واکونو په کارولو د ې ساتلې او هغه داسې چې  يوه او بله د خپلو اروايي او فېزيکي  پاپ خپل سايکالوژيک   
ي اغېز کاراوه او پاچاه له تنه کاراخيسته واکه  ژاندارمري  ـــ پو تل د پاچاه تر هغې اوچته او  ،خو د پاپ غو

ل کېده  ۍ    .لوم
نو چې په خپله  هغو تر دې وروسته، ماتيزم پر  و او السو ته د دو ه يې خپلو پ يرونه ور اچولي ول ؛ يو ز خو ن

ه مخيز د پاپ ني د مريانو ب ۍ کې  ژوندانه ومونده او د ور تنې په ک ې او غو هر ډول خپلواکي يې د هغه د خو
  .وبايلله 
که په برخه شوې چې پوهېده پاپ واکمنه واکمني يې  ي چې دا دومره  ه نه پوهې او خپلواک شعور  پلويان يې په 

لو. نلري  واک د خلکو د پوهېدلو مخه ونيسي او تل ۍدغې پېژند ير ک چې په ټول  په تياره کې  يې پاپ دې ته 
  . وساتي

ۍ پورې اوږد شو  لسمه پې تنو او. تياره پېر له دوولسمې تر پېن و هره هغه  په دغه پېر کې د انساني اړتياوو، غو ه
و او . نه وه ؛ په ټپه ودرول شوه  وونو سره سمه برخه چې د کليسا له  ه فلسفه له سختو ستون ې تو ان په 

  . زغمل کېده  مخنيوي سره مخامخ شوه او يوازې د سکوالستيک کليسايي منطق په چوکاټ کې
تپوهه  پوهنتونو کې ه هم چې په يو شمېر دولتي  که او داسې ) حقوق(رياضي ، هندسه ، کيميا، طب ، ادبيات ، ر

ې بهير  نور لوستل کېدل ار الندې وو او ټولې هغه برخې په کلکه يېخو د زده ک وونو  تر  چې له ديني الر 
ل شو  سره  ای په کې ورک و ته  ای يې ديني زده ک ې نه وې؛ ترې ووېستل شوې او پر    . همغ

مکواک  هنر هم که چې ټولنه . چوپ ته ور وکاږل شو  )فيوډاليزم ( له ټولنې خپله لمن ونغاړله او د کليسا او 
اینشت واک  کليسا او فيوډاليزم پيسې درلودې يوازې.  منه وه او هنر وده په کې نشوه ک او همدوی دواړو په مالي 

رۍ او بوتتوږنې په. ور ووستالی شو  هنر په خپله ولکه کې ور ه او  دغه ل کې ودانيز صنعت ،ان خورا وده وک
ونه او داسې  پرتمينې کليساوې ، برجونه  .نور ودان شول ،ما ، پلونه ، ب

  

     دين دشتمنيو لپاره
ياوې  د دې لپاره يې يو شمېر الندېن سرچينې موندلې . د دينواک په ټوله موده کې کليساوې د شتمنيو پر زېرمه ل

   : وې 
رد سره دخدای دخو په هيله کليسا ته ينې مهال هغه  لې يا يې  ـــ شتمنو مسيحيانو د خپلو شتمنيو يوه برخه او  ب

ودلې  يراثم   .پرې
لونه لو لپاره ـــ کيسرانو او امپراتورانو د کليسا د خو او مالت ن ل  کروندې ،    .او داسې نور ورب
يو د بيشوفانو د مالت موندلو لپاره انته ور ماتول  ـــ اشرافي ک   .هغوی په مالي الرو 

نه کول او تر مرګ وروسته يې د شتمنيو يوه برخه  هودون دوی د کليسايي آرونو له مخې. ـــ بيشوفانو ډېر شتمن ول 
  . پر نېژدې خپلوانو سربېره کليسا ته پاتې کېده 

ردې کليساوې اړ وې نو ټاکلې برخه روم ته واستوي چې ـــ    . د خپلو 
و کې ـــ کليسا په ه  نيول صليبي ج   .شويو غنيمتو هم خورا شتمنه ک

ي ناه پاک ک ناهکار له  ی وو چې  انته واک ورک ناهکار يې تر مرګ ـــ کليسا  وروسته  او هغه موده چې يو 
ي  جنت ته ه ک ناهکار اړ ترڅ په دغه. د ت په الر کې په پاکوونکي اور کې تېروي ؛ ور لن ينې  کې  وو چې 

ي ي  او ورسره کليسا ته عبادتي چارې ترسره ک ه پيسې ورک   .هم 



 
 

 
  ٦از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ډېرې شتمنې شوې او پر نغدو پيسو سربېره يې هنري توکي، ارتې کرنيزې  له دغه راز پورتنيو الروچارو کليساوې
لونه ن ونه او  ای شول  مکې ، ب په  درلوده نو هغه  اړه  پورې روم پر برخې دا چې د دغو شتمنيو ټاکلې. خپل ک

واکه هم ن له ستر اقتصادي  واک تر  ۍ کې د روحاني    . برخمن شو ن
تون ايې وې او د ل و کليساوو مشر(  و واک يې د کليسا د مشر، بيشوفپه سيمه ييزو کچو هم کليساوې ډېرې ب ) د 

ن اړتياوې له همدغو پيسو پوره کېدې او خورا شيک ژوند يې کاوه . و کاردينال په الس کې وو  سره له . د دوی ور
کاره ودونه ای دې چې دوی  ي چېخو وي نشول ک ه جنسي تندې  ينو په د مالي وړتياوو په مرسته يې ل کې پ

وونو ډېره پروا نه کوله او په دې اړه يې ماتولې   .  د کليسا د الر
ای شول  د کليسايي چارواکو نېژدې خپلوان هم د هغوی شتمنيو ته د السرسي له امله   .خورا ب

ت ، ودې او پراختيا د دين د کليسا ډېره شتمني په دغه ل کې پرتمينې کليساوې جوړېدې ، .  لپاره کارول کېده د ټين
ندی روحانيون  او د ټولنيزو  ې تنخاوې ورکول کېدې وو ، اړوند روحاني چارواکو ته  روزل کېدل، دينې تبليغ 

ي روغتونونه ، مرستونونه چارو په برخه کې وون   . خورا بېوزلو سره سيده مرستې هم کېدې او له جوړېدل او 
   اروپا او اسالم 

واک د افريقا له شماله د موراکو له الرې د اتمې ۍ په پيل کې د اموي امپراتورۍ مسلمان سمندري  تر سختو  پې
و وروسته اسپانيا  ه او د فرانسې تر سهيلي سيمو ) اندلوس(ج ه ک وتانو لويديزه پاچاهي يې ړن ته ورننووت ؛ د 

  . پرمخ والړ 
ای کېدلو سرهپه اندلوس کې د مسل ای پر  ه پيل شوه » کوردوبا« د  مانانو له  ته راغی او ه اسالمي خالفت من

ای شي  چې ې په ترڅ کې. له دې الرې په ټوله اروپا کې نوی دين خپور ک ۍ تر دويمه  د همدې ه د يوولسمې پې
ل  نيمايي پورې   .عربي واکمنو په کوردوبا کې نېژدې شپ سوه جوماتونه جوړک

وونو يې انان داسې مهال اسپانيا تهمسلم يو په تيارو کې ډوب وه او مذهبې  نيو پې د هر  ورننوتل چې اروپا د من
لې وه  ډول تي پوهې او پرمخت ال چوره ت ن دغې تيارې دين مسلمانانو د نوي. ازمېي ان سره د ختيز  تر ته له 

ا ور وسته ؛ رياضي ،طب، کيميا،ستورپو کلتورو تمدن نوې ل ؛ د ودانيو نوی ر هنه اوعربي شعر يې په کې دود ک
ې  ونه او کروندې يې په کې جوړې ک ولو کانالونه يې په کې و وېستل او ب الوه ؛د اوبو ل   .هنر يې و

اروپايانو له عربوسره داړيکيو په ترڅ کې د عربي ژبې د متونو په مرسته د کالسيک يونان تمدن وپېژاند چې 
ه ترې واخيستل شوه وروسته د رونېسانس  ته رات کې پراخه    .په من

ردې اروپا په پرتله د پوهې ،هنر،ودانيزو چارو، کرنې او په تېره د سياسي  اسپانيا د عربو تر واکمن الندې د 
ه ) زغم ( تولېرانس    . په برخه کې بېساري وده وک

ۍ په دويمه نيمايي کې  ل کېده او هغې ته له ټولنيز ــ کلتور» کوردوبا « د اتمې پې ار  ي پلوه د اروپا يو پرمختللی 
رانادا هم اوچت برم و پرتم ته ورسېدل   ). ١۶(ېرمه ، سېويليا او 

ه ساه واخيسته په اسپانيا کې د مسلمانانو له واکمن سره د خپل  دې چې دوی اړ ول سره له .  يهودو د هوساينې يو 
تې ژوند و دين رمه کليو پيسو پهد ټا اسالمي واکمنو ته  ر ه خوندي وساتي او د بل دين د درلودلو په  د هغوی  ورک

ايه له هغه پخواني وډ کې تر يوه  ۍ په دغه  الي ، خو بيا هم دومره شوه چې د ن ړانده انتي  پر لپسې مالي فشار و
يو راهيسې يې دغه مذهبي ټولنه اسکېر له ، وژله او د سېميتيستي اختناق و استبداده وژغورل شول چې له پې له ، ش

ووه نيو چاروته يې په کرار نه پرې   ).١٧(ژوندانه ور
ۍ په پای کې پاپ لسمې پې م الېکساندر ( د پېن ه او دويم ) شپ ه وک خه د مسلمانانو د توږلو پرېک له اسپانيا 

ۍ ايزابېال ( فېردينانت يې د هغه له مېرمنې  دوی د  . ونومول »  انکاتوليک پاچاه« سره جوړه د اسپانيا ) لوم
ت ردو يهودو او مسلمانانو د پېژندلو فرمان خپور ک په ترڅ کې د مذهبي رخې پر بنس واکمن د ټين چې له  د 

ونه تنه مخې يې نوونکي ډول ووژل شول د هغوی زر ل شول په زړه بو   ).١٨(او پاتې يې وش
وارلسمه پې او تر  ۍ را وروسته په کونستانتينوپل کې د عثماني تورکانو د اروپا ته د اسالم د ورننوتلو دويم پ

ت سره سم په ختيز روم کې پيل او تر بالکان و کوکازه خالفت له   . ورسول شو  ټين
ووينا ونيول ۍ په دويمه لسيزه کې تورکانو بوسنيا او هرز لسمې پې ته د هغوی د  او ور سره جوخت يې اسالم د پېن

ې    . اړولو چارې پيل ک
ريزو اقتصادي چارو واکمن شول او ١۵٢١پر  راد ونيو تورکان د مديترانې پر سودا کال چې خليفه سليمان بل

تلې شوه    . امپراتوري يې غ
ۍ دوه  پر شپاړسمه  نيوالی وو او  له دې چې تورکانو بالکان سره ورسېدل ،خو  تر وين پورې له  او اووه لسمه پې

کې جوړې شوې چې ترننه په  ډلې په و د مسيحيانو تر منځ د مسلمانانو هغه کوشن  ا ونه مانه بالکان يو مخيز اسالم
ي   ).١٩(همدغه نامه پېژندل کې

ه کاراوه او د خپل سخت  عثماني خالفت يولوژۍ په تو د امپراتورۍ په پراختيايي ستراتيژۍ کې اسالم د سياسي اي
نو ته د مسيحي استبداد پر وده چارچلن له مخې يې اروپايي پر   .ای اسالمي زورواکي ورو
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اروپايانو د کاتوليک پاپ و عثماني خليفه تر منځ ال دا توپير هم ليده چې پاپ يوازې هغه روحاني مشر دی چې د 
ي او عثماني خليفه ه په پام کې نيول کې ي او هم په خپله  پاچاهانو په ټاکنه کې يې خو ان روحاني مشر  هم 

  .امپراتور دی 
ه د اسالم منلو ته اړ وېستل کېدې ؛ جزيه ترې د عثماني خ الفت تر واک الندې اروپايي سيمې چې په اجباري تو

ای يې  ای ،  ه پوزې ته راغلې او  اخيستل کېده او ترسختو دولتي قوانينو الندې راوستل شوې وې له دا هر
ل  ونونه پيل ک کې پر . پا روسانو په مالت پورته شول او له  کلونو سربيان د اورتودوکسو ١٨٠۴ــ١٣په دغه ل

له    . تورکانو يې خپلواکي و
ه  لورکاله وروسته يونان ه پيل ک ې تر شا ودرېدل او د . د خپلواک ج روسيه ، بريتانيا او فرانسه د دې ج
ۍ يې ونيوې    . تورکيې بې

ي ختيزه برخ١٨٢٩د ای شول چې د تورسمندر ون کې روسانو وک . ه اوکوکاز له تورکانو ونيسي  کال د سولې په ت
مکې  دا مهال عثماني خالفت په اروپايي برخو کې دومره کمزوری شوی وو چې له مالداويا تر سربيا پورې ټولې 

  .پرې ومنل شوه  يې له السه ووتې او د لندن په پروتوکول کې د يونان خپلواکي هم 
ت کې د پ) دويم عبدالمجيد(عثماني خليفه  کال را وروسته١٨٣٩تر  تر نامه الندې د » تنظيمات « ه دولتي جوړ

رۍ  د هغوی. يوشمېر سمونو را وستلو ته اړ شو  ن مدني قانون هم ومنل شو او د سودا په ترڅ کې د شريعت تر 
ونو ته الر په کې پرانيستل شوې وه او جزا قانون ای شول چې بهرنيو پان   ).٢٠(د فرانسې د قوانينو له مخې جوړ ک

واکونو له پياوړ تيا سره سم ،  وروسته،تر دې وړه د شاوخوا اغېزمنو  لميو  ونيوه الر عثماني خالفت مخ پر   او د 
ته وند له من ېدې  تورکانو  پې وخو رنيزم    . رات سره په زړه شوې تورکيه کې د م

ۍ په پيل کې د مصطفی کمال پاشا تر مشرۍ الندې ملتپال تورکان ا سره د شلمې پې ی شول او د فرانسې يو 
ل  سيکوالر موډل له مخې يې په تورکيه کې دين و سياست  .يو تر بله بېل ک

  

    سکوالستيک فلسفه 
ي زهرجنه په ديني جغرافيا کې فلسفه هغه ه کې ه نور داسې ترې   ونه ده چې يايې د جرړو د وېستلو ه او يا ل تر ل

ي چې ور نېژدې نشي  که چې دين د. وېرول کې ۍ او پر هغوی باندېدا  د پېژندلو په  د واکمنو قوانينو  ژوند و ن
واب وړاندې کوي  اړه ېنی او مطلق  ه کوي چې فکري تلوسې ته دين. يوا  ي  په  ه ان چوکاټ کې داسې  هغه 

نده بريد وټاکي چې د يوه نوي اورېدونکي انسان ېدلو وړاندې ناخو ول نويوالی پکې جوړشوی تر زې   او دی هې
ول. راوستالی نشي  ۍ د ارتوالي په ان ناپايه دی او انساني تفکر  خو په فلسفه کې د پېژندنې او پوهېدنې بحث د ن

ي  ته ه شوې. په هې مانا وروستی بريد پکې نه ټاکل کې تنو ته  په بله وينا ، په دين کې پېژندنه بشپ او ټولو پو
ي په فلسفه کې پېژندنه ال . وابونه ويل شوي دي  ای په کې ورکول کې تنې ته  ه ده او هر ې نوې پو   .نابشپ

ه راکاږي او هر يو پر خپله ټاکلې الر روانوي    . دغه ژور توپير د دين و فلسفې تر منځ د بېلتانه کر
ه يوسي  روهه کمزورې کوي يا به هغه له من   .تيولوژي وېره لري چې فلسفه يې د تزېسونو پر وړاندې ټولنيزه 

ي مطلق په وول کې ي چې د ژورو استداللي اړتياوو . ديني چاپېريال کې فلسفه خپلواکې ودې ته نه پرې ه کې دلته ه
ه کار واخيستل شي چې دين له عقلي پلوه پرې  ي په تو خه ديوه لو په ترڅ کې د فلسفې له هغې برخې 

ارېدالی شی  وک چې له زهر. سين ه ته ورته دي لکه يو د لمر  جنې ونې کرکه لري خو چېدا ډول کارونه هغه 
ي نو بيا د هماغې ونې ترسيوري الندې هم کېني    . تودوخه يې تن ک

له وېرې په تياره کې » ناه « ه له پاسه يونيم زرکاله اروپا د  د انتيک يونان ترپای وروسته پورتني ذهنيت
ي يې د واکمنې مذهبي او چې د ژوندانه  او له خپلواک انسانه يې هغه فکري مريی جوړ ک وساتله د ټولو چارو وا

  .سياسي اټارې په الس کې ول 
ولې وه ، خو په . له فلسفې سره دکليسا اړيکي د هماغې زهرجنې ونې غوندې ول  ر په پيل کې يې يومخيزه شا ور

ۍ (پاتريستيک پېر  دې پې ۍ او دويمه زې او  ن لمن يې ونيوهکې يې چې استداللي اړتيا ته ور پام شو ؛ د اپالتو)لوم
ندونو ته فلسفي رن ورک د نوي پالتونيزم ر   .  په مرسته يې خپلو 

ۍ را وروسته  يو کې د روحاني روزنې لپاره د تيولوژيکو او فلسفي  تر اتمې پې وون د راهبانو په خونو اوکورنيو 
وونو سکوالستيک پېر پيل شو  ېژندل شو او د منطق،طبيعي پوهنې دا مهال د عربي متونو له الرې ارېستو وپ. و 

انته ور واړاوه  وونو دکليسا پام    . او داسې نورو په برخه کې يې 
ۍ  رد يې توماس اکوين دغه ل وونې له کليسايي هغو سره وپېيي اوشا ه چې دارېستو  ه پيل ک نوس ه البېرتوس ما

ه ېده  ته وده ورک ۍ پورې وغ   .چې تر شپاړسمه پې
کي دا ول چې ر کې د کليساييپه سکوالستيک پې تيا  «  دکتورينو من و سرچينو  ټاکليو  له »رې بايبل ، کليسا (  بشپ

ول کېدای او موندل کېدای نشي ) او ارېستو  ندونې ومنل . بهرل ر تيا د پېژندلو لپاره دې يوازې د روحانيت  د رې
که چې هغه له خدای سره اړيکي لري او يوازې خدای په هر  ي شي ،  تنې به د دينې اټارې . ه پوهې هرډول پو

ي  اعتراض ته په پاملرنه وابې ې وروسته  نې او خو ې   .د هغوی تر 
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ه چې  سکوالستيک سيستم فلسفه د تيولوژۍ تر سيوري الندې راوسته او د دين په الرکې يې د هغې نوکرې دنده ورک
تينې «  د مسيحيت ا   شعوري په وونې »يوازېن رې ي ر ندې ک   .ر

تياينې پورتني دکتورين نېژدې زرکاله ټولنيز شعور تر خپل اغېز الندې وساته وونو ته يې د رې جامې  او ديني 
  .وراغوستې وې 

تي پوهې ورونه پرانيستل  شمېر پوهنتونونه جوړ او د ازمېي په لوړ او وروستي سکوالستيک فلسفې پېر کې چې 
ندونې هم بې غب ر ونه پاتې نشوې او د دين و پوهې تر منځ د دياليکتيکي اړيکيو د شول ؛ دا ډول  ر

تنې تنې وروستي سکوالستيک کې په. پيل شول  شاربل پو دزړې « د  چې ويلهېلم اوکهام ورسېدې تر هغې دا پو
ای ه  نومې تيوري» نوې الر  الرې پر تنه کېده ا. وړاندې ک و د نوي په دغه تيورۍ کې له دينه د پوهې د بېلولو غو

  ).٢١(فکري پېر پرلوري يې ور پرانيسته
لمي کول په رابېلولو او خپلواکو افکارو ته د هغوی د پاملرنې  خه د  پوهنتوني بهير په اروپا کې له مطلقو افکارو 

رکې د لرغونيو کتابونو مخونه . په الر کې ژور اغېز وک  دا مهال چې رونېسانس په وده کې وو يوخوا په علمي ډ
تيپرا ته راغی  نيستل شول او بلخوا ازمې ه. او استداللي سيستم من د فکري خپلواک بهير  له دې سره په پرلپسې تو

ه او په پای کې يې يو مخيزه د  ا پېر کې يې اروپا د نوې فلسفې او پوهې خاونده ک ک شو چې په ر ايه چ تر هغه 
يو له تورتمه را ووېستالی شوه  نيو پې  .من
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