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وشەناسی سیكۆالریزم
سیكۆالر ( )Secularوشەیەكی التینیە و لە ڕەهەندی مێژووییدا وەك
هەروشەیەكی تر وەرچەرخان و ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە و هەربۆیەش لە مانا
و چەمكی جۆراوجۆردا بە كاربراوە .بەمەش هەرمانایەكی ئەم وشەیە ئاوێنەی
خودی پڕۆسەی مێژووە و ئاماژە بەو هەوڵ و كۆششە دەكات ،كە مرۆڤ بۆ
هێنانەدی مەدەنیەت داویەتی .كەوایە بۆ ئەوەی بە گشتی لە (سیكۆالریزم)
بگەین ،واباشە بە كورتی مامەڵە لەگەڵ ماناكەیدا بكەین .سەرەتا وشەی (سیكۆالر)
بۆ ڕیشەی سیكولوم  Speculumدەگەڕێتەوە ،وشەیەكی التینیە و ژمارە سەد
( )100دەگەیەنێت( .سیكۆالر) لەم مانایەدا بەو پڕۆسە ڕووداو و بزووتنەوانە
دەگوترێت ،كە هەرسەدساڵ جارێك دووبارە دەبنەوە و كاریگەری بە هێز لەسەر
ژیانی مرۆڤ دادەنێن .وشەی (سیكۆالر) لەم چەمكەدا لە سەدەكانی نێوەڕاست
بەر لە پەیدابوونی مەسیحیەت بە كاربراوە.
بە ئاوڕدانەوە لە پێشكەوتنە بەرچاوەكانی زانستی پزیشكی و تەندروستی،
دەزانین كە تەمەنی مرۆڤی ئەمڕۆی كۆمەڵگەی پێشكەوتووی سەرمایەداری
نزیكەی  75تا  80ساڵە و خەڵكێكی كەم زیاتر لە سەدساڵ (لە ئەڵمانیا نزیكەی
لە  )5%دەژین .تەمەنی مرۆڤەكان لە كۆندا نزیكەی  20تا  25ساڵ بووە و
هەربۆیە سەدساڵ تەمەنی چەند نەوەیەكی دەگرتەخۆ .تەنانەت شۆڕشی گەورەی
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فەرەنسە ( )1789كە لە سەدەی  18ڕووی دا ،واتا ئەوكاتەی كە كۆمەڵگەی
فەرەنسی پێی دەنایە قۆناغی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییەوە ،ئاستی تەمەن لەم
واڵتەدا  29ساڵ بوو )1(.بەم شێوەیە سەدساڵ سام و شكۆی تایبەتی هەبوو.
هەر بە پێی ئەم تێڕوانینە بوو ،كە پێش پەیدابوونی مەسیحیەت مرۆڤەكان
باوەڕییان وابوو كە زۆربەی ڕووداوەكان لە مێژوودا دووبارە دەبنەوە .هەروەك
سااڵنە تووشی بەهار و هاوین و پاییز و زستان دەبینەوە ،هەروەها باوەڕییان
وابوو كە لە هەر سەدساڵدا زۆربەی كارەسات و ڕووداوە مێژووییەكان دووبارە
دەبنەوە ،چونكە وەرزەكانی ساڵ بەشێك لە ڕەوتی بوونەوەرەكانیان پێكدەهێنا.
پاشان كە مەسیحیەت دەركەوت ،زۆربەی ئەوانەی كەوتبوونە ژێر كاریگەری
هزری شیلیاستییەوە ( ،)Chiliasm us)(2وایان بیردەكردەوە كە هەرسەدساڵ
جارێك جیهان دەكەوێتەبەر تووڕەیی و غەزەبی خواوە و مەسیح یا یەكێ لە
یاریدەر دەرانی دەنێرێت ،بۆئەوەی بیانگەڕێنێتەوە سەر ڕێی ڕاست و ستەم
دیدەكان لەزوڵموزۆر ڕزگار بكات،بە كورتی دەكرێت بڵێین (سیكۆالر) واتا هەموو
ئەوكاروبارانەی كە دەكرێت هەرسەدساڵ جارێك ڕووبدات و السایی نەكردنەوەیان
گەرموگوڕی ئەم دیاردەیە بوو كە دووبارە نە دەبوونەوە ،هەروەك سااڵنە بەهار
بۆ ماوەیەكی دیاریكراو پەیدا دەبێت و لە وەرزەكانی دیكەی ساڵدا ،بوونی نیە
و السایی ناكرێتەوە.
دوو ،ئەگەر بمانەوێ هاومانایەكی كوردی بۆ وشەی (سیكۆالر) دابنێین،
دەكرێت وشەی (دنیایی) یا (جیهانی) كااڵی بەبااڵی ببڕین ،واتا سەرچاوە زەوی
و مادییەكان پەیوەندی بەم جیهانەوە هەیە.
سیكۆالریزمی ئاینی
هەروەك پێدەچێت ،ئەم وشەیە لە سەرەتادا و بە گشتی كڵێسای كاسۆلیك
لە بواری جۆراوجۆردا بە كاری هێناوە .كەوایە پێویستە بە كورتیش بێت ،لەم
بوارانەدا شرۆڤەی بكەین:
)1دەزانین كە زۆربەی ئاینەكان ژیانی مرۆڤ بۆدووبەش دابەش دەكەن.
بەشێكی هۆی زەمەنییە و پەیوەندی بەو سەردەمەوە هەیە كە ڕۆح (دیل)ی
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جەستەیە .هەموو ئاینەكان ئەم قۆناغە ناودەنێن سەردەمی ژیانی دنیایی كە ڕۆح
بە هۆی (دیلبوونی) لە جەستە دا ،دەكرێت ڕوو لە خراپە و گومڕایی بكات.
بە شەكەی تر دوای مردنی مرۆڤ دەست پێدەكات ،كە ڕۆح لە جەستە ڕزگاری
دەبێت و دەچێتە (جیهانی غەیبەوە) .بەم قۆناغە دەڵێن سەردەمی ژیانی ئەبەدی
یان ژیانی ڕۆحانی .پاش مردن ،جەستە تێكدەچێ و گۆڕانی بەسەر دادێ و ڕۆح
كە خاسیەتی ئەبەدی و نەمری هەیە ،لە زەویەوە بۆ ئاسمان بەرز دەبێتەوە .ڕێسا
ئاینیەكانی مەسیحیەتیش لە سەرئەم بنچینەیە وەستاوەتەوە و بنەما سێیانیەكەی
لە سەر ئەم بناغەیە ڕۆن��راوە كە باوك (خوا) بۆڕزگار كردن و ڕێنیشاندانی
مرۆڤایەتی مریەمی لە (گیانی پیرۆز) دووگیان كرد ،واتا عیسای مەسیح لە دایك
بێت و وەك (ڕزگاركەر) لە جیهانی غەیبەوە پێ بنێتە سەرزەوی ،تا تەفرەدان و
خراپەی مرۆڤ ڕیشەكێش بكات .بە مەش خودی خواوەندیەت لە جەستەی عیسا
ڕەنگیدایەوە و پاشان كە لە ئورشەلیم لە خاچییاندا ،ئەو (جەستەی پاك و پیرۆز)
كە ڕەنگدەرەوەی (گیانی پیرۆز) ی خوابوو ،دوای سێ ڕۆژ زیندوو بۆوە و لە
زەوییەوە گەڕایەوە بۆ ئاسمان)3(.
)2كەموزۆر سەربەخۆیی لە هەموو ئاینە یەكتاپەرستەكاندا هەیە و دەكرێت
بە گوێرەی بۆچوون و ئیرادەی خۆت لە نێوان خێرو شەڕ ،چاكە و خراپە ،ژیانی
دنیایی و ژیانی خوایی سەرپشك بی و یەكیان هەڵبژێری .لە تەوراتدا هاتووە
(مار بە ژن (حەوا)ی وت ( )...خوا دەزانێ ڕۆژێك لە (میوەی مەعریفەت )
بخۆی ،چاوەكانت بكرێتەوە و وەك خودا ئاگات لە چاكە و خراپە دەبێت) .بەم
شێوەیە مرۆڤ سەرپشكە لە وەی كە لە نێوان ژیانی دنیایی و ڕۆحانی یەكێكیان
هەڵبژێرێت .بە مەش وشەی (سیكۆالر) لە مەزهەبی كاسۆلیكدا لەم بەشەی
ژیانی مرۆڤ بە كاربرا ،كە ڕووی مادی و دنیایی هەبوو ،واتا ئەوشتانەی كە
ڕووی دنیایی و بەها ڕووحانی و خواییەكەی نەماوە ،وەكو ڕەوت و دیاردەكانی
(سیكۆالریستی) سەیركران .وشەی (سیكۆالر) لە چوارچێوەی ئاینی كاسۆلیكیدا
بارێكی نالەباری هەبوو ،چونكە ژیانی خوایی ژیانی دنیایی بێ بایەخ كردبوو،
كەسێك كە چاوی لە بەهاكانی دنیا بڕی بوو ،ڕۆژی قیامەتی خۆی وێران دەكرد،
چونكە دوای مردن و پێ خستنەناو (غەیبیەتی خواوە) ژیانی ڕاستەقینە و ئەبەدی
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دەست پێدەكات .بەمەش ئەوكەسانە (سیكۆالریستی)ن ،وازییان لە (ژیانی ئاینی)
هێناوە و بەرە و (ئاسمانی خوا)( )4دەرویەكیان نابێت.
)3كەسێك لە ئاینی كاسۆلیكیدا كە دەبێتە ڕاهیب یا ڕاهیبە ،دەبێ بۆ
پاككردنەوەی نەفس و ژیانی ڕۆحانی چاو لە خۆشیەكانی ژیان بپۆشێت و مافی
زەواجی نامێنێ و تەركی دنیا بكات و خەڵوەت و گۆشەنشینی هەڵبژێرێت.
ئاشكرایە كە بە درێژایی مێژوو كەسانێكی زۆر لەم ڕێگایە هەنگاویان نا ،بەاڵم
كە زانییان بەرگەی ئەو هەموو كەمخۆری و بێبەشییە ناگرن ،داوایان لە كڵێسای
كاسۆلیك كرد بۆ ژیانی دنیایان بگێڕێتەوە .ئەوپڕۆسەیە لە كڵێسای كاسۆلیك
بە پڕۆسەی (سیكۆالر) ناوزەد كرا ،كە ئەو كەسانە ژیانی دنیاییان پێخۆشە و
ڕوویان لە ژیانی خوایی وەرگێڕاوە ،وشەی (سیكۆالر) بە پێی بەڵگەودەلیل
بۆیەكەمجار لەمێژووی ئاین دا بە كاربراوە( .سیكۆالر) لە مەزهەبی كاسۆلیكدا
هەموو ئاستەكانی ژیانی دنیایی مرۆڤ دەگرێتەوە .ژیانی دنیایی زیاتر لە ژێر
كاریگەری پێداویستیەكە ،كە جەستەی مرۆڤ هۆی سەرهەڵدانیەتی ،هەروەك
سەرما و گەرما ،برسێتی و تێری ،غەریزەی جنسی و هتد ،كەوایە هەموو ئەو
هەواڵنە باری (سیكۆالریستی)ن و (سیكۆالر)یش لە خۆیدا جێی ژیانی ئەم جیهانە
دەكاتەوە ،كە مرۆڤ بۆ بەردەوامی ژیانی جەستەیی خۆی دەیداو دەكۆشێت
پێویستیەكانی بخەمڵێنێت ،بۆ ئەنتی تێز ( -دژەكان  )Antithesis -ژیانی ڕۆحانی
دەگۆڕێت.
ڕەوتی دژە ئاینی سیكۆالریزاسیۆن
سیكۆالریزاسیۆن پڕۆسەیەكە كە ئەوانی دی دەتوانن بەبێ ڕەزامەندی
كڵێسا ،سوود لە و موڵكوماڵ ،یا شمەكانە وەرگرن كە پەیوەندی بە كڵێساوە
هەیە .پڕۆسەی سیكۆالریزاسیۆنیش بەدەركەوتنی ئاینی مەسیحی دەستی پێكرد
و تا ناوەڕاستی سەدەی  20درێژەی كێشاوە .بۆ زیاتر ناسینی ئەم پڕۆسەیە،
خستنەڕووی چەند خاڵێك بایەخی خۆی هەیە.
ئاینی كاسۆلیك كۆكە لەگەڵ ئەوتیۆرەی كە عیسای مەسیح پێش لە
خاچدانی لە یارمەتیدەرەكانی پترووس( )5ی كردە جێنشینی خۆی و (كڵێسای
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خۆی لەسەرئەم بەردە بنیاتنا)( .)6پتروسیش پێش مردنی كڵێساكەی بە ئوسقوفی
كڵێسای ڕۆم سپارد ،كە پاشان بە پاپا ،واتا باوك ناسرا ،بەمەش پاپا جێی
پتروسی گرتۆتەوە و ئەویش جێنشینی مەسیحە بەوبیانووە ئەوكەسەی كە
بەناوی پاپا هەڵدەبژێردرێت ،خەسڵەتی (هەڵەنەكردن)ی هەیە و (شوانێك)ە،
دەبێ (مەڕەكانی مەسیح) بلەوەڕێنێت و لەمەترسی بیان پارێزێت .ئەودەمە كە
لەسەدەی چواری زایینی ،مەسیحیەت لەسەردەمی پاشا كۆنستانتین بووە ئاینی
فەرمی ئیمپراتۆری ڕۆم ،دەوڵەتی ڕۆم خۆی بە بەرپرسی هەموو مەسیحیانی
جیهان زانی و هەوڵیدا ئیمپراتۆری ڕۆم بۆئیمپراتۆری جیهانی مەسیحیەت
بگۆڕێ و پاشان هەموو داگیركاری و شەڕەكان بەناوی بەرگری لە مەسیحیەت
ك��ران .ئوسقوفی كڵێسای ش��اری ڕۆم��ا تایبەتمەندیەتی زۆری هەبوو ،بووە
ڕابەری ئاینی هەموو ئەومەسیحیانەی كە لە قەڵەمڕەوی ئیمپراتۆریەتی ڕۆمدا
دەژیان،بەاڵم ئیمپراتۆریەتی ڕۆمی خۆرئاوا ،كە ناوەندەكەی شاری ڕۆم بوو،
بەدەستپێكردنی سەدەی 5ی زاینی كەوتەبەر پەالماری ئەڵمانیا و لە كۆتایی ئەم
سەدەیە تێداچوو ،سەرەتا پاشاگەردانی كیشوەری ئەورووپای گرتەوە ،پاشان وردە
وردە لەسەرانسەری ئەوروپا ،دەوڵەتی بچوك دروستبوون كە لە بەر بچووكی
هیچكامێكیان نەیاندەتوانی خۆیان ناوبنێن جێگرەوەی دەوڵەتی ڕۆم كە لەڕووی
سیاسییەوە ئەورووپای یەكگرتوو كردبوو .بەم شێوەیە یەكێتی سیاسی ئەوروپا
تێكشكا ،بەاڵم ئەم كارە هیچ زیانێكی بە ڕۆڵی كڵێسای ڕۆم بەسەرۆكایەتی
پاپا نەگەیاند ،ڕۆم بەئەنجومەنی دەسەاڵتی ئاینی مایەوە .ئەم كارە وایكرد
ئاینی مەسیحی ئەو ڕستە (ڕایەڵە) بێت و هەموو دەوڵەتانی هەرێمایەتی و
بچووكی وەك دەنكەكانی تەسبیح پێكەوە دەبەستەوە .بە دەستپێكردنی سەدەی
ناوەڕاست كڵێسای كاسۆلیك لە پێگەی تایبەت بەهرەمەندبوو ،زیاتر واڵتانی
بچووك و هەرێمایەتی سەرۆكایەتی ئاینی پاپایان بەسەر واڵتی خۆیاندا پەسند
كردو ،دەرەبەگەكان بە پێدانی باج بە ڤاتیكان خۆیان ناونا نوێنەر و مژدەدەری پاپا
لە واڵتێكدا ،كە حكومەتیان بەسەردا دەكرد .لەم سەدەیەدا حكومەتی (خوایی)
پاپا هەمەالیەنی حكومەتی (سەرزەووی) و (دنیاخوازانەی) شاكان و ماقواڵنی
فیوداڵی هەیە و بە پێی ڕێنماییەكانی مەسیحیەت ،هەموو زەووی پەیوەندی
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بەمەسیحەوە هەیە ،بەمەش پاپا بەناوی جێگرەوە دەوری ڕێبەری ئاینی و دنیایی
جیهانی مەسیحیەتی لە ئەستۆیە .شاكانی فیوداڵ بێ ئیزنی پاپا نەیاندەتوانی
لەواڵتی خۆیاندا حكومەت بكەن یا ناوچەیەك بەڕێوە ببەن ئەوە وایكرد كڵێسای
كاسۆلیك تاچەند سەدەیەك سامانێكی زۆری دەست بكەوێت و زۆربەی زەوییە
كشتوكاڵیەكانی ئەوروپا ببێتە موڵكی كڵێسا.
لە الكەی دی تامانەوەی ئیمپراتۆریەتی ڕۆم ،كڵێسای مەسیحیەت لە ژێر
دەسەاڵتی قەیسەری ڕۆم دابوو .ئەركێكی كڵێسا لەم قۆناغەدا وەستانەوەبوو لە
دژی نادادپەروەریەكانی كۆمەڵگە .كەچی هێشتا لەم قۆناغەدا دەزگای دەوڵەت
بەسەركڵێسادا بااڵدەست بوو ،بە دیوێكی دیكەدا ،دامەزراوەكانی دنیایی زاڵن
بەسەر دامەزراوەكانی خواییدا ،بەاڵم كە ئەم ئیمپراتۆریەتە داڕما و شوێنی خۆی
دایە دەیان دەوڵەتی گەورە و بچوك كە سەرۆكە سیاسیەكان خۆیان بە مژدەدەری
پاپا دەزانی ،پرۆسەی زاڵبوونی ناوەندی خوایی بەسەر ناوەندی دنیایی دەستی
پێكرد و بە دەربڕینێكی دی پاشان ڕێبەرانی كڵێسا لە واڵتە سەربەخۆكانی ئەوروپا
بوونە پشتیوانی شاكانی فیوداڵ .ئەو جوتیارانەی لە ڕابردوودا پشتییان لە ژێر
ستەمی سەرانە و جیاوازیەكانی فیوداڵی چەمابوةوە ،بۆڕزگاربوون لێیان پەنایان
بۆكڵێسا برد .ئەم كڵێسایە ئێستا بۆتە بەشێك لە دەزگای وەبەرهێنانی ستەم و لە
نێوان ئوسقوفەكانی خاوەن پێشینەی ماقوڵی و ڕێبەرانی كڵێسا لە دژی جووتیاران
بەرگرییان لە ماف و دەسكەوتەكانی ماقوڵەكان دەكرد و ئەوكەشیشانەی كە
سەرچاوەی الدێیان هەبوو ئاگایان لە بەشخوراوی و ئازارەكانی جووتیاران بوو،
دژایەتیەكی ڕق ئەستوورانە دەستی پێكرد .هێندەی نەبرد كە شۆڕشی جووتیاران
هەموو ئەوروپای خۆرئاوای گرتەوە و هەندێك لە كەشیشەكان بۆ پشتیوانی
لەم جواڵنەوەیە ،بەڕێبەرایەتی جواڵنەوەی كاسۆلیك دەستییان دایە خەبات ،كە
خوازیاربوون دۆخەكە بە سوودی جووتیارانی نەدار وەرچەرخێت ،بەم شێوەیە
سەردەمێكی نوێی پرۆسەی (سیكۆالریزاسیۆن) دەستی پێكرد.
لە ئەڵمانیا شەڕەكانی جوتیاران ،شانبەشانی جواڵنەوەی چاكسازی ئاینی
مارتین لۆسەر Martin Lutherبوو .بە گۆڕینی تەورات و ئینجیل بۆ زمانی
ئەڵمانی ،تێگەیشتنی خەڵكانی ئاسایی لە ناوەرۆكی ئەوكتێبانە ئاسانكرد كە
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دەرۆستی زمانی التینی نەدەهاتن ،هاوكات دژایەتی كردنی كڵێسای كاسۆلیك
گەشەی كرد ،كە سامانێكی زۆری كۆكردبۆوە .بە هۆی بوونی ئەم سامانە
زۆرەوە ئوسقوفەكان لە هەموو واڵتێكدا خۆیان بە نوێنەری پاپا دەزانی ،هەروەك
پاشاكان لە نازونیعمەتدا دەژیان و ئاگایان لەودۆخە قورس و ترسناكە نەبوو ،كە
جووتیارانی تێدابوو .ژیانی ئەو ئوسقوفانە بەشێوەیەك بوو كە تەنانەت شاكانی
هەرێمە بچوكەكانی ئەڵمانیا لەو هەموو سامانە بەهرەمەند نەبوون و وەختیكیش
بزووتنەوەی جوتیاری سەریهەڵدا ،ئاینی مەسیحی تاكە چەكی ئەم بزووتنەوەیە بوو
كە دەیتوانی دژی ماقواڵنی سەربە كڵێسای كاسۆلیك بجەنگن .هەندێك لەشاكانی
هەرێمەكان سوودیان لەو دەرفەتە وەرگرت و پشتیوانیان لە ئاینی لۆسەر كرد تا
بتوانن بەشێك لە مڵكی كڵێسا داگیر بكەن ،بەاڵم ئەم كارە مەیسەر نەبوو ،جگە
لەوەی كە فیودالەكان دەیانتوانی پاساو بۆخەڵكی واڵتەكەیان بێننەوە كە چیدیكە
پاپا تاكە نوێنەری مەسیح نییە لەسەر زەوی .جواڵنەوەی چاكسازی ئاینی لۆسەر كە
سەرهەڵدانی مەزهەبی پرۆتستانتی لێكەوتەوە )7(،باشترین دەرفەت بوو كە ئەو
ماقواڵنە توانییان بە قازانجی خۆیان سوودی لێوەرگرن .سەركەوتنی جواڵنەوەی
پرۆتستانیزم لە ئەوروپا ،هەم تێكڕایی كڵێسای كاسۆلیك نەماو هەم پیاوماقواڵنی
فیئوداڵ ،بەشێك لە سامانی كڵێسایان بە قازانجی خۆیان تۆماركرد .لە مێژووی
كڵێسای كاسۆلیكدا ،ئەو پڕۆسەیە پێیوتراوە پڕۆسەی (سیكۆالریزاسیۆن) ،كە لە
كرۆكیدا بەبێ ڕەزامەندی ڕێبەران ،زەویەكانی كڵێسا بوونە موڵكی دەرەبەگەكان
و داوەری كردنی كڵێسا نەما.
دیارە ،لە سەردەمێك پڕۆسەی داماڵینی خاوەنداریەتی كڵێسا لە سەدەی
شەشی زایینی لە ئەوروپا دەستی پێكرد ،كە هێشتا ئیسالم سەریهەڵنەدابوو،
ئەم پڕۆسەیە تا شۆڕشی گەورەی فەرەنسا بەردەوام بوو .لە سەرەتادا ،ئەو
پیاوماقواڵنەی دەبووایە شەڕییان كردبا و توانای پێویستی داراییان نەبوو ،پەنایان
بردەبەر ڕابەری كڵێسا تا یارمەتییان بدات و زۆربەی كات كڵێسا یارمەتی دەدان و
هەندێكجاریش دەستی بە سنگییانەوە دەنا .ئەم سەرۆكە سیاسییانە هەوڵیان دەدا
بەبیانووی جۆراوجۆر بەشێك لەسامانی كڵێسا بۆخۆیان بەرن .سەرەتا ئەوچەشنە
كۆششانە دژە ئاینی نەبوون ،بەڵكو ئەم پیاوماقواڵنە لەكاتی كۆیلەیەتیدا سەبارەت
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بە كڵێسای كاسۆلیك و كەسی پاپا ،زەوی كڵێسایان زەوت دەكرد،بەاڵم لەوكاتەوە
بزووتنەوەی جووتیاران دژی پەیوەندی فیوداڵی دەستی پێكرد كە گوندنشینەكانی
لە هەموومافێك بێبەش كردبوو ،ئەم پرۆسەیە زیاتر گەشەی كرد و پاشان
سەنگەری لە كاسۆلیكی گرت.
لە س��ەدەی ش��ازدە ،شەڕەكانی جوتیاران كەموزۆر سەرانسەری ئەم
كیشوەرەی گرتەوە ،پرۆسەی داماڵینی خاوەنداریەتی كڵێسا تووند بوو ،چونكە لە
بەرەنجامی چاكسازی ئاینی لۆسەر تێكڕایی مەسیحیەت نەماو الیەنە جۆراوجۆرەكانی
ئەم ئاینە بە هاوكاری دەسەاڵتی سیاسی ناوچەیی ،سەنگەریان لێكگرتوو كەوتنە
پیالنگێڕی .ئەم پرۆسەیە بە بەستنی پەیمانی ئاشتی وستفاڵن westfalischer
(freedmenكە لە 24ی ئۆكتۆبەری  1648لەنێوان ئیمپراتۆری ئەڵمانیا و فەرەنسا
بەسترا و بە لوتكەی سەركەوتن گەیشت .لەم ڕێكەوتن نامەیەدا جەخت لە ئاشتی
كرایەوە ،ئەو موڵكانەی كە لەساڵی  1624بە دەست كڵێسای كاسۆلیكەوە بوون،
دەبوایە بدرێتەوە بەو كڵێسایانە .بەم شێوەیە هەموو ئەو موڵكانە پشتگیرییان
لێكرا ،كە پێش ئەو مێژووە ،لە شەڕەكانی جوتیاران لە كڵێسا زەووتكرابوو.
هەر لە و ڕێكەوتن نامەیەدا باسی ئاشتی گوتەزای سیكۆالریزاسیۆنی موڵكی
كڵێسا كراوە ،واتا نەدەبوایە ئەوموڵكانەی بۆكڵێسا گەڕێندرابانەوە ،كە پێش ساڵی
 1624و شەڕەكانی جووتیاران ببووە موڵكی دامەزراوەی دنیایی (پیاو ماقواڵن و
هەرێمەكانی ئەڵمانیا) .دەسكەوتێكی دیكەی ئەم ڕێككەووتن نامەیەی ئاشتی بە
فەرمی ناسینی ئاینی پرۆتستانتی لۆسەریزم و ئاینی پڕۆتستانتی كالۆنیزم بوو ،كە
لە سوێس هاتبوونە ئاراوە .بەمەش پاوانكاری كڵێسای كاسۆلیك وەكو تاكە كڵێسای
مەسیحیەت لە ئەوروپا كۆتایی پێهێنرا.
پڕۆسەی سیكۆالریزاسیۆن ،پاش كۆتایی هاتنی شەڕەكانی جووتیاران ،واتا
زەوتكردنی موڵكداریەتی زەوی لەكڵێسای كاسۆلیك زۆربەی واڵتانی ئەوروپای
گرتەوە .لەنەمسای سەردەمی یوسف پاشای دووەم ،لە ساڵی  1782یاسای
تۆماركردنی موڵكوماڵی كڵێسا پەسندكرا .لە فەرەنسای شۆڕش ،لە 2ی نۆڤەمبەری
 1782یاسایەك پەسندكرا كە بەهۆیەوە هەمووموڵكی كڵێسا دەبووە هی دەوڵەت.
دەوڵەتی شۆڕش ئەوموڵكانەی خستە مزایەدەوە .زەویەكانی كڵێسا لەئەڵمانیا لە
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هەردووالی ڕووباری ڕاین كە پەیوەندی هەبوو بە چوار ویالیەتی ئوسقوفی18 ،
ئوسقوف نشین و  300خانەقاوە ،بوونە موڵكی ئیمپراتۆریەت .لەئیتالیا لەساڵەكانی
 1860-1870دەوڵەتی كڵێسا ،واتا خاكێك كە پاپاكان لە سەدەی  8تا 13ی
زاینی فەرمانڕەواتییان بەسەردا دەكرد ،لەكڵێسا ستاندرایەوە و بووە بەشێك
لە واڵتی ئیتالیا و قەڵەمڕەوی كڵێسای كاسۆلیك تایبەتكرا بە ناوچەی ڤاتیكان،
كە گەڕەكێكی بچوكە لە شاری ڕۆم )8(.بەگەیشتنە دەسەاڵتی بەڵشەفیكەكان لە
ڕوسیا لە ئۆكتۆبەری  ،1917هەموو موڵكوماڵی كڵێسای ئەرسەدۆكس بووە موڵكی
دەوڵەت و دوای هەرەسی (سۆسیالیستی لەڕاستیدا هەبوو) بەشێكی درایەوە
كڵێسا .بەم چەشنە لە و واڵتانەی كە حزبە كۆمۆنیستەكان گەیشتنە دەسەاڵت و
بەالساییكردنەوەی سۆڤیەت ،كەموزۆر خاوەنداریەتییان لە كڵێسا زەوتكرد.
هەرچەند ئەو واڵتانە سەرچاوەی بۆرژوازییان نەبوو كە موڵكی كڵێسایان
بە قازانجی خۆیان تۆمار دەكرد ،بەاڵم تووندبوونی هەمان پرۆسە ،نیشانەی
ڕسكانی وەرچەرخانی چۆنایەتی بوو لەپێكهاتەی باوی كۆمەڵگەی ئەوروپیدا،
هێشتا كەڵەكەبوونی پێویستییان بۆ گۆڕینی پەیوەندی بەرهەمهێنانی فیوداڵی
نەبوو .بۆ نمونە دەوڵەتی پ��روس( )9پاش داگیركردنی زەویەكانی كڵێسای
كاسۆلیك سەرەتا بەكرێدانی بە جووتیاران و پاشان بۆ هەبوونی داهاتێكی جێگیر
و دڵنیا ،ئەو زەویانەی بە پیاوماقواڵنی فیوداڵ سپارد و ئەمان داهاتی كرێیەكان،
نرخێكیان لە بەرامبەر دەوڵەتدا گرتەئەستۆ ،كە بڕێكی لە ڕێكەوتننامەكەدا دیاری
كرابوو .ئەم پیاوماقواڵنەش بەنرخی گرانتر زەویەكانیان دا بە جووتیاران و بەم
شێوەیە وەبەرهێنانی گوندنشینان بەخێرایی زیادی كرد .پاشان ،دوای ئەوەی كە
سەرمایەداری لە ئەڵمانیا دەسەاڵتی سیاسی گرتە دەست ،زەویەكانی بەوجوتیارانە
فرۆشت كە زەویەكەیان بە دەستەوە بوو ،بەم شێوەیە خوردە مالیكی الدێ
درووست بوو.
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كۆمەڵناسی سیكۆالریزاسیۆن
(سیكۆالریزاسیۆن) لەڕوانگەی كۆمەڵناسیەوە ،پرۆسەیەكە كەتێیدا
فەرهەنگی بااڵدەست بەسەر كۆمەڵگەوە سەرەتا ڕێبازی ئاینی هەبوو ،وردە
وردە الیەنی ئاینی خۆی لە دەست دەدا و بۆ فەرهەنگی نا ئاینی دەگۆڕێت
و بەم شێوەیە فەرهەنگی ئاینی وەكو فەرهەنگی زاڵ ،بنچینەی كاردانەوەی
كۆمەاڵیەتی دیاری دەكات .بە دەستەواژەیەكی تر( ،سیكۆالریزاسیۆن) ڕەوتێك
دەناسێنێت كە تێیدا هزری بااڵدەستی كۆمەاڵیەتی وردە وردە ڕەنگوبۆی ئاینی
خۆی لە دەستداوە و كۆمەڵگەی خۆی لە نەریتە كۆن و دۆگما ئاینیەكان ڕزگار
كردووە و دەتوانێت خۆی لەم تەنگەبەریە ڕزگار( Emancipations )10بكات.
بە بەرجەستەبوونی ئەم پڕۆسەیە ،چیدیكە حوكمە ئاینیەكان بناغە و بنچینەی
جواڵنەوەی كۆمەاڵیەتی پێكناهێنن و سیستمە مافی و سیاسیەكان لەسەر بنچینەی
ئیرادەی كۆمەاڵنی خەڵك دیاری دەكرێن ،چونكە كۆمەڵگە كە دەگاتە بنبەست،
دەكرێت لە هەردامەزراوەیەكی تر باشتر كاردانەوەی خوازراو نیشان بدات و
هەست بە پێویستی زەمانە بكات.
بەم شێوەیە ڕەوتی (سیكۆالریزاسیۆن) پڕۆسەیەكە كە تێیدا ئاین وردە
وردە ڕۆڵی كۆمەاڵیەتی لە دەست دەچێ و الیەنی فەردی بەخۆوە دەگرێت.
هەربەوهۆیە ،ناتوانێت چیدیكە لەتێكەاڵوی گشتی كۆمەاڵیەتیدا ڕۆڵی تەوەری
ببینێت .بەسەرهەڵدانی سەرمایەداری ڕووبەڕووی سیستمێك دەبنەوە كە بەزوویی
سروشت ،كۆمەڵگە و خۆی وەردەچەرخێنێت و ئاین بە گەشەسەندنی دینامیزمی و
بزاوتی كۆمەاڵیەتی ،ئامادەیی خێرا گوونجانی لەگەڵ هەلومەرجی نوێی لە دەست
دەچێت و دەبێتە كۆسپی سەرڕێگای گەشەی ئەم سیستمە ،بەاڵم تا وەرچەرخا
نێكی قوڵ لە ڕەوتی بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتیدا ڕوونەدات ،ئەم پرۆسەیە بەدی
نایە و لە بابەت پەیوەندیەكانی كە بە گوێرەی ئەو سامانی كۆمەاڵیەتی بەرهەم
دەهێنرێ و دابەش دەكرێت ،بەردەوام وەرناچەرخێت .هەروەكو بینیمان ئەم
پڕۆسەیە ،هاوشانی گەشەی پەێوەندی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری دەستی پێكرد.
تا ئەو ڕۆژگارەی كە زەوی هۆكاری سەرەكی بەرهەمهێنان بوو ،ئەوكەسەی
ئەم هۆكارەی بەدەستەوە بوو ،دەیتوانی بە بەكرێدانی زەوی بە گوندنشینەكان،
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زۆربەی سامانی كۆمەاڵیەتی كۆبكاتەوە .بەم شێوەیە پیاوماقواڵن و پیاوانی ئاینی
بەشی جێ سەرنجییان لە سامانی كۆمەاڵیەتی دەكردە هی خۆیان ،كە خاوەن
زەوی كشتوكاڵی و زەوی خالیسەی كڵێسایان بەدەستەوەبوو .مێژوو نیشانیدا كە
پیاوانی ئاینی و ماقوواڵن دووگیانی جەستەیەك بوون .تەنیا چینی بااڵی پیاوانی
ئاینی ،واتا ئوسقوفەكان لەسامان و پێگەی زۆر بەهرەمەند بوون و ئێستا زۆرینەی
پیاوانی ئاینی ،واتا كەشیشەكان كە خۆیان زادەی الدێ بوون ،لە الدێكاندا و لەنێو
جوتیارە نەدارەكاندا ،هەژارانە دەژیان .سەرباری ،ئەم توێژەی بااڵی كڵێسا خۆیان
بەنوێنەری مەسیح دەزانی و هەربۆیە پێگەی ئەوپەڕی باشییان بۆخۆیان دادەنا
نەك بۆ پیاو ماقوواڵن ،چونكە نوێنەرایەتی مەعنەویەتی پیاوانی ئاینیان دەكرد
و ڕێگای قیامەتی مرۆڤەكانیان تەختدەكرد .گەرچی بەشێكی سامانی كۆمەاڵیەتی
یان كەوتبووە دەست ،بەاڵم خۆیان بەنوێنەری مەعنەویات دەزانی و ئەمەش
وای كردبوو سیستمی فێركردن و پ��ەروەردە و دادگا ئاینیەكان قۆرخ بكەن.
پیاوماقوواڵنیش بەهۆی بەدەستەوە بوونی هێزی سەربازی و زامنكردنی (ئاسایشی)
الدێكان ،خۆیان پێ هەمووشتێكی خەڵكی ئاسایی بوو ،كەوایە دەبێ بەشێك
لەداهاتی كاری الدێیەكان بۆئەوان بێت .ئەمانیش ڕایەڵەیەكی تایبەتییان پێكدێنا
كە ڕێبەرایەتیكردنی جیهانی دنیایی بەمیراتی خۆی دەزانی .ماوەی كۆمەڵگە ،واتا
گوند و شارنشینەكان كە پێگەی پیاوی ئاینی و پیاوماقووڵییان نەمابوو ،ڕستەی
پێكهێنەری سامانی كۆمەاڵیەتی بوون ،بێ ئەوەی بتوانن بەشێك لەپشكی سەرەكی
بۆخۆیان بەرن .بەمەش ڕەوتی (سكۆالریزاسیۆن) ئەو ڕەوتەیە كە كۆمەڵگە دوای
بڕینی چەندقۆناغێكی ئاڵۆز ،وردە وردە دەتوانێت خۆی ڕوانگەی ئۆرگانیزەكردن
و تێگەیشتنی ژیانی كۆمەاڵیەتی لە كۆتوبەندی بیرۆكەكانی ئاینی  -خواناسی
ڕزگار بكات .لەكۆتایی ئەم پڕۆسەیەدا ،بیروباوەڕە ئاینیەكان لە پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتیەكان دوور دەخرێنەوە و ئاین بۆمەسەلەی تایبەتی  -فەردی دەگۆڕێت
و دەكرێت كڵێسا وەكو تاكە ناوەندێك ئەڵقەی پەیوەندی نێوان تاك و خودا
بێت ،تایبەتمەندیەتی فەرمانڕەواخوازی خۆی لەدەست دەدا و لەدەزگای دەوڵەت
دەخرێتەالوە و بەم شێوەیە ئاین لەدەوڵەت جیادەكرێتەوە.
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دەوڵەتی سكۆالر
بۆیەكەمجار بیرمەندانی لیبراڵ بیرۆكەی جیاكردنەوەی ئاین لە دەوڵەتییان،
هێنایەبەرباس و لێكۆڵینەوەوە .ڕووناكبیرانی لیبراڵی سەردەمی ڕۆشنگەری بێ
ئەوەی دژی ئاین بن ،دژی توێژی بااڵی پیاوانی ئاینی بوون كە هاوڕای پیاوماقواڵن
بوون و ڕێگای بەرەوهەرجۆرە وەرچەرخانێكی ئاشتی ئامێزی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتیەكان داخرابوو )11(.بەمەش ب��ۆرژوازی نوێ تازەبەتازە گەیشتۆتە
قۆناغی بەرگری كردن لە قازانجی هاوواڵتیەكانی ،بۆئەوەی بتوانێت ئەوكۆسپانە
هەڵگرێت كە لە چوارچێوەی پەیوەندی بەرهەمهێنانی فیوداڵیەوە لە سەر ڕێگای
گەشەكردنی هەبوون ،ناچاربوو نەك تەنها دژی پیاوماقواڵنی فیودال بجەنگێت،
بەڵكو هاوكات دژی توێژێكی بەرزی كڵێسای كاسۆلیكیش دەست داتە خەبات،
كە بەهۆی بە دەستەوە بوونی زەوی كشتوكاڵی ،دژایەتی هەرجۆرە گۆڕانێكی
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی باوی دەكرد .ملمالنێی لەگەڵ پیاوانی ئاینی لە هەندێك
واڵتی وەك فەرەنسا ،خوێناوی و تووندوتیژ بوو ،پیاوانی ئاینی لەواڵتانی دیكەی
وەك ئەمریكا ،چونكە پیاوانی ئاینی لەالیەك سەربە لقە جیاجیاكانی مەسیحیەت
بوون لەالكەیدی بەهۆی كۆچكردن بۆ ئەوكیشوەرە ،هێزی نوێی بە ئەزموون
دادەمەزرێنێت كە هێشتا ڕانەكێشرابووە نێو پەیوەندی چینایەتی و كۆمەاڵیەتی
ئەو واڵتانەی ،كە تازە سەرییان هەڵدەدا ،لە ئاكامدا بەهۆی لەدەستدانی پێگەی
سیاسی و ئابووری خۆی ،هەرلەو سەرەتاوە خۆی لەسیاسەت دوورخستەوە و
بەوهۆیەش توانی خۆی لە تووندوتیژی بۆرژوازی بپارێزێت ،كە تازە پێیخستۆتە
ناو ئەو خاكەوە و هەوڵیدەدا بە بەدەستهێنانی سەربەخۆیی سیاسی لەئەوروپا،
زۆرتر بوار بۆگەشەی خۆی بڕەخسێنێت.
(سیكۆالریزاسیۆن) لەكۆمەڵناسی ئاینیدا ،هاوشانی پڕۆسەی بە پیشەسازی
بوونی كۆمەڵگەی ئەورووپیە .بەدەربڕینێكی دیكە تێڕوانین و بیرۆكەی
(سیكۆالریزاسیۆن) لەگەڵ سەرهەڵدانی سەرمایەداری پەیدا بووە و سەرمایەداری
لەقۆناغێكدا بۆ درێژەدان بە ژیانی خۆی ،بەردەوام سیستمی فیودالی تێكدەشكاند،
ئەم هزرە بووژایەوە و بوو بەگەوهەری شۆڕشی فەرەنسە كە ئاقیبەت كۆمەاڵیەتیانە
جیاكردنەوەی ئاین لە دەوڵەت هاتەدی .گەرچی لە شۆڕشی گەورەی فەرەنسەدا
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زانایانی ئاینی بە تووندی سەركووتكران ،بەاڵم جواڵنەوەی عەلمانی دەیویست
ئاین بەیەكجاری لەدەوڵەت جیا بكرێتەوە تا هیچكام لە دام��ەزراوە ئاینیەكان
نەتوانن بەشداری لەیاسا داناندا بكەن كە ژیانی كۆمەاڵیەتی ڕێكدەخەن ،لە
سەدەی  19لەم واڵتە هاتەدی و توانی لە یاسای بنچینەییدا جێی ئەم بیرۆكەیە
بكاتەوە ،كە لە ساڵی  1905دانرا )12(.بەوهۆیە تیۆری كۆمەڵناسی ئاینی لەو
بنەمایەوە هەنگاو دەنێت كە پڕۆسەی (سیكۆالریزاسیۆن) شایانی گەڕانەوە نیە و
ناتوانێت بۆ ئەو سەردەمە بگەڕێتەوە ،كە هێشتا ئاین لە دەوڵەت جیا نەكراوەتەوە
و پیاوانی ئاینی نەخشی كلیلییان لە بااڵدەستی سیاسی كۆمەڵگەدا هەبووە.
دیارە هەندێك لە كۆمەڵناسانی ئاینگەرا ،گومان لەڕاستی ئەوتیۆرە دەكەن و
لە وباوەڕەدان كە قەیرانی پەیوەندیەكانی سەرمایەداری وای كردووە مرۆڤەكان
بۆڕازیكردنی پێداویستی ڕۆحی  -دەروونی جارێكیدی بۆ ئاین بگەڕێنەوە و دەبێ
لەڕێكخستنی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا ڕۆڵی بنەڕەتی بۆ ئاین دابنرێت .مرۆڤەكانی
كۆمەڵگەی سەرمایەداری پێشكەوتوو بۆ ڕزگاربوون لەبنبەستی ڕۆحی  -دەروونی،
الیەنگری ئاینی نوێ دەكەن و بەوهۆیە دەكرێت مامەڵە لەگەڵ ئاینیك بكرێ،
كە لەكاتی دەربڕینی بیروباوەڕی ئاینی ،هەریەكەیان ببنە ئیمپراتۆریەكی گەورە
و لە ڕێگای دەسەاڵتی دارایی خۆیانەوە دەكۆشن كاریگەرییان بەسەر پڕۆسەی
ژیانی كۆمەاڵیەتیەوە هەبێت و الیەنگران و باوەڕدارانی خۆیان بەرە و الیەك
بەرن كە جیهان بینی دینیان ،بەخوازراو و بۆ كامەرانی جۆرێك مرۆڤ بە سوودی
دەزانێت.
هەروەك زانیمان كە ڕەوتی (سیكۆالریزم) شتێك نیە جگە لەڕەوتی
نا ئاینی بوونی حكومەت .تا پەیوەندی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری لە
كۆمەڵگەی دەرەبەگایەتی ئەورووپادا نەبووژابۆوە ،حكومەتەكان ڕەوایەتیان
لەكڵێسای كاسۆلیك وەردەگ��رت و ڕێكخستنی كۆمەڵگە بە پێی ڕاسپاردەی
ئەم شەریعەتە ئەركی سەرشانییان بوو  ،بۆیە حكومەتەكان ڕەفتاری خۆیان
لەگەڵ بنەما و حوكمەكانی ئاینی مەسیحیەت دەگونجاند .بەاڵم بەسەرهەڵدانی
شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ،بەردەوام لەڕەوتی بەرهەمهێناندا خراوەتە
سەر ڕۆڵی زانستی سروشتی .دەزانین زەوی لەكۆمەڵگەی پێش سەرمایەداری
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هۆكاری سەرەكی و كشتوكاڵ شێوەی بنچینەیی بەرهەمهێنان بوو .مرۆڤ
لەم پەیوەندیەدا هەوڵدەدات دیسانەوە كاروچاالكیەكانی بەرهەم بێنێتەوە كە
لەسروشتدایە ،بەكارهێنانی سروشت بەسترابوەوه ،بەوەی كە زۆربەی زەوییەكان
بۆچاندن و ڕواندنی گژوگیایەك تەرخان بكەن ،كە تەكنەلۆژیای تەكنەلۆژیاكەیان
دەیانتوانی بەشێك لەپێداویستیەكانی خۆراكی مرۆڤ بێننە دی .بەم شێوەیە
مرۆڤ بە چاالكی خۆی بوار بۆگەشەی بەشێك لەو گژوگیایانە بڕەخسێنێت ،كە
لەسروشتدا هەن ،بەاڵم بەرهەمهێنانی پیشەسازی گۆڕان و داگیركردنی سروشت
و دروستكردنی هاوشانی تەكنەلۆژیایەكە كە مرۆڤ درووستی كردون و خۆی
لە خۆیدا لە سروشتدا بوونی واقیعییان نيیە .بەدەستەواژەیەكی دی ،گۆڕانكاری
جیهان بابەت و هەوێنی ئەم شێوازەی بەرهەمهێنان پێك دەهێنێت ،بۆئەوەی ئەم
پڕۆسەیە بتوانێت دەست پێبكات ،دەبێ زانستی مرۆڤایەتی بە كەڵەكەبوونێكی
وادەگ��ات كە مرۆڤ بە سوود وەرگرتن لە زانست دەیتوانی هەم پەی بەو
میكانیزمانە بەرێت كە لە سروشتدا هەن ،هەم چۆنیەتی گۆڕینی توخمەكانی
سروشتی بۆ ئەو پیشەسازییە دەزانی ،كە دەكرێت پێویستیەكانی ڕازی بكەن.
ئەقڵگەرایی لەكۆمەڵگەی سەرمایەداری ،نەك تەنها لەبەرهەم هێناندا ،بەڵكو
لەهەموو بوارەكانی ژیاندا بۆتوخمی زاڵ گۆڕا و هێندەی پێنەچوو كە دژایەتی
ئاشت نەبووەوە لەنێوان ڕەوایەتی ئاینی حكومەت و پێویستی بەرهەمهێنان
ئاشكرابێ ،كە بە پێی دەستكەوتەكانی زانست پۆلێن دەكرێن ،چونكە ڕێنماییە
ئاینیەكان لەهەموو بوارەكاندا هاوتەریبی دەرەنجامی زانستی نین .كڵێسای مەسیح
لە سەرەتادا هەوڵیدا ئەوبەشە لەدەسكەوتەكانی زانست ڕەتبكاتەوە ،كە لەگەڵ
باوەڕی ئاینی ناكۆكن ،بەوهۆیە گالیلۆ( )13بیرمەندی ئیتالی دادگایی و ناچاركرا
لە بەردەم (دادگای ئاینی) لە سەرئەوبنەمایە باوەڕی زانستی خۆی بەدرۆبخاتەوە،
كە زەوی خڕە و بەدەوری خۆردا دەخولێتەوە .تەنانەت ئەمەریكا كە خاوەنی
كۆنترین ستراكتۆری دەوڵەتی دیموكراتیكی سیكۆالرە ،هەندێك لە كۆمەڵە
ئاینیەكانی مەسیحی داوا دەكەن تیۆری داروین سەبارەت بە درووستبوونی مرۆڤ
لە قوتابخانەكان نەخوێنرێت ،چونكە بە پێچەوانەی چیرۆكی درووستبوونی ئادەم
و حەوای دەزانن ،كە گێڕانەوەكەی لە كتێبی تەوراتدا هاتووە و مەسیحیەت و
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ئیسالمیش پشتگیری یان كردووە.
بەاڵم بەردەوامی پڕۆسەیەكی وا هاوكات ڕەوتێكی لەوچەشنە لەگەڵ
بەرهەمهێنانی پیشەسازی ناكۆكە ،چونكە لەالیەك ناهێڵێت زانستی سروشتی
و زارەكی ببوژێتەوە و لە الیەكی دی دەسكەوتە زانستیەكان لە چوارچێوەی
باوەڕی ئاینی سنووردار دەكات ،زانستەكان ناتوانن لە گەشەی زۆر بەهرەمەندبن
و لە ئاكامدا پڕۆسەی بەرهەمهێنانی پیشەسازی نەیتوانیووە بەردەوام شۆڕش و
وەرچەرخانی بە سەر دابێت .بەم شێوەیە (سیكۆالریزم) بزوتنەوەیەك بەیان
دەكات كە مرۆڤی قۆناغی سەرمایەداری بۆنەهێشتنی ئەم دژایەتیە بڕیوویەتی.
بە كورتی (سیكۆالریزم) دەكۆشێت زانست لە چوارچێوەی باوەڕە ئاینیەكان ڕزگار
بكات و ئەمە ڕەخساو نیە ،مەگەر هەموو بەستێنەكانی ژیانی مرۆڤ لە دۆگمایی
ئاینی ڕزگار بكەن .سەربەخۆیی زانست لە باوەڕە ئاینیەكان ،هاوكاتی ڕزگاركردنی
حكومەتە لە ئاین و پەیدابوونی (مرۆڤی ئازاد)ە.
پۆست سیكۆالریزم
زانیمان كە (سیكۆالریزم) ،پڕۆسەیەكە لەئەنجامیدا مرۆڤ خۆبەڕێوەبەر
و لە مافی دیاریكردنی چارەنووسی خۆی بەهرەمەند دەبێت .هاوكات بەهۆی
پێشكەوتنی زانست ،ئەقڵگەرایی ڕۆڵی چارەنووسساز لە ژیانی تاك و كۆمەاڵیەتیدا
دەبینێ و هەرئەو پڕۆسەیە بۆتەهۆی كزكردنی پەیوەندی ئەو مرۆڤانە بە كڵێسا و
باوەڕە ئاینیەكانەوە كە ئێستا لە واڵتانی پێشكەوتوی ئەمریكا و ئەوروپا دەژین .بە
دەستەواژەیەكی دی ،پەرەسەندنی پڕۆسەی (سیكۆالریزم) پەیوەندی مرۆڤەكانی بە
دامەزراوە ئاینیەكانەوە سستكردووە .ئێستا بەو واڵتانە دەڵێن پڕۆسەی نامەسیحی
 Entchristlichungبوونی كۆمەڵگەی (سیكۆالریزم) .بۆتێگەیشتن لەم خاڵە
كە هەرچەند دەوڵەت زۆرتر لە پێكهاتەی سیكۆالر بەهرەمەند بێت ،هەربەو
ڕادەیەش ئاینی فەرمی لە كۆمەڵگەی مۆدێرنی خۆرئاوا الوازتر دەبێت ،ئەوەندە
بەسە كۆمەڵگەی مەسیحی ئەڵمانیا بخەینە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە:
لە ئەڵمانیا دەوڵەت و كڵێسای كاسۆلیك و پڕۆتستانت پەیماننامەیەكییان
پشت بەستوو بەوە واژۆ كردووە ،كە دەوڵەت مافی خۆیەتی (سەرانە) بۆ ئەم
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دووكڵێسایە بنێرێت .ئەوكەسانەی ئیشدەكەن ،دەبێ ئەندام بوونییان لە یەكێ
لەم دوو كڵێسایە بە خاوەن كارەكەیان ڕابگەیەنن .لە كاتێكدا كە پشتگیری
لە مشورخۆرانی ئەم بڕیارە بكەن ،لەوكاتەدا دەوڵەت مافی خۆیەتی بڕێك
لە داهاتییان (شتێك نزیكەی  10%لە و سەرانەیەی كە دەبێ تاك بیخاتە
سندوقی دەوڵەتەوە) وەك (سەرانەی كڵێسا) بپارێزێت و بیخاتە حساباتی ئەم
دووكڵێسایەوە .بەم شێوەیە ،دەكرێت بە ئاسایی لە ئەڵمانیا ژمارەی ئەوكەسانە
بخەمڵێندرێ ،كە خاوەن بیروباوەڕی ئاینین و ئامادەن لەبەر باوەڕی ئاینیان
هاوكاری دارایی بدەن بە كڵێسا .هەربەپێی ئەوئامارە دەركەوتووە كە ئێستا سااڵنە
نزیكەی سەدهەزاركەس واز لە ئەندامیەتی كڵێسا دێنن و ڕۆژبەڕۆژ ژمارەی ئەو
كەسانە كەم دەبێتەوە ،دەچنە كڵێسا تا بەشداری لە بۆنە ئاینیەكان بكەن و كار
گەیشتۆتە ئەوەی كە وا بڕیارە لە هەندێك لە شارەكانی ئەڵمانیا چەند كڵێسایەك
بفرۆشرێن ،چونكە لەالیەك ژمارەی ئەوكەسانە زۆركەمە ،كە بۆ بۆنەی ئاینی
دەچنە كڵێساكان و لەالكەی دی ڕۆژ بەڕۆژ لە قەوارەی (سەرانەی كڵێسا) كەم
دەبێتەوە ،هەرچەند كڵێسای كاسۆلیك و پڕۆتستانت خاوەن سامانێكی زۆری چەند
سەد یۆرۆیین ،ناتوانن خەرجی ئاگاداری و نۆژەنكردنەوەی كڵێساكانیان دابین
بكەن .تەنانەت دەڵێن موسڵمانانی ئەڵمانیا بڕیاریانداوە یەكێ لەو كڵێسایانە بكڕن
و بیكەن بە مزگەوت .بە گوێرەی ئەوئامارانە ئێستا لە ئەڵمانیا 3\1ی دانیشتوانی
پەیڕەوی لە هیچ دینێك ناكەن .هەندێك لە ڕاپرسیەكان دەریدەخەن كە تەنانەت
زۆربەی باوەڕدارانی خوێندەوار پێیانوایە خوا بۆتە دیاردەی (بێ ڕووخسار) و لە
وەختی نوێژ و پاڕانەوەدا بە بونەوەرێكی نا چاالك  Passiveو بۆ هێزێكی ڕووت
گۆڕاوە.
لەگەڵ پەیدابوونی (سیكۆالریزم) ئایدۆلۆژیە سیاسیەكان هەوڵیانداوە بە
پاوانكاری ئاین وەكو ئایدۆلۆژیای كۆتایی هاتوو شوێنی ئاین بگرنەوە یا بە
ئاوێتەبوونی دامەزراوەكانی دەوڵەت كۆنتڕۆڵ بكەن .كۆمۆنیزم بە یەكجارەكی
ئاینی ڕەتكردەوە ،فاشیزم لە ئیتالیا و نازیزم لە ئەڵمانیا لە ئاوێتەبوونییان لەگەڵ
ئاین ،دەوڵەتییان پاوانكرد و هەوڵیاندا بە سازدانی كۆمەاڵنی خەڵك و بە
كاربردنی تیرۆری ڕووت دژی (چینە وەبەرهێنەرەكان) ،بیروڕا جیاوازەكان كە
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پێییان دەگوتن (دژە شۆڕش) و (پلە نزمەكان) ئیرادەی مێژوو ڕەت بكەنەوە،
چونكە دەیانویست فیكرگەلێك بێننەدی كە بەگوێرەی دراوە مێژووییەكان ئەگەری
هاتنەدی یا نەڕەخساوە یا لە ڕابردوو لە دایكبووە و بەاڵم ئێستا شایانی ئەوە
نین ببن.
مرۆڤی ئێستای كۆمەڵگەی پێشكەوتووی سەرمایەداری ،عەوداڵی (هێنانەدی
خۆی)ەتی  ، Selbsverwirklichungئەوەش لەڕێگای سیكۆالریزاسیۆنی گشت بەها
ئاینی و دەسەاڵتی ئەقڵساالری بە سەر تێكڕای بەستێنەكانی ژیانی تاكیی و
كۆمەاڵیەتی .دەخوازێت ئۆرگانیزەكردنی هەموو شكڵەكانی ژیانی تاكی و گشتی
لە سەربنەمای لۆژیكی ئەقاڵنی ئەنجام بدرێت .گەرچی ئەوچەشنە مرۆڤە ،توانی
دین سیكۆالریزە بكات ،بەاڵم نەیتوانیووە خۆی لێ داماڵێت .جۆرێك ترسی دینی
بە سەر ئەقڵی مرۆڤی ئێستادا زاڵدەبێت ،چونكە دەترسن لە وەی كە نەتوانن
ڕەوتەكان بە لۆژیكی پشت ئەستوور بە ئەقڵساالری ،ڕوونبكەنەوە.
بەم حاڵە لە  81%ئەڵمانیەكان (ئازادییە فەردیەكان)یان ال كارێكی زۆر
(پیرۆز)ە 70% .هێشتا جەژنی لە دایكبوونی مەسیح بەرز ڕادەگرن و پشوو
گەشتی تۆریستی گرنگترین ڕووداوەكانی ژیانی لە 35%ی ئەڵمانیەكان پێكدێنێت
و تەنها لە 20%ی هێشتا دەچنە كڵێسا و پەیڕەووی كردن لە ئامۆژگاری و
پەیامەكانی مەسیح ،بە ئەرێنی هەڵدەسەنگێنن)14(.
ماركس مرۆڤی بە ئەفرێنەری دین ناوزەد كردووە و بیرمان دەخاتەوە
كە دین لە حاڵەتێكدا بێكەسی واقعی مرۆڤ پەرچ دەكاتەوە ،بەاڵم بەو دۆخە
ناڕەزاییەكەی بەیان دەكات و لەم پەیوەندییە بەرامبەرەدایە كە دین بە (تریاكی
گەالن) ناودەبات )15(.سیگمۆند فرۆید )16(،دەرونناسی نەمسایی لەساڵی 1907
نووسی كە دین بریتییە لە (دەمارگیری Neurosesداسەپاوی جیهانگر) .زانستی
كۆمەڵناسی مۆدێرن ئاشكرای دەكات كە تەنانەت گەر مرۆڤ بتوانێت خۆی
لەكۆتوبەندی پەرستگا ،كڵێساكان و مزگەوت ڕزگاربكات ،بەاڵم ناتوانێت بەبێ
ئاین بژی .هەرچەند سیكۆالریزم ئاینی لە دەوڵەت دوورخستەوە ،بەاڵم هەرگیز
ناتوانێت لە كۆمەڵگەدا هەرەسی پێ بێنێت .یۆرگن هابرماسی Jorgen Habra›s
فەیلەسوفی هاوچەرخی ئەڵمانیا ئێستا باسی كۆمەڵگەی پۆست سیكۆالریزاسیۆن
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Postsakularدەكات و پێیوایە (مەسیحیەت تەنیا كانالیزاتۆرێك نیە بۆ بەهای بەڵگە
نەویستی مۆدێرنێتە  ...بەڵكو یەكسانگەرایی جیهانگر كە سەرچاوەی ڕوانگەكانی
ئازادی و ژیان هاوشانی هاوپەیوەندییە .میراتی دادپەروەری جولەكەیە و ئەخالقی
هۆگری هاوچەشنی مەسیحیەتە .بەردەوام ڕەخنە لەم میراتە گیراوە ،بێ ئەوەی
گەوهەرەكەی وەرچەرخێنێت و سەرلەنوێ شرۆڤە كراوەتەوە .تائێستا شەنوكەوی
ئەم میراتە بەدەست نەهاتووە) .بۆیە هابرماس داوا لەڕێبەرانی كڵێسا دەكا كە (لە
قەدەر ڕێساكانی خۆیان) زۆرتر لە وەی تائێستا كە قەوماوە( ،ڕادیكااڵنەتر سوود
وەرگرن) .لەكۆتاییدا هابرماس لەوباوەڕەدایە كە (هەمووشتێك لە كۆمەڵگەی
زانیاریەكان چوونیەك دەبێت و ساموشكۆی خۆی لە دەست دەدات .ڕەنگە ئەمە
سەقامگیری ئێستای مەسیحیەتیش بگرێتەوە)17().
پەراوێزەكان:
-1گ��ەڕان��ەوە بۆكتێبی (شۆڕشی فەرەنسا) لە دووب��ەرگ��دا ،نووسینی
ئەلبێر سۆبۆل ،وەرگێڕانی نصرا كسرائیان و عباس موخبر ،انتشارات شباهنگ،
تهران.1370،
-2بەگوێرەی ڕێنماییەكانی هەندێك لە نێردراوان و بە تایبەت ڕێنماییەكانی
یۆحەنا ،عیسای مەسیح زیاد لەوەی بگاتە كۆتایی خۆی ،لە جیهانی غەیبی
خوایی بۆزەوی دەگەڕێتەوە و ئەوكەسانە هەڵدەبژێرێت كە لە سەردەمی ژیانیاندا
خاوەن باوەڕ بوون ،لەگەڵ ئەوانە بۆهەزارساڵ ئیمپراتۆری بەهەشتی هەرلەو
دنیای زەویدا دێنێتەئاراوە .لەدینی مەسیحیدا بەم هزرە دەڵێن شیلیاسم كە
جارێكیدی لەسەربنەمای ژیان بونیاتنراوە و ناویشیان ناوە (قیامەتی یەكەم).
مەسیح جارێكیدی مردوانی ب��اوەڕدار زیندوو دەكاتەوە ،تا بتوانن بۆماوەی
1000ساڵ لەچێژی ئەم جیهانە بەهرەمەندبن ،كە لەسەردەمی ژیانیاندا بەهۆی
دین چاوپۆشییان لێكردبوو .دەكرێت لەم پەیوەندییەدا بۆ (دۆزەرەوەی یۆحەنای
نێردراو) بابی  20تا  22بگەڕێیەوە .دیارە كڵێسای كاسۆلیك و پڕۆتستانت ئەم
تیۆرەیان قبوڵ نیە و بە درێژایی مێژووی خۆیان دژایەتی ئەم بیرۆكەیان كردووە.
-3گەڕانەوە بۆكتێبی (مێژووی كۆی دینەكان لە سەرەتاوە تا ئەمڕۆ)،
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دانانی جان ناس ،وەرگێڕانی علی اصغر حكمت ،انتشارات پیرۆز  ،تهران.1348 ،
-4لە وەرگێڕانە ئەڵمانیەكەی ئینجیل بۆوەرگێڕانی وشەی جیهانی غەیبیەت
سوود لە وشەی ڕایش  Reichوەرگیراوە كە مانای تری ئیمپراتۆریە .هەربەو
هۆیەش نازیەكانی ئەڵمانیای حكومەتی هیتلەریش ناودەنێن (ڕایشی سێیەم) كە
پاش دوو ئیمپراتۆری پێشوو بونیادنراوە و بڕیاربوو تا هەزارەی سێیەمی دوای
زایین بەردەوام بێت .ئەمان لە بانگەشەكەیاندا باسی ئیمپراتۆریەتی هەزارساڵەی
ئەڵمانیایان دەكرد كە ئاماژەیەك بوو بۆئیمپراتۆریەتی هەزارساڵەیی كە مەسیحی
پیرۆز دەیویست لە سەر زەوی بیهێنێتەئاراوە.
-5پتروس  Petrusلە زمانی یۆنانی مانای كەڤرە .ئەم لەقەبە عیسای مەسیح
دای بەیەكێ لەیارمەتیدەرەكانی كە ناوی  ،Simonبوو .بەپێی گێڕانەوەیەكی
ئینجیل سیمۆن كوڕی ماسیگیرێك بوو بەناوی یۆنا  Jonaو لەگەڵ براكەی كە
ناوی ئەندراس  Andeasبوو ،پەیوەندی بە مەسیح و پەیڕەوی لێكرد .هەرچەند
كە لە كاتێكدا سەربازەكانی بۆگرتنی مەسیح هاتبوون ،بە ڕەتكردنەوەی مەسیح
ڕاگەیشت ،بەاڵم پاش لەخاچدانی مەسیح لەگەڵ دووكەسی دیكەی یارمەتیدەرانی
عیسای مەسیح لە ئۆرشەلیم لە بانگەشەی ڕێبازەكەی كۆڵیەوە .پاش ئەوێ چووە
ڕۆم و لەوێ بانگەشەی بۆدینی مەسیحیەت كرد و لە سەردەمی ئیمپراتۆری نیرۆن
 Neroلەگەڵ زۆرێكی دیكەی مەسیحیان شەهیدبوو تەرمەكەیان لە شوێنێك ناشت
كە ئێستا پەیوەندی بەڤاتیكانەوە هەیە .بەپێی ڕێنماییەكانی كڵێسای كاسۆلیك
پتروس یەكەم ئوسقوفی ڕۆم بوو.
-6بگەڕێوە بۆ (0ئینجیلی مەتا) ،بابی شانزەیەم( ،ئینجیلی لۆقا) ،بابی 22
و (ئینجیلی یۆحەنا) ،بابی .21
-7پرۆتستانیزم  Protestationلە وشەی پرۆتست  Protestداتاشراوە
كە بەمانای نەیاری ناڕەزاییە و جواڵنەوەی چاكسازییانەی مارتین لۆسەریش نا
ڕەزایی بوو بەكاری كڵێسای كاسۆلیك و هەربەوبەڵگەیە بەوشرۆڤەیان دەگوت
پرۆتستانیزم ،كە مەسیحیەت بانگەشەی بۆدەكرد .لەوسەردەمەدا و لەسیستمی
مافەكانی فیودالی ئیمپراتۆری ئەڵمانیا زاراوەیەك هەیە بەناوی پرۆتستاسیۆن
 Protestationكە وشەی پرۆتستانیزم هەر لەو وشەیە داتاشراوە .لە ساڵی 1529
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نوێنەرانی  5ش��ازادە نشین و  14شار لە كۆبونەوەیەك كە سازییان دابوو،
الیحەیەكییان دژی دەنگدانی 1526ی ئەنجومەنی ئیمپراتۆری دەنگییان بۆدا كە
سنورێك بۆئەو بڕوادارانە لە بەرچاو گیرابوو ،كە لە میتۆد و شێوازی لۆسەر
پەیڕەوی دەكەن .ئەم دەنگدانەی پڕۆتستانیزۆن ناونراو هەرئەوە بووە هۆی
ئەوەی تا لەوە بە دواوە نەیارانی لۆسەر جواڵنەوەی چاكسازی ئاینیەكەی ناوبنێن
گاڵتەجاڕی پڕۆتستانتیزم.
-8لەم بوارەدا بگەڕێوە بۆ بۆئەم بەرهەمە Sakularisierung», 1978
:»im 19.Jahrhundert
-9هەندێك لە ئەڵمانیەكان لەكۆتایی دەیەی زایینی بۆئەوەی دانیشتوانی
ڕەسەنی واڵتی پروس  Preussenبكەنە مەسیحی ،چوونە ئەوناوچەیە و پەیتا پەیتا
سەرۆكایەتی سیاسی پروسییان گرتەدەست و خەڵكی ڕەسەنیان بۆخۆیان ڕاكێشا و
دەوڵەتی پروسییان دامەزراند .حكومەتی پروس لەساڵی  1522باوەڕی بە ڕێبازی
پڕۆتستانیزم هێنا و خۆی لە كڵێسای كاسۆلیك و سەروەری دەوڵەتی هۆڵندا ڕزگار
كرد .لەسەردەمی دەسەاڵتی فریدیشی سێ پروس گەشە و بوژانەوەیەكی زۆری بە
خۆیەوە دیت و پێی نایە قۆناغی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییەوە .لە سەردەمی
سەرەك وەزیری بسمارك پروس توانی زۆرترین دەوڵەتە بچووكەكانی ئەڵمانیا
داگیر بكات و لە ڕێگای پەیمان نامەوە بۆبەشێك لە دەوڵەتی پروسییان بگۆڕێت.
دوای سەركەوتنی ڕژێمی پروس دژی سوپای فەرەنسا و دەست بەسەردااگرتنی
ڤرسای ،ئاقیبەت لە ساڵی  1871سەرۆكانی هەرێمەكانی ئەڵمانیا لە كۆشكی ڤرسای
بڕیاریاندا ویلهێلمی یەكەم كە شای پروس بوو ،بە ناوی شا «ڕایشی ئەڵمان»
پەسند بكەن و بەم شێوەیە «ڕایشی یەكەم» بە سەرۆكایەتی بسمارك هاتەئاراوە
و دەوڵەتی پروس لە ناوچوو.
-10وشەی ئەمانسیپاسیۆن  Emanzipationیش بە درێژایی مێژوو لە مانای
جۆراوجۆردا بەكاربراوە .ئەم وشەیە لە سەرەتادا بۆكەسانێكیان بەكاربرد كە لە و
پەیوەندییە ڕزگارییان دەبوو ،زەبروزەنگ زاڵبوو .بۆ نمونە هەرجارێك كوڕێك
ماڵی باوكی جێدەهێشت ،دەیانگوت كە بەئەمانسیپاسیۆنی خۆی گەیشتووە ،پاشان
لەناخی جواڵنەوەی ئازادیخوازانەی ئەوروپا ڕزگاربوون لە چنگی حكومەتی ڕەها و
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ستەمكارییان ناونا .ماركس ڕزگاربوونی لە هەرجۆرە پەیوەندییەكی زۆرەملێیانە و
البردنی هەرجۆرە هاوپەیوەستییەك لە هەربوارێكی ژیانی مرۆڤایەتی (كۆمەاڵیەتی
– ئابووری ،سیاسی ،مافی ،ئاینی و  )...ناودەنێت ئەمانسیپاسیۆن.
-11لەم بوارەدا گەڕانەوە بۆكتێبی Karl Heyden, Gunther Ulrich,,
Horst Mollnau,»Von Jenseits zum Diessts»: Jena, 1960
-12الئیسیم  Laizismusلە بەرامبەر كلیریكالیزم  Klerikalismusدایە.
كلیریكالیزمەكان خوازیاری ئەوەن كە كڵێسا و بە تایبەت كڵێسای كاسۆلیك لە
دانانی یاساكان ڕۆڵی دەستنیشانكەرییان هەبێت تا یاساگەلی ناكۆك بە بەهاكانی
مەسیحیەت دانەنرێن .الئیستەكان بە پێچەوانەوە ،دەیانەوێت دین و دەوڵەت لە
یەكدی جیابن ،دین كاری فەردی و تایبەتییە و لەئەنجامدا یاساگەلێكە لەالیەن
نوێنەرانی خەڵكەوە دادەنرێ ،دەبێ وەاڵمی پێداویستیەكانی زەمانە بدەنەوە و
نابێ بە ها ئاینیەكان لەم پەیوەندیەدا ڕۆڵییان هەبێت.
-13گالیلۆ  Galileo Glileiلە 15ی فەوریەی  1564لە شاری پیزا  Pisaلە
دایكبوو لە 8ی ژانویەی  1642لە نزیك فلۆرانس مرد .ئەو ژمارە و پێوان زان و
لێكۆڵەریاری زانستی سروشتی و ئەزموونی بوو .گالیلۆ یەكێ لە گەورەكانی زانستە
و دۆزینەوەی زۆری هەیە كە بریتین لە دۆزینەوەی یاسای هەژانی پاندۆلی و
دۆزینەوەی تەرازووی هایدرۆلیك .سەرباری ئەمانە تەكنیكی سازكرد و كامیرای
پێشخست و توانی بە هاوكاری ئەم كامیرایانە بیسەلمێنێت كە كێو لە سەرگۆی
مانگ هەیە و 4ئەكواریۆم ئاشكرا بكات كە بەدەوری گۆی ژۆپیتەردا دەخولێنەوە،
نیشانیدا كە پەڵەی ڕەش لە سەر ڕۆژ هەن .ئیدی ئەو لێكۆڵینەوەی لە بەستێنی
ڕوونكردنەوەی یاساكانی پەرتبونی جەستەی كردووە .بەوبەڵگەیەی كە بە ئاشكرا
پشتگیری لە تیۆری ئاسمانی كۆپەرنیتك كردووە و ئەم تیۆرە لە وباوەڕەدایە
كە زەوی بە دەوری خۆردا دەخولێتەوە نەك بە پێچەوانەوە ،كڵێسای كاسۆلیك
دادگاییانكرد و ناچاربوو تیۆرە زانستی یەكانی خۆی ڕەت بكاتەوە.
-14گەڕانەوە بۆ von»die Zeit» Michael Naumann, erschienen in
«Sakularisierung, der Gott,der und fehlt» 19.12.2001
-15گەڕانەوە بۆ كۆبەرهەمەكانی ماركس و ئەنگڵس بە زمانی ئەڵمانی،
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بەرگی ،1الپەڕەی .378
-16سیگمۆند فرۆید  Siegmund Freudلە ساڵی  1856لە دایكبووە
و لە ساڵی  1939م��ردووە .بونیاتنەری دەرون شیكارییە .لەم پەیوەندیەدا
دیسانەوە «ئاگا بوون و نا ئاگابوون» ،دەروونشیكاری «خەونەكان»« ،دینامیزمی
غەریزەكان» بەرهەمی تیۆریكی بەرجەستەی لە پاش بەجێماوە .هەروەها فرۆید
لێكۆڵینەوەیەكی زۆری لە مەڕ «ڕەچەڵەكناسی»« ،زانستی ئاین» ،ئوستوورەناسی
و هەروەها مەسەلەكانی «كۆمەڵناسی» و «جوانناسی – ستاتیك»یەوە كردووە.
بەرهەمەكانی بریتین لە :داهاتووی وەهمێك ،1900لە مەڕ دەرون لە هەموو
باروودۆخێكی ژیاندا  ،1901تانە و پەیوەندییەكەی بە نا ئاگابوون  ،1905دەروون
ناسی جەماوەر و شیكارەكەی من  1920و ...
-17گەڕانەوە بۆ von»die Zeit» Michael Naumann, erschienen in
«Sakularisierung, der Gott,der und fehlt» 19.12.2001
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فكری عەلمانیەت  Secularismو كۆمەڵگەی ئێمە
عەدالەت عەبدوڵاڵ
لە ب��ارەی پرسی عەلمانیەتەوە لە هەرێمی كوردستان ،هێشتا
ئاماژەیەكی سۆسیۆلۆژی و كلتوریی روون و یەكالكەرەوەمان نییە ،كە بیسەلمێنێت
كۆمەڵگەیەكین ناتوانین هیچ جێگایەكی فكری و سیاسی و ئەخالقی و سایكۆلۆژی
بۆ ئەم بیروباوەڕە كۆمەاڵیەتییە لە واقعی خۆماندا بكەینەوە.
ئەتوانین بە سادەیی بڵێین :ئەوانەی كە بە پێچەوانەی ئێمەوە،
پێیانوایە ئەم ئاماژەیە بە روونی دەبینرێت ،خەڵكانێكن كە لە دنیای ئێمەدا پتر
سەربە دوو هێزی كۆمەاڵیەتین ،یەكێكیان ئەو هاوواڵتییانەن كە لە دەوری هێز و
رەوتە ئیسالمییەكانماندا كۆبوونەتەوە ،ئەمانە لە بنەڕەتدا بنەما ئایدیۆلۆژییەكانی
پەروەردەی سیاسییان رێگا بە كرانەوەیان بە رووی فكری عەلمانیەتدا نادەن.
دووەمیشیان ،كە توێژێكی فراوانترە ،زیاتر ئەو هاوواڵتیانەمانن كە موسڵمانی
سوننەتین ،واتە ئەوانەن كە ل��ەدوورەوە هەندێ زانیاریی هەڵەیان لە بارەی
نێوبانگی فكری عەلمانیەت پێ گەیشتووە و شارەزاییان لە بارەی ئەم بیروباوەڕە
كۆمەاڵیەتییەوە نییە ،بۆیە لە هەمو حاڵێكدا هەرسی ناكەن.
لە راستیدا ئەوانەی دەڵێن عەلمانیەت لە واقعی سۆسیۆلۆژی و ماڵی
كلتوریی ئێمەدا جێگەی نابێتەوەو هاوردەیە ،پێشوەخت لە دوو گرفتی فكریی
گەورەی خۆیان بە ئاگانین ،یەكەمیان كە گرفتێكی تیۆرییە ،بریتییە لە زاڵبوونی
هۆشیاریی گریمانەكارانە( الوعی اإلفتراضی ) بەسەریاندا لە ناسینی چەمك و
ئایدیا كۆمەاڵیەتییە نا باوەكاندا ،بەتایبەت بیروباوەڕە مۆدێرنەكان و ئەو بەها
و كۆنسێپتانەی كە بەشێك نین لە كەلەپوری فكری ئیسالمی .دووەمیشیان:
تێنەگەیشتن لە فكری عەلمانیەت ،لەوەش خراپتر ،بوونی مانایەكی فكری و
عەقائیدیی لەالیاندا لەئاست هەر ئیرادەو هەوڵێكی مەعریفی بۆ تێگەیشتنێكی
فراوان ،بەتایبەت لەو ئاستە كراوانەی مانا و دەاللەت كە فكری عەلمانیەت لە

25

خۆیدا هەڵیگرتوون  ،واتە دووركەوتنەوە لە وێناكردنی عەلمانیەت تەنها لە
روانگەیەكی شێوەبەنددا ( منڤور نمگی ) كە دواجار چۆن لێیەوە بڕوانرێت ئەوا لە
دواییدا عەلمانیەت یەكسان دەكرێت بە دژایەتی و دوژمنایەتیكردن لەگەڵ یەكێك
لە پێكهاتە بنەڕەتییەكانی كلتوری كۆمەڵگەی ئێمە كە ئەویش ئاین-ە ،ئیتر ئەمە
بەبێ هۆشیاربوون و سەرنجدان تەنانەت لە هەندێ سیمای ژیانی كۆمەاڵیەتی و
دەركەوتی كلتوری و ئەنگێزەی سیاسیی بەرچاو ،كە دەشێت بە وردبوونەوە لە
هەریەكەیان درزی گەورە بكەوێتە ئەو بنەمایانەی كە لە وێناكردنی تەقلیدییانەی
فكری عەلمانیەتدا پشتیان پێ دەبەسترێت.
ئێمە لە كات و شوێنی تریشدا وتومانە ،بەر ل��ەوەی بزانین
كۆمەڵگەی ئێمە تاچەند دەتوانێت عەلمانیەت قبوڵ بكات ،دەب ێ پێشوەخت
بزانین عەلمانیەت چییە؟  ..بێگومان سەبارەت بەعەلمانیەت  ، Secularismدەیان
پێناسەمان هەیە .ئێمە ئاگادارین كە لەسەدەی سیازدەوە نەزعەی عەلمانییانە
لەناو مێژووی مرۆڤایەتیدا سەریهەڵداوە ،تا دەگاتە رۆژگاری ئەمڕۆ ،ئەم پاشخانە
مێژووییەش هەر خۆی بە تەنها بەسە بۆ كەڵەكەكردنی ئەدەبیاتێكی فراوان لە
بارەی بیروباوەڕی عەلمانیانە و سەلماندنی عەلمانیەت وەك كۆنسێپتێكی كراوە.
ئەم نەزعەیە لە بەرامبەر و لە دژی مێژووی  15سەدەی ئەوروپادا،
كە بەسەدەكانی ناوەڕاست  Middle Agesناسراوە ،فۆرم و مۆدێل و دەركەوت و
تایپی جیاجیای وەرگرتووە كە لە ئەنجامدا وەكو خۆی نەیانهێشتۆتەوە ،واتە لەو
كۆنسێپت و دەاللەتە مێژووییانەدا گیریان نەداوە ،كە لە مێژووییەكی دیاریكراودا
پێی ناسراوەتەوە.
مێژووی فكری عەلمانیەت خۆی ،لەقۆناغێكەوە بۆ قۆناغێكی تری
ئەزموونی شارستانییەتی سەردەمی نوێی بەشەری ،گۆڕانی بەسەردا هاتووەو
هەموار كراوەتەوە ،هەر لەگەڵ خۆیدا گۆڕان و ئاڵوگۆڕیش كەوتووەتە پێناسەكردن
و تێگەیشتنەوە لێی ،بۆیە یەكەمین هەڵەی مەعریفی ئەوەیە كە ،وا تێبگەین
دەتوانرێت عەلمانیەت لە هەندێ پێناسەی سادەدا كورت بكرێتەوە ،یان ئەم
چەمكە لە جوڵە و گۆڕان بخرێت و ببتێنرێت ( توپین ) ئیتر وەك ئەوەی
ئاسۆی هۆشیاری و فكری بەشەریەت ،لە بەرامبەر بوون و گەردوون و جیهان
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و دیاردەكانی ناویدا ،لە خاڵێكی مێژوویی دیاریكراودا وەستابێت و پێویستی بە
پیاچوونەوە ،گۆڕانكاری ،فراوانكردن و نوێكردنەوە نەبێت!.
زۆركەس دەزانێ كە ئەو عەلمانیەتەی لەسەردەمی رێنیسانسدا (
سەدەكانی  15و  )16هەبووە ،هەمان مۆدێلی عەلمانیەت نییە ،كە لەسەردەمی
رۆشنگەریدا ( Age of Enlightenmentسەدەی  )18بانگەشەی بۆ دەكرێت.
جیاوازییەكە تەنها جیاوازیی نێوان مێژووەكان نییە وەكو ژمارە ،بەڵكو جیاوازییە
لە ئەزموون و كلتور و تێگەیشتنیشدا ،جیاوازییە لەو مانا مێژووییانەی كە
عەلمانیەت ،لە سەردەمێكەوە بۆ سەردەمێكی دی ،لەخۆیان دەگرێت و لە
سەردەمێكی تردا بەكاریاندەبات ( أستهالك)!و پاشان لە سەردەمی تردا و لەسەر
دەستی هێزی سیاسی و كۆمەاڵیەتی تردا مانای دی بۆ بەها و بایەخی خۆی بۆ
مرۆڤ و كۆمەڵگەكان ،بەرهەمدەهێنێت.
عەلمانیەت ،تەنها لەگەڵ سەرهەڵدانی یەكەم جاری ئەم زاراوەیەشدا
دەست پێناكات ،كە دەگەڕێتەوە بۆ ئاشتەوایی ،ویستفالیا-ی ساڵی  1648كە
كۆتایی بەجەنگە ئاینییەكانی ئەوروپا هێنا ،بەڵكو بە پێی هەموو سەرچاوە
مێژووییەكان ،رەگێكی قوڵتر و كۆنتری هەیە .بە كورتی بۆ تیۆریزەكردنی
عەلمانیەت و تێگەیشتن لەم چەمكە دەتوانین بڵێین :هەموو ئەنگێزەیەكی
مرۆڤدۆستی humanismك��ە یەكێكە لە بەهاكانی سەردەمی رێنسانس ،یان
زانستخوازی Scientismكە خەسڵەتێكی رەسەنی مرۆڤە هەر لە سەردەمی
سوكرات-ەوە (399پ.ز-470پ.ز) تا دەگاتە سەردەمی رینییە دێكارت (1596ز-
1650ز) ،یان عەقاڵنییەت Rationalismك��ە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی حەڤدە و
سەردەمی رۆشنگەری ،یان رێژەگەرایی .هەروەها هەموو هەڵوێستێكی دژە
غەیبی و دژە پیرۆزیی .هەموو پێداگرتنێك لەسەر پلۆرالیزم ،لەسەر مەشروعییەتی
زەمینی و بوونی زیاتر لەكەناڵێك لەتەشریع و مەشروعییەت لەكۆمەڵگەدا .هەموو
ژیاندۆستی و دوورگرتنێك لەتوندوتیژی و باوەڕكردنێك بە دیالۆگ و ئاڵوگۆڕی
ئاشتییانەی دەسەاڵت ،هەموو ئەمانە و زۆر چەمكی تریش ،دواجار ،سەرلەبەر،
لەچوارچێوەی فكری عەلمانیدا كۆدەبنەوە و ئامادەگیی هەریەكەشیان،بەشێوەیەك
لەشێوەكان ،بەڵگەن بۆ ئامادەگیی روحی عەلمانییانە.
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هەڵبەتە ئێمە ناتوانین لەوە تێبگەین كە چۆن كۆی ئەو چەمك
و دیاردە و هەڵوێستە مرۆییانە درێژكراوەی فكری عەلمانیەتن ئەگەر نەزانین
ئەندازە و مانای خودی چەمك Conceptخ��ۆی چییە ،واتە نەزانین چەمكی
چەمك ( مفهوم المفهوم) چییە وەك الی فەیلەسوفی فەرەنسیی كۆچكردوو جیل
دولۆز  )1995-Deleuze Gilles (1925هەیە.
الی دۆلۆز هەموو چەمكێك وابەستەی كۆمەڵێك چەمكی ترە،
هەر بۆیە هەموو چەمكێك چەمكێكی تەواو نییە ،بەڵكو نیمچە چەمكە و لەناو
مێژوودا دەوڵەمەند دەبێت و گۆڕانی بەسەر دێت .لەبەر رۆشنیایی ئەم تیۆرەش
بۆ چەمك ،سەرنج دەدەین كە عەلمانیەتیش ،لەخودی خۆیدا ،زاراوەیەكی بۆش و
بەتاڵە ،ئەگەر مێژوو و هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی ناو مێژوو ،لەقۆناغێكەوە
بۆ قۆناغێكی دی ،بەپێی پێویستی و خواست و ستراتیژی خۆیان بارگاوی نەكەن
بەكۆمەڵێك مانا و دەاللەتی نوێ ،یان بەهاو چەمكی جیاجیا كە دەبنە ستراكچەری
ئەو و پێكی دەهێنن ،ئەوا وەك چەمكێكی دۆگما و هەژار و ناكاریگەر دەمێنێتەوە
و كەس بۆی ناگەڕێتەوە و نایكاتە پرەنسیپ و بەشێك لەبیروباوەڕی خۆی.
بەمانایەكی تر ،هیچ یەك ێ لەو چەمك و ئەنگێزە و هەڵوێستە
مرۆییانەی پێشتر ریزمان كردن دابڕاونین لەفكری عەلمانیەت ،عەلمانیەتیش بەب ێ
ئەوانە ،بەب ێ ئازادییەكان ،بەبێ عەقاڵنییەت ،بەبێ ژیاندۆستی ،بەبێ هیومانیزم،
بەب ێ نەهێشتنی پیرۆزگەرایی ،بەبێ ناتوندوتیژی ،بەب ێ ئاشتی ،بەب ێ هاوواڵتیبوون
و مرۆڤبوون ،بەب ێ دژایەتیكردنی خورافییات و هۆشیاریی ئەفسانەیی ،بەب ێ مافە
بنەڕەتییەكانی مرۆڤ وەك لەجاڕنامەی جیهانیی مافەكانی مرۆڤدا هاتووە ،لەسەرو
هەمووشیانەوە بەبێ زانستخوازی (( كە هەموو ئەمانەش وەك تێز و بیروباوەڕی
نوێ  ،یان ئیرادە و پێویستیی مرۆڤ و كۆمەڵگەكان و ملمالنێی نێوان هێز و
جواڵنەوە سیاسی و فكری و كۆمەاڵیەتییەكانیان و لەقۆناغی جیاجیادا هاتوونەتە
گۆڕ ێ و لەزۆر كۆمەڵگەی مرۆییشدا رەواجی فكری و ئەخالقی و كۆمەاڵیەتی و
سیاسیی خۆیان وەرگرتووە)) ،عەلمانیەتیش هیچ مانایەكی نەدەبوو ،بەڵكو تەنها
وەك موفرەدەیەكی سادە و دروشمێكی ساختە دەمایەوە.
ئەو بۆچوونەی كە كۆمەڵگەی كوردی وەك كۆمەڵگەیەكی ئاینی
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دەناسێنێت بۆ ئەوەی بڵێت عەلمانیەت بە هیچ مانا و مۆدێل و چەمكێك،
یان بەها و بیروباوەڕێك جێگای لە كۆمەڵگەی كوردیدا نابێتەوە ،بۆچوونێكە
لە سنوری گریمانەیەكی هەڵە زیاتر تێ ناپەڕێت .بێگومان ئێمە تێدەگەین كە
ئاین رۆڵێكی گرنگی لەناو كلتور و كۆمەڵگەی ئێمەدا هەیە ،بەشێكی بەرچاوی
ترادسیۆن و ئەخالقییات و بیروباوەڕی كۆمەاڵیەتیشی داگیر كردووین .ئێمە دەزانین
لەكۆمەڵگەی كوردیدا پێگەی ئاین دەشێت دەیانجار لە فەلسەفە و زانستەكان و،
پیاوانی ئاینیش سەدانجار لە رۆشنبیرانی رۆشنگەری ئێمە بەهێزتربێت .دەزانین
رەواجی ئەو مەالیانەی لەمزگەوتەكاندا خوتبە دەدەن و سوپایەك گەنج و پیر و
ژن و پیاوی ئێمە بەهۆشیارییەكی دینیی رادیكاڵ و دژە عەلمانی تەلقین دەكەن و
لە جێی عەقڵ پشت بە نەقڵ دەبەستن و لە جێی واقع و پێویستییەكانی ئینسان
لە مێژوودا تەنها گرەو و گرەوی رەها لەسەر تێكستە ئاینییەكان دەكەن ،زۆر
لەو رۆشنبیر و نوسەر و هونەرمەندانەمان زیاترن كە بانگەشە بۆ ژیاندۆستی و
ئازادییەكان و مافی ئینسان دەكەن لەسەر زەوی ،بەاڵم ئەم واقع و دیاردانە،
كە بەشێكی سیمای كۆمەڵگەی ئێمەن ،بەمانای ئەوە نییە ئیتر كۆمەڵگەی كوردی
كۆمەڵگەیەكی ئاینییە.
ئێمە ئەمڕۆ هەندێ چین و توێژی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی بەرچاومان
لەكۆمەڵگەدا هەیە كە لە رووی ناسنامەی فكرییەوە ناسنامەیەكی ئاینیی پەتییان
نییە ،دەشێت زۆرێكیان موسڵمان بن بە شوناسی دینی ،بەاڵم پابەندی هەموو
ئەحكامە ئاینییەكان و حەاڵڵ و حەرامە دینییەكانیش نەبن.
ئەم چین و توێژانە لە كۆمەڵگەی كوردیدا ،ئەگەر نەشزانن عەلمانیەت
چییە ،ئەگەر تێنەگەن مانا و دەلەالت و دەركەوتەكانی چین ،ئەگەر بە ئاگاییەوە
هەست بە پێویستیی ئەم بیروباوەڕە نەكەن ،ئەگەر لە رووی تیۆریەوە پێی
هۆشیار نەبن و بەها و بنەما فكری و ئەخالقی و سیاسییەكانیشی نەزانن ،ئەوا
النیكەم زیاتر لە نەزعەیەكیان تیایە كە پێیەكی پتەویان لە ناو فكری عەلمانیەتدایە.
ئەو هاواڵتیانەمان كە ژیانیان خۆشدەوێ و ژیاندۆستن ،كە باوەڕیان بە ئازادییە
مەدەنیی و فەردییەكان هەیە ،كە كۆمەڵێك نەریتی كوردەواریی دەپارێزن
كە لەگەڵ ئایندا تەبانین ،یان بەشێكی بەرچاویان لەگەڵ ئەو زنجیرە تابۆ و
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حەرامكراوانەدا ناگونجێن كە ئاین و ئاینگەراكانمان بانگەشە بۆ پابەندبوونی
كۆمەڵگە دەكەن پێیانەوە ،كە بایەخ بە حەز و خولیا و ئارەزووەكانی خۆیان
دەدەن ،كە ئیش بۆ پاشەرۆژی دنیایی خۆیان دەكەن ،كە رێز لە عەقڵ و خەڵكی
خاوەن زانست و مەعریفە دەگرن ،هەموو ئەم هەڵوێست و رەفتارانە كە لە
خەسڵەتەكانی ئینسانی ئێمەدا دەیانبینین و كەمیش نین ،لەدواییدا ،كەم وزۆر ،لە
رووی فكرییەوە ،تەعبیرن لە ژیان لەسەر زەمینی فكر و ئەخالقی عەلمانیانەدا،
تەنانەت ئەگەر ئینسانەكانی ئێمە خودئاگاش نەبن بەم هەڵوێست و دید و
بیروباوەڕانەیان لە ئاست دنیا و دیندا.
لەالیەكی ترەوە ،ئێستا كۆمەڵگەی كوردی لەسەردەمێكی گەردوونیدایە
كە یەكێك لەدیارترین رەهەندەكانی بریتییە لەگڵۆبالیزەبوونی ئاشكرا و پلە بە پلەی
كولتوری رۆژئاوا لەسەر ئەم ئەستێرەیەی كە لەسەری دەژین .ئەم كلتورە هەڵگری
شارستانییەتێكی زاڵ و سنوربڕە ،مۆدێلی بیركردنەوە و رەفتار و تایپی ژیان و
گوزەرانی خۆی بەسەر جیهاندا پەخش دەكات ،دەسكەوتە زانستی و تەكنەلۆژی و
ژیارییەكانی خۆی دەناسێنێ ،كلتوری كۆمەڵگە دواكەوتووەكانی ناوچەكەی ئێمەش
تووشی شۆك و پاشەكشەو دواكەوتوویی مێژوویی زیاتر دەكات.
بە مانایەكی روونتر ،مۆدێرنەی رۆژئاوا دەمێكە بەشێكی گرنگی
ستراكتۆری تەقلیدیی بیركردنەوە و رەفتاری مرۆیی كۆمەڵگەكانی جیهانی خستۆتە
بەردەم ئەگەری بەهێزی دەستكاریكردنەوە ،النیكەم ناچاری كردوون هێزی
كۆمەاڵیەتی و سیاسیی خۆی لەو كۆمەڵگەیانەی ئێمەدا بۆ الی خۆی رابكێشێت و
روحێكی مەدەنییانە بەرپا بكات و لە هەر كۆمەڵگەیەكی ئەم ناوچەیەی ئێمەدا
پشكی شێری روح و فكر و ئەخالق و سایكۆلۆژیای گەنجانی ئێمە بۆ الی خۆی
و دەسكەوت و بەهاكانی پەلكێش بكات ،بەڵكو بانگێشتیان بكا بۆ تاقیكردنەوەی
ئەزموونی شارستانییەتە بااڵدەستەكان لە كۆی مەیدان و كایە جیاوازەكانی ژیاندا.
واتە هەڵەیەو یەكجار هەڵەیە پێمان وابێت لەناو كۆمەڵگەی كوردیدا
تەنها هێزە تەقلیدی و دینییەكان ئامادەگییان هەیە ،تەنها ئاین گەوهەری كلتوری
كۆمەڵگەی ئێمە پێكدێنێت و هیچیتر  ،بەڵكو كلتور و كۆمەڵگەی ئێمە دەمێكە لەژێر
كاریگەریی و جەبری رووداو و گۆڕانكارییە مێژووییەكانی خۆی و جیهانیشدایە،

30

بەتایبەتیش بەهۆی كەناڵەكانی كارلێككردنەوە لەگەڵ بەها و دیاردە كلتورییەكانی
سەردەمی جیهانگیری  Globalismكە سەرەكیترینیان بریتین لە  :باڵوكردنەوەی
ئازادییە فەردییەكان ،بەهێزكردنی ئ��ارەزووی ژیاندۆستی ،ئیستهالككردن،
خۆشنوودی ،سەفەر و گەڕان ،سێكس ،تایپی نوێی ژیان و ...هتد ..هەموو
ئەمانەش ،لەهەمانكاتدا ،بەمانای كردنەوەی بواری دەستكاریكردنی ستراكتۆری
تەقلیدیی كلتوری كۆمەڵگەكانە ،بگرە پەخشكردنی نموونەی بااڵدەست و باوی
كلتوری و شارستانییەتێكی نوێیە لە جیهانی ئێمەدا كە لەرێگەی تەكنەلۆژیای
گەیاندن و میدیا و بازاڕی ئازاد و بگرە فشاری سیاسیشەوە ئیشی خۆی دەكات.
من دەتوانم بڵێم :ئەم بەها كلتورییە گڵۆبااڵنە تەنانەت -ئەگەر
بەشێوەیەكی رێژەییش بێت  -كاری كردۆتەسەر هۆشیاریی تەقلیدیی زۆرێك
لەو هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییانەی كۆمەڵگەی ئێمە و زۆر كۆمەڵگەی تری
دەوروبەریشمان كە خۆیان بە داكۆكیكەر لەبەها لۆكاڵی و كلتورە تەقلیدییەكان و
پاسەوانی ئاین و شوناسی دینی لەقەڵەم دەدەن.
شكستی هێزە ئیسالمگەراكانی كۆمەڵگەی ئێمە لەوەی تا ئێستا ببنە
ئەلتەرناتیڤ بۆ هێزە سیاسییە بااڵدەستەكانی ناو واقعی ئێمە و ناچاربوونیان
بەوەی لەگەڵ ئەو هێزە بااڵدەستانەدا هەڵبكەن و مەحكوم بن بەوەی لە پرۆسە
سیاسییەكاندا لەگەڵیاندا بەشداربن ،یان لە بری نەزعەی جیهادی و خوێنڕشتن و
توندوتیژی كە لە سەرەتای نەوەتەكاندا گرتبوویانەبەر ،ناچار بە خەباتی پەرلەمانی
و سیاسی و مەدەنی بن ،بەشداری لە هەڵبژاردنە گشتییەكاندا بكەن ،سیما
نادینییەكانی ژیانی كۆمەڵگەی ئێمەو بازاڕەكانی قبوڵ بكەن و بگرە بیر لە
لێكردنەوەی ناوی ئیسالمی لەناسنامەی حزبەكانیان بكەنەوە ...هتد  ،هەموو
ئەمانە ،بە كۆ ،ئاماژەن بۆ ئەوەی كە كۆمەڵگەی كوردی ئەگەر كۆمەڵگەیەكی
عەلمانیش نەبێ بەمانای بەرینی وشە ،ئەگەر هێشتا لە رەهەندەكانی فكری
عەلمانیەتیش نەگەیشتبێ و لەبەر ئەو شێواندنە ترسناكەی بۆ فكری عەلمانیەت
هەیە لەناوچەكەماندا و لەبەر زۆر فاكتەری دی هێشتا بوارمان نەبێ بڵێین
كۆمەڵگەی ئێمە رووەو كۆمەڵگەیەكی عەلمانییە ،ئەوا النیكەم دەتوانین بڵێین
كۆمەڵگەیەكی ئاینی پەتی نییە بەو مانایانەی كە هێزە ئیسالمییەكان وێنای دەكەن
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لە كاتێكدا بە پارادۆكسێكی ئاشكراوە خودی خۆشیان تێیان پەڕاندووە.
لەالیەكی ترەوە ،ئەگەر دیاردەكانی گەندەڵی و شكستی پرەنسیپی
دەستاودەستكردنی دەسەاڵت نەبێت لە كوردستاندا ،ئەوا كۆمەڵگەی كوردی هیچ
متمانەیەكی سیاسی بەو هێزە سیاسییانە نادات كە هەڵگری ئایدیۆلۆژیایەكی دینین.
ئەگەر لەم سااڵنەی دواییدا مەدێكی ئیسالمی سیاسیی لە كوردستاندا هەبێت ،ئەوا
بەڵگە نییە بۆ گەشەكردنی فكری دینی ،یان پاشەكشەكردنی سیماكانی بیروباوەڕی
عەلمانیانە لە ژیانی كۆمەاڵیەتی و واقعی كلتوریماندا ،بەڵكو ئەو گەشەكردنەی
ئیسالمییەكان پەیوەندیی بە سیاسەتی چەوتی هەردوو هێزە دەسەاڵتدارەكەی
هەرێمەكەمانەوە هەیە لە بەڕێوەبردنێكی عەقاڵنییانەی دەسەاڵت و سامانی
واڵتدا ،ئەگینا كۆمەڵگەی كوردی ،چیتر ،لە رووی بیروباوەڕی كۆمەاڵیەتی و
لە رووی كلتورییەوە ،بە تایبەتیش لەم سەردەمەی گڵۆبالیزەیشنی كلتوری و
بااڵدەستیی خۆرئاواو كاریگەرییەكانیدا ،چ لە ئاستی سیاسی و چ لەسەر ئاستی
شارستانی و كلتوری ،هەرگیز بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە ،لەو كرانەوە كۆمەاڵیەتی و
كلتورییەی كە لە ژێر كاریگەریی فاكتەری خۆیی و دەرەكیدا ،هەروەها فاكتەریی
تایبەتی و بابەتیدا ،بەسەریدا هاتووە ،پاشەكشە ناكات ،بەڵكو ئەمڕۆ ئەوە هێزە
ئیسالمییەكانن ناچارن خۆیان لەگەڵ واقعی نوێی كلتوری و سۆسیۆلۆژیی ئێمەدا
بگونجێنن و دەستكاری ئایدیۆلۆژیا و ئاراستەی عەقائیدی و دینیی خۆیان بكەن تا
بتوانن بڕێك لە متمانەی هاوواڵتیانمان بۆ خۆیان بەرن.
هەموو ئەم ئاماژانەی كە لە واقعی ژیانی كۆمەاڵیەتی و كلتوریی
كۆمەڵگەی ئێمەدا هەن ،بە گشتی دڵخۆشكەرن بۆ ئەوەی مەرجی باڵوبوونەوەی
هۆشیاریی عەلمانیانە لە واقعی كوردستاندا بڕەخسێت ،بۆ ئەوەی بواریش هەبێت
و بكرێتەوە هێزە ( عەلمانی)یە تەوەزەلەكانی دنیای ئێمە ئیشی لەسەر بكەن،
بۆ ئەوەی فكری عەلمانیەتیش ،دواجار ،بەو مانا و دەاللەتە فراوانەی دیاریمان
كردن ،پلە بەپلە ،ببێتە بیروباوەڕێكی كۆمەاڵیەتیی ئاسایی ،ببێتە بەشێك لە
گەوهەری كلتوری كۆمەڵگەی ئێمە.
دەمێنێتەوە بڵێین :ئەمڕۆ بەداخەوە ،خاڵی هەرە الوازیی بەردەم
مەرجەكانی گەشەكردنی فكری عەلمانیەت لە كوردستاندا و خۆ جێكردنەوەی
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لە هۆشیارییەكی تیۆری و فكری و مەبدەئیدا الی ئینسانی ئێمە ،غیابی گروپی
كۆمەاڵیەتی و سیاسیی بەهێز و چاالك و یەكگرتووی ئەوتۆیە كە بتوانن لەئاستە
مەعریفی و ئایدیۆلۆژییەكانی ئەم فكرەدا شەڕی رەمزی و ملمالنێی فكریی
بەهێزی هێزە تەقلیدییەكانی كۆمەڵگەی ئێمە بكەن و موجامەلەی هێزە دینییە
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانمان نەكەن .ئەم كێشەیە ئەگەر لە ئاستی میللیدا
دەرەنجامی نەخەمڵێنی گروپی كۆمەاڵیەتی ئەوتۆ بێت كە چەكدار بێت هۆشیاری
تیۆری و مەعریفەی عەلمانیانە ،ئەگەر لە ئاستی سیاسیشدا موجامەالتی سیاسی
و تەمەڵیی فكریی هەردوو هێزە سەرەكییە حكومڕانەكەمان ( یەكێتی و پارتی )
لێی بەرپرسیار بێت ،ئەوا لە ئاستی نوخبەی رووناكبیرییشدا ئۆباڵەكەی لە ئەستۆی
ئەو خوێندەوار و رووناكبیرانەمانە كە بەداخەوە ،لە دوو ساڵی رابردوودا ،بە
هۆی ملمالنێ سیاسییەكانی نێوان دەسەاڵتداران و هێزە بەرهەڵستكارەكانمانەوە،
چوونە سەنگەری فكریی و ئایدیۆلۆژیی هێزە دینییەكانمان و بگرە هەندێكیان
كەوتنە جاڕدانی ئەو دیسكۆرس و دروشمانەی كە پێچەوانەی تەنانەت ناونیشانی
لێكۆڵینەوەو كتێبە و ئەدەبیاتە فكرییەكانیانی رابردووی خۆشیانە!.
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دەربارەی عەلمانییەت
عەفیف ئەخزەر
لەعەرەبیەوە :شوان ئەحمەد
عەلمانییەت چییە؟
فەرهەنگی (ڕۆەبێر) عەلمانیەت بەوە پێناسە دەكات كە( :چەمكێكی
سیاسیەو دەخوازێت كۆمەڵگەی مەدەنی لە كۆمەڵگەی سیاسی جیابكاتەوە ،بە
جۆرێك دەوڵەت هیچ دەسەاڵتێكی ئایینی نەبێت و كڵێساش خاوەنی دەسەاڵتی
سیاسی نەبێت) .ئەم پێناسەكردنەی عەلمانییەت« ،محەمەد عەبدە» لە وتە
بەناوبانگەكەیدا بەمجۆرە فۆرمەلەی دەكات( :نە لە سیاسەتدا ئایین هەیە و نە
لە ئایینیشدا سیاسەت)« .سەعد زەغلول»یش لە ڕستە بەناوبانگەكەیدا بەمشێوەیە
قسەی لێدەكات( :ئایین بۆ یەزدان و نیشتمانیش بۆ هەموان).
بۆ ڕونكردنەوەی زیاتر دەڵێم ،سێ جۆر دەوڵەت هەیە:
-1دەوڵەتی ئایینی.
-2دەوڵەتی عەلمانی.
-3دەوڵەتێك كە لە قۆناغی گواستنەوەدایە (لە ئایینەوە بەرەو عەلمانی).
دەوڵەتی ئایینی ئەو فۆرمەیە كە لە سەدەكانی ناوەڕاستدا هەبووەو لە
ساتەوەختی ئەمڕۆدا ،جگە لە دەوڵەتی ڤاتیكان لەسەر زەمینی مەسیحیەت و
لەسەرزەمینی ئیسالمیش جگە لە كۆماری ئیسالمی ئێران و دەوڵەتی عەرەبستانی
سعودی و سودان و دەوڵەتی تاڵیبان كە لە ساڵی 2002دا ڕوخا ،ئاسەواری نەماوە.
بەاڵم دەوڵەتی عەلمانی لەمڕۆدا دەوڵەتی بااڵدەستە ،بە تایبەت لە واڵتانی
پێشكەوتودا .هەرچی ئەو دەوڵەتەشە كە لە قۆناغی گواستنەوەدایە لە دەوڵەتی
ئایینیەوە بۆ دەوڵەتی عەلمانی ،ئەو نمونەیە كەئێستا لە فەزای عەرەبی ئیسالمیدا
هەیە.
بابزانین مەبەست لە دەوڵەتی ئایینی واتە ( theocratiqueكە لە زمانە
ئەوروپیەكاندا وای پێدەڵێن) ،چییە؟ مێژونوسی یەهودی  Flavius Josephبەمجۆرە
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باسی لێدەكات( :دامەزرێنەری دەوڵەتی ئایینی ،موسایە .ئەوە كە هێز و دەسەاڵت
دەخاتە دەستی یەزدان ،واتە بڕیار دەدات حاكمیەت بۆ یەزدانە و ئەمەش خاڵێكی
جەوهەریە لە پرۆژەی ئیسالمیەكاندا) .دەوڵەتی ئایینی بەپێی پێناسەی مێژونوسی
یەهودی «فالفیۆس یوسف» بریتییە (لەو دەوڵەتەی شەریعەتی ئاسمانی پەیڕەو
دەكات ،نەك ئەو یاسا و ڕێسایانەی مرۆڤ دایڕشتووە) .ئەی دەوڵەتی عەلمانی
كامەیە؟ ئەو دەوڵەتەیە كە خۆی لە كاروباری ئایینی هەڵناقورتێنێت و ڕێگەش
بە پیاوانی ئایینی نادات دەست وەربدەنە ناو كاروباری سیاسی .ئەم دەوڵەتە
تەنها كار بە یاسای وەزعی دەكات نەك بە شەریعەت ..ئەی ئەو دەوڵەتە چییە
كە لە قۆناغی گواستنەوەدایە لە تیۆكراتییەوە بۆ عەلمانی؟ دەتوانین بڵێین ئەو
دەوڵەتەیە كە لە دەستورەكەیدا هاتووە شەریعەت سەرچاوەی یەكەمی یاسادانانە
و ژن و پیاو ،موسڵمان و غەیرە موسڵمان ،لە ماف و ئەركی هاواڵتی بوندا وەك
یەك نین.
لەم دەوڵەتەدا ژن و كەسانی غەیرە موسڵمان ،یان كەمتر لە هاواڵتی
سەیر دەكرێن ،یان هیچ حسابێكیان بۆ ناكرێت ،چونكە بۆ نمونە ژن بۆی
نییە خۆی بۆ پۆستی سەرۆك دەوڵەت یان بۆ ئەو پۆستانەی لەوە خوارترن
بپاڵێوێت .لەبەرئەوەی تا هەنوكەش لە زۆربەی واڵتانی ئیسالمیدا ،ژن وەك
بوونەوەرێك سەیر دەكرێت كە نەفامە و ئیمانی دامەزراونیە .هەروەها هاواڵتی
غەیرە موسڵمانیش تا ئێستاش وەك (ژمی) سەیر دەكرێت و هیچ مافێكی هاواڵتی
نییە .ئەم دەوڵەتە لە هەندێ بواردا كار بە یاسای وەزعی دەكات و لە هەندێ و
بواری دیكەشدا شەریعەت جێبەجێدەكات،پێموایە ئەو دەوڵەتە تێكەڵەی (نیوەی
ئایینی و نیوەی عەلمانی)یەو ئەمڕۆ لە جیهانی عەرەبی و ئیسالمیدا لە ئارەدایە،
دەوڵەتێكی ئینتیقالیە ،واتە لە قۆناغی گواستنەوەدایە لە دەوڵەتێكی ئایینیەوە بۆ
دەوڵەتێكی عەلمانی.
مێژوو فێرماندەكات ئەو عەلمانییەتەی لە جیهاندا هەیە لە سنووری
جیهانی عەرەبی – ئیسالمیدا ڕاناوەستێت ،چونكە جیهانی ئیسالمی لە دەرەوەی
مێژوی مرۆڤایەتی هیچ داهاتویەكی نابێت .لە مێژودا كلتورێكمان نییە توانیبێتی
تاسەر خۆی لە بەرامبەر ئاقارێكی مێژوییدا ڕابگرێت كە لە قۆناغێكدا كارا بووبێت
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و ڕەواجی هەبووبێت،كەواتە موسڵمانان وەك تێكڕای مرۆڤایەتی ،ناچارن بەوەی
پەیڕەوی مۆدێرنە و لەگەڵیشیدا پەیڕەوی عەلمانییەت بكەن .زۆربەی زۆری
واڵتانی دنیا ئایینیان كورتكردۆتەوە بۆ كایەی شەخسی و بواری سیاسیشیان داوەتە
دەست دەوڵ��ەت ،ئەو دەوڵەتەی دەزگا و یاسا و زانست و بەهاكانی بەپێی
عەقڵی ئینسانەكان دەچێتە ڕێوە .ئەمە لە كاتێكدا دەوڵەتی ئایینی بۆ دانانی
پالنە دنیاییەكانی (وەك ئابووری و سیاسەت) ،ڕاوێژ بە پیاوانی ئایینی دەكات،
لە حاڵەتێكدا ئەگەر پیاوانی ئایینی بۆ خۆیان لەسەر كورسی حوكمڕانی نەبوون.
بەاڵم دەوڵەتی عەلمانی لە كاروباری ڕۆژانەدا كە تاكە بواری پسپۆڕی ئەوە ،ڕاوێژ
بە شارەزایان دەكات.
لێرەدا پرسیارێكی گرنگ دێتە پێشێ ،ئەویش ئەوەیە بۆچی تەنها لە
سەردەمە نوێیەكاندا دەوڵەتی عەلمانی هاتە ئارا؟ لەبەرئەوەی لەگەڵ مۆدێرنەدا،
لێكجیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی لە دەسەاڵتی ئایینی دەبێتە جێگای قسەو
باس و كایەی ئایینی لە كایەی دنیای جیادەكرێتەوە ،ئەو دوو كایەیە هەریەكەیان
بكەری كۆمەاڵیەتی خۆیانیان هەیە :ئایین بڕوادار و فەقیهەكان ،دنیایش هاواڵتیان
و پسپۆڕان.
لە سەدەكانی ناوەڕاستدا دەوڵەتی ئایینی خۆی لە هەموو شتێك
هەڵدەقورتاند ،لەبەرئەوەی هەموو شتێك ئایینی بوو .ئەم پرۆسەیەش بۆ
سەردەمی نوێ دەست نادات و لەگەڵ دنیای تازەدا ناگونجێت .ماوەی پێنج
سەدەیە لە خۆرئاوادا ،ئەقڵی ئینسانی توانیویەتی ئەقڵی تیۆلۆژی كەنارگیر بكات.
بەمجۆرە زانستی پۆزەتڤستی بەشێوەیەكی شێلگیرانە و دوای خەباتێكی تاقەت
پڕوكێن كە هەندێك جار گەیشتۆتە سوتاندن و مێخ كێشانی زانایان ،توانی
خۆی لە زانستی ئایینی قوتار بكات« .گالیلۆ» لە سەروەختی دادگایكردنەكەیدا
بە تاوانی كوفر و ئیلحاد ،لەبەرئەوەی بە پێچەوانەی ئینجیلەوە وتبوی( :زەوی
خڕەو بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە ،نەك چەقی گەردون بێت) .بەدادوەرەكانی
دەڵێت( :كتێبی پیرۆز پێماندەڵێت چۆن بەرەو ئاسمان بڕۆین ،بەاڵم فێرمان
ناكات ئاسمان چۆن دەگەڕێت) .بەمجۆرە زانست سەربەخۆی وەرگرت و دوای
ئەویش كایەی ئەدەبی و هونەری كەوتنەخۆ تا لە ئینجیل جیاببنەوە ،لێرە بەدواوە
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كتێبی پیرۆز لەوە كەوت ئینسیكلۆپیدیایەكی پزیشكی و فیزیك و ئەدەبی و
هونەری و ..هتد ،بێت .دواجار پاپا «ژان پۆڵی دووەم» ئیعتیباری بۆ هەریەك
لە «گالیلۆگالی» و «چارلزدارون» گێڕایەوە .بەاڵم الی ئێمە تا ئێستاش قورئان
هەر ئینسیكلۆ پیدیایەكی زانستی و پزیشكی و جوگرافی و ئەدەبی و هونەری
و تەكنۆلۆژییەو وەی بە حاڵی ئەو زانایانەشی ،پڕكێشی ئەوە بكەن حەقیقەتێكی
زانستی بسەلمێنن پێچەوانەی ئایەتە (زانستیەكانی) ناو قورئان بێت! .ناكۆكی
زۆری نێوان ئەقڵی زانستی و ئەقڵی ئایینی ،جیاوازی نێوان مافەكانی مرۆڤ
(ئازادییەكانی) لەگەڵ مافەكانی یەزدان بەسەر مرۆڤەوە (گـــوێڕایەڵیكردنی و
فەرمان و سنوربەندیەكانی) ،توانیان خۆرئاواو پاشانیش هەموو جیهان بەرەو
عەلمانییەت واتە بەرەو جیاكردنەوەی كایەی ئایینی لە كایەی دنیای بەرن .ئەم
هەنگاوە مەرجی سەرەكیە بۆ بەرەوپێشچونی شارستانیەتی مرۆڤایەتی .جگە لە
عەلمانییەت ڕێگایەكی دیكە لەبەردەم موسڵماناندا نیە تا بەو كاروانی شارستانیەتە
ڕابگەن ،گەروانەكەن ئەوا دەبێت لە دەرەوەی مێژوودا بژین.
جیاكردنەوەی موقەدەس لە شتی ڕۆژانە ،بەرهەمی مۆدێرنەیە ..گەر
بگەڕێینەوە بۆ مێژوو دەبینین جیاكردنەوەی ئەو دووكایە لەیەكتر ،بە دەگمەن
ڕویداوە و ئەوەی هەبووە تێكەڵكردنی ئەو دوانە بووە بەیەكتری والی هۆزە
سەرەتاییەكان دەگاتە ترۆپك ،چونكە الی ئەوان هەموو شتێك موقەدەسە ،هەر
لە مێژووی خێڵەوەتا پێشینان و سروتەكانی ئاوس بوون و جوت بوون و منداڵ
بینین و ڕاوشكار و ڕەفتار و هەڵسوكەوتی ئەندامەكانی ،هەر هەمووی پیرۆز و
موقەدەسن .تێكڕای ژیانی كۆمەاڵیەتی خێڵی سەرەتایی ،پابەندی ڕستێك سروتی
ئیرۆتیكیانەیە و هەر پێشێلكردنێكی موقەدەسیش ،سزاكەی كوشتنە ..،بەاڵم
بۆچی سزاكەی كوشتنە؟ لەبەرئەوەی چەمكی ڕێژەگەرایی موقەدەس شتێكە ،تەنها
عەقڵێكی پێشكەوتوو قبوڵی دەكات ،بەاڵم ئەقڵیەتی سەرەتاییەكان بەپێی پێویست
گەشەیەكی واینەكردووە ،تا بتوانێت رێژەگەرایی ڕەهای ئایینی قبوڵ بكات و
ئەولەویەتی ئەقڵی ئینسانی بەسەر ئەقڵی ئیالهیدا پێپەسەندبێت.
لێرەدا پێشنیار دەكەم بۆ لێكۆڵیاران ،لێكۆڵینەوەی بەراوردكاری بكەن
لە نێوان بۆچونی سەرەتاییەكان سەبارەت بە پەیوەندی نێوان شتە ئایینی و
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دنیاییەكان ،لەگەڵ تێڕوانینی ئیسالمییە هاوچەرخەكان بۆ هەمان مەسەلە .گەر ئەوە
بكەن ئەوا لە دەرەنجامدا دەگەنە ئەوەی لێكچونێكی گەورە لە نێوانیاندا بدۆزنەوە،
بە تایبەت دەربارەی پەرستنی مردوان و پێشینان و لە قەڵەمدانی هەموو شتێك بە
ئایینی و پابەندبوون بە سروت و ڕەها ئایینیەكانەوە بەشێوەیەكی سایكۆباتی ،لەگەڵ
تەكفیركردنی رێژەگەرایی و هۆكارێتی و گۆڕان و بەرەو پێشچوون و داهاتووخوازی.
لێرەدا خێڵە سەرەتاییەكان بەهانەی خۆیانیان هەیە ،لەبەرئەوە بەشێوەیەكی ڕەها
لە ژێر جەبری سروشتدا بوون ..بۆ ئەوان كۆنترۆڵكردنی سروشت لەالیەن ئەقڵی
مرۆڤایەتیەوە (واتە لە ڕێی زانست و تەكنۆلۆژیاوە) بۆ گۆڕینی بەشارستانیەت ،بە
پێشێلكردنی پەرستنی پێشینان دادەنرێت كە بەبێ سزا و تۆڵەكردنەوە تێناپەڕێت.
مرۆڤی سەرەتایی لە ڕووی دەرونیەوە هێندە كۆیلەی پێشینان و باوانیەتی ،ناتوانێت
بەشێوەیەكی ئازاد و سەربەخۆ بیر بكاتەوە و ئەقڵی بەگەڕ بخات .ئەم حاڵەتەش
الی ئیسالمیەكان دەبینین و ئەوانیش بەهۆی كۆیالیەتی دەرونیان بۆ پێغەمبەر و
ئەسحابەكان و پیاو چاكانەوە ،ئەقڵیان ئیفلیج بووە و توانای تێفكرینیان لە دەست
داوە .الی ئیسالمیەكان ئەقڵی ئیالهی كە پێشینان هێناویانە بۆمان هەموو شتێكە،
بەاڵم ئەقڵی مرۆڤ ،ئەو ئەقڵەی بەرهەمی مێشكی خۆمانە هیچ نییە .لەمبارەیەوە
«ئەبو ئەعالی مەودودی» سونە مەزهەب دەڵێت( :مرۆڤ وەكو پێیوایە ،هەرگیز
چانسی ئەوەی نییە حوكمڕانێتی بكات ..تەواوی موسڵمانان ئەگەر هەمویان پشت
و پەنای یەكتریش بن ،ناتوانن تاكە یەك یاسا دابنێن ..حكومەتەكان شایستەی ئەوە
نین خەڵك گوێڕایەڵییان بكات ،تەنها ئەو كاتە نەبێت حوكم بە قورئان بكەن و
بەرنامەی خوا لەسەر زەوی جێبەجێ بكەن) .هەر لەم بارەیەوە «خومەینی» شیعە
مەزهەب دەڵێت( :خەڵكی ئەو مافەیان نیە ئیمام هەڵبژێرن یان دەستنیشانی بكەن،
چونكە ئەو كەسەی لە باریدا بێت ئەركی ئیمامی بگرێتە ئەستۆ و هیدایەتی تێكڕای
مرۆڤایەتی بدات بۆ سەر ڕێگای ڕاست ،ئەوە نابێت جگە لە یەزدان كەسی تر
دایبنێت و دەستنیشانی بكات .كەواتە خەڵك بۆی نییە قسە لە شتێكدا بكات ،كە
خوا خۆی بڕیاری لێدابێت) .بۆچونی ئەم دوو تیۆرسینە سونە مەزهەب و شیعە
مەزهەب ،چاكترین پێناسەیە بۆ ئەو دەوڵەتە ئاینیە ئیسالمیە هاوچەرخەی ،هەنوكە
لە سودان و ئێراندا بااڵدەستەو پێدەچێت لە واڵتانی دیكەشدا بێتە ئارا.
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عەلمانییەت لە چ كاتێكدا هاتە ناو جیهانی عەرەبی و
پێشەنگەكانی كێ بوون؟
یەكەمین كەس كە وتەزای  Laiciteبە عەلمانییەت تەرجەمەكرد ،یەكێك
لە وەرگێڕەكانی ناو لەشكرەكەی «ناپلیۆن پۆناپارت» بوو ،لە كاتی هێرشی
فەرەنسیەكان بۆسەر میسر بەناوی «لویس بقگر المصری» .ئەمەش لەو فەرهەنگە
فەرەنسی – عەرەبیەدا هات كە بۆ یەكەمجار لە مانگی مارتی 1828دا چاپكرا،
پاشان كۆڕی زمانی عەرەبی لە قاهیرە ساڵی  1960لە فەرهەنگی (الوسیگ)دا،
ئەم چەمكەی پەسەند كردو بڕیاری لەسەردا.
عەلمانییەت وەك سستمێكی هەمە الیەن و پرۆژەیەكی سیاسی  ،هەرگیز
پێی نەناوەتە ناو جیهانی عەرەبی .دوای بەریەككەوتنی جیهانی عەرەبی بە ئەوروپا،
لە رێی كۆلۆنیالیزمەوە واڵتانی عەرەبی – ئیسالمی ،دەستبەرداری هەندێك شتی
ناجۆری ناو دەوڵەتی ئاینی بوون ،وەك( :بیرازكردنی مەی خۆر و بڕینی دەستی
ئەوانەی دزی دەكەن ،لەگەڵ بەرد بارانكردنی ئەو كەسانەی پەیوەندی ناشەرعی
دەكەن و سەرانەسەندن لەوانەی موسڵمان نین و سەر بە ئایین و مەزهەبی
دیكەن) .تا ئێستاش لە واڵتێكی وەك عەرەبستانی سعودیەدا ،ئەم سزایانە كاریان
پێدەكرێت و ماون .بۆ نموونە دوو هەفتە پێش ئێستا حوكمێكی شەرعی درا
بەسەر نوسەرێكی ئەو واڵتەدا كە بە داخەوە هەنوكە ناوەكەیم بیرنایەتەوە،
حوكمەكەشی زیندانیكردن و لێدانی  200قامچی بوو! هۆكاری بەردەوامبوونی ئەو
سزایانەش لە سعودیەدا تا ساتەوەختی ئەمڕۆ ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەو واڵتە
كۆلۆنیالیزمی نەناسیووە و بەم پێیەش لە تروسكایی و ڕۆشنایی مۆدێرنە بێبەری
بووە .هەرچی واڵتی سودانە ،ئەوا كۆلۆنیالیزمی بەخۆیەوە بینیووە و لە سایەی
ئەوەشدا وازی لە یاسای كۆیالیەتی و سزا ئایینییەكان هێنا ،بەاڵم ئەو دەوڵەتە
ئیسالمیەی «حەسەن تورابی» بە كۆدێتای سەربازی دروستی كرد ،سەر لەنوێ
كۆیالیەتی و سزا ئایینیەكانی گەڕاندەوە ئەو واڵتە!!
پێشەنگەكانی فیكری عەلمانی لە جیهانی عەرەبیدا ،زۆر و زەوەندن .النی
كەم تەواوی ئەو ڕۆشنبیرانەی سەر بە كەمینە ئاینیەكانی ناو جیهانی عەرەبین،
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وەك یەهودی و مەسیحیەكان و بەتایبەتی لە واڵتانی خۆرهەاڵتی عەرەبیدا
عەلمانی بوون .لە میسر و واڵتی شام وەكو نمونە ،دەتوانین ناوی ئەمانە بێنین:
(جورجی زێدان و شبلی شومێل و یەعقوب سەڕوف و میخائیل نەعیمە و جوبران
خەلیل جوبران و فەرەح ئەنتوان و سەالمە موسا و..هتد) .بەاڵم لەمڕۆدا ئەوانەی
داوای عەلمانییەت دەكەن یەك و دوان نین ،بەڵكو خواستێكی دەستەجەمعیە
و بەكۆ داوای دەكەن .لێرەوە ئیعترافكردن بەكەمایەتیە ئایینی و ئەتنیەكانی
ناو واڵتانی عەرەبی و دەستەبەركردنی تەواوی مافەكانی هاواڵتی بوون بۆیان،
دەبێتە سەرچاوەیەكی گرنگ بۆ مۆدێرنیزەبونی سیاسی ،واتە بۆ عەلمانییەت
و دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ .بۆ نمونە شیعەكانی عەرەبستانی سعودیە
داوای عەلمانییەت دەكەن ،بۆ ئەوەی لە دێوەزمەی وەهابیەت ڕزگاریان بێت
كەوەك كافر مامەڵەیان لەگەڵ دەكات .ئەی «ئیبن تیمیە»ی سەرچاوەی یەكەمی
وەهابیەت ناڵێت( :ئەوەی گومان لە كافری شیعە بكات ،كفر دەكات)! .هەروەها
نەتەوەی كورد لە عێراقدا پاسەوانێكی وریا و چاوكراوەیە كە ناهێڵێت ،دەوڵەتێكی
تیۆكراتی شیعە مەزهەب لەو واڵتەدا بێتە ئارا .لەمبارەیەوە سەركۆماری عێراق
«جەالل تاڵەبانی» وشیاریدا لە بارەی دامەزراندنی دەوڵەتێكی ئایینی لە عێراقدا.
سەركردەی شیعەكانی عێراق لەناویشیاندا سەرەك وەزیران بە ئاشكرا ڕایانگەیاند،
ئەوان وەكی عێراقی نەك وەك شیعە حوكمی عێراق دەكەن ،ئەمەش بۆ خۆی
كرۆكی عەلمانییەتە .هەرچی پێشەنگەكانی مۆدێرنەشە لە جیهانی ئیسالمیدا
ئەوا ڕێژەیان زۆرە ،گەر بێتو لە تێكڕای واڵتانی عەرەبی – ئیسالمیدا بكەوینە
سەرژمێركردنیان .بەاڵم ئەژماركردنیان لەم باسە كورتەدا و بەم خێراییە ،كارێكی
گرانە .لێرەدا هەر هێندە دەتوانین ناوی ژمارەیەك لەوانە بێنین كە كاریگەریان
لەسەر دەستەبژێری ئایینی هەبووە لە واڵتانی عەرەبیدا ،وەك( :ڕەفاعە تەهتاوی،
محەمەد عەبدە ،قاسم ئەمین ،لوتفی سەید ،تەها حسێن ،عەلی عەبدولرازق،
كامل گەیالنی ،ئیسماعیل مەزهەر ،ئەحمەد ئەمین) .هەروەها نابێت «فەرەج
ف��ۆدە»ش لە یادكەین ئەگەرچی لە پێشەنگانی عەلمانییەت نەبوو ،بەاڵم لە
یەكەمین شەهیدەكانی ئەو ڕێبازە بوو .هاوكات نابێت «تاهر حەداد»مان لە
واڵتی تونس لەیاد بچێت كە توانی فیقهی سەدەكانی ناوەڕاست بكاتە عەلمانی،
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بەتایبەت كە توانی ڕێ لە فرەژنی بگرێت و نایەكسانی لە میراتیدا لە نێوان ژن
و پیاودا نەهێڵێت.
«حەبیب بۆرقیبە»ش یەكێكە لەوانە و توانی ئەو خواست و داواكاریانەی
«تاهیر حەداد» جێبەجێ بكات ،بەاڵم لەبەردەم هەڕەشەكانی شا «فەیسەڵ»دا
كشایەوە ..شا «فەیسەڵ» هەڕەشەی ئەوەی لە «بۆرقێبە» كرد گەر بێتو یاسای
چونیەكی ژن و پیاو لە میراتیدا دەربكات ،ئەوا سعودییە پەیوەندییە دیبلۆماتیەكانی
خۆی لەگەڵ واڵتی تونسدا دەپچڕێنێت و فەقیهەكانی جیهانی ئیسالمیش هاندەدات
بۆ ئەوەی تەكفیری بكەن.
ئایا ئەوەی شكستی بە عەلمانییەت هێنا لە جیهانی عەرەبیدا ،بەرخوردی
ئیسالم بوو یاخود الوازی گوتاری عەلمانی بوو؟
تا هەنوكە عەلمانییەت سەركەوتوو نەبووە لەوەی لە جیهانی عەرەبیدا
شوێن پێی خۆی بكاتەوە ،هۆكاری سەرەكیش لەمەدا ئەوەبووە ئیسالم ئەو
ڕیفۆرمە پێویستەی تێدانەكراوە كە لە ئایینی مەسیحی و یەهودی و ئەوروپیدا
كرا ،ئەو چاكسازیە ئاینیەی لە ئەوروپادا كرا ئایینی قایلكرد بەوەی كایە و بوارە
جۆراوجۆرەكان لە یەكتر جیابكرێنەوە .واتە ئایین ڕازی بوو بەوەی تەنها خەریكی
مەسەلەی ئایینی بێت و مەسەلەی ژیانی ڕۆژانەش جێبهێڵێت بۆ دەوڵەت ،چونكە
ئەوە شوێنكاری دەوڵەتە .دووەمین هۆكاری شكستی عەلمانییەت لە جیهانی
عەرەبیدا ،دەگەڕێتەوە بۆ ترسنۆكی نوخبەی سیاسی .لە توركیا ڕیفۆرمی ئایینی لە
ئیسالمدا نەكراو بۆرژوازیەتیش چینێكی الواز و بێدەسەاڵت بوو ،هەروەها جوتیاران
ڕێژای  90%دانیشتوانی واڵتیانی پێكدەهێنا ،لەگەڵ ئەوەشدا سەركردەیەكی
موسڵمانی وەك «كەمال ئەتاتورك» توانی دەوڵەتی تیۆكراتی عوسمانی (واتە
خەالفەت) ،كۆتایی پێبێنێت و لەسەر دارو پەردوی ئەویش دەوڵەتێكی عەلمانی
بنیاد بنێت كە شەرم لە شوناسی عەلمانی بونی خۆی ناكات.
ئایە عەلمانییەت دژ بەئایینە؟
وەك لەپێناسەكردنەكەی فەرهەنگی (رۆبێر)دا بینیمان ،عەلمانیەت
جیاكردنەوەی دەوڵەتە لەكڵێسا ،واتە تەنها بریتیە لەجیاكردنەوەی كایەی ئاینی

41

لەكایەی دنیای ..بەریتانیا وەكو فەرەنسا دەوڵەتێكی تەواو عەلمانیە ،بەاڵم شاژنی
بەریتانیا نازناوی (پارێزەری كڵێسای) هەڵگرتووە .شانشینی واڵتی مەراكیشیش
دەتوانێت عەلمانی بێتو پادشاكەشی نازناوی (امیر المۆمنین)ی هەبێت ،هەروەها
تونس دەتوانێت عەلمانی بێتو سەرۆكەكەشی وەك (پارێزەری ئیسالم) بناسرێت.
دەبێت مرۆڤ بێ ئاگابێت لەچەمكی عەلمانیەت ،وەكو ئەوەی لەفەرهەنگە
ئەوروپیەكاندا هەیە ،لەبەرئەوەی ئەوروپا واری عەلمانیەتە ،یاخود وەكی زۆربەی
سەركردەكانی ئیسالمی سیاسی بەدگومانبێت ،تابەعەلمانیەت بڵێت پرۆسەیەكە
دژ بەئایین .بەتایبەت كەعەلمانیەت لەمڕۆداو لەواڵتانی تەواو عەلمانی وەك
فەرەنسادا ،بۆتە عەلمانیەتێكی كراوە بەسەر زۆر الیەنی ژیانداو هیچ زیانێكیش
بەمافی هاواڵتی بونی مۆدێرن ناگەیەنێت .ئەو هاواڵتیبونەی یەكسانی لەنێوان ژنو
پیاو ئیماندارو بێئیماندا دەستەبەر دەكات .بێالیەنی دەوڵەتی عەلمانی فەرەنسی
بەرامبەر بەئایین ،دەستی نەگرت لەوەی ساڵی  1921لەپارەی باجدەران مزگەوتی
بەناوبانگی پاریس دروست بكات ،وەك رێزلێنانێك لەگیانی ئەو سەربازە موسڵمانە
مەراكیشیانەی لەشەڕەكانی جەنگی جیهانی یەكەمداو لەپێناو بەرگریككردن
لەفەرەنسادا تیاچوون .هەروەها نەبووە رێگر لەوەی «دۆمینیك دۆڤلپان» ی
وەزیری ناوخۆی فەرەنسا و لێپرسراوی كاروباری ئاینی ،دەزگایەكی خێرخوازی
ئیسالمی دابمەزرێنێت بۆ كۆكردنەوەی كۆمەك لەخێرخوازان ،بەمەبەستی
دروستكردنی مزگەوتو پێدانی خەرجی بەو زانكۆو پەیمانگا ئیسالمیانەی
لەقۆناغی بیناكردندان .ئەم دەزگا خێرخوازیە دەست بەجێو لەگەڵ دامەزراندنیدا،
 800ملێۆن یۆرۆی لەالیەن كەسانێكی كۆمەك بەخشەوە پێگەیشت كەناوی خۆیان
ئاشكرا نەكرد.
كەواتە ئەو واڵتە عەرەبیانەی لەداهاتوودا دەبنە عەلمانی ،عەلمانی بونیان
رێی ئەوەیان لێ ناگرێت بەیەكسانی یارمەتی ئایینو ئاینزای سەرجەم هاواڵتیان
بدەن .لەداهاتووشدا ئەم مۆدێلی عەلمانییەتە لەسەر زەمینی ئیسالمدا بەرقەرار
دەبێت .وەكی توركیای عەلمانییەت كەدەستورەكەی رێگای پێدەدات شوێنی
خواپەرستی بۆ تەواوی هاواڵتیانی بكاتەوە ،سەرەڕای جیاوازی ئایینیان .ئیتر بۆچی
نابێت دەوڵەتی عەلمانی خوێندنی ئایینی لەژێر دەستی خۆیدا بێت ،بەمەرجێك
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هەوڵبدات بیكاتە خوێندنێكی ئایینی چاكسازی مۆدێرن ،بۆ ئەوەی هاواڵتیانی
سبەینێ دروست بكات .ئەو هاواڵتیانەی بەهاواڵتیبونی مۆدێرن ئاشنا دەبنو
لەمافی هاواڵتیبوندا هەاڵودێر لەنێوان پیاو و ژن ،موسڵمانو غەیرە موسڵماندا
ناكەنو بێ هیچ دوودڵیكردنو هەستكردن بەتاوانێك دان بەو مافانەدا دەنێن.
بۆ ئەوەی خوێندنی ئاینی خوێندنێكی چاكسازیو مۆدێرن بێت ،پێویستە
خوێندكاران بەیارمەتی زانستە مۆدێرنەكانی وەك( :مێژووی بەراوردكاری
ئایینەكانو سۆسیۆلۆژیای ئایینو پیسكۆلۆژیاو ئەنسرۆپۆلۆژیای ئاینیو زمانەوانیو
هێرمۆنۆتیكاو فەلسەفە) ،ئایین بخوێنن .بۆ ئەوەی گەنجانو نەوەكانی داهاتوو،
ببنە خاوەن فیكرێكی رەخنەیی .لەتونس خوێندكارانی كۆلیژی ئایینی بەدرێژایی
چوارساڵ فەلسەفەی ئیسالمیو فەلسەفەی مۆدێرن دەخوێنن .هیچ شتێك وەك
فەلسەفەو زانستە مرۆڤایەتیەكان نییە ،بۆ ئەوەی ئەقڵی مرۆڤەكان لەپڕوپاگەندە
ئایینیو سیاسیەكانی ئیسالمیستەكان بپارێزێت .ئەمجۆرە خوێندنەوە ئایینیە
ریفۆرمیو مۆدێرنە ،پێویستە دەوڵەتی عەلمانی لەفەزای عەرەبیو ئیسالمیدا
بیسەلمێنێتو كاری پێبكات .بۆ سەر لەنوێ فۆرمەلەكردنەوەی هوشیاری تەقلیدی
ئیسالمیو مكۆمكردنی هوشیاری نەوەی نوێ ،دژ بەدەمارگیریو توندڕەی تیرۆرو
جیاوازی ئایینی ،واتە دژ بەخود ئەڤینی ئایینی كەڕەوایەتی بەچەوسانەوەو
سڕینەوەی تێكڕای ئایینەكانی دی لەالیەن ئاینێكی ترەوە دەدات.
ئایا عەلمانیەت دەبێتە مایەی دروستبونی دابڕان
لەگەڵ رەگوڕیشەی ئیسالمیماندا؟
عەلمانیەت دابڕانە لەگەڵ دەوڵەتی ئۆتۆكراسیو تیۆكراسی ،واتە لەگەڵ
دەوڵەتی ئایینیو ستەمكاری ،لەگەڵ دەوڵەتی خەلیفە كەتەنها مەگەر بەمردنو
كوفری ئاشكرا لەسەركار البچێت .دابڕانە لەگەڵ دەوڵەتی بیرازكردنی مەی خۆرو
بڕینی دەستی ئەوەی دزی دەكاتو بەردبارانكردنی ئەوانەی پەیوەندی ناشەرعەی
دەكەن تامردنو حەاڵڵكردنی خوێنی بیریارە ئازادیخوازەكان بەناوی هەڵگەڕانەوە
لەئایین .دابڕانە لەو دەوڵەتەی بەناوی شەریعەتەوە ،مافی ژنان پێشێل دەكاتو
هاواڵتی غەیرە موسڵمان دەچەوسێنێتەوە .بەناوی یاسای سەدەكانی ناوەڕاستەوە،
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گرافیكو وێنەكێشانو شیعرو گۆرانیو توێژینەوەی زانستی قەدەغە دەكات.
دابڕانە لەگەڵ ئەو كلتورەی رشتنی خوێنی خەڵكی بێتاوان حەاڵڵ دەكاتو
كوشتنی كۆرپەلە لەسكی ژنانی جولەكەدا ب��ەڕەوا دەزانێت ،وەك «یوسف
قەرزاوی» لەفتوایەكیدا دەڵێت .یاخود تیرۆركردنی «ئەنوەر سادات»و تەواوی
فەرمانڕەوایانیو واڵتانی ئیسالمی ،بەناوی جیهادەوە بەئەركێكی ئایینی دەزانێت،
«راشد غەنوشی» لەمبارەیەوە وادەڵێت .ئەم شتە دزێوانە بەشێكن لەكلتوری ئێمەو
پێویستە بیانسڕینەوەو پەیوەندییان لەگەڵدا ببڕین ..لەالیەكی ترەوە عەلمانییەت
دەتوانێت بەهەموو ئەو رووبەرە گەشانەمان ئاشنا بكاتەوە كە لەكلتوری ئیسالمیدا
هەیە ،وەك ئەقڵی فەلسەفیو موعتەزیلەكان كەتوانیان لێكدانەوەی ئەقڵی بۆ
قورئان بكەن ،هەروەها عەلمانیەت لەباریدایە ئیعتبار بگێڕێتەوە بۆ عیرفانی
ئیسالمی.
بێگومان عەلمانییەت بەو پێیەی یەكێكە لەدەسكەوتەكانی مۆدێرنە،
لەدەوڵەتی سەدەكانی ناوەڕاستدا نمونەی نەبووە ،لەبەرئەوەی دەوڵەتی
سەدەكانی ناوەڕاست لەبنەڕەتدا دەوڵەتێكی ئایینی بووەو عەلمانیەت لەلیستی
ئەو بیروباوەڕانەدا بووە كەبیری لێنەكراوەتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا ترادسیۆنی
ئیسالمی ،هەندێك خەسڵەتی عەلمانی تێدابووە… بۆ نمونە رۆژێك پێغەمبەر
بەالی چەند باخەوانێكی خورمادا تێپەڕدەبێتو دەبینێت خەریكی موتوربەكردنی
دارخورماكانن ،پێیاندەلێت( :ئەگەر وازیان لێبێننو موتوربەیان نەكەن چاكترە).
ئامۆژگاریەكەی لەگوێ دەگرن ،بەاڵم پاش ماوەیەك دەبینن بەرناداتو دەچنە الی
پێغەمبەرو دەكەونە گلەییو گازندە .ئەویش وەاڵمیان دەداتەوەو دەڵێت( :وەی
بەحاڵتان ،من پێغەمبەری ئێوەم لە كاروباری ئایندا ،بەاڵم لە كاروباری دونیادا
من و ئێوە وەكویەكین).
واتە پێغەمبەری ئیسالم دانی بەوەدا ناوە كە دەبێت ئایین لەكشتوكاڵكردن
جیابكرێتەوە .لەجەنگی بەدردا پێغەمبەر دەیەوێت سوپاكەی لەشوێنێكدا هەڵبدات
كەئەم پێیوایە شوێنێكی قایمو تۆكمەیە ،بەاڵم شارەزایەكی بواری سەربازی
لەئەنسارەكان لێی دەپرسێت( :ئەی پێغەمبەری خوا ئەمە وەحیت بۆ هاتۆتە خوار
یان شەڕ و تەڵەكەیە؟) .پێغەمبەریش بەو راستگۆییەی كەپێی ناسرا بوو وەاڵمی
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دەداتەوەو دەلێت( :نەخێر ،شەڕ و تەڵەكەیە).
لێرەدا ئەو شارەزایەی بواری سەربازی پێیدەڵێت( :كەواتە ئەم شوێنە
گونجاو نییەو با وا بكەین بیرە ئاوەكە بكەوێتە پشتمانەوە ،بۆ ئەوەی خۆمان
لێی بخۆینەوەو ئەوان نەتوانن دەستیان پێ بگاتو لێی بخۆنەوە) .بەفیعلی
وەهاش دەرچوو ،تینویەتی قوڕیش بووبە گرنگترین هۆكاری دۆڕاندنیان لەو
جەنگەدا .لێرەشدا پێغەمبەر دان بەوەدا دەنێت كەپێویستە جیاوازی لەنێوان
ئایینو ستراتیژیەتی سەربازیدا بكرێت.
وەكو دەشزانرێت «ئیمامی عەلی» بەپشت بەستن بەم سونەتانەی پێغەمبەر
،كە كایەی دنیایی لەكایەی ئایینی جیادەكاتەوە ،سەروەختێك «ئیبن عەباس»ی
راسپارد لەگەڵ خەوارجەكاندا بكەوێتە مشتومڕ گفتوگۆوە ،داوای لێكرد لەگەڵیاندا
سونەتی پێغەمبەر بەكاربهێنێت نەك ئایەتەكانی قورئان ،لەبەرئەوەی قورئان وەكی
«ئیمامی عەلی» خۆی دەڵێت (حمال اوجە) ،واتە چەندین لێكدانەوە هەڵدەگرێت،
لەبەربوونی ئایەتگەلێكی لەیەكچوو (واتە ڕوننیەو تەمومژ لە ماناكەیدایە) ،چونكە
ئەو ئایاتانەی رونو ئاشكران تەنها رێژەی 6%ی قورئان پێكدێنن.
مێژوونوسی میسری «حسێن موئنس» دەڵێت( :ئەو ئەسحابانەی ئامادە
نەبوون بەشداری شەڕی نێوان عەلی كوڕی ئەبی تالیبو معاویەی كوڕی
ئەبو سفیان بكەن ،خۆیان ناونا بوو ئەو كەسانەی لەسەر چۆك دادەنیشن.
لەوانە عەبدواڵی كوڕی عومەرو ئەبو هورەیرە)« .ئەبو هورەیرە» ئەو وتەیەی
دراوەتەپاڵ كە دەڵێت( :لە پشت عەلیەوە نوێژ دەكەم ،چونكە نوێژكردن لە دوای
عەلیەوە باشترە .لەسەر خوانی مەعاویەش نان دەخۆم ،چونكە خواردن لەسەر
سفرەی مەعاویە لە بارترە .لەسەر چۆكیش دادەنیشم ،چونكە دانیشتن لەسەر
چۆك چاكترە) .ئەمانە دوای كوشتنی «عەلی» پەیمانیان بە «مەعاویە»دا و وەك
مەرجێك بۆ موبایەعەكە پێیانوت( :ئێمە كاروباری ئایینی خەڵك بەڕێدەكەین،
تۆش كاروباری دونیاییان بۆ بەڕێوەبەرە).
ئەم دابەشكردنی كارە لەنێوان خولەفاكانو فەقیهەكاندا ،دەسپێكی
عەلمانیەت بوو كەتاهەنوكەش نەگەشتۆتە ئاستی پێویست« .مەعاویە» خۆشی
سەرەتاكانی ئەم عەلمانیەتەی داڕشت ،كاتێك وازی لەوە هێنا پێشنوێژی بەخەڵك
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بكاتو لەبری خۆی پێشنوێژێكی دیاریكرد ،بۆ ئەوەی نوێژ بەخەڵكو خوا بكات.
ئەم دابەشكاریە لەنێوان رێبەرایەتیكردنی دەوڵەتو پێشنوێژیكردندا ،پرۆژەی
دەوڵەتێكی عەلمانییەو تائێستاش تەواو نەبووە .دوای «مەعاویەی كوڕی ئەبو
سفیان» ،خەلیفەكانی ئیسالم وازی��ان لەوە هێنا پێشنوێژی بۆ خەڵك بكەن،
بەاڵم سەرانی كۆماری ئیسالمی لەئێران تاهەنوكە پێشنوێژی خەڵك دەكەن.
ئەڵبەتە ئەمەش لەبەرئەوەیە ئێران كۆمارێكی ئایینیەو نایەوێت دان بەوەدا بنێت
كەجیاكردنەوەی ئایین لەسیاسەت ،پرۆسەیەكی پێویستەو دەبێت ئەنجام بدرێت.
دابەشكردنی كار لەنێوان فەقیهەكان كەكاروباری ئاینی خەڵكو خوا
رادەپەڕێنن ،لەگەڵ خەلیفەكاندا كە كاروباری رۆژانەی خەڵك بەئەنجام دەگەیەنن،
بەدرێژایی چوارسەدە بەتایبەت لەخۆرهەاڵتدا بەردەوام بوو .خەلیفە كەم تازۆر
حوكمڕانێكی دنیایی بووە ،بەاڵم بەشەریعەتێكی ئاینیەوە:شەرعیەتی عولەمای
ئەهلی سونە و جەماعەت  ،هەروەها شەرعیەتی نزا بۆكردن لە نوێژی هەینیدا،
هەموو شتە تازەكانیشی (واتە ئەو شتانەی دەیانكات وەك تازەگەرییەك لە
ئاییندا) ،دەچێتە بواری (المصالح المرسلە – بابێكە لە فیقهی ئیسالمیدا باس لەو
شتانە دەكات كە لە بەرژەوەندی ئەهلی ئیسالمە) ،وەك حەاڵڵكردنی حەرام.
بە السایكردنەوەی «عومەری كوڕی خەتاب» كە (نكاحی متعە – مارە بڕینی بۆ
چێژوەرگرتن واتە بۆ كاتێكی دیاریكراو نەك هەتا هەتایی حەرامكرد) ،لە كاتێكدا
بە وتەی پێغەمبەر لە ئیمامی (مسلم و بخاری) گێڕاویانەتەوەو لە ئایەتی (- 24
نساو)دا هاتووە حەاڵڵە( ،فما استمتعتم به منهن فأتوهنو اجورهن) .ئەم ئایەتە
لە نوسخەی (قورئانە نوسراوو كۆكراوەكەی) «ئیبن عەباس»دا هاتووەو «عوسمانی
كوڕی عەفان» لەگەڵ هەندێ نوسخەی تردا سوتاندنی .لەمبارەیەوە «گــەبەری»
دەگێڕێتەوە كە «عەلی» سەبارەت بە نیكاحی موتعە وتویەتی( :ئەگەر عومەر
حەرامی نەكردایە ،ئەوا تەنها مرۆڤی السار زینای دەكرد ،چونكە هەموو كەسێك
نیكاحی موتعەی دەكرد و بوارەكە فراوانبوو) .هەروەها «عومەر» ئەوەشی
حەرامكرد كە ئەو موسڵمانانە (جەنگاوەرانەی) دەچوونە واڵتی فارس ،ژنانی فارس
بهێنن( ،ئەڵبەتە عەرەبەكان پۆل پۆل مارەیاندەكردن) ،بۆ ئەوەی كچە عەرەبەكان
بە قەیرەیی نەمێننەوە.
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بەگشتی خواستو داواك��اری پیاوانی ئاینی لەخەلیفەكان ،تایبەت بوو
بەكاروباری ئاینیو مۆراڵی وەك( :چاوكراوەبن بۆجێبەجێكردنی شەریعەت یاخود
بەبەزەیی بن لەگەڵ ئەوانەی موسڵمان نین ،بەاڵم لە دار ئیسالمدان) ،هەروەكو
ئەبویوسفی هاوڕێی ئەبو حەنیفە كردی لە كتێبی –الخراج ،باج-داو زۆر بە وردی
باسی لەو بارە قورس و حاڵەتە نالەبارە بۆ هارونە رەشید كرد كە لە وەرگرتنی
باجدا دیار دەكەوێت و هەندێ جار دەگەیشتە  90%بەروبوومەكانیان.
زۆرێك لەپیاوانی ئاینی سونە مەزهەب پێیانوایە ،شورا بەتەنها ئەركی
مۆجیاریو ئامۆژگاری كردنەو خەلیفەش بۆی هەیە كاربەو ئامۆژگاریو رێنوێنیانە
نەكات ،ئەمەش بۆخۆی بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ئیعترافكردنە بەوەی كایەی
سیاسی لەكایەی ئاینی جیاوازە ،تەنانەت پیاوانی ئاینی سونە رێگەیان بەخۆیان
نەداوە قەرەی كاروباری سیاسی بكەون ،ئەویش بەپشت بەستن بەو رێسایەی
دەڵێت( :ئەو كەسەی داوای دەسەاڵت بكات ،نابێت بە زانا).
ئەم رێسایەش بوو بەكۆسپێك لەبەردەم ئەوەی حكومەتی پیاوانی ئاینی
لەئیسالمدا دروست بێت ،بە تایبەتیش لەواڵتانی خۆرهەاڵتی عەرەبیدا .تەنها
كەسێكیش كە لەم ڕێسایە الیداو كاری بەو دابەشكارییە نەكرد لە نێوان خەلیفە و
پیاوانی ئایینیدا كە لەسەردەمی «مەعاوییەوە» لە ئارەدایە ،تەنها مەزهەبی وەهابی
بوو كە دژی خەالفەتی عوسمانی ڕاپەڕی ،ئەویش بە ناوی فقهێكی تۆتالیتاری
دەمارگیرەوە كە هیچ ئیعترافێك بە جیاكردنەوەی نێوان كایەی ئایینی و كایەی
سیاسی ناكات .ئەم ئیسالمە وەهابییە بووە هاوپەیمانی بنەماڵەی «ال سعود» بۆ
دروستكردنی شانشینی عەرەبستانی سعودی ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەو باڵە ڕیفۆرمییەی
كە «شازادە عەبدوڵاڵ» و «تەاڵڵ بن عەبدولعەزیز» ڕابەرایەتی دەكەن ،دەیانەوێت
خۆیان لە كۆت و بەندی وەهابییەت قوتاركەن و سستمی پەروەردە نوێ بكەنەوەو
لەو شتانەش خۆیان ڕزگاربكەن كە ناهێڵن موسڵمانان لە هیچ شتێكدا السایی
خۆرئاوا بكەنەوە .لەم ڕووەوە موفتی سعودیە «ال الشیخ» ساڵی  2004فتوایەكی
دا كە ڕۆژنامەی «االحداث المغربیە» باڵویكردەوە تیایدا گوڵفرۆشەكانی بە كافر
دابووە قەڵەم ،لەبەرئەوەی لەم كارەیاندا خۆیان بە كافرەكان دەشوبهێنن ،هەروەها
پیاوانی ئایینی وەهابی مەزهەب بە هاوكاری «یوسف قەرزاوی» ،ئاهەنگگێڕانیان
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بەبۆنەی لەدایكبوونی پێغەمبەرەوە حەرامكردووە كە تەواوی واڵتانی جیهانی
ئیسالمی جگە لە سعودیەو قەتەری وەهابی مەزهەب ،سااڵنە یادی دەكەنەوە.
بەناوی چییەوە ئەمە قەدەغە دەكەن؟ بەناوی ئەوەوە كە ئاهەنگگێڕان بە بۆنەی
لەدایكبوونی پێغەمبەرەوە نەریتی بێباوەڕانە ،وەك «قەرزاوی» دەڵێت .هەروەها
دژایەتیكردنی جیاكردنەوەی دین لە دەوڵەت لەسەردەمی نوێدا ،ئیسالمی سیاسی
بە ڕابەرایەتی ئیخوان موسلمین دەستی دایە .دروستكردنی حیزبێكی ئایینی
سیاسی كە ئامانجی دروستكردنی حوكمەتێكی ئایینی و گێڕانەوەی خەالفەتە،
بۆیەكەمجار لەسەر دەستی ئیخوانەكان هاتە ئارا.
بۆچی دەوڵەتی ئایینی لەگەڵ دەوڵەتی عەلمانیدا ناگونجێت؟
لەبەرئەوەی دەوڵەتی ئاینی ،دەوڵەتی سەدەكانی ناوەڕاستە و لەو
سەردەمەشدا هەموو شتەكان ئایینی بووە ،بەاڵم دەوڵەتی سەردەمی مۆدێرن
دەوڵەتێكە بەشێوەیەكی شێلگیرانە كایەی ئاینی لە كایەی سیاسی جیاكردووەتەوە،
ئەم دوو كایەیەش دژ بەیەكتری نین ،بەڵكو یەكتری تەواو دەكەن .بەمەرجێك
هەریەكەیان سەرقاڵی بواری خۆی بێت و دەخالەت لە كاروباری ئەوی دیدا نەكات.
دەوڵەتی ئایینی لەگەڵ دەوڵەتی عەلمانیدا پێچەوانەی یەكترین ،بە تایبەت لە
بواری هاوواڵتی بووندا .لە دەوڵەتی ئایینیدا جیاوازی نێوان ژن و پیاو و موسڵمان
و غەیرە موسڵمان ،جیاوازیەكی جەوهەرگەرایە  Essentialisteو ژنان و كەسانی
غەیرە موسڵمان مافی هاواڵتیبونیان نییە ،بەاڵم لە دەوڵەتی عەلمانیدا ژن و پیاو،
ئیماندار و هاوواڵتی ،چونیەكن و كەسیان لەوی تریان زیاتر نین ..دەوڵەتی ئایینی
لەگەڵ هاوواڵتیانیدا بە لۆژیكی سەدەكانی ناوەڕاست مامەڵە دەكات و مرۆڤ
وەك بونەوەرێكی دەستەوستان سەیر دەكات كە ناتوانێت یاسا گەلێكی وا دابنێت
تا یاساكانی ژیانی هاوبەشی پێڕێكبخات ،واتە پەیوەندی هاواڵتیان بە یەكتریەوە
هەروەها ڕێكخستنی پەیوەندی نێوان واڵتانی جیهان بەیەكتریەوە دیسپلین بكات.
بۆچی ئیسالمیستەكان عەلمانییەت بە ئیلحاد دەدەنە قەڵەم؟
بۆ ئەوەی خەڵكیان لێ هانبدەن ،لەبەرئەوەی بەهانەی دروستبون و
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مانەوەی ئەوان بەندە بە دژایەتیكردنی مۆدێرنەوە و عەلمانییەتیش یەكێكە لە
پایە سەرەكیەكانی مۆدێرنە .ئەی بەچی ئیسالمیستەكان مۆدێرنە تەكفیر دەكەن؟
بەناوی حاكمیەتی ئیالهیەوە كە كرۆكی پرۆژە ئایینی و سیاسیەكەیانە و هەروەها
بەناوی فیقهی «ئیبن تیمیە»وە كە هەموو السایكردنەوەیەكی كافران ،واتە پۆشینی
جلوبەرگ و پەیڕەوكردنی بەهاو زانست و هەڵسوكەوت و نەریت و سستمی
دامەزراوەكانیان ،بە كوفر دەزانن و تەكفیری دەكەن ،بەاڵم لەسەر ئێمەی عەلمانی
پێویستە لە بەرامبەر ئیسالمگەراكاندا قەناعەتەكانی خۆمان بە بوێرانە بڵێین،
چونكە لە واقیعدا ئیسالمگەرا پەرچە كردارێكی فۆبیائامێزە لە دژی مۆدێرنەی
نێو دەوڵەتی و ئەگەرەكانی هاتنە ناوەوەی بۆ سەرزەمینی ئیسالم ،بێگومان ترس
و بیمی ئیسالمیەكان لە جێی خۆیدایەتی ،لەبەرئەوەی مۆدێرنە لەمڕۆدا بۆتە
ڕەوتێكی مێژویی و كەس ناتوانێت بەری پێبگرێت .درەنگ یان زوو بە ئێمەش
دەگات ،وەك چۆن بە خێڵەكانی ئاسكیمۆ گەیشت!
لێرەدا پڕكێشی دەكەم و دەڵێم ڕەنگە ئیسالمگەراكان ببنە ئامرازێكی
مێژوی ناخود ئاگا ،بۆ هێنانی عەلمانییەت بۆ سەرزەمینی ئیسالم .ئەوەتا دوای
چارەكە سەدەیەك لە دامەزراندنی كۆماری ئیسالمی لە ئێران ،خوێندكارانی ئەو
واڵتە شانازی دەكەن بەوەی عەلمانیین ،هەروەها بەپێی ئامارەكانی شارەوانی
تاران75% ،خەڵكی شارەكە و  86%خوێندكاران وازیان لە نوێژكردن هێناوە.
ئەو موسڵمانەی سروتە ئایینیەكان بەجێ ناهێنێت ،موسڵمانێكی عەلمانییە ..ئەو
مزگەوتانەی لە سەردەمی «محەمەد ڕەزا» شادا 5000-3000 ،نوێژكەر نوێژیان
تێدا دەكرد ،ئەمڕۆكە لە بەیانیاندا تەنها 10كەس و نوێژی نیوەڕوانیش  25كەسێك
ڕوی تێدەكەن .لە مانگی ڕەمەزانیشدا تەنها 2%ی میللەتی ئێران بەڕۆژوودەبن.
ئەمە لە كاتێكدا بەر لە هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی لەو واڵتەدا ،تێكڕای
ئێرانییەكان بەڕۆژوودەبوون! سودانیش وەك دەوڵەتێكی عیرفانی ،بەشێكی گرنگی
گەنجەكانی بەهۆی حوكمی ئیسالمگەراكانەوە ،وازیان لە ئایینی ئیسالم هێنا.
پێویستە عەلمانییەكان لە هاتنە سەركاری ئیسالمگەراكان نەترسن ،چونكە هەندێ
لە واڵتان خێراو دەستبەجێ ناچن بەرەو عەلمانییەت و ئیسالمی سیاسی و
سەلەفی و جیهادی جێناهێڵن ،گەر بێتو چەشەی حوكمی تاڵ و پڕ لە ناسۆری
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ئیسالمگەراكان نەكەن ،ئەو كات لێی بێزاردەبن و تەرێزی لێدەكەن .ئەو تێزەیەی
لە فەلسەفەی مێژووی هیگلیزمدا دەڵێت( :ناتوانین قۆناغێكی مێژویی تێپەڕێنین،
گەربێتو ئەو قۆناغە پێنەگەیشتبێت و سوڕی خۆی تەواو نەكردبێت) .ڕوداوەكانی
ناو مێژوو ،ڕاستی و دروستی ئەو تێزەیەی «هیگڵ» یان سەلماند .ئەو ماڵوێرانیە
گەورەیەی «لینین» بەسەر بزاوتی سۆسیالیزمدا هێنای ،بڕوابوونی بووبەوەی
دەكرێت سیاسەتی بە سوتماككردنی قۆناغەكان پەیڕەوبكرێت ،بە مەرجێك
الوازترین پنتی سەرمایەداری بكرێتە دەسپێك كە ڕوسیایە« .ماركس» وەكو
«هیگڵ» پێیوابوو مەحاڵە بكرێت بازبەسەر قۆناغە مێژوییەكاندا بدرێت و دەبێت
هەموو قۆناغێكی مێژویی سوڕی خۆی تەواكات ،ئەوكات هەوڵی تێپەڕاندنی
بدرێت .هەر لەبەرئەوەش بوو دژی شۆڕشی كرێكارانی پاریس وەستایەوە كە لە
ساڵی  1871بەرپابوو ،چونكە پێیوابوو چونبەرەو قۆناغی سوسیالیزم لە فەرەنسا
پرۆسەیەكی مەحاڵە ،لەبەرئەوەی سستمی سەرمایەداری لەو واڵتەدا نەگەشتبووە
دوا قۆناغی پێگەیشتنی خۆی كە بە مەزەندەی «ماركس» بەریتانیا تاكە واڵتێك
بوو ،سەرمایەداری تێیدا گەیشتبووە ئەو قۆناغە پێشكەوتووە.
عەلمانییەت وەكو ئەوەی ئێستا لە جیهاندا هەیە ،ئاقارێكی مێژویی
سەرتاسەریە و ئیسالمگەراكانیش لە بەردەمیدا زۆر خۆیان پێناگیرێت .لەبەرچی؟
لەبەرئەوەی ئێمە گەر لە مێژودا بگەڕێینە دواوە ،دەبینین موقەدەس تەواوی ژیانی
ڕۆژانەی مرۆڤ و هەموو سەرگۆی زەوی داپۆشیبوو .لەو سەردەمانەدا هەموو
شتێك موقەدەس بوو ،مرۆڤ گەمەی دەستی خواكان بوو ،ئەو خوایانەی هەموو
شتێكی گەورەو بچوكیان بەدەست بوو ،بەاڵم بابزانین بۆچی ژیان بەمجۆرە بوو؟
لەبەرئەوەی زانست و تەكنۆلۆژیا لەو ئاستە پێشكەوتووەدا نەبوو ،بتوانێت لە
جیهان بگات و تەفسیری بكات  ،پاشان هەوڵی گۆڕینی بدات .كەواتە مرۆڤ
ناچاربوو پەنابەرێتە بەر فیكری جادوگەرانە و پاشان بەر فیكری میتۆلۆژی و
دواجار بەرفیكری ئایینی ،بە مەبەستی ئەوەی لە دنیا تێبگات و لێكیبداتەوە و
پاشان گۆڕانكاری تێدا بكات.
لە سەدەی شەشەمی پ.ز دا ،ئەقڵی ئینسان قەڵەمبازێكی چۆنایەتی داو
بووە مایەی ئەوەی ئەقڵی شیكاری و ئەزمونگەری بكەوێتە كێبڕكێ لەگەڵ ئەقڵی
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ئیالهیدا ،بەمەبەستی بە تێگەیشتن و تاوتوێكردن و گۆڕینی جیهان ..ئەگەرچی
ئەقڵ لەبەرامبەر ئەفسانەدا دوچاری شكست بوو ،بەاڵم جەنگ و كێشمەكێشی
نێوان ئەقڵ و ئەفسانە هەر بەردەوامبوو ..هێندەی نەبرد ئەقڵ لەو شكستەی
هەستایەوەو كەوتەوە كێبڕكێكردن ،بەاڵم ڕەوتی مێژوو بەرەو ئەوە دەچوو
كە ئەقڵی ئینسانی ڕوبەری بەرفراوانتر لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵك و سەرگۆی
زەوی كۆنترۆڵ بكات و كار بكات بۆ ئەوەی ،كایەی ڕۆحی لە كایەی سیاسی
جیابكاتەوە .ئەقڵی مرۆڤ وەك چۆن دەسەاڵتی ڕەهای پادشاكانی سنورداركرد،
بەهەمان شێوەش دەسەاڵتی ڕەهای ئەقڵی ئیالهیشی سنوربەندكرد .بۆ ئەوەی
تەنها پەیوەندی بە لۆژیكی ڕۆحیەوە هەبێت و تێكڕای كایەكانی دیكەش ،بۆ
لۆژیكی ئەقڵی شیكاری و ئەزمونی زانستی جێبهێڵێت .كەواتە ئەقڵی ئینسانی
تەندروست و دیموكراسی ،ئەوەی هی یەزدانە دەیداتە یەزدان و ئەوەی هی
قەیسەرە دەیبەخشێت بە قەیسەر ..ئەقڵی مرۆڤایەتی چۆن توانی ئەم فتوحاتە
عەلمانییە لە جیهانی هاوچەرخدا بكات؟ بێگومان بە چەكی زانست و تەكنۆلۆژیا
ئەو پرۆسەیەی بە ئەنجام گەیاند ،چونكە هەردوكیان یارمەتی ئەقڵی مرۆڤیاندا
بۆ ئەوەی ،ئەوەی بەالی مرۆڤەوە نهێنی و موعجیزە بوو ،پەی پێببات و لێیان
تێبگات .بۆ نمونە «دیكارت»ی ڕابەری فەلسەفەی ئەقاڵنی مۆدێرن ،پێیوابوو
پەلكەزێڕینە تەفسیری ئەقاڵنی بۆ ناكرێت ،لەبەرئەوەی پەیجورێكی ئیالهیە،
واتە شتێكە پەیوەندی بە ئەقڵی یەزدان خۆیەوە هەیە ،بەاڵم گەربێتو لەمڕۆدا
خوێندكارێك لە تاقیكردنەوەی بەكالۆریادا و لە وانەی فەلسەفەدا ئەو بۆچونەی
«دیكارت» دووبارە بكاتەوە ،ئەوا سفر وەردەگرێت ،لەبەرئەوەی زانست لە
مڕۆدا فێری دەكات كە پەلكە زێڕینە دیاردەیەكە ،پەیوەندی بە كەش و هەواوە
هەیە و بەرەنجامی شكانەوە و تیشكی خۆرە لە دڵۆپە باراندا .پێشكەوتنی
زانست و تەكنۆلۆژیا ڕەوتێكی مێژویی حەتمیە و تا دێت بەرەو پێش دەچێت،
چونكە واڵتانی پێشكەوتوو كێبڕكێی ئەوەیانە زانست و تەكنۆلۆژیای زیاتر و زۆرتر
بەدەست بێنن و واڵتانی دواكەوتوش لە هەوڵی بەردەوامدان بۆ ئەوەی بەدەستی
بێنن.
ئەقڵی زانستی و تەكنۆلۆژی پڕ كێشی دەك��ات بۆ ئ��ەوەی كۆنترۆڵی
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تێگەیشتن و تەفسیری دیاردە كۆمەاڵیەتی و گەردونیەكان بكات ،تا بەرگی
پیرۆزیان لەبەردابماڵێت .لەبەرامبەردا لۆژیكی ڕۆحی هەوڵدەدات تێگەیشتن و
تەفسیری دیاردە ڕۆحیەكان كۆنترۆڵبكات .لەم سەروبەندەشدا ئیسالمی سیاسی
دێت بۆ ئەوەی بەرخورد لەگەڵ لۆژیكی زانستی و ڕوحیدا بكات و ڕێگریان بۆ
دروست بكات .بەاڵم بەرخوردێكی لەمجۆرە مەحكومە بە شكست ،لەبەرئەوەی
ئەقڵی مرۆڤایەتی لەسەدەی شەشەمی پ.ز ،لە هەڵكشان و بەرەو پێشچوندایە
و ڕەوت��ی مێژوی مرۆڤایەتیش ڕاستی ئەو قسەیە دەسەلمێنێت .هەروەها
لەبەرئەوەی ئیسالمی عیرفانی ئیسالمێكی میللییە و تا ئێستاش ئیسالمی سیاسی
نەیتوانیووە ،شەرعیەت لە پەیامەكەی دابماڵێت كە پەیامێكە لەسەر ناتوندوتیژی
و قەرەنەكەوتنی سیاسەت كار دەكات.
ئایا عەلمانییەت بۆ كۆمەڵگە عەرەبیەكان پێویستە؟
بەڵێ عەلمانییەت پێویستە چ لەسەر ئاستی ناوخۆ و چ لەسەر ئاستی
جیهانیش ،بۆ ئەوەی گروهە جیاجیاكانی كۆمەڵگە توانای پێكەوە ژیانیان هەبێت.
زۆربەی زۆری كۆمەڵگەكانی جیهان ،لە چەندین ئایین و ئاینزای دژ و ناكۆك بەیەك
دروستبوون .لەم حاڵەتەدا گەربێتو دەوڵەت ببێتە هەڵگری ئایین و ئاینزایەكی
دیاریكراو كە بەشێك لە هاواڵتیانی بڕوایان پێیەتی ،ئەوا ئەو هاواڵتیانەی دی
كە سەربە ئایین و ئایینزای ترن هەست بە نائومێدی دەكەن ،لەبەرئەوەی لە
مافی تەواوەتی هاواڵتیبون بێبەش كراون .بۆ دەربازبوون لەم تەڵەزگەیەش كە
هەڵگری جەنگێكی ئایینیە ،دەبێت پرۆسەی بە عەلمانیكردن دەست پێ بكەین..
لە دەوڵەتی عەلمانیدا ئەوەی هاواڵتیان پێكەوە كۆدەكاتەوە ئایین یاخود ئاینزا
نییە ،بەڵكو پەیمانێكی كۆمەاڵیەتیە .بەمجۆرە دەوڵەتی عەلمانی شەرعیەتی خۆی
لە پەیمانی كۆمەاڵیەتیەوە وەردەگرێت ،نەك لە ئایین .ئەمەش بەو مەبەستەیە
تا ژیانی كۆمەڵگە ڕێك بخات و ئاشتی لە نێوان ئایین و كلتورە جیاجیاكانیدا
دەستەبەر بكات .هاوكات كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش لە ژمارەیەك ئایین و ئایینزای
بێشومار پێكهاتووە و یەك ئایین نییە زۆربەی خەڵكی سەرگۆی ،بەالیانەوە
پەسەند بێت .كەواتە كۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی لەسەر چ بنەمایەك لەناو خۆیاندا
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ڕێك دەكەون؟ ڕەنگە ڕۆژێك بێت و ئەنجومەنی ئاسایش فراوانتر بكرێت و
ببێتە حكومەتێكی جیهانی ..تەنها شتێك بتوانێت ژیانی گشتی لەناو كۆمەڵگەی
نەتەوەیی و كۆمەڵگەی جیهانیدا دروست بكات ،ئەقڵی مرۆڤ و بەرژەوەندی
هاوبەشە.
دەوڵەتی عەلمانی كاتێك خۆی لە مەسەلەی باوەڕ و بیر و بۆچون
هەڵدەقورتێنێت كە بزانێت ئەندام و گروپەكانی كۆمەڵگە ،بەناوی ئایدیۆلۆژیا
و بیروباوەڕیانەوە قانون شكێنی دەكەن .دەوڵەتی عەلمانی ڕێگەنادات بەناوی
نەریتی فیرعەونیەكانەوە كچان خەتەنە بكرێن ،یان بەناوی شەریعەتەوە ئەو ژن
و پیاوانە بەرد باران بكرێن كە پەیوەندی لەگەڵ یەكتریدا دەگرن.
جێبەجێكردنی شەریعەتی ئیسالمی ،ئەو شەریعەتەی ئیسالمیستێكی وەك
«محەمەد عۆدە» دەڵێت( :بێ هیچ كەموكوڕییەك هاتۆتە خوارێ) ،دەبێتە مایەی
ناڕەزایی شوێنكەوتوانی ئایینەكانی دیكە و ئەمەش شەڕو ئاشوبی لێدەكەوێتەوە.
سەرەڕای ئەوەی سزاو حوكمە شەرعیەكان كۆنبوون و لەگەڵ ڕۆحی یاسا نوێیەكاندا
ناگونجێن ،چونكە یاسا نوێیەكان دژ بە سزای جەستەیین ،وەك( :لێدان بە قامچی
و دەستبڕین و بەرد بارانكردن و كوشتنی هەڵگەڕاوەكان لە ئایین .)..كەواتە چار
نییە و دەبێت پەنابەرینە بەر یاسای وەزعی ،بۆ ئەوەی لەو مەترسیانە خۆمان
بەدوور بگرین .ئەگەر حكومەت خوێندنێكی ئیسالمی (ترادسیۆنی و جیهادی)
هەڵبژارد ،ئەوا بەمكارەی ئەوانەی موسڵمان نین یاخود موسڵمانی عەلمانی و
ڕۆشنگەرن ،توڕە دەكات .سەرەڕای ئەوەی زانستە ئیسالمیەكان كۆن بوون و
بەسەرچوون .زانستە شەرعیەكان بەڕادەیەك كۆن بوون كە خوێندنیان لە بری
بەرنامە نوێیەكانی خوێندن ،جۆرێك دەبێت لە مازۆخیەت.
دەبێت هەر نەتەوەیەكی مۆدێرن بەهاگەلێكی ئەخالقی هەبێت ،بۆ
ئەوەی بیكاتە پێوەرێك بۆ ڕێكخستنی پەیوەندی نێوان ئەندامەكانی .ئەگەر ئەو
سستمی بەهایە بەهای حەاڵڵ و حەرام بێت ،ئەوا تەنها هوشیاری دەستە جەمعی
موسڵمانان قبوڵی دەكات و هاواڵتیانی دیكەتەرێزی لێدەكەن ،لەبەرئەوەی لەگەڵ
موراڵی تایبەتی ئەواندا ،یاخود لەگەڵ بەها ئینسانیە عەلمانیەكەیاندا ناگونجێت.
لێرەوە بەناچاری دەبێت سستمێكی مۆراڵی جیهانی پەیڕەو بكرێت كە هەموان
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پەسەندی بكەن .ئەمەش تەنها دەبێت سستمێكی مۆراڵی عەلمانی وەك مافەكانی
مرۆڤ بێت كە لەمڕۆدا و بە كۆدەنگیەكی نێودەوڵەتی ،بووەتە مۆراڵێكی
گەردونی بۆ مرۆڤی ئەم سەردەمە .بەمجۆرە شەریعەتی ئیسالمی و مۆراڵی
ئایینی و پەروەردەی ئیسالمی بەتایبەت (فۆرمە تەقلیدی و جیهادیەكەی) ،بونەتە
سەرچاوەیەك بۆ جەنگی ئایینی و ئاشوب و تێكدانی یەك ڕیزی نەتەوە.
عەلمانییەت كلیلی مۆدێرنەی سیاسیە ،لەبەرئەوەی دەتوانێت ئیماندار لە
هاواڵتی جیابكاتەوە ..باوەڕوئیمانی كەسی ئیماندار بۆ خۆیەتی و شتێكە پەیوەندی
بەخۆیەوە هەیە و پەیوەندی بە ئەرك و مافەكانیەوە نییە وەك هاوواڵتیەك.
مرۆڤی ئیماندار لە مزگەوت یان كڵێسا یاخود لە كنێسدا ،مومارەسەی ئیمانداری و
خواپەرستی خۆی دەكات .لە كاتێكدا هاواڵتی مومارەسەی هاوواڵتیی بونی خۆی
(وەك ئەرك و ماف) ،لە چوارچێوەی هەموو نیشتماندا دەكات .لەبەرئەوەی
هاوواڵتیبوون مافێكی ڕەوای هەموو هاواڵتیەكە ،بێ هیچ هەاڵودێرێك.
بەاڵم لێرەدا پرسیارەكە ئەوەیە ،چۆن بتوانین بگەینە ئەوەی ئیماندار
لە هاواڵتی جیابكەینەوە؟ واتە چۆن هاواڵتیەكی مۆدێرن دروستبكەین كە تەنها
ئینتیمای بۆ نیشتمان هەبێت؟ یان چۆن دەوڵەت لە فەزای عەرەبی – ئیسالمیدا
والێبكەین ،بەپێی یاسا وەزعیەكان و پێودانگە نێو دەوڵەتیەكان حوكمی هاوواڵتیانی
بكات؟ بە چەندین ڕێگا ئەمكارانە دەكرێت ،لەوانە:
-1نوێكردنەوەی بواری خوێندن و چاكسازیكردنی ئیسالم ،ئەویش لە ڕێی
چاكسازیكردن لە بواری پەروەردە و خوێندنی ئایینیدا.
-2هەوڵێكی بێوچان بدرێت – ئەمە وەسیەتی منە بۆ هاوڕێیان و
خوێنەرانم ،-بۆ ئەوەی كەناڵێكی ئاسمانی عەلمانی لەبەرامبەر كەناڵی (جەزیرە)ی
ئیسالمی جیهادیدا دابنرێت .دەوڵەمەندە عەلمانییەكانی عەرەب ،سەرەڕای ئەوەی
بە ژمارەش كەمن ،دەتوانن وەك چاكە نیشاندانێك بۆ فیكری مۆدێرن ،كۆمەك
بكەن ،لەپێناو دامەزراندنی كەناڵێكی ئاسمانی لەمجۆرەدا.
هەروەها ئەو ئەقڵە عەرەبیانەی لە تاراوگە دەژین ،ئەوانیش دەتوانن
كۆمەڵەیەكی ڕاگەیاندن پێكبهێنن و سەرمایەی پێویستیش بۆ یارمەتیدانی كەناڵێكی
ئاسمانی لەو شێوەیە كۆ بكەنەوە .بۆ ئەمەش دەبێت زۆر بە چڕی تەواوی
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كەناڵەكانی ڕاگەیاندن و پێگەكانی ئەنتەرنێت بخرێنەگەڕ« .د.ئیقبال مەغریبی»
مامۆستای سۆسیۆلۆژیاو پیسكۆلۆژیا لە زانكۆی زەیتونە پێی ڕاگەیاندم كە 124
پێگەی ئەنتەرنێت ،هەریەكەیان الپەڕەیەك بۆ نوسینەكانم تەرخان دەكەن و
ژمارەی ئەو سایتانەی بە باڵوكردنەوەی بیروبووچونە عەلمانییەكانمەوە خەریكن،
بەرامبەر بە ژمارەی ئەو پێگە ئیسالمیانەیە كە ڕەواج بۆ فیقهی دەوڵەتی ئایینی
پەیدا دەكەن .دەزانم ئەم دنیایە جێدێڵم ،بەاڵم ئومێدم زۆرە بەوەی جیهانی
عەرەبی و ئیسالمی (كە تەمەنی خۆم بۆ بەخەرجدان تا بەشداری لە نوێكردنەوەی
ئەقڵ و بەهاو دام و دەزگاكانی و ریفۆرمكردنی ئایینەكەیدا بكەم) ،ئایینەكەی
وەك ئاینەكانی دیكە دژایەتی مۆدێرنە نەكات و دەست لە دژایەتیكردنی ژن
و كەسانی غەیرە موسڵمان هەڵبگرێت و ،نەكەوێتە جەنگ و كێبڕكێ لەگەڵ
ئایینەكانی دیكەدا.
هەنگاوی یەكەم و سەرەكیش بۆ بە ئەنجام گەیاندنی پرۆسەیەكی لەم
جۆرە ،ئەوەیە چاكسازی لە ئیسالمدا بكەین ،ئەویش لە ڕێگای ڕیفۆرمكردن
لە بواری خوێندنی ئاینی و گوتاری ئایینیدا .ئەركی دووەممان بەتاڵكردنەوەی
ئەو خود ئەڤینیە ئایینیەیە كە ئیسالم بە تەنها ئایینی سەرگۆی زەوی دادەنێت.
هەرچی یەهودیەت و مەسیحیەتیشە ،وەك دوو شەریعەتی بەر لە ئیسالم سەیر
دەكات و پێیوایە بە هاتنی ئیسالم هەردووكیان نەسخ بوونەتەوە .یان پێیوایە
سەرجەمی پێغەمبەران هەر لە ئیبراهیمەوە تا عیسا موسڵمان بوون .یەكێك لە
نهێنیە ئایینیەكانی تیرۆری ئیسالمی لێرەدایە .بەمجۆرەش دەتوانین لەوە تێبگەین
بۆچی سەرۆكی پێشوی لیژنەی فتوا لە ئەزهەر ساڵی  2001ڕایگەیاند كە( :دیالۆگی
ئایینەكان هیچ مانایەكی نییە ،تەنها بەوە نەبێت كە پاپای ڤاتیكان بانگەشەی چونە
ناو ئیسالم بكات)!.
چاكترین ڕێگایەك بۆ بەتاڵكردنەوەی خودئەڤینی ئایینی ،خوێندنی ئاینی
مۆدێرنە كە لەم ئایەتانەوە سەرچاوە دەگرێت( :ان الذین امنوا و الذین هادوا
و النصاری و الصابئین ،من أمن بالله و الیوم االخر ،و عمل صالحا فلهم اجرهم
عند ربهم ،و الخوف علیهم و الهم یحزنون)( ،البقرە )-62كە لە (المائدە )-69
و (الحج )-17دا دووبارە دەبێتەوە .چونكە ئەم ئایەتانە ئەو بۆچونە دەچەسپێنێت
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كە یەهودیەت و مەسیحیەت دوو ئاینن ،نەك بە تەنها دوو شەریعەت بن كە
بە هاتنی شەریعەتی ئیسالمی نەسخ بووبنەوە ،وەك ئەوەی فیقهی ئیسالمی
كۆن و فیقهی ئیسالمی سیاسی و جیهادی هاوچەرخ باسی لێدەكەن .سەیركردنی
یەهودیەت و مەسیحیەت وەك دوو شەریعەتی نەسخكراوو لە قەڵەمدانی ئیسالم
بە تەنها ئایینی سەرگۆی زەوی كە تەنها ئەوانە سەرفراز دەبن دەچنە ناویەوە،
یان بە پێویست زانینی ئەوەی تا ڕۆژی قیامەت جیهاد ب��ەردەوام بێت ،بۆ
ئەوەی تێكڕای مرۆڤایەتی بەزۆر بێت یان بە خواستی خۆیان ئیسالم بن..
یەكێكە لە هەرە سەرەكیترین هۆكارە ئایینیەكانی تیرۆری ئیسالمی و ڕێگری
گەورەشە لەبەردەم ئەوەی ،بەشێكی بەرفراوانی موسڵمانانی خۆرئاوا تێكەڵ بە
كۆمەڵگە عەلمانییەكانی ئەوێ بن .خوێندنی دیالۆگی ئایینەكان بۆ مرۆڤی موسڵمان
پێویستە ،تا بتوانێت فێری لێبوردنی ئایینی بێت و لەگەڵ سەردەمەكەیدا خۆی
بگونجێنێت .ئەم پرۆسەیەش ئەركێكی سەرەكی قوتابخانەی ڕیفۆرمی ئایینیە.
حكومەتی تونس دركی بە گرنگی ئەم مەسەلەیە كردووە ،بۆیە لە زانكۆی تونسدا
كورسی «بن عەلی» بۆ دیالۆگی ئایینەكان هەیە ،هەروەها لە زانكۆی زەیتونەشدا
خوێندكار لە وانەی كتێبە پیرۆزەكاندا (ئینجیل و قورئان) وەك دوو كتێبی پیرۆزی
ئاسمانی دەخوێنێت.
چڕكردنەوەی دیالۆگی ئایینەكان لەگەڵ یەهودیەت و مەسیحیەتدا ،لە ڕێی
كۆنگرەی ئایینی و زانستی یاخود لە ڕێی كەناڵە ئاسمانییەكان و مشتومڕی هاوبەش
لە دەزگاكانی ڕاگەیاندندا ،لە باریدایە بیرۆكەی گفتوگۆی ئاینەكان بچەسپێنێ و
موسڵمانیش وشیاربكاتەوە لەوەی ئیسالم ئاینێكە لەناو ئاینەكانی تردا ،نەك تاكە
ئاینێك بێت كە تەواوی ئایین و شەریعەتەكانی پێش خۆی سڕیبێتەوە.
وەرگێڕانی ئەو لێكۆڵینەوانەی باس لە ئایینە جیاجیاكانی دیكەی وەك:
(بودایی و هندۆسی و شانتۆنی) دەكەن ،دەتوانن ئاسۆی ئایینی مرۆڤی موسڵمان
بەرفراوانتربكەن و وای لێبكەن بەشێوەیەكی مێژویی و ڕێژەگەرایی و لە سیاقی
دیاردەی ئاینی جیهانیدا لە ئایینەكەی خۆیان بگەن .ئەمەش دەبێتە دەسپێكێك بۆ
ئاسایكردنەوەی پەیوەندیی نێوان دەوڵەتانی ئیسالمی لەگەڵ بەها نێو دەوڵەتیەكان
و یاسا جیهانیەكان ،هەروەها سەرەتایە كیشە بۆ ئاسایكردنەوەی پەیوەندی ئیسالم
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وەك ئایین لەگەڵ یەهودیەت و مەسیحیەت و تێكڕای ئەو ئاینانەی دیكە كە لە
جیهاندا هەن.
ئیسالمی هاوچەرخ دەتوانێت لەگەڵ بودایدا پەیوەندیەكانی تۆخ بكاتەوە،
بوداییەت وەك ئایینێكی ئاشتیخواز كە توانی هوشیاری دەستەجەمعی هاوواڵتیانی
ژاپۆن سازبكات بۆ وەرگرتنی مۆدێرنەی خۆرئاوایی و نەهێڵێت بكەونە تەڵەی
جیهاد و شەهیدبوون ،وەك ئەوەی ئێمەی موسڵمان تێیكەوتین .ئەویش بەهۆی
كلتوری جیهاد و شەهید بوونەوە كە زۆر لە مێژە ڕەگوڕیشەی لە هوشیاری ئێمەدا
داكوتیووە .هەر دەوڵەتێكی ئیسالمی بیەوێت پرانسیپەكانی عەلمانییەت لەگەڵ
واقعی كۆمەاڵیەتی و كلتوری خۆیدا بگونجێنێت ،پێویستە خەسڵەتە سەرەكیەكانی
عەلمانییەت بپارێزێت ،خەسڵەتە سەرەكیەكانیش بریتین لە:
-1ئیعترافكردن بە مافی هاوواڵتی بێ هیچ كەم و كوڕییەك .واتە ژن
بۆی هەبێت خۆی بۆ حوكمڕانیكردنی پیاوان كاندید بكات ،هەروەها كەسی غەیرە
موسڵمانیش مافی ئەوەی هەبێت ،خۆی بۆ حوكمكردنی موسڵمانان هەڵبژێرێت.
ڕەنگە لە سەرەتادا ئەم مافە ڕەمزی بێت ،بەاڵم لەگەڵ جێگیربونی زیاتری
عەلمانییەت لە هوشیاری موسڵماناندا ،ئەو مافە دەبێتە مافێكی فیعلی و كاری
پێدەكرێت ..ئەی نابینین سەرەك كۆماری بەنگالدیش ژنە و «بە نازیربۆتۆ»ش دوو
جار بۆ سەرۆكی حكومەتی پاكستان هەڵبژێردرا؟ كەواتە بۆ لە داهاتوودا ژنێك
یان قیبتیەك ،نەبێتە سەركۆماری واڵتێكی وەك میسر؟
-2ئازادی دان بە ڕێوڕەسمە ئایینیەكان ،واتە بواربە سەرجەم هاواڵتیان
بدرێت بۆ ئەوەی بەشێوەیەكی ئازاد ،ڕێوڕەسمی ئایینی خۆیان بەجێ بهێنن و بێ
هیچ جیاوازیكردن و زۆر بۆ هێنانێك ،رێگەیان بدرێت مزگەوت و كڵێساو شوێنی
خواپەرستی تایبەتی بە خۆیان دروست بكەن .ئەو دەوڵەتەی هانی دروستكردنی
مزگەوت دەدات و ڕێگری لە دروستكردنی كڵێسا دەكات ،بێ چەند وچون ئازادی
مومارەسەكردنی ڕێوڕەسمە ئایینیەكان پێشێل دەكات.
-3كاركردن بە یاسا دنیاییەكان لە هەموو بوارەكاندا .تەنانەت پێشنیاری
ئەوە بۆ ڕۆشنبیرانی عەرەب دەكەم ،داوا لە كۆمەڵگەی مەدەنی نێو دەوڵەتی
و نەتەوەیەكگرتووەكان و میدیای جیهانی و دیبلۆماسیەتی نێودەوڵەتی بكەن،
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كاركردن بە یاسای سزادانی ئیسالمی بە تاوان بدەن قەڵەم و یاساغی بكەن .ساڵی
 2001لە كەناڵی (الجزیرە)دا داوای ئەمەم كرد ،بۆیە شازادە «خالید بن سوڵتان»
بڕیاری دا كە نەهێڵێت چیتر لە رۆژنامەی (الحیاە)دا بنوسم!.
-4چەسپاندنی پرانسیپی ئازادی بیروڕاو ئازادی هەڵبژاردنی ئایین ،ئەمەش
مانای وایە مرۆڤ مافی ئەوەی هەبێت چ ئایینێك هەڵدەبژێرێت و باوەڕ بەچی
دێنێت ،یاخود هیچ ئاینێكی قبوڵ نەبێت .قورئان ئەم مافەی بەمرۆڤ داوە،
ئەوەتا دەڵێت( :فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر)« .محەمەد عەبدە» ئەم
ئایەتە بەمجۆرە تەفسیر دەكات( :كێ دەخوازێت بێتە ناو ئیسالم بابێت ،كێش
دەیەوێت وازی لێ بێنێت باوازی لێ بێنێت و دەستەبەرداری بێت) .ئیمامی
«شافعی» پێیوایە تا تەمەنی پانزە ساڵی موسڵمان مافی ئەوەی هەیە ،ئەو ئایینەی
پێی باشە هەڵیبژێرێت .ئەی بۆچی ئێمە لەمڕۆدا كە ڕۆژگاری مافەكانی مرۆڤە،
ئەو بەربەستەی سەر تەمەن هەڵنەگرین و نەیكەینە مافێكی مرۆڤی موسڵمان ،ئیتر
تەمەنی هەرچەندێك بێت؟
-5چاكسازیكردن لە بواری خوێندنی ئاییندا ،بەو جۆرەی من لەسەرەتای
ئەم نوسینەدا باسملێكرد .هەروەها خوێندنی مافەكانی مرۆڤ وەك ئەوەی لە
تونسدا هەیە ،بۆ ئەوەی هوشیاری ئیسالمی بەسەر بەها ئینسانیە یۆنیڤێرسالیەكاندا
بكرێتەوە .ئەو بەهایانەی لەگەڵ گوتاری ئایینی – ڕۆحانی و لەگەڵ ڕەوشتە
چاكەكانی وەك ڕاستگۆیی و هاوكاری و سۆز دا ناكۆك نییە ،بەڵكو لەگەڵیاندا
دێتەوە .پراكتیزەكردنی ئەم پێنج بنەمایە ،جەوهەری عەلمانییەت لەسەر زەمینی
ئیسالم دادەڕێژێت.
بەاڵم لێرەدا پرسیاری گەورە و گرنگ ئەوەیە كێ دەتوانێت ئەم ئەركە
قورسە جێبەجێ بكات كە ڕیفۆرمی ئیسالمی پێوە بەندە و یارمەتی هوشیاری
ئیسالمیش دەدات ،بۆ ئ��ەوەی تەبەنی پ��رۆژەی مۆدێرنە بكات؟ نابێت لەم
مەسەلەیەدا گرەو لەسەر ڕژێمەكان بكەین ،بەڵكو ئەوانەی خاوەن بەرژەوەندین
دەتوانن هوشیاری ئیسالمی و واقعی عەرەبی ئیسالمی لە بەردەم عەلمانییەتدا
بكەنەوە .بەاڵم ئەوانە كێن ،كە بەرژەوەندیان لە جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت
و ئایین لە زانست و ئایین لە ئەفراندنی هونەری و ئەدەبیدایە؟ ئەڵبەتە ئەو
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كەمایەتیە نەتەوایەتی و ئایینی و ژنانەن كە هەر هەموویان ،دەوڵەتی ئایینی
لە مافی هاوواڵتی تەواوەتی بێبەشی كردون .لەگەڵیشیاندا ئەدیبان و زانایان
و لێكۆڵیاران و هونەرمەندان و داهێنەران و الیەنگرانیان ،واتە خوێنەواران و
ڕۆشنگەرانی كۆمەڵگە عەرەبی و ئیسالمیەكان .تێكڕای ئەمانە بە عەلمانییەت
ڕزگاریان دەبێت ،چونكە عەلمانییەت دەتوانێت دەمارگیری و تیرۆری ئایینی
ڕیشەكێش بكات و دەرفەتی ژیان لەبەردەم هەمواندا بڕەخسێنێت ،تا بە ئازادی
و بەبێ ترس تەعبیر لە قەناعەت و ڕاوبۆچونی خۆیان بكەن .ئەم هێزە زیندوو
ئۆرگانیانە تا هەنوكەش لە كۆمەڵگەدا الوازن و بە ژمارە كەمن ،ئەویش بەهۆی
تەقلیدیەت و دواكەوتویی كۆمەڵگە ئیسالمیەكانەوە.
لێرەدا گرنگی پێكهاتنی بەرەیەكی نێو دەوڵەتیمان بۆ دەردەكەوێت ،تا
عەلمانییەت لەسەر زەمینی ئیسالم باڵوبكاتەوە .ئەو بەرەیەش لەمانە پێكدێت:
(كۆمەڵگەی مەدەنی جیهانی ،ڕاگەیاندنی جیهانی ،دیبلۆماسیەتی نێودەوڵەتی).
تەواوی ئەم هێز و الیەنانە دەبنە پاڵپشت و هاوكاری هێزە زیندووەكانی ناو
واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی .ئەم هێزە نێو دەوڵەتیانەش بەرژەوەندیان لەوەدایە
عەلمانییەت لە واڵتانی ئێمەدا جێگیر بێت ،لەبەرئەوەی دەبێتە مایەی وشككردنی
سەرچاوەكانی تیرۆر .دەوڵەتی ئایینی و خوێندنی ئایینی تەقلیدی و ڕقبونەوە لە
بەرامبەر و ڕەتكردنەوەی گفتوگۆی نێوان ئاینەكان و تەكفیركردنی هەر كەسێك
السایی خۆرئاوا بكاتەوە یاخود هاوكاری بكات ،هەر هەموویان سەرچاوەیەكی
ئایینی لەبن نەهاتوون بۆ تیرۆری ئیسالمی.
پێشنیار بۆ ئەو هێزە جیهانی و نێو دەوڵەتیانە دەكەم ،ئەو سستمی
خوێندنی ئایینیەی لە زۆربەی واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیدا لە ئارەدایە ،بە
سەرچاوەی هاندانی تیرۆری بدەنە قەڵەم .هەروەها ئەو ڕاگەیاندنە ئایینیەشی
ئەمڕۆ لە كاردایە ،وەهای دابنێن كە كار لەسەر جیاوازی ئایینی و دروستكردنی
ڕق و ئافەرۆزكردنی ئەوی دی دەكات .هاوكات پێشنیاری ئەوە دەكەم ڕێكەوتنی
هاوبەشی نێوان ئەمریكی و ئەوروپیەكان لەگەڵ دەوڵەتانی ئێمەدا ،چەند
بڕگەیەكی تێدا بێت كە هەموو جۆرە هەاڵوێرد و جیاوازیەكی ئایینی لە دژی ژنان
و ئەوانەی موسڵمان نین یاساغ بكات .سەرچاوەی ئەم جیاكاری و جیاوازیكردنەش
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ئەوەیە ،شەریعەت دەكرێتە سەرچاوەی یەكەمی یاسادانان .شەریعەتیش ژن
وەك بونەوەرێكی نوقسان و كەم ئەقڵ حساب دەكات و ئەو هاواڵتیانەشی
موسڵمان نین ،وەك ئەهلی زیمە سەیر دەكرێن و هیچ مافێكی هاواڵتیان
نابێت .بەمجۆرە كۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی یارمەتی جیهانی ئیسالمی دەدات بۆ
ئەوەی ،لەو دواكەوتوییە مێژوییە قوتاری بێت و پێبخاتە ناو مۆدێرنەوە ،ئەو
مۆدێرنەیەی خۆرئاوا لە پاش ڕیفۆرمی ئایینی مەسیحی لە سەدەی شانزەهەمەوە
لێی بەهرەمەندە و ئێمەش لەناو دۆگمایەكی ئایینیدا نوقم بوین و لەڕەوتی
شارستانیەت جێماوین.
ئایا دیموكراسی بەبێ عەلمانییەت دەبێت؟
نەخێر ،لەبەرئەوەی دیموكراسی و عەلمانییەت یان پێكەوە دەبن یان
نابن .لەبەرچی؟ چونكە لە سستمی دیموكراسی پێگەیشتودا ،دەبێت ژنان و
ئەوانەی موسڵمان نین یاخود بڕوایان بە ئایینێكی دیاریكراو نییە ،وەكو هاواڵتی
سەیر بكرێن و هەموو مافێكیان هەبێت ..ئەمەش پێویستی بەوەیە عەلمانییەت لە
ئارەدا بێت ،واتە دان بە مافی هاواڵتیبونی سەرجەم هاوواڵتیاندا بنرێت .ئەوە چ
دیموكراسیەتێكە لە واڵتێكی وەك كوەیتدا هەیە كە نیوەی دانیشتوان (ژنان) ،لە
مافی هاواڵتێتی ،واتە لە مافی دەنگدان و خۆ كاندیدكردن بێبەشكراون؟ لەبەرئەوەی
پیرەمێردە ئیسالمیەكان و ڕیش سپی خێڵەكان ،ڕێككەوتن لەسەر ئەوەی ئەو
پڕۆژەیەی حكومەت ڕەتكەنەوە كە پێشكەشی پەرلەمانی كردبوو ،بۆ ئەوەی دان
بە مافە سیاسیەكانی ژناندا بنێنن بۆ ڕەتكردنەوەی ئەم پڕۆژەیەش پشتیان بەو فتوا
ئایینیە بەست كە وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی كوەیت لە ساڵی 1985دا
دەریكردوو تێیدا ڕایدەگەیەنێت ،ژنان ناتوانن كاری سیاسی بكەن و بۆ ئەو بوارە
دەست نادەن .یان دیموكراسی لە كوەیتدا چ دیموكراسیەتێكە كە شیعەكانی ئەو
واڵتە لە ڕووی سیاسیە پەراوێزخرابن؟ یاخود ئەوە چ دیموكراسیەكە لە ئوردوندا
كە ئیسالمیەكان و سەرۆك هۆزەكان ،پەرلەمانی ئەو واڵتەیان كۆنترۆڵكردووە
و دژایەتی ئەو یاسایەی حكومەت دەكەن كە سزای توندی ئەوانە دەدات،
بەناوی شەرەفەوە تاوانی گەورە لە دژی ژنان ئەنجام دەدەن،لێرەدا دیموكراسی
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هیچ مانایەكی نابێت ئەگەر دان بە مافەكانی ژنان و ئەو كەسانەدا نەنێت كە
موسڵمان نین و بێباوەڕن .واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاش دەزانێت هۆكاری
تیرۆری ئیسالمی ،نەبوونی دیموكراسیە ..ئەڵبەتە ئیدارەی سەرۆك «بۆش» لە
ڕێی سندوقەكانی دەنگدانەوە ،دەیەوێت ئیسالمیەكان بێنە سەر حوكم ،هەروەك
«كۆندۆلیزاڕایس»ی وەزیری دەرەوەی ئەمریكا لە هەفتەی یەكەمی مانگی نیساندا
ڕایگەیاند .ئەمریكا الری لەمە نییە ،مادامەكی هاتنە سەركاری ئیسالمیەكان لە
زۆربەی واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیدا ،زەمینە لە بەردەم عەلمانییەتدا خۆش
دەكات .هیچ میللەتێكی ئیسالمی لە میللەتی ئێرانی عەلمانی تر نییە ،كەبەر لە
چارەكە سەدەیەك میللەتێك بوو لە ئاخوند و مەالكان .بەاڵم باجی ئەم پرۆسەیە
قورس و گران دەبێت .عەلمانیەكان سەركوتدەكرێن و لە سێدارە دەدرێن ،بە
هەزاران ژن بەرد باران دەكرێت و كەمایەتیە ئایینی و ئەتنیەكان تارومار دەكرێن
خەریكە واڵتانی ئیسالمی دەبنە بنكەیەك بۆ ڕێكخراوی قاعیدە ،وەك لە ئێران
و سودان و ئەفغانستاندا بینیمان .بۆ ئەوەی ئەمە ڕونەدات دەبێت چی بكەین؟
بۆ ئەوەی ئەو مەرگەساتە ڕوونەدات ،پێویستە ئــــــەنجومەنی ئاسایش
بــــــڕیارێك دەربكــــــات كـــە لە چوار حاڵەتدا ڕێگا بە بەكـــــارهێنانی هێزی
سەربازی بدات:
-1ئەگەر ئیسالمیەكان دەستیاندایە بەردبارانكردنی ژنان.
-2ئەگەر كەوتنە پاكتاوكردنی كەمایەتیە ئایینی و ئەتنیەكان.
-3ئەگەر سوپای نیزامیان هەڵوەشاندەوەو لە جێگەیدا میلیشیای ئیسالمیان
پێكهێنا .ئەو میلیشیا ئیسالمیانەی دەبنە چەكی دەستیان ،پاش ئەوەی میللەت لێیان
نائومێد دەبێت و هیچ هیوایەكیان پێیان نامێنێت.
-4ئەگەر ڕازی نەبوون بەشێوەیەكی ئاشتیخوازانە ئاڵوێردی دەسەاڵت
بكەن.
ئەو كات هاتنە سەركاری ئیسالمیەكان ،سەرەتایەك دەبێت بۆ هاتنی
مۆدێرنەو عەلمانییەت ،چونكە میللەت تێدەگات دەوڵەتی ئیسالمی كارتێكی
دۆڕاوە .دەزانێت ئایندەی بەشێكی دانەبڕاوە لە داهاتوی جیهان ،نەك بەشێك
بێت لەو ڕابردووەی ڕۆشت و ناگەڕێتەوە .ئەمەش ئەو شتەیە دواجار «مونیر
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شەفیق» دركی پێكردووەو مۆجیاری ئیسالمیەكان دەكات هەر لە ئۆپۆزسیۆندا
بمێننەوە وەك گروپی فشار و قەرەی دەسەاڵت نەكەون ،چونكە دەزانێت مەحاڵە
پڕۆژەكەیان جێبەجێ بكەن ،ئەو پڕۆژەیەی مێژوو جێی هێشتووە.
بۆچی ئیدارەی ئەمریكی ڕێگە دەدات واڵتانێك سەر لەبەر ببنە بنكەیەك
بۆ ڕێكخراوی قاعیدە؟
«ئەنتۆنی بێرگەر»ی سەرۆكی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی لە كابینەی
یەكەمی سەرۆكایەتی «بیل كلینتۆن»دا ،لە وتارێكیدا كە لە ساڵی نەوەدەكاندا
لە (فۆرین ئەفرێز)ی تایبەت بە سیاسەتی دەرەوەدا باڵویكردبووەوە ،دەڵێت:
(لەسەردەمی حەمەڕەزا شادا خوێندكارانی ئێران لە زانكۆكانی ئەمریكا ،هەواداری
كۆمۆنیزم بوون ،بەاڵم لە سایەی كۆماری ئیسالمیدا ،شێوازی ژیانی ئەمریكایی
بۆتە نمونەی بااڵی گەنجانی ئێران) .هەر لەو وتارەدا «بێرگەر» پشتیوانیكردنی
واشنتۆن لە هێنانە سەركاری بەرەی ئینقازی جەزائیری ،بەوە پاساو دەداتەوە
كە (لە سایەی حوكمڕانی بەرەی ئینقازدا گەنجانی جەزائیر دەبنە دڵخوازی شێوە
ژیانی ئەمریكایی ،لە كاتێكدا ئەمڕۆ ئەو گەنجانە نەیارن بە ئێمەو دژایەتیمان
دەكەن).
لەم ماوەی دوایدا كەسایەتیەكی ئەمریكی لە گفتوگۆیەكی تایبەتیدا لەگەڵ
باڵوێزی یەكێك لە واڵتانی عەرەبیدا ،ڕایگەیاندبوو كە سەرەك «بۆش» لە ئێراندا
جەماوەری زۆر لە «خاتەمی» و «خامنەیی» زیاترە .گومانی تێدا نییە شێوە ژیانی
ئەمریكایی لە سایەی حوكمڕانی ئیسالمیەكاندا ،دەبێتە نمونەی هەرە بەرزی
گەنجانی واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی ،بەاڵم كورتبینیەكی سیاسی گەورەیە گەر
ناوەندە بڕیار بەدەستەكانی ئەمریكا ،بڕیارێكی ستراتیژی لەو جۆرە تەنها لەبەرئەوە
بدەن كە گەنجانی جیهانی ئیسالمی پەیڕەوی شێوە ژیانی ئەمریكی بكەن! بەاڵم
ئەی چارەنوسی ژنان و كەمایەتیە ئایینی و ئەتنیەكان و تەشەنەسەندنی تیرۆر؟
نەبوونی ستراتیژیەتێكی ڕون و ئاشكرا سەبارەت بە بەكارهێنانی هێزی
سەربازی لەالیەن ئەنجومەنی ئاسایش یان ناتۆوە لەو چوار حاڵەتەدا كە پێشتر
باسمان لێكرد ،وادەكات ئەمریكا بێچەند و چون سەرنجی گەنجی موسڵمان بەالی
شێوازی ژیانی خۆیدا ڕابكێشێت ،چاكترین نمونەشمان ئێرانە ..بەاڵم ئەمریكا
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و جیهانیش لەگەڵیدا زەرەرمەند دەبن ،گەربێتو جیهانی عەرەبی بۆ حوكمڕانی
ئیسالمی سیاسی جێبهێڵن و ئەوانیش ئەو واڵتانە بكەنە مەڵبەندی تیرۆر و
نائارامیەكی خوێناوی كە دوو گەورەترین هەڕەشەو مەترسین بۆ سەر شارستانیەت
و جیهانی هاوچەرخ.
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عەلمانیەت (سیكۆالریزم)
ئامادەكردن و نووسینی :غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
واتە راستەقینەكەی عەلمانیەت رەتكردنەوەی ئاین یان دنیایی،
مەبەست لە سیكۆالریزم دامەزراندنی ژیانێكە كە لەسەر زانستی دانراو و ئەقڵ
دابمەزرێت و راگرتنی بەرژەوندی دوور لە ئاین ،الیەنە سیاسیەكەشی ئەوەیە
دوورخستنەوەی ئاین لە فەرمانڕەواییدا ،زاراوەیەكیشە كە هیچ پەیوەندیەكی
بەزانستەوە نییە لە ئەوروپادا ،ئەم زاراوەیە لە سەدەی حەڤدەهەم سەری
هەڵداو پاشان لەسەرەتای سەدەی نۆزدەم بەرەو رۆژهەاڵت گوێزرایەوە،
بەتایبەت لە میسر و توركیا و ئێران و لوبنان و سوریا و تونس و عیراقی
گرتەوە لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا  ،لە ئاینی كریستسدا عەلمانیەت واتا
جیاكردنەوەەی ئاین لە دەوڵەت ،كە پاشا یان سەرۆك دەسەاڵتی دەوڵەتی
دەبێـت و خوداش دەسەاڵتی پەرستگاكانی هەیە (مزگەوت ،كڵێسا) ،لە
كریست دەگێڕنەوە كە وتویەتی ئەوەی هی قەیسەرە بیدە بەقەیسەر ،ئەوەش
هی خودایە بیدە بە خودا) ،بەاڵم ئەم دوانەییە لە ئاینی ئیسالمدا نیە،
موسوڵمانان هەمووی بۆ خودایە و ژیانیش هەمووی بۆ خودایە  ،وەكو لە
سورەتی (ئەنعام)دا هاتووە ((قل ان صالتی و نسكی و محیای و حماتی
لله رب العالمین) ئەنسكلۆپیدیای بەریتانیش بەم شێوەیە عەلمانیەت پێناسە
دەكات ((بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتیە بایەخ بە كاروباری سەر زەوی دەدات،
پتر لەوەی كە بایەخ بە كاروباری ئاخیرەت بدات.
نەزعەیەكی مرۆڤایەتیی كە لە سەردەمی رێنیساس باو بوو بۆ
بەرزكردنەوەی پلەوپایەی مرۆڤ ،لە جیاتی ئیفراتكردن لە بایەخدان بە
دووركەوتنەوە لە ژیان و تێڕامان لە خودا و ژیانی ئاخیرەت ،یەكێك لە
دەرهاویشتەكانی لەسەردەمی رێنساسدا دەسكەوتە جیاجیاكانی رووناكبیری
مرۆڤایەتی بوو لە جیاتی بەدیهێنانی ئامانجەكانی مرۆڤ لە بەختەوەری و
خۆشی لە ژیانی ئاخیرەتدا ،عەلمانیەت لە یەكێك لە الیەنەكانیدا هەوڵیدا ئەو
ژیانە لە ئێستادا بەدیبهێنێ ئەوەش هەیە كە ئاماژەكردنی بۆ بیری عەلمانی
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(سكیۆالریزم)  secularismلە ئەوروپادا دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی سیازدەهەم
كاتێك (مارسیل بەدوانی) لە كتێبی (بەرگریكار لە ئاشتی) داوای ئەوەیكرد
كە دەسەاڵتی زەمەنی و رۆحی جیابكرێتەوە ،هەروەها سەربەخۆكردنی پاشا
لەگەڵ كڵێسادا ،لە كاتێكدا ملمالنێ لە نێوان پاپاكانی رۆما و پاپاكانی ئەڤنگیۆن
لە باشووری فەرەنسادا گەیشتبووە ئەوپەڕی و ،ئەم ملمالنێە هاوشێوەبوو
لەگەڵ ملمالنێكانی نێوان خەلیفەكانی بەغداد دو خەلیفەكانی قاهیرەدا ،لە
سەردەمی رێنسیاسدا فەیلەسوف و زانای الهوت (گیوم ئۆكامی) لە بارەی
بایەخی جیاكردنەوەی دەسەاڵتی زەمەنی و رۆحی نووسیویەتی دەبێت
دەسەاڵتی ئاینی و دەسەاڵتی مەدەنیی پابەندی شێوەی یەكتربن ،چونكە ئیمان
و و ئەقاڵ هیچ شتێكی هاوبەشیان نیە بۆیە دەبی بەشێوەیەكی بەرابەری رێز
لە سەربەخۆیی یەكدی بگرن  ،گەرچی عەلمانیەت وەكو مەزەبی و فیكری
بەشێوەیەكی راستەوخۆ پەیدانەبوو لە ئەوروپادا تەنها لە سەدەی حەڤدەم
نەبێت ،بیرمەندی جولەكەش (سپینۆزا) یەكەم بیرمەند بوو ئاماژەی پێكردبوو،
كە ئاین یاساكانی دەوڵەت دەكاتە تەنها چەند یاسایەكی تەئدیبكردن ،ئاماژەشی
بەوەكرد كە دەوڵەت قەوارەیەكی پەرەسەندووەو پێویستی بە پەرەسەندن
و نوێكردنەوەی ب��ەردەوام هەیە ،بە پێچەوانەی ئەو شەریعەتە چەسپاوە
وەرگیراوەوە ،ئەو بە شێوەیەكی موتڵەق شەریعەتەكانی ئاینی رەتدەكاتەوە
 ،تەئكید لەسەر ئەوەش دەكاتەوە كە یاساكانی دادپ��ەروەری سروشتی و
برایەتی و ئازادی بەتەنها سەرچاوەی یاسادانانە فەیلەسوفی ئینگلیزیش (جۆن
لۆك) لە بارەی عەلمانیەتەوە نووسیویەتی ((لە پێناوی گەیشتن بە ئاینێكی
راستەقینە دەبێ دەوڵەت لێبوردەیی هەبێت بۆ هەموو شێوە بیروباوەڕە ئاینی
و فیكری یان كۆمەاڵیەتیەكان ،دەشێ هەر خەریكی پرۆسەی بەڕێوەبردن
و تەنها فەرمانڕەواكردنی كۆمەڵگە بێت ،نەك پێشێلكاری خۆی بكات بۆ
سەپاندنی ئەم بیر و باوەڕەو قەدەغەكردن ئەم هەڵسوكەوت ،دەبێ دەوڵەت
جیابێت لە كلێسا و هیچیان دەست وەردەنەدنە كاری ئەویدیكە  ،بەو
شێوەیە چەرخ دەبێتە چەرخی ئەقل ،بۆ یەكەمجاریش لە مێژوویی مرۆڤایەتیدا
خەڵك ئازاد دەبن ،دواجاریش دەتوانن هەست بە حەقیقەت بكەن ،سێیەم
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سەرۆكی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاش (تۆماس جێفرسۆن) ئاوها
پێناسەی عەلمانیەت دەكات ((بە زۆرە ملێ لەمەسەلە ئاینیەكاندا یان رەوشتی
كۆمەاڵیەتیدا گوناه و زۆردارییە ،حەقیقەتیش دەستە بااڵدەبێت ئەگەر هاتوو
رێگادرا بە خەڵكی كە راو ئازادی هەڵسوكەوتی خۆیان رابگرن)) یەكەم كەس
كە زاراوەی (عەلمانیەت)ی داهێنا (جۆرج هۆلیوك)ی بەریتانی بوو لە ساڵی
 1851دا و دەڵی (0نابێ واتێبگەیت كە عەلمانیەت دژ بە كریستسانە ،بەڵكو
تەنها لەو سەربەخۆیە و بیروباوەڕەكان و كۆت و پێوەندەكانی خۆیان بەسەر
ئەواندا ناسەپێنێت ،كە نایەنەوێت پابەندبن پێوەی ،مەعریفەی عەلمانیەت
بایەخ بەم ژیانە دەدات و هەوڵدەدات پەرەسەندن و خۆشگوزەرانی لەم
ژیانەدا دەستەبەر بكات و ئەنجامەكەشی لەم ژیانەدا تاقی بكاتەوە).
شەهید دكتۆر (فەرەج فودە) دەڵێ ((هەموو شتێك نرخی خۆی
هەیە ،دیموكراسیەت نرخی خۆی هەیە ،عەلمانیەت نرخی خۆی هەیە،
شارستانیەت نرخی خۆی هەیە ،مافی مرۆڤ نرخی خۆی هەیە ،بۆیە جیهانی
پێشكەوتوو بەوەی كە ئێستا پێی گەیشتووە چەندین دەریای خوێنی بڕیوە
و بەسەر جەستەی هەزاران قوربانیدا رەتبووە ،بۆیە ئەم هەمووەی بە ددان
گرتووە و گرتوویەتی وەكو یەكێك شتێك بە دەست بگرێت كە بەهەوڵ و
كۆششی خۆی بەدەستیهێناوە بە ئارەقە و بەخوێنی خۆی ،بەاڵم ئێمە ئەو
هەمووەمان بەبێ تەقال دەستكەوتوە و پێشینەكان بۆیان هێناوین و نەمانتوانی
دەستی پێوەبگرین و زەحمەتیشە بەرگری لێبكەین  ،خەمی ئەوەشمان نییە
كە زۆریان كەم لە كیسمان بچێت ،سورم لەسەر ئەوەی كە بەم نزیكانە
باجەكەی دەدەین ،مەگەر هەموو خاوەن ویژدانێكی ئازاد و هەموو دڵسۆزێك
بۆ نیشتمانەكەی و خەمخۆری پێشكەوتنی بێت و پڕ بەدەنگ هاوار دەكات
 :نا بۆ دەوڵەوتی ئاین ،نا بۆ نكۆڵیكردنی عەلمانیەت ،نا بۆ تێكەڵكردنی
وەرەقەكانی سیاسەت و ئاین ،ئەوان ئەقڵیان هەیە و ئێمەش ئەقڵمان هەیە ،
ئەوان رابردوویان هەیە و بۆ الی رادەكەن و ئێمەش لێی رادەكەین ،ئایندەیان
هەیە لێی رادەكەن و ئێمەش بەرەو پیری دەچین ،لە نێوان ئێمە و ئەواندا
نیشتمانێك هەیە ،ئێمە خەون بە یەكگرتوویەوە دەبینین ئەوانیش خەون بە
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پچڕ پچڕیەوە دەبینن بگرە نكۆڵی لە بونیشی دەكەین)).
كێشەی جیاكردنەوەی ئاین لە دەوڵەت ،یان بە وتەی رۆژئاواییەكان
جیاكردنەوەی دەوڵەت لە كڵێسە ،بووەتە یەكێك لە كێشە پەیڕەوكراوەكانی بیری
سیاسی رۆژئاوایی ،دواجاریش لەبیری سیاسی دنیا ئەو دنیایەی كە لە خولگەی
شارستانیەتی رۆژئاوادا دەخولێتەوە هەندێ لە بانگەشەچیەكانی عەلمانیەت لە
ئەورپا پێیانوابوو ،كە جیاكردنەوەی دەوڵەت لە ئاین لەبرە هەندێ بارودۆخی
مێژوویی تایبەت بە شارستانیەتی رۆژئاواوە روویدابوو ،بەتایبەتی پەیوەند بە
ئاینی كریستەوە ،بەاڵم دواجار پێیانوابوو كە مەسەلەیەكە پەیوەندە بە هەموو
دەوڵەتێكی مۆدێرنەوە ،چونكە بنەمای دەوڵەتی مۆدێرن بە هاوواڵتی بوونە،
بۆیە مادامێكی هاواڵتیان لە دەوڵەتێكدا كە زۆربەی تاكەكانی سەر بەیەك ئاین
نین ،بگرە دابەشبوون بەسەر چەند ئاینێكدا ،لەوانەیە هەندێك خوانەناس بن
و بڕوایان بە ئاین نییە ،بۆیە پابەندبوونی دەوڵەت بە ئاینێكەوە لەو ئاینانە
مافی كەسانی دیكە دەخوات كە سەر بە ئاینی دەیكەن ،یان ئەوەتا نكۆڵی لەو
هەموو ئاینانە دەكات  ،بەوەی ئاینێكیان بەسەردا دەسەپێنێ كە بڕوایان پێی
نییە ،یان بێ بەشیان دەكات لە پیادەكردنی ئەو ئاینەی كە بڕوایان پێیەتی،
یان بێبەشیان دەكات لە وەرگرتنی هەندێ پۆستی دەوڵەت ،هەندێ پێیانوابوو
كە عەلمانیەت بێالیەن بێت لە هەموو ئاینەكاندا ،وەلێ وانابێت مەگەر بواری
ئاینەكە جودابێت لەگەاڵ بواری دەوڵەتدا ،واتا ئاین و دەوڵەت لە دوو ناوچەی
جیادا بژین و هیچ تەماسێكیان نەبێ ،بۆیە بانگەشەچیەكانی دەوڵەتی ئاین بە
زۆر ئاین دەسەپێنن لە بوارێكدا كە بواری ئەو نییە و بەمەش زیان بە ئاینەكە
ێ
دەگەیەنن ،بۆیە هەرسێ ئاین كریست و جولەكە و ئیسالم لە بواری هەند 
بیروباوەڕو دابونەریتی خواپەرستی قەتیس نەبوون ،بگرە مەسەلەكە الی ئەم
سێ ئاینە گشتگیریەوە رۆچوونە بەهەموو جوگەكانی ژیانی تاك و كۆمەڵگەوە،
بۆیە رۆژئاواییەكان ئەم كێشەیەیان چارەسەركردووە بە جۆرە سازشێك ،
بەوەی هەندێ بیروبۆچوونی كریستیان وەرگرت و كردیان بە یاسای دەوڵەت.
دكتۆر (نەسر حامد ئەبو زەید) دەڵێ :عەلمانیەت لە چەمكی ئیسالمیدا
كە باوە واتا دژایەتیكردنی (ئاینەكان) بە كورتی یەكسانە بەخواننەناسی،
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شێواندنی عەلمانیەت بەم شێوەیە بێگومان لەو الیەنانەوە دێت كە لە
عەلمانیەت دەترسن و لێی تۆقیوون ،چونكە ئەگەر عەلمانیەت بۆی بلوێت و
سەركەوێت بەڕە لەژێر پێی ئەو كەسانە دەردەهێنێت كە سوود وەردەگرن
لە شێواندنی ،بۆیە دەبی ئەم شێواندنە لە گیرفانی تیۆرەكردنی بزووتنەوە
ئیسالمیەكاندا بێت و فەزڵی شێواندنی عەلمانیەتیش دەگەڕێتەوە بۆ (0سەید
قوتب))) كە ناحاڵیبونێكی دروستكرد ،كاتێك باس لە ملمالنێی نێوان زاناكان
دەكات دژ بە كڵێسە لە چەرخەكانی ناوەراستدا ،ئێمەش لێرەدا بە سەید قوتب
و هەموو ئەوانەش دەڵێن كە بەناوی ئیسالمەوە دژایەتی (عەلمانیەت) دەكەن،
ئەگەر كڵێسا و دەسەاڵتی كەهنووتی دیاردەن و لە ئیسالمدا بوونیان وەكو
الفی ئەوە لێدەدەن ،ئەی ئەم هاوسۆزیە چیە؟ لەگەاڵ كڵێسادا دژ بە زاناكان
و عەلمانیەكان؟ بەدحاڵیبوونەكەیش لەوەدایە ئەوەیە ئایا وشەی (عەلمانیەت)
ئایا لە (عیلم) واتا زانستەوە هاتووە یان لە (عالەم) واتا جیهانەوە هاتووە؟
یان لە بنەرەتی تێكهەڵكێشانی وشەكە (عالەم)ەوە هاتووە نەك لە
(عیلم)ەوە ،ئاماژەی وشەكەیش ئەوەنیە كە لە پەرەسەندی مێژوویی لە ئاماژەی
(عیلم) واتا زانست جیابێتەوە ،گەوهەری علمانیەتیش بایەخدانە بە جیهان
و كاروباری و مرۆڤ بەوەی كە دڵی جیهان و سەنتەرەكەیەتی ئەمەیش دژ
بە هەڵوێستی كڵێسابوو ،كە ئاخیرەت و ئەو دنیا دەكاتە ئامانج و مەبەست،
كەواتە ملمالنێ لە نێوان دنیاییەكان و ئەودنیاییەكانە ،ئەمەش واتای ئەوەیە
كە دنیایەكان (ناسووت)یان لە ال مەبەستتە واتای مرۆڤ بەبێ بەدەست دانی
ئاین ،بەاڵم ئەودنیاییەكان مەبەستیان الهوتیە ،واتە ئاین لەگەڵ پشتگوێخستنی
مرۆڤ گەرچی كڵێسا دەستەبرداری دنیا نەبووبوو ،نقوومبوونی لە كاروباری
دونیان بۆ حسابی تایبەتی خۆی و حسابی دەرەبەگەكان كە پشتگیریان دەكرد،
دكتۆر (سادق جەالل عەزم) دەڵی ،كاتێ :سەرۆكی بەشی فەلسەفەبووم لە
زانگۆی دیمەشق لە سوچێكی گۆڕپانەكەی نزیكەوە ببینیم دەمەتەقێان لەسەر
(عەلی و معاویە)یە ،حەپەسام و پێموتن موناقەشە لەسەر شتێك دەكەن
كە بەر لەچواردە سەدە روویداوە وەكو بڵێی دوێنێ روویداوە ؟ ئەم جۆرە
بیركردنەوەیە ئایندە بارمتە دەكات بۆ هەموو رووداوەكانی رابردوو ،كە
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مەترسیە بۆ سەر پێشكەوتن و پەرەسەندن لە واڵتانی عەرەبدا ،ئۆرگانەكانی
دواكەتن و داتەپین قووڵتر دەكاتەوە كە دەبەستیەوە دەناڵێنین ،بێگومان ئەمە
لەالی كۆمەڵگەی كوردیش وایە چونكە پابەندە بەو ئەجندایەی چواردەسەدە
ێ و ترشیان پێدا
بەر لە ئێستا و لە مینبەری مزگەوتەكانی كوردستاندا خو 
دەكرێت و بانگەشەشیان بۆ دەكرێت ،هەروەها بووەتە پرۆگرامی گروپە
ئیسالمییەكانی كوردستان ،بۆیە عەلمانیەت تاكە چارەسەرە بۆ رزگاركردنی
كۆمەڵگەی كوردی لەو قەیرانانەی كە هی خۆی نیە و بگرە لە دوورەوە وەكو
پەتایەك هاتوون بۆی.
ئەوەی ئەمڕۆ لە عەلمانیەت زۆر دەترسێت بزووتنەوە ئوسوڵیە
ئیسالمیەكانە ،یەكەم گوایە ئیسالم پێویستی بەگۆڕینە ،چونكە كتێبێك و
ێ تاك و كۆمەاڵ لە هەر كوێیەك بن بەو پێیە
شەریعەتێكی چەسپاوی هەیە ،دەشب 
حوكمڕانی بكرێن و بەسەر هەموو تاك و ئەنتیەكانی كۆمەڵگەدا بسەپێنرێت،
دووەم عەلمانیەت زادەی منداڵدانی رۆژئاوایی كریستیانە (مەسیحیەت) و بۆ
چاكسازیی كۆمەڵگەی مەسیحیەت دروستبووە و پەیدابووە ،بۆیە عەلمانەیت
دەستی كۆمەڵە ئیسالمیەكان نادات ،ئەوی لێرەدا شایەنی وتنە ،كە تەمەنی
ئاینە ئاسمانیەكان دەگەڕێنەوە بۆ شەش حەوت هەزار سااڵ بەر لە ئێستا ،بەر
لە پەیابوونی ئەم ئاینانە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بە دەیان هەزار سااڵ بەرلەوە
هەبوو سیستمی حوكمڕانی و كۆمەڵگە بەڕێوەبردنی هەبووە ،بۆ نموونە
كۆمەڵگەی میسری لە سەردەمی فیرعەونەكاندا ئەوسا شتێكی نەبووە ناوی
ئاین بێت یان دەوڵەتی ئاین ،كە موسا لە میسر وەكو پێغمبەری جوولەكە
خۆی ناساند لە میسر خۆی و ئەوانەیشی سەر بە ئاینەكەی بوون لە میسر
دەركران ،بۆیە بانگەشەی دەوڵەتی ئاینی مۆدێلێكی تازەیە و گروپە سەلەفی
و ئوسوڵیەكانی ئیسالم بانگەشەی بۆ دەكەن ،بۆیە لەیەك دوژمنی ئەوان
عەلمانیەتە ،واتا دوورخستنەوەی ئاین لە دەوڵەت ،بێگومان كێشەی گەورەی
عەلمانیەت ئەمڕۆ لە دنیادا لە جیهانی ئیسالمیە ،چونكە بیرمەندە ئیسالمیەكن
سوورن لەسەر ئەوەی كە عەلمانیەت دروستكراوی جیهانی مەسیحیەت و
پەیوەند بە ئیسالمەوە نیە ،گوایە ئەوەی لە رۆژئاواوە هاتووە كوفرە ،وەلی شتە
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جوانەكانیان ،جل و بەرگیان ئۆتۆمبیلیان بەكاردێنین تەنانەت كوتاڵەكانیشیان
بۆ ژنان و پیاو ،هەروەها زانستەكەشیان ،وەلێ عەلمانیەكیمان پێ قبوواڵ
ێ قبووڵە
نیە ،چونكە ئاین لە دەوڵەت جیادەكاتەوە ! بەاڵم دیموكراسیەتیان پ 
و پیادەشی دەكەن  ،گەرچی دیموكراسیش زادەی رۆژئاوایە ،بەتایبەت هی
گریكەكانە بێگومان دژایەتیكردنی عەلمانیەت لەالیەن گروپە ئیسالمییەكانەوە،
سەرچاوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ دژایەتیكردنی جوولەكە و كریست ،چونكە
ئیسالمیەكان نابێ جوولەكە و كریستیان بكەنە سەركاری خۆیان و الساییان
بكەنەوە ،هەربۆیەش واڵتە ئیسالمیەكان لە هەموو روویەكەوە دواكەوتوو
و پاشبەندی رۆژئاوان ،بۆیە ئەمڕۆ لە میسردا كە مەڵبەندی دژایەتیكردنی
عەلمانیەتە ،خەریكە ئەنجوومەنی سەربازی و گروپە ئیسالمیەكانیش
كەوتوونەتە تەكفیركردنی روناكبیران و شاعیران و لە دادگا دەعوەیان لەسەر
تۆمار دەكەن  ،گوایە دژایەتی ئاین دەكەن ،دكتۆر عەبدولوەهاب المسیری
دەڵێ ((عەلمانیەت ئەو زاراوەیەیە كە لە سەردەمی رێنیساسەوە جەدل و
ملمالنێی لەسەرە ،كە زاراوەیەكی دیكە دروستی نەكردووە ،تا وایلێهاتووە
كە دووانەی عەلمانی و ئیسالمی لە هەموو دوانەكانی دیكە باس دەكرێن
ێ ساڵەی ()1648
زاراوەی (سكیۆالر) بۆ یەكەمجار لە كۆتایی جەنگی س 
بەكارهاتووە لەگەڵ مۆركردنی پێكهاتنەوە و ستڤالیا و لە سەرەتای پەیابوونی
دەوڵەتی نەتەوەیی نوێ ،گەرچی لە سەرەتادا زاراوەكە سنوورداربووە لە
دەاللەتدا ،هیچ گشتگیریی یان نەزانراوێكی تێدا نەبووە ،چونكە ئاماژەكرابوو
بە عەلمانیكردنی ماڵ و موڵكی كڵێسا ،واتا گواستنەوەی بۆ دەسەاڵتێكی نا
ئاینی ،واتا بۆ دەسەاڵتی دەوڵەت یان ئەو دەوڵەتانەی كە ملكەچی كڵێشە نین،
لە فەرەنساش لە سەدەی هەژدەهەم وشەكە لە روانگەی كڵێسەی كاسۆلیكەوە
واتا (دەستبەسراگرتنی ناشەرعی موڵك و ماڵی كڵێسە) یەكەمجاریش (جۆن
هۆلیوك) ئەو زاراوەی داڕشت ،كە گرنكترین زاراوەیە لە زاراوەكانی خیتابی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەلسەفەی رۆژئاوادا ،هۆلیوك پێناسەیەكی تەواو
بێالیەنی هێنایەوە بۆ زاراوەكە و ئاوها پێناسەی كردووە ((بڕوابوون بە توانای
چاكسازی حاڵی مرۆڤ ،لە رێگای رێبازە مادیەكانەوە ،بەبێ بەرەنگاربوونەوەی
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ئیكمان چ بە قبووڵ كردن یان بەرەتكردنەوە)) هەروەها دكتۆر ئەلمەسیری،
پێیوایە كە ئێمە ب��ەرەو جیاكردنەوەی ئاین و دامەزراوزەكانی دەوڵەت
دەڕۆین كە پرۆسەیەكی حەتمی سەرجەم كۆمەڵگەكانە ،جگە ئەو كۆمەڵگە
سادە و سەرەتاییانە نەبێ ،كە تێیدا سەرۆك خێاڵ پێغەمبەر و ساحیر و
كاهینە ،هەندێجاریش لەنەوەی خوداوەندنە ،هەروەها دكتۆر (ئەلمەسیری)
لە كتێبی (عەلمانیەت لە ژێر میكرۆسكۆبدا) دەڵی و لەسەری دەڕوات ،لە
كۆمەڵگە تێكەڵەكاندا شێوە جیاوازیەك هەیە لە نێوان دەسەاڵتەكان یان بوارە
جیاجیاكاندا ،تەنانەت لە ئیمپراتۆریەتە بتپەرستەكانیشدا كە پاشایەكی خۆ
بەخوازان فەرمانڕەوایی كردووە ،جیاوازی هەبوو لە نێو ئەو پاشایە و گەورەی
كاهینەكان  ،چونكە دامەزراوەی ئاینی ناكرێت یەكبخرێت لە دامەزراوەی
سیاسیدا لە هەر پێكهاتەیەكی تێكەڵەی سیاسی و شارستانیدا وەكو چۆن
ناكرێت كە دەزگای پۆلیس كە لە دەوڵەتی نوێیدا تایبەتە بە پاراستنی ئاسایشی
ناوخۆوە لەگەاڵ سوپادا تایبەتە بە پاراستنی ئاسایشی ناوخۆوە لەگەاڵ سوپادا،
كە ئاسایشی دەرەوە دەپارێزێ یەكبخرێت ،هەروەها دامەزراوەی فێركاری
لەگەاڵ ئاینیدا یەكبخرێت تەنانەت لە چەرخە ناوەراستەكانی مەسیحیەتدا ،
دەسەاڵتی ئاینی هەبوو (كڵێسا) و دەسەاڵتی زەمانیش هەبووە لە (سیستمی
دەرەبەگایەتی*دا ،تەنانەت لەناو كلێسایشدا پیاوانی ئاین هەبووە خەریكی
كاروباری ئاینبوون ،هەشبوون خەریكی كاروبرای دنیابوون پێغەمبەری ئیسالم
دەڵێ ((أنتم أعلم بأمور دنیاكم)) وات بائێوە باشتر لە كاروباری دنیاكەی
خۆتان دەزان��ن ،ئەوەی لێرەدا سەیرە زۆر لە بیرمەندە ئیسالمیەكان یان
عەلمانیەت رەتدەكەنەوە یان تەكفیری دەكەن و لە ناخی خۆیاندا دەوڵەتی
عەلمانی بە دەوڵەتی كافر ناودەبەن ،كەچی لە الیەكی دیكەوە ئیسالم مافی
هەڵبژاردنی بە مرۆڤ داوە لە نێوان ئیمان و كوفردا ،بۆ نمونە لە سورەتی
(الكهف) دا لە قورئان هاتووە((وقل الحق من ربكم فمن شاء ملیؤمن ومن
شاء فلیكفر)) بڵی حەق لەالی خوداوەیە كێ ویستی با ئیمان بهێنێت و كێش
دەیەوێ با كافر بێـت ،گەرچی وشی (كفر)ی عەرەبی واتا رەسەنەكەی (نكوڵی
كردنە)( ،اهم یكفرون بنعمةربهم) واتا نكۆڵی لە نیعمەتی خودا دەكەن واتا
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(كفر) واتای كەسی بێ ئیمان و خوانەناس ناگەیەنێت ،دكتۆر نەسر حامد زەید
لەمبارەیەوە دەڵێتـ (فەیلەسوفەكانی فیكری ئیسالمی پێمان دەڵێن كە ئەوروپا
پێویستی بە چاكسازی ئاینی هەبووە بەهۆی كڵێساوە ،ئەم نەخۆشیەش لە
شارستانیەتی ئێمەدا بوونی نییە ،هەڵەكەش لێرەدایە ،ئێمە چەندین كڵێسامان
هەیە نەك كڵێسایەك  ،ئەگەر واتای كڵێسا دەسەاڵت بێت یان دەسەاڵتەكان
بێت ،كە واتای روناكبیری و واتای سیسی  ،سەرەڕای واتاكانی ئەخالق و
رۆحیش ،ئەم هەموو واتانە لە ناو واتای ئاینیدا قەتیس دەكرێت ،كە ئەو
دەسەاڵتانە بەرهەمی دەهێنن كێشەی گوتاری ئاینی ئەوەیە كە لەسەر ژێكانی
(تایبەتمەندی) گەمەدەكات ،عەلمانیەت ئاین لە دەوڵەت جیادەكاتەوە ئەو
تەنها دەتوانێت ئاسۆكانی ئازادیی و ئەقاڵنیەت و فرە واتایی بكاتەوە ،ئاین
كاری دیندارەكانە و ئەركی دەوڵەتیش مسۆگەركردنی ئازادییە بۆ هەمووان و
ێ چاكسازی
هەندێ لە زۆرداریی هەندێكی دیكە دەپارێزێت ،عەلمانیەتیش بەب 
ئاینی دانامەزرێت بۆیە گرنگیەكی رادەبەردەر هەیە بۆ جیاكردنەوی ئاین لە
دەوڵەت.
ئەگەر سەیری دەوروب���ەری خۆت بكەیت ئەنجامی مەرگەساتی
بەدیدەكەیت ،ئەنجامی ئەم مارە بڕینە كاسۆلیكە لە نێوان ئاین و دەوڵەتدا
ئاین تەنها گروپە رادیكاڵەكان یان ئیسالمیەكان بەكارناهێنن ،بگرە دەوڵەتیش
بەكاری دەهێنێ ،ئەم مەسەلەیەش دەگەڕێتەوە بۆ نیوەی دووەمی سەدەی
بیست جیاكردنەوەی ئاین لە دەوڵەت جیاكردنەوەی ئاین نیە لە كۆمەڵگە.
دكتۆر عەبدولوەهاب ئەلمەسیری دەڵی ((تێگەیشتنی ئیسالمی سیاسی
بۆ كاری سیاسی تێگەیشتنی كۆدەتایی یەعقوبیە كە پشت دەبەستێت بە
زاڵكردنی ئیرادە بەسر مێژوودا ،تووندوتیژی بەسەر قەناعەت پێكردندا ،گوایە
مێژوو جێگیرە و كۆمەڵگەش یەكپارچەیە و پێگەیەكی سروشتییە بۆ دەسەاڵتی
ئیسالمی یان ئەو دەسەاڵتەی بەناوی ئیسالمەوە دادەمەزرێت.
ئەمەش ئەو چوارچێوە ئایدۆلۆژیانەیە كە ئیسالمی سیاسی لە ئاستیەوە
بۆچوون دروستدەكات بۆ مێژوو كۆمەڵگە و كردەی سیاسی)) یان دكتۆر نەسر
حامد ئەبو زەید دەڵی ((لە هەموو مێژوودا رووینەداوە سەرەڕای بانگەشە و
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وەهمەكان ئەم شێوە جیاكردنەوەی ئاین لە كۆمەڵگەكا دا دەوڵەت ئایی نیە،
ناشبێت ئاینی هەبێت ((ئاین دەوڵەتی ئیسالمە)) دەربڕینێكە مایەی پێكەنینە،
چونكە دەوڵەت ناچێت بۆ مزگەوت و نوێژ بكات و دەوڵەت ناچێت بۆ
حەج و رۆژوش ناگرێت ،زەكاتیش نادات دەوڵەت نمایندەی سیستمی سیاسیە
و بەرپرسیرە لە كۆمەڵگە بە هەموو توێژ و ئاینەكانەوە بە زۆری واڵتە
عەرەبی و ئیسالمیەكان مۆزایكێكن لە ئاینەكان ،ئەمەیش واتای ئەوەیە كە
ئەو دەوڵەتەی ئاینی هەیە مافی ئەو هەموو هاوواڵتیانە هەڵدەوەشێنێتەوە
كەسەر بە ئاینەكەی دەوڵەت نین) بۆیە جیاوازی لە نێوان دەوڵەتی عەلمانی
و دەوڵەتی ئاینی زۆرە ،دەوڵەتی عەلمانی رێگا دەدات بە هاوواڵتیەكانی كە
بە ئازادی بیروباوەڕی خۆیان پیادەبكەن و بەهەمان مەرج لەسەر بنەمای
مافی هەمووان لە هاواڵتی بووندا وەكو یەك  ،بەاڵم دەوڵەتی ئاینی مافی
هاواڵتیان هەڵدەوەشێنێتەوە و بەتایەبتی كەمایەتیە ناموسەڵمانەكان كە ئازادی
دەربڕینیان نەبێ ئەگەر هاتوو لەگەل حوكمە سوڵتاندا ناكۆك بێت ،لەوەیش
گرنگتر دەوڵەتی ئاینی ئەو حوكمە رەتدجەكاتەوە لەسەر بنەمای ئەنجومەنی
نوێنەران بێت ،چونكە میللەت سەرچاوەی دەسەاڵت نیە ،بەڵكو شەرعی ئاین
و ئەو فەرمانڕەوایەی كە نمایندەی ئەو شەرعەیە دەوڵەتی عەلمانی ئاین لە
دەوڵەت جبادەكاتەە و ناكۆك نیە لەگەڵ ئایندا هەورەها مافی هاواڵتیان لە
پیادەكردنی بیروباوەڕەكانیان بەوپەڕی ئازادییەوەن كەچی دەوڵەتی ئاینی ئەو
جیاكردنەوەیە تەكفیر دەكات.
كاتێك مرۆڤی رۆژئاوایی رزگاری بوو لە دەسەاڵتی كڵێسا و دەرەبەك
،هەروەها لە كۆنتڕۆڵی خورافات و دەجەل و زۆرداری ،ئەوە بوو رۆژێكی
پێشكەوتنی پیشەسازی و شۆڕشی زانستی هەڵهات ،هەركە میللەتانی رۆژئاوا
پیادەی پەیڕەوی عەلمانی نوێیان كرد ،ئەوەبوو پێشكەوتنێكی زانستی مەزن
روویدا ،چونكە لەمەوبەر ئەقڵی رۆژئاوا دیلی داستانە مێژوویی و خوارفەتە
ئاینی و زانستەكان بوو بۆیە لەو هەمووە رزگاری بووبوو  ،كەواتە گەڕان
و تاقیكردنەوە و بیركردنەوە و پشكنین ،لەو بوارەشدا داهێنانی وەهای
ئەنجام دا كە مرۆڤایەتی ئاشنای نەببوو لە هەموو مێژووی خۆیدا ،ئەنجامی
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شكستی كڵێسە و ئاین بەرامبەر بە عەلمانیەت بووە هۆی بێالیەن كردنی
ئاین ،لە كاروباری ژیانی گشتیدا ،ئەوە بوو عەلمانیەت لە رێگای نێردراوە
تەبشیریەكانەوە و لە رێگای كۆمەڵە و رێكخراوەكان و حزبە عەلمانیەكانەوە
 ،هەروەها لە رێگای نێردراوە دبلۆماسی و ئامرازەكانی راگەیاندنەوە گەیشتە
رۆژهەاڵت و جیهانی ئیسالمی ئەگەرچی ئێستا زۆربەی دەوڵەتە ئیسالمییەكان
بەناو عەلمانین ،بەاڵم ئیسالم بووتە ئاینی دەوڵەت.
گەرچی ئەم بابەتە زۆر هەڵدەگرێت لەسەری بنووسرێت و سەرجەم
مێژوو عەلمانیەت بخرێتەروو ،چونكە ئیستا زانست رۆژ بەرۆژ بەرادەیەكی
سەرسوڕهێنەر داهێنان دەكات و تەنگ بە هەندێ گوتاری ئاینی هەڵدەچنێت،
پێموایە بوونی عەلمانیەت لە واڵتی ئێمەدا بەربەستێكە بۆ باڵوبوونەوەی
خورافاتی ئاینی و گەڕانەوەی كۆمەڵگە بۆ چەرخە كۆنەكان و رێگانەدان بە
گوتاری تەكفیركردن.
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