
پێشەکییەک بۆ 
الییستێ )عەلمانیەت(

گەى هارشێر

لە عەرەبییەوە: هاوار محەمەد



17
VOLUME: 16
ISSUE:  72 - 73 
April 2019

ناساندنى چەمکەکە
ــەت)1((  هــەم  چەمکــى الییســتێ )عەملانی

زۆر فراوانــە و هەمیــش زۆر بەرتەســکە. 

بەرفراوانــە چونکــە پێــش هەمــوو شــتێک 

مانــاى ئــەو سیســتامنەیە کــە ڕێــز لــە 

ــەى  ــەو واتای ــرن، ب ــژدان دەگ ــى وی ئازادی

ئــەو سیســتامنە گریامنــەى ئــەوە دەکــەن 

گرووپێکــى  »موڵک«ـــى  دەوڵــەت  کــە 

ــە،  ــۆ هەموان ــوو ب ــە، بەڵک ــتوان نیی دانیش

ــێ  ــەى( بەب ــە یۆنانییەک ــە )laos ب ــۆ گەل ب

هیــچ جیــاکارى و هەاڵواردنێــک لــە نێــوان 

ئاڕاســتەکانیان  بەگوێــرەى  تاکەکانــدا 

لــە ژیانــدا. بەرتەســکە، ئەگــەر بێــت و 

خــودى دەســتەواژەکە و جەنــگ دژ بــە 

چەمکەکــە  کــە  ئایینــى  کاهینســاالریى 

ئامــاژەى پــێ دەدات، بە تۆخــى مەدلولێک 

لــە نەریتــى فەرەنســیدا ئــاوەژوو بکەنــەوە 

ســەر  لــە  جەختکردنــەوە  وێــڕاى  کــە 

ــەوەى  ــاى جیاکردن ــى، بنەم ــى ئایین ئازادی

ئاییــن لــە دەوڵــەت لــە خــۆ بگرێــت، ئەمە 

ــى زۆر  ــە هێشــتا ڕێژەیەک مەســەلەیەکە ک

لــە دەوڵەتــاىن تــر کــە بەتونــدى پەیوەســن 

و  ویــژدان  ئازادیــى  لــە  ڕێزگرتــن  بــە 

لــێ  خۆیــان  ناجیاکارییــەوە،  بنەمــاى 

نەبــان کــردوە. بــەاڵم بــۆ منوونــە ویالیەتــە 

یەکگرتــووەکاىن ئەمەریــکا، لەبــەر ئــەوەى 

ــە کاتێکــى زۆر  ــە ناناســێت، ل ــەم زاراوەی ئ

زوودا شــتەکاىن خســتە نێــو جێبەجێکــردىن 

»بــە  فیدراڵــى)2(  دەوڵــەىت  کردارییــەوە: 

پێــش زۆر  لــە  کــرا«، چونکــە  عەملانــی 

ــرە  ــەوە و بگ ــە ئەورووپییەکان ــە دەوڵەت ل

ــە  ــش خــودى فەرەنسایشــەوە، کرای ــە پێ ل

دۆکرینــە  لــە  ســەربەخۆ  دەوڵەتێکــى 

هەمــوارى  یەکەمیــن  ئایینییــەکان. 

دەســتوورى ئەمەریکیــى )ســاڵى 1791( 

دەســتەبەری جوداکردنــەوەى کەنیســەکان 

جەختــى  و  کــرد  فیدراڵیــى  دەوڵــەىت  و 

هیــچ  کــە  کــردەوە  ئــەوە  ســەر  لــە 

 established( ــەت ــى تایب ئایینێکــى فەرمی

ــازى  ــە ئیمتی ــک ک ــە ئایینێ religion(، وات

سیاســیى هەبێــت، بــووىن نییــە، هەروەهــا 

ئایینیــى  ڕەهــاى  ئازادیــى  دەســتەبەرى 

»تیۆریــى  ناوەڕۆکــى  ئەمــە  کــرد. 

ــە  ــش، ل ــە. بەرلەوەی ــوار)3(«ى بەناوبانگ دی

ــرۆڤ  ــەکاىن م ــاى ماف ــدىن ڤێرجینی ڕاگەیان

ــوورساوە:  ــاوا ن ــدا ئ )1776(ـ

بەرامبــەر  لــە  پەرســتش  و  ‹‹ئاییــن 

ئافرێنــەردا لــە ئەســتۆن، ڕێــگاى پێــوە 

و  بەهێــز  هەرگیــز  پابەستبوونیشــیان 

توندوتیــژى نابێــت، بەڵکــوو تەنیــا دەبێت 

ــەوە  ــڵ و قەناعەتپێکردن ــەى عەق ــە ڕێگ ل

هەمــوو  پێویســتە  پێیــە،  بــەم  بێــت. 

تــەواوى  ئازادیــى  خــاوەىن  مرۆڤێــک 

ویــژدان بێــت، خــودى ئازادییش پێویســتە 

هێنــدە درێــژ ببێتــەوە کــە شــێوازى ئــەو 

لــە  ویــژدان  وا  بگەڕێتــەوە  پەرستشــە 

دەگونجێــت...‹‹)4(.  گەڵیــدا 

ــش  ــتوورى ئەمەریکایەی ــەو دەس ــەر ئ ه

کــە لــە ســاڵى 1787 دانــراوە )لە مــاددەى 

 Religious test ئایینــى  پێــوەرى  دا(   6

دوور دەخاتــەوە، واتــە جیاکاریــى ئایینــى 

ــە گشــتییەکان.  ــە وەزیف ســەبارەت ب

‹‹لــە ســایەى ویالیەتــە یەکگرتوەکانــدا، 

ئایینــى  لێدوانێکــى  هیــچ  هەرگیــز 

تایبــەت، وەک پێشــمەرجى شــیاویەىت بــۆ 

خەریکبــوون بــە وەزیفــەکان یــان پۆســتە 

گشــتییەکان، داواکــراو نییــە‹‹. 

بــە  تەنیــا  خۆمــان  پێویســتە  کەواتــە 

بکەینــەوە،  پەیوەســت  وشــەکانەوە 

)فەرەنــى(  تایبەتــی  نەریتــى  بــە 

ڕێگــەى  لــە   - ئازادبوونــەوە 

جوداکردنــەوەى ئاییــن لــە دەوڵــەت - 

ــاوى کاتۆلیکیەتــدا  ــە چوارچێــوەى ب کــە ل

هەڵــداوە.  ســەری 

الییستێ چییە؟ 
لەگــەڵ  مامەڵەکردمنانــدا  یەکــەم  لــە 

ــە؟  ــتێ چیی ــین: الییس ــەدا دەپرس بابەتەک

ــە  ــاژە ب ــە ئام ــتێک ئەم ــەر ش ــە ه ــەر ل ب

دەوڵــەىت  دەدات:  ســیاىس  چەمکێکــى 

الییســت )بــە واتــا هــەرە فراوانەکــەى 

وشــەکە( ئیمتیــاز بــە هیــچ میللەتێــک 

نــادات، بــە شــێوەیەکى گشــتى بڵێیــن 

ئەندێشــەیەکى  هیــچ  بــە  ئیمتیــاز 

نــادات،  بــاش  ژیــاىن  دیاریکــراوى 

هەمــان کات لــە ســنوورى دیاریکــراودا 

بــۆ  دەربڕیــن  ئازادیــى  دەســتەبەرى 

هەموویــان دەکات. ســەبارەت بە ویژدان، 

لــە واقیعــدا دەســەاڵت دەتوانێــت بــە 

شــێوەیەکى گشــتى دوو وەزیفــەى تــەواو 

جیــاواز ئەنجــام بــدات. لــە الیەکــەوە 

دەتوانێــت جیهانبینییــەک و چەمکێــک بۆ 

چاکــە پیشــان بــدات: لــەم دۆخــەدا ڕۆڵــى 
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واتــە  دەبینێــت،  مــەدەىن)5(  دەســەاڵىت 

ــە  ــە »ســەردەمەکە«دا، ل دەســەاڵىت کارا ل

ــە  ــە ب ــەو ڕوانگەی ــدا«، تاوەکــوو ئ »جیهان

ســەر ئەوانــەدا بســەپێنێت کــە خۆبەخــۆ 

وەری  ڕاســتگۆیانە  شــێوەیەکى  بــە 

ناگــرن. پێویســتە دان بــەوەدا برنێــت کــە 

پێشــووتردا  لــە  نەریتییانــە،  دەوڵەتــان، 

لەمڕۆیشــدا  و  گێــڕاوە  ڕۆڵەیــان  ئــەم 

ماوەیەکــى  بــۆ  دەیگــرن:  زۆربەیــان 

ــە شــێوەیەکى نیمچــە  ــژ سیاســەت، ب درێ

بااڵدەســت  ئایینــى  ملکەچــى  تــەواو، 

ــێ  ــێ ملمالن ــە بەب ــەت ئەم ــوو - هەڵب ب

نەبــوە -. ئــەم ئایینــە، کــە ڕیشــەکاىن 

بــوو،  بااڵیەتیــدا  و  ترانســێندنتاڵ  لنێــو 

خــۆى بەســەر نەزمــە تــەواو مرۆییەکانــدا 

دەســەپاند: لــە جیهــاىن عەقڵــى بــاوەڕدار 

یەکتایــى  بــە  بەتایبــەىت  و  خەلــق  بــە 

شــەریعەىت  لۆژیکییانــە  ئافرێنــەر، 

ــدراودا  ــاى ئافرێن ــەر یاس ــە س ــەر ب ئافرێن

زاڵ دەبێــت، مــاىف خوداییــش دەخاتــە 

پێــش مــاىف مرۆییــەوە. 

ــن -  ــرى کردی ــەاڵم ســەدەى بیســتەم فێ ب

ئەگــەر هێشــتایش پێویســتامن بەمــە بێت 

- کــە بــووىن ئایینــى زاڵ پێشــمەرجێکى 

زەرورى نییــە بــۆ دامەزرانــدىن دەســەاڵىت 

ســیاىس وەک ئامــرازى ئاوەژووکردنــەوە 

ــارەى  ــەیەک دەرب ــەوەى ئەندێش و نواندن

فۆڕمــە  لــە  کۆمۆنیــزم،  جیهــان: 

ــارەى  ــى دەرب ــتالینییەکەیدا، منوونەیەک س

ــکەش  ــى پێش ــاد]ى فەرمی ــزم [ئیلح ئەتای

ــە  ــر ل ــێوەیەکى کارات ــە ش ــە ب ــن ک کردی

ئایینــە تەقلیدییــەکان خــۆى بــە ســەر 

کاراتــرە  هێنــدە  ســەپاند.  یاخیبوانــدا 

کــە بــەراورد هەڵناگرێــت. چونکــە لــە 

ڕاســتیدا ئــەو ئایینانــە هەمیشــە پشــتیان 

بــە بنچینەیەکــى ئەفســانەیى بەســتوە، 

کــە بــەم یــان بــەو ڕێگایــە بوونــە کۆســپ 

ــگادا.  ــەوەى کۆمەڵ ــەردەم تازەکردن ــە ب ل

»داماڵینــى  ئایدیــاى  کاتێــک  بــەاڵم 

ــەر(  ــس ڤێب ــان« )ماک ــە جیه ئەفســوون ل

ســەری هەڵــدا، ئایینــەکان تــووىش قەیــران 

هاتــن و ئــەو ئایینانــە بــە شــێوەیەکى 

ڕێژەیــى لــە جیهــاىن تایبــەىت پاشەکشــەیان 

دیاردانــە  جــۆرە  ئــەم  ئــەوا  کــرد، 

ــاوى  ــەندىن بەرچ ــە پەرەس بەســرانەوە ب

زانســتى تەکنیکییــەوە، بەتایبەتییــش لــەو 

ڕەهەندەیــدا کــە پەیوەســت بــوو بــە 

)هەڵبــەت  کۆمەاڵیەتییــەوە  کۆنرۆڵــى 

ئەمــە  نەبــوو(.  ڕەهەنــد  تاکــە  ئەمــە 

ــە ســەدەى  ــە واى ل ــوو ک ــەو هــۆکارە ب ئ

تۆتالیتــارەکان  ڕژێمــە  کــرد  بیســتەم 

)بــە ئامانجــى کۆنتڕۆڵکــردىن ســەراپاى 

کۆمەڵــگا( بەرهــەم بێــن و ئەمانەیــش 

ــە  ــەو ڕژێم ــەکان ل ــدىن ئازادیی ــۆ خنکان ب

بنچینــەى  وا  نەریتییانــەى  ســتەمکارییە 

ئایینییــان هەبــوو، زۆر چاالکــر بــوون. 

تێبنییــە  ئــەم  دۆخێکــدا  هەمــوو  لــە 

مەســەلەى  کرۆکــى  بــەرەو  دەمانبــات 

زانســتى مۆدێــرن: وەک دەردەکەوێــت،  G
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فکــرى  بــە  وزەى  زانســت  ئەگــەر 

ڕەخنەیــى بەخشــیبێت، ئینجــا یارمەتیدەر 

بووبێــت بــۆ لەنێوبــردىن لەســەرخۆى ئــەو 

ــە ڕووى  پێگــە و پلــەى ئایینییانــەى کــە ل

ــەوا  ــوو، ئ ــان کردب ــییەوە هەژموونی سیاس

ــت  ــتوەتە بەردەس ــى خس ــاى ئەوەی توان

کــە بــە شــێوەیەکى ڕیشــەیى جڵــەوى 

کۆمەڵگــە بگرێــت، واتــە بــە تــەواوى 

یــان بــە نیمچــە تــەواوى خەڵکــى گــۆڕى 

ــە  ــە ل ــۆ ک ــتەى ئەوت ــە کەرەس ــردى ب و ک

مەیلــەو  دەســەاڵتێکى  بەرژەوەندیــى 

هەژمــوون کار بــکات.

باوەکــەى  کەواتــە ئەمــە ڕۆڵــە هــەرە 

مۆنۆپــۆىل  چونکــە  بــوو:  سیاســەت 

تووندوتیژیــى ڕەواى لــە دەســتدا بــوو، 

ــەیەکى  ــى ئەندێش ــە بەرژەوەندی ــە ل بۆی

تایبــەت و دیاریکــراو دەربــارەى ژیــاىن 

بــاش بــە کارى دەهێنــا. بــەاڵم پێدەچێــت 

ڕۆڵــى »الییســتیانە«ى دەوڵــەت )بــە واتــا 

گشــتییەکەى( بەتــەواوى لەمــە جیــاواز 

بووبێــت: لــەم حاڵەتــەدا، دەوڵــەت چیــر 

هــەوڵ نــادات ڕوانگــەی گــرووپ یــان 

توێژێکــى کۆمەڵگــە بەزۆرەملــێ بــە ســەر 

هەمــوو خەڵکیــدا بســەپێنێت، بەڵکــوو 

بــەر لــە هــەر شــتێک لــە ســەر بنچینــەى 

کــە  دادەمەزرێــت  ئایدیایــە  ئــەو 

زۆرەملێــى ســیاىس، ســەبارەت بــە مەیل و 

ئاڕاســتەکاىن مــرۆڤ لــە ژیانــدا، بــە هــەر 

جۆرێــک بێــت ناڕەوایــە. کەواتــە ئازادیــى 

جەختلێکــراوە.  و  جــاڕدراو  ویــژدان 

کەواتــە لێــرەوە، ئــەى ڕۆڵــى دەوڵــەت لــە 

دۆزەکاىن گــەڕان بــە دواى »حیکمەت«ـــدا 

بازنــەى  لــە  بەتــەواوەىت  کــە  چییــە 

تایبەمتەندییــەکاىن هەڵکەنــرا و لێکــرنا بــە 

بازنــەى ئاگایــى و ویژداىن تاکەکەســییەوە؟ 

ــین  ــە توانابەخش ــتە ب ــە پەیوەس ــەم ڕۆڵ ئ

بەوانــەوە کــە الوازتــرن، کــە ژمارەیــان 

کەمــر  کۆمەڵــگادا  لــە  کــە  کەمــرە، 

قبوڵکــراون، تاوەکــوو ببنــە خــاوەىن وەهــا 

ــرەدا  ــر، لێ ــە دەربڕینێکــى ت ئازادییــەک. ب

دەوڵــەت ڕۆڵــى حەکــەم)6( دەگێڕێــت: 

چەمکێکــى  الیەنگیــرى  واتایــەى  بــەو 

بــاش  ژیــاىن  دەربــارەى  دیاریکــراو 

ــاکات، بەڵکــوو بــە جۆرێــک کار دەکات  ن

کــە ڕێگــە بــە کــەس نــەدات چەمکــە 

ژیــاىن  تایبەتییەکــەى خــۆى دەربــارەى 

بــاش بــە ســەر ئەوانــی تــردا بســەپێنێت. 

دەوڵــەت واز لــە بەکارهێنــاىن توندوتیــژى 

دەهینێــت تاوەکــوو ئاڕاســتەیەکى فەرمــی 

خــۆى  بگــرە  بســەپێنێت،  ژیــان  بــۆ 

مۆنۆپــۆىل ئــەم کارە و چەمکەکــە دەکات 

ــوو  ــت دەکات تاوەک ــدى دروس و ڕەزامەن

ــەن.  ــەم کارە بک ــەکان« ئ ــت »تاک نەهێڵێ

دیســپلین  خــۆى  دەوڵــەت  هەروەهــا 

خــۆى  ســتەمکارییەکاىن  توانــا  دەکات، 

کۆتوبەنــد دەکات، ئینجــا کۆمەڵگەیــش 

بــە  دیســپلین دەکات. دەوڵــەت چیــر 

نــاکات  کار  ئەندێشــەیەکەوە  نــاوى 

تاوەکــوو ئەندێشــەکاىن تــر وەال بنێــت، 

ــە و  ــوو ئەندێش ــاوى هەم ــە ن ــوو ب بەڵک

جیهانبینییەکانــەوە کار دەکات، هەروەهــا 

گەلیــش  هەمــوو  و  خەڵــک  کــۆى 

بەاڵم سەدەى 
بیستەم فێرى کردین 

-ئەگەر هێشتایش 
پێویستمان بەمە 
بێت- کە بوونى 

ئایینى زاڵ 
پێشمەرجێکى 
زەرورى نییە بۆ 

دامەزراندنى 
دەسەاڵتى سیاسى 

وەک ئامرازى 
ئاوەژووکردنەوە 
و نواندنەوەى 
ئەندێشەیەک 

دەربارەى جیهان
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دەنوێنێتــەوە نــەک توێژێکــى دیاریکــراو، 

»جــاڕدراو«  ئەندێشــەیەکى  نــەک 

دەربــارەى بــوون. 

پێناســەیەکى گشــتگیر  دەزانیــن وەهــا 

بــۆ الییســتێ وەک چەمکێکــى ســیاىس، 

دیــارى  و  بکرێتــەوە  ڕوون  پێویســتە 

لەگــەڵ  بگونجێــت  تاوەکــوو  بکرێــت 

لــە  و  ئایدیاکــە  کۆنکریتــى  مێــژووى 

ــە  ئــەو ملمالنێیانــەدا کــە ئــەم چەمکــە ل

واقیعــى کۆمەاڵیەتیــدا، بــە شــێوەیەکى 

ــر،  ــى ت ــۆ یەکێک ــەوە ب ــە واڵتێک ــاواز ل جی

ــە  ــم وای ــەاڵم پێ ــردوە. ب ــتەیاىن ک بەرجەس

بنەمایەکــى  ســەر  لــە  بــوو  پێویســت 

بەرچــاو و لــە ڕوانگــەى هەڵوێســتێکى 

مشــتومڕەکەوە،  نێــو  بچمــە  ڕوونــەوە 

ئەگەرچــى لەبــەر مەبەســتى فێــرکارى، 

ــت  ــە پێویس ــاد ل ــێوەیەکى کاىت زی ــە ش ب

سادەیشــم کردوەتــەوە. تەنانــەت لــەم 

ــن جەخــت  ئاســتە گشتییەیشــدا، دەتوانی

لــە ســەر ئــەوە بکەینــەوە کــە بەدیهێنــاىن 

کێشــەگەلێکى  ئایدیاڵــە  جــۆرە  ئــەم 

بێســنوور دەخەنــە بەرچــاو: ئــەو بنچینــە 

دامەزراوەیــى  کەلتــوورى،  کۆمەاڵیــەىت، 

پێویســتانە  کــە  ئابوورییــەى  بگــرە  و 

ــپاندىن  ــۆ چەس ــن ب ــە پێویس ــەن ک کامان

ڕژێمێــک وەک ڕژێمــى وەهــا ئازادییەکــى 

مەســەلەکان  ئــەوەى  بــۆ  ویــژدان؟ 

بچینــە  ڕۆ  پێویســتە  ببینیــن،  ڕوونــر 

ــە چەمکــى الییســتێ  ــەوەى ل ــو توێژین نێ

ــا  ــە وات ــان ب ــکەکەى، ی ــا بەرتەس ــە وات ب

فەرەنســییەکەى گوزارشــتێکە، تاوەکــوو 

بتوانیــن تایبەمتەندیەتییــە شــیامنەییەکەى 

زەق بکەینــەوە بــەراورد بــە ئەزموونــە 

ــردن  ــوارى کارک ــە ب ــر ل هاوچەرخــەکاىن ت

ــتیى  ــە بااڵدەس ــژدان ل ــردىن وی ــۆ ئازادک ب

ســیاىس. 

الییستێى فەرەنسى
1.ڕژێمى کۆن و گالیکانیزم)7(: 

جوداکردنــەوەى  الییســتێ  کەواتــە 

دەخوازێــت،  چاکــە  و  مــاف  نێــوان 

نێــوان  لــە  ســنوورێک  دانــاىن  واتــە 

خزمــەىت  لــە  کــە  ســیاىس،  بــوارى 

ــەک،  ــە الی ــدایە ل ــەل laosـ ــوو گ هەم

بــووىن  ملکەچــەکاىن  وێناکردنــە 

ویــژداىن تاکــە کــە ناتوانرێــت بــە ســەر 

ئەوانیــردا بســەپێرنێت، لــە الیەکــى تــر. 

ــوارى  ــە ب ــەت دەچن ــە تایب ــەکان ب ئایین

ئەندێشــانەى  ئــەو  واتــە  چاکــەوە، 

ــەر  ــە س ــالق ل ــان ئەخ ــە گوێرەی ــە ب ک

بنەمایەکــى بــااڵ بااڵدەســت دەبێــت، لە 

ــە  ــە ب ــت ک ــتە دەبێ ــدا بەرجەس کیانێک

جۆرێکــى ئۆنتۆلــۆژى بــە ســەر خەڵکــە 

ئاســاییەکاندا ترانســێندنتاڵ دەبێتــەوە و 

لەمەیشــەوە، لــە ڕووى پرەنســیپەوە، لە 

بازنــەى حوکمــى خەڵــک دەر دەچێــت. 

ــەت  ــاىن، بەتایب ــى ڕۆم ــى کاتۆلیکی ئایین

دەســەاڵىت کەنیســە و دواجار دەســەاڵىت 

یــان  دۆگامیــى  )دەســەاڵىت  پاپــا 

دەســەاڵىت ڕەهایــى ئەخالقــی( دەخاتــە 

بریــى دەســەاڵىت دنیایــى، ئەمەیــش بــە 

ئەرکــى تەفســیرکردن و لێکدانــەوەى 

Cardinal Richelieu
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جۆرێکــى  بــە  پیــرۆزەکان  دەقــە 

ئاڕاســتە  بــاوەڕدران  ژیــاىن  کــە  وا 

ئایینــى  ئایینــەکان  زۆربــەى  بــکات. 

ســیاىس  ئایینــى  یــان  »سیاسی«ـــن، 

بــوون، بــەو واتایــەى هەوڵیــان داوە بــە 

نــاوى حەقیقەتێکــى پیرۆز و گشــتگیرى 

لەپێنــاو  بوونــەوە،   هەمەالیــەىن 

ڕیشەکێشــکردىن خراپــەدا دەســەاڵتێکى 

زۆرەملــێ بخەنــە بریــى »دەســەاڵىت 

کاتۆلیکــى  ئایینــى  بــەاڵم  مــەدەىن«. 

ئایینێکــى دوو هێنــدە سیاســییە، ئەگــەر 

دەربڕینەکــە بگونجێــت: ئــەم ئایینــە 

تەنیــا هەژمــووىن خــۆى بــۆ ماوەیەکــى 

ــا نەکێشــا کــە  ــژ بــە ســەر ئەورووپ درێ

بــە خــۆى  تایبــەت  بــاوەڕى  یاســاى 

ــەت  ــەپاند، بەتایب ــە زۆردارى س هــەر ب

پشــکنیندا،  دادگاکاىن  مــاوەى  لــە 

ــە دیوێکــى دیکــەوە خــودى  بەڵکــوو ل

ئێجــگار  ســیامى  ڕێکخســتنەکەیى 

ــەرۆکى  ــە س ــا، ک ــوو: پاپ ــیى هەب سیاس

ــتنى  ــە کاىت یەکخس ــوو ل ــک ب دەوڵەتێ

ئیتاڵیــا و »دەســتگرتن بە ســەر ڕۆما«وە 

)ســاڵى 1870( هەتــا دەهــات بچووکــر 

دەبوویــەوە، لــە هــەر دامەزراوەیەکــى 

ــاوى  ــیى پی ــى سیاس ــر ڕۆڵ ــى باش دنیای

لــە  دەکــرد.  بەرجەســتە  ئایینــى 

هەمــوو دۆخێکــدا کەنیســەش، وەکــوو 

بــە  پشــتى  تــر،  ئایینــەکاىن  هەمــوو 

ــە  ــت ب ــت: دەیویس ــان دەبەس دەوڵەت

بەدەســتهێناىن الیەنگریــى ئەمیــرەکان 

لــە  بیباتــەوە،  و  بکەوێــت  ســەر 

بانگەشــەى  ئەمیــرەکان  بەرامبــەردا، 

ئەوەیــان دەکــرد خۆیــان فەرمــاىن خــودا 

لــە ســەر زەوى بەرجەســتە دەکــەن؛ 

ــوو  ــە جۆرێکــى حەمتــى دەب ــەوە ب لەم

بانگەشــەکاىن  نێــوان  لــە  ناکۆکــى 

و  پاپایــى  )کاتۆلیکى(ـــى  »ڕزگارى« 

مەســیحییەکاندا  پادشــا  بانگەشــەکاىن 

ســەر هەڵبــدات. ناتوانیــن لــە مێــژووى 

ــێ  ــە ب ــن ب الییســتێى فەڕەنــى تێبگەی

لــە  بارودۆخــە  جــۆرە  ئــەم  ئــەوەى 

ــا  ــەوە. فەرەنس ــدا بهێڵین ــى خۆمان زەین

ــیى  ــە کورس ــى ل ــێوەیەکى ڕێژەی ــە ش ب

ــەوە  ــەوە، ئ ــەىت دوور کەوت پێغەمبەرای

ڕێگــەى  بــوو  پادشــاکان  دەســەاڵىت 

ــى  ــەردەمى فیلیپ ــە س ــە ل ــەدا، وات بەم

کــە  Philippe le Belـــەوە،  جــوان 

ــوو 1314  ــەوە تاوەک ــاڵى 1285ـ ــە س ل

بەرپەرچــى  فیلیــپ  کــرد:  حوکمــى 

دەســتتێوەرداىن پاپایــى لــە کاروبــارەکاىن 

جۆرەبــوو  بــەم  دایــەوە،  فەرەنســادا 

پاپــا  لەگــەڵ  ناکۆکییــەوە  کەوتــە 

لەمەیشــەوە  هەشــتەمدا،  بۆنیڤــاىس 

سیاســەتێک ســەربەخۆ و سەربەســت 

ــە  ــت. ئەم ــێ خس ــەر پ ــاى س ــە ڕۆم ل

زێــدى ئــەو شــتەبوو کــە بــە  گالیکانیــزم 

نــاو دەبرێــت، واتــە ئایدیایــەک کــە بــە 

گوێــرەى ئەمــە چیــر پادشــاى فەرەنســا 

دان بــە هیــچ دەســەاڵتێکى بــااڵ لــە 

ــە  ــزم ب ــت. گالیکانی ــدا نانێ ــەر زەوی س

»مەرســومى بۆرگــس Bourges« )ســاڵى 

1438( دەرکــەوت، کــە شــارىل حەوتــەم 

ــرد.  ــاکان دەری ک ــەاڵىت پاپ ــە دەس دژ ب

ســاڵى  لــە  ئایینــى)8(  پەیامننامــەى 

1516دا، دەســەاڵىت ناونــاىن »ئەمیرەکاىن 

و  پادشــا  نێــوان  لــە  کەنیســە)9(«ى 

گالیکانیــزم  کــرد)10(.  دابــەش  پاپــادا 

پتــەو  لەگــەڵ ڕیشــیلیۆ Richelieuدا 

بــوو، پاشــان لــە ســەردەمى لویــى 

چواردەیەمــدا گەیشــتە ترۆپکــى خــۆى، 

نووســینە  و  کتێــب  پشــتیوانیى  بــە 

 :Bossuet بۆســوێ  عەقیدەییــەکاىن 

ــەى  ــاڵى 1682دا جاڕنام ــە س ــوێ ل بۆس

کــە  نــووىس  فەرەنســاى  ئەکلیــرۆىس 

ئامــاژە بــەوە دەدات پاپــا و کەنیســە 

ــە  ــە ل ــە ‹‹جگ ــچ دەســەاڵتێکیان نیی هی

دەســەاڵىت کاروبــارە ڕۆحییــەکان کــە 

ــەوە،  ــى ئەبەدیی ــە ڕزگاری ــن ب پەیوەس

بــە  پەیوەندییەکیــان  هیــچ  هەرگیــز 

ــەوە  ــی و زەمەنییەکان ــارە مەدەن کاروب

بــە  ســەبارەت  پادشــاکان  نییــە... 

کاروبــارە زەمەنییــەکان، بــە فەرمــاىن 

خــودا ملکەچــى هیــچ دەســەاڵتێکى 

کەنیســە نابــن‹‹)11(. 

مــاىف  خــاوەن  جێنشــینى  کەواتــە 

ــەرۆکى  ــاوى س ــی دا نازن ــى هەوڵ خودای

ڕۆحــى و زەمەنــی، کــە )بــە واجــب( 

ســەرۆکى مێگــەىل مەســیحییە )بگــرە 

ســەرۆکى کاتۆلیکیشــە بــەر لــە جــاڕداىن 

ــاڵى 1898دا و  ــە س ــت ل ــەى نان بەیاننام

لــە کاىت هەڵوەشــاندنەوەیەوە لــە ســاڵى 

لەبــەر  دامباڵێــت.  ڕۆمــا  لــە  1685دا( 

ئەمــە، گالیکانیــزم مــەرج نییە ڕاســتەوخۆ 
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ــت،  ــتێ« بێ ــکەوتنى »الییس ــاى پێش وات

بــە واتــاى »لــە کاتۆلیکخسن«ـــى بــوارى 

ســیاىس: گالیکانیــزم تەنیــا بەنــدە بــە 

لــە  کاتۆلیکییــەوە  ئایینــى  داماڵینــى 

سیاســییەکاىن،  ڕەهەنــدە  لــە  یەکێــک 

دەســەاڵىت  بــۆ  شــوێنکەوتەیى  واتــە 

ــەرەى  ــەو تانەوتەش ــە. ئ ــیى بێگان سیاس

کــە لــە یەســوعییەکان درا، بەتایبەتیــرش 

لــە فەرەنســا )لــە ســاڵى 1764دا بــوو کــە 

ڕەهبانیــەت لــەوێ هەڵوەشــێرنایەوە(، 

هیــچ نەبــوو جگــە لــە ڕەنگدانــەوەى 

دۆخــە.  ئــەم  گــەورەى  بەشــێکى 

لــە  تەنانــەت  پادشــایەتیى فەرەنــى، 

لەگــەڵ  شۆڕشیشــدا)12(،  ســەروەختى 

کاتۆلیکیەتــدا  »فەرمــی«ى  هەژمــووىن 

حوکمــى  دەوڵــەت  بــوو:  هاوشــوناس 

ــەاڵم  ــرد، ب ــى دەک ــەى گالیکانیزم کەنیس

کەنیســەیەش  ئــەم  بەرامبــەردا  لــە 

گرنــگ  ئیمتیــازاىت  گەلێــک  خــاوەىن 

کردبــوو،  فێرکــردىن  )کۆنرۆڵــى  بــوو 

یەکەمــى  چینــى  ئەکلیرۆســیش 

شانشــینەکە بــوو... هتــد(. لــە بەرامبــەر 

ــتێ  ــەدا، الییس ــى کەنیس ــا پێگەیەک وەه

هێــدى هێــدى خــۆى دەســەپاند.

2. شۆڕش و دەستوورى
مەدەنیى ئەکلیرۆس

ــن  ــوەوە، دەتوانی ــەى پێش ــەو ڕوانگەی ل

ــە  ــن ک ــاوە بدەی ــن م ــەرنجى چەندی س

بــە لۆژیــک و مۆرکــە زەمەنییەکەیــدا 

شــۆڕىش  کاىت  لــە  دەنارسێنــەوە. 

فەڕەنســییدا کەنیســە هەســتیکرد لــە 

دۆخــى  کەوتــە  و  ژێــر هەڕەشــەدایە 

مەرســومى  وریایــى.  و  ئامادەبــاىش 

بــارەى  لــە   1790 تەممــووزى  12ى 

ئەکلیرۆســەوە،  مەدەنیــى  دەســتووى 

خســتە  قووڵــى  دابەشــبوونێکى 

Max Weber
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ــرۆىس  ــاواىن ئەکلی ــە پی ــەوە، چونک نێویی

ناوبــراو بــە »یاخیبــووان« زاڵ بــوون، 

ــت  ــەوە هەبێ ــاى ئ ــەوەى توان ــێ ئ بەب

نەزمــە  نێــو  بچنــە  تــەواوەىت  بــە 

دەســتوورى  کەنیســەى  نوێیەکــەوە. 

بینیــى لــە چەندیــن الیەنــەوە ملکەچــى 

ــەت:  ــۆ دەوڵ ــە ب ــۆ حوکمــى گــەل، وات ب

ــەو کاتــەوەى کــە چیــر  چونکــە هــەر ل

کاتۆلیکیــەت ئایینــى دەوڵــەت نەمابــوو، 

ــە  ــە ل ــەوت ک ــەوە دەر ک ــە پارادۆکس ب

هــەر کاتێکــى تــر زیاتــر ڕۆ چوەتــە 

ــقۆفەکان  ــییەوە. ئەس ــوارى سیاس ــو ب نێ

هەڵبــژاردىن  دەســتەى  لەالیــەن 

لەالیــەن  کاهینــەکان  پارێــزگاوە، 

هەرێمەکــەوە  هەڵبــژاردىن  دەســتەى 

پیــاواىن  پلەوپایــەى  هەڵدەبژێــردران؛ 

)ئومــەت( گــەل  الیــەن  لــە  ئایینــى 

ســەرەڕاى  دەکــران؛  دیــارى  ـــەوە 

و  دەســتکەوت  ســەرجەم  ئەمەیــش 

ئیمتیازاتەکانیــان لــە دەســت دا وەک 

ڕووداوەکاىن  لۆژیکیــى  بەرەنجامێکــى 

کەواتــە   .)13(1789 ئــاىب  4ى  شــەوى 

جۆرێــک  بــە  پەیوەســتە  مەســەلەکە 

بــە  پەڕگیــرەوە،  »گالیکانیزم«ـــى  لــە 

ملکەچبــووىن ڕەهــاى کەنیســەوە بــۆ 

چۆنیەتــەى  ئــەو  لەگــەڵ  سیاســەت، 

ــەم  ــە ئ ــت ک ــۆى دەنوێنێ ــەوەدا خ وا ل

ــى  ــر نوێنەرایەتی ــەت چی ــان دەوڵ جارەی

فەرمیــى چاکــەى ســەرخەرى کەنیســەى 

ــە  ــەواو ب ــوو ت ــاکات، بەڵک ــی ن فەرەنس

پێچەوانــەوە. لــە ڕاستییشــدا بانگهێشــت 

ــاددەى  ــە م ــى، ل ــى ئایین ــۆ ئازادی ــرا ب ک

و  مــرۆڤ  مافــەکاىن  جاڕنامــەى  10ى 

1789دا  ئــاىب  26ى  لــە  کــە  هــاواڵىت، 

کەســێک  هیــچ  )‹‹نابێــت  دەرچــوو: 

ــەت  ــەوە، تەنان ــۆى بۆچوونەکانی ــە ه ب

ئاینییەکانییــەوە،  بۆچوونــە  بەهــۆى 

ڕووبــەڕووى بێزارکــردن و هەراســانکردن 

ــە  ــە نەبێت ــەو مەرجــەى ئەم ــەوە، ب ببێت

ڕژێمــە  بــەو  زیانگەیانــدن  مایــەى 

ــارى لێــداوە‹‹(.  گشــتییەى کــە یاســا بڕی

24ى  مەرســوومى  لــە  هەروەهــا 

هاتــوە:  1789دا  یەکەمــى  کانــووىن 

هەیــە  بۆیــان  کاتۆلیکــەکان  ‹‹غەیــرە 

بەگوێــرەى  و  هەڵبژاردنەکانــدا  لــە 

خۆیــان  دیاریکــراوەکان  پێشــمەرجە 

ــان کاندیــد بکــەن،  ــان خۆی هەڵبژێــرن ی

ئەوانیــش وەک هەمــوو هاواڵتییــاىن تــر، 

ســەرجەم  هەیــە  ئەوەیــان  شــیاوێتى 

ســەربازییەکان  و  مــەدەىن  وەزیفــە 

بــدەن...‹‹.  ئەنجــام 

بــەاڵم ئــەم ئازادبوونــە هیــچ بەهایەکــى 

پرۆتســتانتەکان  بــۆ  تەنیــا  نەبــوو 

نەبێــت، بــەڕووىن یەهودییــەکاىن لــێ 

تەنیــا  ئەمانــە  خرابوونــەوە)14(.  دوور 

کــە  بــوو  درێــژ  کۆششــێکى  دواى 

کۆمەڵــەى  کۆتایــى  لــە  بەتــەواوەىت، 

دامەزرێنــەردا و بەگوێــرەى مەرســومێک 

دەر  1791دا  ئەیلــووىل  27ى  لــە  کــە 

ــازاد بــوون)15(. پێویســتە لێــرەدا  چــوو، ئ

ــۆدى  ــە میت ــە ب ــت ک ــەوە بدرێ ــاژە ب ئام

بەالییســتێکردىن فەرەنــى، لە ســەرەتادا 

لــە گوتاردانــە بەناوبانگەکــەى کلێرمــۆن 

 ،Clermont- Tonnerre تۆنێــر   -

بەرجەســتە بــوو کــە داکۆکیــکارى دیارى 

ئــەو  بــوو،  ئازادبــووىن یەهودییــەکان 

ــە  ــەو مافان ــوو ئ ــوىت: ‹‹پێویســتە هەم گ

ــەکان  ــە یەهودیی ــە ب ــەوە ک ڕەت بکەین

قبوڵــى  ئینجــا  ئومەتێــک،  دراوە وەک 

ســەرجەم ئــەو مافانــە بکەیــن کــە وەک 

ــتە  ــە. پێویس ــى خۆیان ــان هەق تاکەکەس

ــدا دەســتەیەکى  ــو دەوڵەت ــە نێ ــەوان ل ئ

ــن. پێویســتە  ــک نەب ــان ڕژێمێ ســیاىس ی

ئــەوان بــە شــێوەکى تاکەکــەس هــاواڵىت 

بێــت  پێویســت  ئەگــەر  بــن...‹‹)16(: 

جــودا  »مەزهەبــەکان«  لــە  دەوڵــەت 

بکرێتــەوە )کــە هێشــتایش لــەم کاتــەدا 

ــەوا  ــت(، ئ ــڵ ببێ ــاوە کام ــە زۆرى م ئەم

لــە هەمــان کاتــدا پێویســتە مەزهەبیــش 

ئیمتیازێکــى  هەمــوو  دەســتبەردارى 

وەک  کەســەکانیى  ببێــت،  ســیاىس 

ــردا یەکســان  هــاواڵىت لەگــەڵ ئەوانــی ت

بــن، دەبێــت پابەندییــە سیاســییەکان 

بــۆ یــەک نیشــتامن بێــت، نــەک بــۆ 

کاتــەوە  لــەو  کــە  پەیوەســتییەکەیان 

ــا  ــەت)17(. وەه ــتیى تایب ــە پەیوەس بوەت

دانپێدانانێــک بــە ئازادیــى ویژدانــدا - 

کــە دانپێدانانێکــى هێندەکییــە، چونکــە 

ــتەکان  ــتایش ئەتایس ــتییدا هێش ــە ڕاس ل

ســەرەتادا  لــە  ناگرێتــەوە)18(- 

هەرگیــز واتــاى دەســتبەرداربوون لــە 

کاتۆلیکــى،  هەژمــووىن  ناوەنــدەکاىن 

بــەاڵم  نەبــوو.  پادشــا،  ئایینــى  واتــە 
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شۆڕشــگێڕى  بزووتنــەوەى  نغرۆکــردىن 

بــە  بەندبــوو  کــە  ڕادیکاڵیزمــدا،  لــە 

ڕەوىش هاوشــێوەى پیــاواىن »یاخیبــوو«ى 

شــەبەقێکى  ئەکلیرۆســەوە، 

ــەوە.  ــو کۆمەڵگ ــیدارى خســتە نێ مەترس

بزووتنــەوەى  ئەوەیــش،  ســەرەڕاى 

مەســیحی  بــاوەڕى  بەرپەرچدانــەوەى 

ئایینــە شۆڕشــگێڕییەکان  و هەروەهــا 

)ئایینــى کۆمــارى، ئایینــى خواوەنــدى 

بــااڵى  بوونــەوەرى  ئایینــى  عەقــڵ، 

گرنگــى  فاکتــەرى  ڕۆبســپیرى)19(...( 

پێگــەکاىن  کەنیســە  بــوون  ئــەوە 

دەوڵەتــدا  نێــو  لــە  دەســەاڵتەکەى 

نــاوى  بــە  )کــە  بــدات  دەســت  لــە 

خزمەتگوزارییــە گشــتییەکانەوە داگیــرى 

ئەنجامدانیــاىن  پێشــر  کــە  کردبــوون، 

دەوڵەتێــک  گرتبــوو(،  ئەســتۆوە  بــە 

کاروبــارە  ســێکوالریزەکردىن  لــە  کــە 

و  ئــاراوە  هاتبــوە  مەدەنییەکانــەوە 

 1791 ســاڵى  دەســتوورى  بەگوێــرەى 

لــێ دراوە: بڕیــارى 

‹‹لــە ڕوانگــەى یاســاوە هاوســەرگیرى 

پەیامنێکــى  لــە  جگــە  نییــە  هیــچ 

یاســادانان  دەســەاڵىت  مــەدەىن. 

ــەکان،  چۆنیەتیــى ســەملاندىن لەدایکبوون

بەڵێننامــەى هاوســەرگیرى و مــردوان،  

بــۆ هەمــوو دانیشــتوان بەبــێ جیــاکارى 

فەرمانبــەرى  دوو  دەکات؛  دیــاری 

تاوەکــوو  دادەمەزرێنێــت  فەرمــى 

ــە  ــتنەوە ب ــەن و بیبەس ــەم کارە ڕابگ وب

 .)20 کۆتوبەندەکانــەوە‹)

پەراوێزەکان:
زاراوەى  کوردیــدا  نووســینى  لــە   )1(  

نییــە،  ناســراو  و  بــاو  زۆر  »الییســتێ« 

ــى  ــەت«ى عەرەب ــر وشــەى »عەلمانی زیات

بــۆ »ســێکیوالیزم«ى ئینگلیــزى بــە کار 

دەهێنرێــت، لــە کاتێکدا ئەوەى مەبەســتە 

لــە هەمــوو ئــەم زاراوانــە »الییستێ«ـــیە. 

و  فەرەنســییە  ئەمەیــان  هەڵبــەت 

ــەوان« ســەرنجى  ــادل باخ پێشــتریش »ع

لــەم جیاوازییــە داوە. بــە بــڕواى ئــەوا 

عەلمانیــەت  دروســتەکەى  زاراوە 

»ســێکیوالریزم«.  نــەک  »الییستێ«ـــیە 

لــەم دەقەیشــدا زاراوەى الییســتێ بــە کار 

ــۆى  ــوو خ ــش وەک ــە ئێمەی ــراوە، بۆی هێن

بــە کارى دەهێنیــن و خۆمــان لــە وشــەى 

ســێکیوالریزم بــە دوور دەگریــن. هەڵبەت 

»الییســت« لــە بریــى »سێکیوالریســت« و 

ــە بریــى »ســێکیوالر« بــە کار  »الییــک« ل

دەهێنیــن. )و. کــوردى(. 

ــە  ــدام ل ــى ئەن ــەاڵم ویالیەتەکان   )2( ب

دەوڵەتــى فیدراڵیــدا نــا: ئــەم ویالیەتانــە 

ئــەو  تەنیــا  دەســتوورییەوە  ڕووى  لــە 

کاتــە پەیوەســت بــوون بــە ڕێزگرتــن لــە 

ئازادیــى ئایینییــەوە کــە هەمــوارى دواى 

جەنگــى جودابوونــەوەى ســاڵى -1861 

ــرا.  ــاد ک ــۆ زی 1864ى ب

ئەمەریکــى  ســەرۆکى  تیۆریــى   )3(   

پێشــنیارى  کــە  جیفەرســۆنە  تۆمــاس 

مەجازیــى  دیوارێکــى  دروســتکردنى 

جیاکــەرەوەى نێــوان کەنیســە و دەوڵــەت 

عەرەبــى(. )و.  دەکات. 

کتێبەکەیــدا  لــە  بــۆال  ئەمیــل   )4(   

 : ە و تییــە یە و هێنا

 Liberté, laïcité. La guerre des deux

 ,France et le principe de la modernité

پاریس، باڵوکراوەکانى لوسێرف، 1987، ل81.

و  ســیانزەیەم  ســەدەى  لــە   )5(   

الیــەن  لــە  ئەوانــەى  چواردەیەمــدا، 

بیروبــاوەڕەوە  پشــکنینى  دادگاکانــى 

بــە هەرتەقــە و گومڕایــى تۆمەتبــار 

دەســەاڵتى  ڕادەســتى  دەکــران، 

کــە  دەکــران  )دنیایــى(  مەدەنیــى 

ئەرکــى ئەنجامدانــى حوکمەکەیانــى 

لــە  بــەاڵم  دەگــرت.  ئەســتۆوە  بــە 

ســەدەى پانزەیەمــدا، لــە ڕێگــەى کارى 

ئیســپانیاوە،  پشــکنینى  دادگاکانــى 

دۆمەنیکــى  ڕاهیبــى  تۆرکیمــاداى 

جێبەجێکردنــى  بــەر  بــردە  پەنــاى 

حوکمەکەیــش  لەســێدارەدان،  ســزاى 

ــێ  ــاردا جێبەج ــە ســەر 2000 تۆمەتب ب

کــرا.

چەمکــى  ســنوورەکانى  دواتــر   )6(   

ڕوانگــەى  لــە  حەکــەم   - دەوڵــەت 

هاواڵتیــى کۆمارییــەوە دیــاری دەکــەم. 

   )Le gallicanisme( )7(: ڕێبازێکــى 

تیۆلۆژیــى سیاســى بــوو، لــە فەرەنســا 

ســەربەخۆیى  داواى  و  هەڵــدا  ســەری 

لــە  فەرەنســى  کاتۆلیکیــى  کەنیســەى 

)و.  دەکــرد.  پێغەمبەرایەتــى  کورســیى 

عەرەبــى(. 

  )La Concordat( )8(: پەیماننامــە یــان 

ڕێککەوتنێکە بە شــێوەى ڕاســتکردنەوەى 

گرێبەســت لــە نێــوان دەســەاڵتى دنیایــى 

و کورســیى پێغەمبەرایەتــى لــە ئامانجــى 

)و.  پاپــا.  دەســەاڵتى  ســنووردارکردنى 

عەرەبــى(

  )9( کاردێلەکان و ئەسقۆفەکان.

 D. Berensniak، 10( دانیــال برینیــاک(  

باڵوکراوەکانــى  پاریــس،   ،La laïcité

  .40 ص   ،1990  گرانشــییە، 
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 M. Barbier باربییــە  مۆریــس   )11(  

ــردوە،  ــى ک ــى La laïcitéدا باس ــە کتێب ل

ل20.   الرماتــان،1995،  پاریــس، 

لــە  کــە  لێبووردەیــى  بڕیــارى   )12(  

چــوو،  دەر  1787دا  یەکەمــى  تشــرینى 

ــرە کاتۆلیــک«  ــەوە کــردوە »غەی باســى ل

وەک  ئــەوەن  شــایەنى  کــە  هــەن 

»ڕەعیەتــە چاکەخــوازەکان« دانیــان پێــدا 

بنرێــت و خاوەنــى پێگــەى مەدەنــى بــن 

)بیرینیــاک، ســەرچاوەى پێشــتر، ل46(. 

لــە  لێبووردەیــى  بڕیــارى  یەکەمیــن 

ئەورووپــا بەفەرمــى جۆزێفــى دووەم لــە 

ســاڵى 1782دا دەری کــرد. بــەر لــەوە، 

ڕاســتەقینە  کردەیــى  لێبووردەییەکــى 

ــى  ــووى فریدریک ــى ملکەچب ــە دەوڵەتان ل

هەبــوو.  ڕووســیادا  پاشــاى  دوەم، 

ئەنجومەنــى  شــەوەدا  لــەو   )13(  

نیشــتیمانى، بــە کــۆى دەنــگ، دەنگــى 

هەمــوو  هەڵوەشــاندنەوەى  بــۆ 

فیوداڵییــەکان  ئیمتیازاتــە  و  مــاف 

نێــوان  لــە  تــەواوى  یەکســانی  دا، 

ڕاگەیانــد.  فەرەنســییەکاندا  هەمــوو 

ئەکلیرۆســیش ناچــار کــرا دەســتبەردارى 

عەرەبــى( )و.  ببێــت.  زەریبەکــە  دە 

 R. بادینتیــە  ڕوبێــر  بڕوانــە:   )14(  

 Badinter، Libres et égaux.

-L›émancipation des Juifs )1789

ل163.  ،1989 فایــار،  پاریــس،   ،)1791

ــەرچاوە، ل -117 138  ــان س   )15( هەم

و 213 - 221.

 )16( هەمان سەرچاوە، ل149. 

 )17( ڕیبوێــل Rebwell، جێگــرى کۆلمار، 

کــە دژى ئازادبوونــە، دەڵێــت: ›‹قســەتان 

ــت  ــانێک دەیانەوێ ــارەى کەس ــە دەرب چیی

ببنــە فەرەنســى و لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

ــەوە،  ــەکان دەهێڵن ــەرە یەهودیی بەڕێوەب

کتێبــى  بــە  دەســتدەگرن  تەنیــا 

کەســانێک  یەهودییــەوە؛  دادپــەوەرى 

دیکــە  یاســاى  بــە  بگــەن  دەیانەوێــت 

دەربــارەى میــرات و وەســیەت و ســاڵى 

پێگەیشــتن، و...هتــد، یاســاگەلێک کــە 

ــە یاســاى فەرەنســییەکان  ــاواز بێــت ل جی

خۆتــان  ئەوەتــا  دەرودراوســێکانى...  و 

دەبینیــن ئــەوە مــن نیــم یەهودییــەکان 

ــان  ــن خۆی ــەوە خۆیان ــر دەکات، ئ هەاڵوێ

هەاڵوێــر دەکــەن‹‹. )هەمــان ســەرچاوەى 

ل144(. پێشــوو، 

 )18( پۆرتالــى Portalis بەرگــرى لــە 

ــت:  ــەاڵم دەڵێ ــى دەکات، ب ــى ئایین فرەی

چەنــدە ئاییــن خەڵکــى یــەک دەخــات، 

هێنــدە گومانگەرایى ئەتایســتى خەڵکى 

ئەتاییــزم  دادەبرێنێــت؛  یەکتــرى  لــە 

وا لــە خەڵکــى نــاکات لێبــووردە بــن، 

بەڵکــوو وایــان لــێ دەکات نەیــار بــن؛ 

ــە  ــێنێت ک ــە دەپس ــەو داوایان ــوو ئ هەم

بــە یەکترییــەوە دەمانبەســتنەوە )...(، 

خۆخۆشەویســتى بەهێــز دەکات و کار 

دەکات بیگۆڕێــت بــە نەرگســییەتێکى 

ئەســەفبار، گومانــەکان دەگۆڕێــت بــۆ 

و هەوەســەکان  حەقیقەتــەکان، هــەوا 

بەرامبــەر  بێتوانــا  و  دەکات  بەهێــز 

هەڵــەکان دەمێنێتــەوە )....( لــە ڕێگــەى 

ئازادیــى دەربڕینــەوە مــل دەنێــت بــەرەو 

ڕەزەیلەتــەکان؛  ئەنجامدانــى  ئازادیــى 

وا لــە دڵ دەکات بتوێتــەوە و هەمــوو 

دەشــکێنێت؛  تێــک  خۆڕاگرییــەک 

دەبێتــە  و  دەکات  ناوبــۆش  کۆمەڵگــە 

مایــەى هەڵوەشــاندنەوەى‹‹ )جــان پیــرۆ، 

 ،Vers un nouveau pacte laïque

پاریــس، باڵوکراوەکانــى ســۆى، 1990، 

ل43(.  

بدەیــن  بــەوە  ئامــاژە  پێویســتە   )19(  

ــە  ــارى 1794 و ل ــە بەه ــپیر ل ــە ڕۆپس ک

ئایینــەى  ئــەم  ســەروەختى کەوتنیــدا، 

دامەزرانــد، الیەنــی کــەم بــە شــێوەیەکى 

هێندەکــى دژ بــە پەڕگیریــى پەیوەســت 

بــە پەرســتنى عەقــڵ دای ڕشــت )بــە 

پەیکەرێکــى  کەرنەڤاڵــی،  شــێوەیەکى 

ئەتاییزمــى  کــە  دەســووتێنرا  داریــن 

دەنوانــدەوە، بــەر لــەوەى لــە شــام دو 

بــۆ  Champ de-Marsـــدا،  مــارس 

باڵڵێتــەوە(.   تــازە  سروشــتى 

ســەرچاوەى  باربییــە،  بڕوانــە:   )20(   

پێشــوو، ل31. هەڵبــەت ئــەم مەرســومە 

لــە پێــش حوکمــی مافەکانــى کەســەکان 

ــاڵى 1804دا  ــى س ــاى مەدەنی ــە یاس ل

دەرچوو. 

سەرچاوە: 
ئەم وتارە پێشەکیى ئەم کتێبەیە: 

غــي هارشــر، العلامنيــة، ترجمــة: ڕشــا 

شــحيد،  جــامل  د.  تدقيــق:  الصبــاغ، 

املؤسســة العربيــة للتحديــث الفكــري، 

دار املــدى، الطبعــة األوىل، ســورية، 2005، 

     .17-5 صــص 


