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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هەندێــک جــار دەپرســن: )ئایــا ئێمــە پێویســتان بــە 

ڕیفۆرمــی ئایینییــە یــان بــە ڕۆشــنگەریی فەلســەفی؟(. 

ــە  ــم: )ئێمــە پێویســتان ب منیــش وەاڵم دەدەمــەوە و دەڵێ

هەردووكیانــە، یەكەمیــان دەشــێت پیاوانی ئایینی ڕۆشــنگەر 

ــر و  ــای فك ــاگاداری دنی ــە ئ ــن ك ــی هەس ــان پێ و ئەوانەی

ــەن.  ــر ه ــی فک ــچوونەكانی جیهان ــكاری و بەرەوپێش گۆڕان

ــەرەب  ــی ع ــنبیرە نوێخوازەكان ــێت ڕۆش ــیان دەش دووەمیش

ئەنجامــی بــدەن(. ئاخــر ڕیفۆرمــی ئایینــی بــۆ ئــەوەی 

بچەســپێت و ڕەوایەتیــی جەماوەریــی خــۆی بەدەســتبێنێت، 

چاكــر وایــە زانایانــی ژیــر و گــەورە ئەنجامــی بــدەن. بــەاڵم 

ڕۆشــنگەریی فەلســەفی، ئــەوە ئیشــی ڕۆشــنبیرانی عەرەبــە. 

ئەمــەش ئــەوە ناگەیەنێــت كــە دیوارێكــی جیاكــەرەوە، 

ــن. ــەدا هەڵچنی ــەو دوو بەرەی ــوان ئ لەنێ

وەك  بەڵكــو  نــا،  كوێرانــە  الســایكردنەوەی  بــۆ 

بەرچاوڕوونییــەك دەخــوازم لێــرەدا ئــەو هــەوڵ و كۆششــە 

بخەمــەڕوو كــە هــزری ئەوروپــی بەخەرجیــدا، بــۆ ئــەوەی 

لــە دۆگاکانــی کەلەپــووری مەســیحی ڕزگاری ببێــت. ئــەو 

دۆگایانــەش لەالیــەن كڵێســای كاتۆلیكییــەوە، خرابوونــە 

ــواوە. ــک و خ ــکی خەڵ مێش

تیــرۆر و تۆقاندنــی ئــەو بیــروڕا تیۆلۆژییــە دۆگایانــە، لــە 

ــن  ــە )مارت ســەدەی شــازادەدا گەیشــتە لوتكــە. هــەر بۆی

لۆتــەر( لــە ڕێــی بزاوتێكــی بەرفراوانــەوە كە بــە )ڕیفۆرمی 

ئایینــی( ناوزەدكــرا، لــە دژی ڕاپــەڕی و دژ بــە قودســیەتی 

ــرۆزی و  ــە پی ــی ب ــا دان ــتایەوە و تەنه ــا وەس ــا و كڵێس پاپ

ــی  ــی و پوخت ــە كورت ــا. ب ــدا ن ــی ئیالهی ــیەتی وەحی قودس

دەیگــوت: )تــەواوی كەلەپــوور و میراتــی كڵێســا بپشــكنن 

ــەڵ  ــە لەگ ــە باشــن، وات ــەوە ك ــەو شــتانە بهێڵن ــا ئ و تەنه

قســەی خــودادا دەگونجێــت(.

كەوابێــت  كارمــان بــە قســەی پاپا نابێــت، گــەر پێچەوانەی 

قســەی خــودا بێــت. هەروەهــا ئیانــداری مەســیحی 

كڵێســای  فتواكانــی  ســەرجەم  هەیــە  ئــەوەی  مافــی 

ــە  ــوو ب ــد نەب ــوو پابەن ــەر هات ــەوە، گ ــی ڕەتبكات كاتۆلیك

ــەر ئــەوەی  ــەوە. لەبەرئــەوە مارتــن لۆت ناوەڕۆكــی ئینجیل

ڕەتكــردەوە پیاوانــی ئایینــی بڕیــار لەســەر ژیانــی خەڵــك 

ــی  ــوان مرۆڤ ــك لەنێ ــە ناوەندێ ــدەن، یاخــود ببن و خــوا ب

ــدا.  ــیحی و یەزدان مەس

پیاوێكــی  مەســیحییەك  هەمــوو  وابــوو  پێــی  ئــەو 

خالقــدا  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆ،  دەتوانێــت  و  ئایینیــە 

ــری  ــە نێوەنگی ــتی ب ــچ پێویس ــت و هی ــی بگرێ پەیوەندی

هەروەهــا  نیــە.  دیکــە  ئەوانــی  خۆتێهەڵقورتاندنــی  و 

دەتوانێــت ڕاســتەوخۆ ئینجیــل بخوێنێتــەوە و ناچــار نییــە 

ــەی  ــگات و رشۆڤ ــی ب ــا تێ ــی، ت ــی ئایین ــە الی پیاوان بچێت

ــەوەی.  ــۆ خوێندن ــكات ب ــان لێب ــود ئیزنخوازیی ــكات یاخ ب

ئاخــر ئەویــش وەك ئــەوان مەســیحییە و ڕەنگــە لەوانیــش 

ــت.  ــر بێ ــر و بەڕێزت چاك

بــەم جــۆرە مارتــن لۆتــەر ئــەو پلەبەندییــەی نــاو كڵێســای 

ــواری  ــە خ ــا ب ــاوە ت ــە پاپ ــەر ل ــەوە، ه ــی تێكدای كاتۆلیك

خــوارەوە دەگات. بــەوەش توانــی گورزێكــی تونــد لــە 

ــی  ــە بازرگانیكردن ــم و ســتەمی كڵێســا و ل پڕكێشــی و زوڵ

بەئیانــداری و بــە چەکــی لێخۆشــبوون بوەشــێنێت،  كــە 

كڵێســا لــە ســا و پەنــای ئــەو بازرگانیكردنــەدا، پارەیەكــی 

ــوو. ــە كردب ــوماری كەڵەك بێش

خــودی  بــە  بازرگانیكــردن  دەگاتــە  كار  ســەروەختێك 

دینــداری خۆیــەوە )واتــە دەگاتــە پیرۆزتریــن شــت(، ئــەوا 

مانــای وایــە توێــژی پیاوانــی ئایینــی گەنــدەڵ بــوون و بــە 

ــە نەخۆشــییەكی  ــە نەخۆشــییەكە بۆت ــك نەمــاون. وات كەڵ
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كوشــندە و بــە هەمــوو الیەكــدا باوبۆتــەوە و تەنهــا بــە 

ــت. ــارە دەكرێ ــە چ ــازی ڕادیكااڵن ــی چاكس بزووتنەوەیەك

مارتــن لۆتەریــش هــات و ئــەوەی كــرد، كاتێــك بــەو شــێوە 

ئــەو ڕیســكە گەورەیــەی  و  تەقییــەوە  سەرنجڕاكێشــە 

ــل هەڵســوین  ــردی، م ــەو ك ــەوكارەی ئ ــرد. ئ دەســت پێك

ــەوە  ــادا، ئ ــژووی ئەوروپ ــە مێ ــە ل ــۆ. كەوات ــە چەق ــوو ل ب

ئازادبوونــی یەكــەم بــوو. دەبینیــن لــە ســەرەتادا ئــازادی، 

ئازادبوونــی ئایینیــە. دوای ئــەوە ئازادبوونــی كۆمەاڵیەتــی 

ــت.  ــش دێ ــەت ئابووری و سیاســی و تەنان

ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت  كــە ئازادیــی ئایینــی، مەرجــی 

هەمــوو ئازادییەكــە. بــەاڵم دواتــر بــە ســەدەونیوێك یــان 

دوو ســەدە، كڵێســای كاتۆلیكــی گەڕایــەوە ســەر هەمــان 

ســتەمكاری و ئاگــری شــەڕی مەزهەبــی لەنێــوان ئــەو 

ئایینزایــەدا كەوتــەوە كــە مارتــن لۆتــەر دایمەزرانــد )واتــە 

پرۆتســتانتیزم(. بگــرە تەنانــەت خــودی پرۆتســتانتیزمیش، 

وەرگــۆڕا بــۆ ئەرسەدۆكســیەتێكی دۆگــا و داخــراو. 

ــی مێشــك و  ــۆ ئازادكردن ــوێ  ب ــەوكات بزاوتێكــی ن ــر ئ ئی

ــری  ــی ئایینــی و دەمارگی ــە دەســت پیاوان ــك ل بیــری خەڵ

و بەندوبــاو و فەتــوا تەكفیرییەكانیــان هاتــە ئــارا. فەتــوای 

تەكفیــری پیاوانــی ئایینــی، بــووە مایــەی خۆشــكردنی 

ــدا. ــزا جیاجیاكات ــوان ئایین ــی لەنێ ــری شــەڕی مەزهەب ئاگ

و  دەكــرد  تەكفیــر  پرۆتســتانتەكانیان  كاتۆلیكــەكان، 

ــەی  ــوازە نوێی ــە ئازادیخ ــەو بزاوت ــا. ئ ــش هەروەه ئەوانی

دژی ئــەو دۆخــە هاتەئــارا، بــە )ڕۆشــنگەریی فەلســەفی( 

ناویــان دەركــرد و بــە شــێوەیەكی تایبــەت لەســەدەی 

هەژدەهەمــدا، تەشــەنەی ســەند.

كەواتــە هاتنــی ئــەو بزاوتــە نوێیــە، پەرچەكــردار بــوو 

بــەو  دژ  و  ئایینــی  پیاوانــی  گەندەڵیــی  بــە  بەرامبــەر 

کۆمەڵکوژییــە مەزهەبیــە بــوو كــە ئەوروپــای گرتــەوە. 

ئــەوەی ئــەو بزاوتــە فیكرییــە گەورەیــە ئامانجــی بــوو، 

ڕۆشــنكردنەوەی عەقــڵ و مێشــكی مرۆڤــەكان بــوو، لــە پێناو 

ڕزگاربــوون لــە دەســت شەڕوشــۆڕ و دەمارگیــری مەزهەبــی.

ــان  ــك پێی ــوو وەك هەندێ ــاوەری نەب ــەوان بێب ئامانجــی ئ

وایــە، بەڵكــو دەیانویســت رشۆڤەكردنێكــی تۆلێرانســانە و 

پلورالیســتانە بــۆ ئاییــن فۆرمولــە بكــەن. واتــە پێچەوانــەی 

ئــەو رشۆڤەكردنــە ســەختگیر و تەكفیرییــە بێــت كــە لــە 

ســە ەكانــی ناوەڕاســتدا لەئارەدابــوو. 

لۆتەر پێی وابوو هەموو 
مەسیحییەك پیاوێكی ئایینیە 
و دەتوانێت ڕاستەوخۆ، لەگەڵ 

خالقدا پەیوەندیی بگرێت و 
هیچ پێویستی بە نێوەنگیری 
و خۆتێهەڵقورتاندنی ئەوانی 

دیکە نیە. هەروەها دەتوانێت 
ڕاستەوخۆ ئینجیل بخوێنێتەوە 

و ناچار نییە بچێتە الی 
پیاوانی ئایینی، تا تێی بگات 

و شرۆڤەی بكات یاخود 
ئیزنخوازییان لێبكات بۆ 

خوێندنەوەی
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بریتیبــوون  بزاوتــە  ئــەو  ســەرەكییەكانی  كارەكتــەرە 

ئنســكلۆپیدییایە  و  ڕۆســۆ  ژاك  ژان  و  )ڤۆلتێــر  لــە: 

ــەم  ــد(. ئ ــر و... هت ــدرۆ و داالمپێ فەڕەنســیەكانی وەك دی

بزاوتــە لەسەردەســتی ئیانوێل كانتی ڕابەری ڕۆشــنگەریی 

ئەڵانــی، گەیشــتە لوتكــەی پێگەیشــتنی فەلســەفی خۆی. 

توێــژەران پێیانوایــە فەلســەفەی ئایدیالیســتیی ئەڵانــی و 

ــگڵ و  ــە و هی ــت و فێخت ــیانەوە )كان ــش هەمووش ــە پێ ل

شــیلینگ(، جگــە لەبەعەملانیكردنــی ڕیفۆرڕمەكــەی مارتــن 

ــە. ــە نیی ــەر شــتێكی دیك لۆت

بــەم جــۆرە هــزری ئەوروپــی قەڵەمبازێكــی نوێــی بــەرەو 

پێشــەوەدا. ئــەوەش بــوو بــە دووەم ئازادبوونــی مــەزن، لە 

مێــژووی هــزری ئەوروپیــدا. ئیــر ئــەوكات تێگەیشــتنێكی 

عەقانــی و تــەواو نــوێ  بــۆ ئاییــن هاتــە ئــارا. ئازادبوونــی 

مەســیحیەتی  بیروڕاكانــی  پاقژكردنــەوەی  یەكــەم، 

بەئامانــج گــرت، بــەاڵم بــێ  ئــەوەی لەچوارچێــوەی گشــتی 

ئاییــن البــدات، هــەر بۆیــە بــە ڕیفۆرمــی ئایینــی ناوبــرا. 

بــەاڵم ئازادبوونــی دووەم كــە خــۆی لــە فەلســەفەی 

لــە  تەواوەتــی  بــە  ئــەوا  دەبینیــەوە،  ڕۆشــنگەریدا 

ــای مەســیحی،  ــە تیۆلۆژی ــەراورد ب ــدا و ب مەســیحیەت الی

ســەربەخۆیی فەلســەفەی بەدەســتهێنا.

وەك دەزانیــن بــە درێژایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت و 

ــەفە  ــی، فەلس ــازیی ئایین ــی چاكس ــا دوای قۆناغ ــرە ت بگ

ــی  ــە ئامانج ــوو. وات ــی ب ــتی خوداناس ــكاری زانس خزمەت

ــی مەســیحیەت  ســەملاندنی ڕاســتی و دروســتی بیروڕاكان

ــەوە ئەركەكــەی  ــی و دوای ئ ــە شــێوازێكی عەقان ــوو، ب ب

ــوو. ــەواو دەب ت

هەڵوێســتە  ئــەو  ڕۆشــنگەری  فەیلەســوفانی  وەلــێ  

فەلســەفەیان  و  ڕەتكــردەوە  عەقڵیــان  ملكەچــەی 

لەســەروو تیۆلۆژیــای مەســیحییەوە دانــا. بــەم جــۆرە 

ــە  ــوو، ب ــك ب ــەوەش ڕوداوێ ــەوە. ئ هاوكێشــەكە هەڵگەڕای

دەچــوو. فیكــری  لەرزەیەكــی  زەمیــن 

ــە  ــرە ل ــا و بگ ــژووی ئەوروپ ــە مێ ــار ل ــۆ یەكەمج ــر ب ئاخ

مێــژووی مرۆڤایەتیشــدا، پێشدەســتی بــۆ عەقــڵ بــوو نــەك 

بــۆ نەقــڵ. ئەوەشــە لــە مێــژووی هــزری ئەوروپیــدا، پێــی 

ــەورەی ئێپســتمۆلۆژی. ــی گ ــت دابڕان دەگوترێ

ئایا ئەوە مانای وایە، ئایین كۆتایی هاتووە؟

شــێوازی  بــە  جــاران  وەك  بــەاڵم  هەرگیــز،  نەخێــر 

ــە  ــەوەش ب ــاكات. ئ ــەرز ن ــۆی ف ــاری خ ــی و ناچ زۆرەملێ

ــە مەســیحیەتی ئوســوڵییەوە  ــت، ل ــتنەوە دێ ــای گواس مان

ــڵ  ــوان عەق ــی نێ ــە ملمالنێ ــی. ل ــیحیەتی لیبڕاڵ ــۆ مەس ب

ــەورەی  ــتبوونەوەی گ ــتەوایی و ئاش ــۆ ئاش ــەوە، ب و ئیان

لەنێوانیانــدا. مێژوویــی 
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