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لەنێــو گشــت رسوت و پەرستشــە ئیســالمییەکاندا، نوێــژی 

ــەوەی  ــە، ئ ــی پێگەیەکــی گرنــگ و بایەخــداری هەی هەین

ئــەم گرنگــی و بایەخــەی زیاتــر کــردووە، بەناوداچــوون و 

دەســتتێوەردانیەتی لــە کایــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان، 

بەمــەش بۆتــە ئامڕازێــک بــە دەســت دەســەاڵتدارانەوە بــۆ 

تێپەڕانــدن و جێبەجێکردنــی بڕیــار و بیرۆکەکانیــان بەســەر 

خەڵکــدا لــە گشــت ســەردەمەکاندا. زیاتــر لــە )ســێ ملیۆن 

ــی  ــەرجەم پنتەکان ــە س ــەوت ل ــەزار( مزگ ــەد ه و شەشس

هەمــوو  دەکرێــت،  تێــدا  هەینییــان  نوێــژی  جیهانــدا 

ڕۆژێکــی هەینــی، لــە هــەر یەکێکیانــەوە، وتارێکــی لێــوە 

پێشــکەش دەکرێــت، کــە پشــکی شــێری ئــەو وتارانــە 

ــی دەســەاڵتداران،  ــە ڕا و بۆچوون ــن ل ــۆ گوزارشــت کردن ب

ناوەڕۆکــی زۆرینــەی وتارەکانیــش دەچنــەوە نــاو کەڵکەڵــە 

و مەترســیی گشــت موســوڵانان لــە هــەر جێیــەک بــن.

چۆن فۆڕمی نوێژی هەینی

گۆڕانکاریی بەسەردا هات؟

الی هەمــوو الیــەک ئاشــکرایە کــە فەڕزکردنــی نوێــژی 

هەینــی بەســەر موســوڵاناندا، دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش 

کۆچــی محەمــەدی پەیامبــەری ئیســالم لــە مەککــەوە 

بــۆ مەدینــە، بــەاڵم دوای کــۆچ ئینجــا ئــەم فــەڕزە چــووە 

ئەنجامــدرا،  پڕاکتیکــی  بــە  و  جێبەجێکردنــەوە  بــواری 

چونکــە پێــش کۆچکــردن، موســوڵانان گیــرۆدەی دەســتی 

زەبروزەنگــی زۆری قوڕەیشــەکان بــوون. مێژوونووســی 

ســەعد  کــوڕی  )محەمــەد  ســەعد  ئیــن  ئیســالمی 

ئەلبەغــدادی، لــە نیــوەی یەکەمــی ســەدەی ســێیەمی 

ــات الكــربى«  ــدا »الطبق ــە کتێبەکەی ــردووە(، ل ــدا م کۆچیی

بــاس لــەوە دەکات پێغەمبــەر بــۆ یەکــەم جــار لــە »قباء« و 

پێــش چوونــە نــاو »یرثب« نوێــژی هەینیــی کــردووە. وێڕای 

ئــەوەی لــە ســەردەمی پێغەمبــەر لــە مەدینــە، زیاتــر لــە 

ــەاڵم  ــە مــاوەی دە ســاڵدا، ب ــی کــراوە ل ــژی هەین 500 نوێ

ــی  ــە مێژووییەکان ــی محەمــەد و کتێب ــی فەرموودەکان کتێب

دیکــەش، دەقــی هیــچ کام لــەو وتارانەیــان بــۆ تۆمــار 

ــراون. ــکەش ک ــەدا پێش ــەو نوێژان ــە ل ــن ک نەکردووی

ــاوەڕەدان کــە فــۆڕم  ــەو ب ــەکان ل ــە بیروبۆجوون زۆرێــک ل

ــەردەمی  ــی س ــە کۆتاییەکان ــی ل ــژی هەین ــێوازی نوێ و ش

ڕاشــیدیین و ســەرەتاکانی دەوڵەتــی ئومەوییــدا گۆڕانێکــی 

ــی  ــە خەلیفەکان ــک ک ــە جۆرێ ــووە، ب ــەردا هات زۆری بەس

بەنــی ئومەیــە ئــەو گۆڕانەیــان لــە پێنــاو پارێــزگاری 

بەکارهێنــاوە.  خۆیــان  فەرمانڕەوایــی  و  دەســەاڵت  لــە 

ــە  ــە ل ــەوە، بریتیی ــۆی زەق دەکات ــرەدا خ ــەی لێ ــەو پرس ئ

پێشخســتنی »وتــاری هەینــی« بــۆ پێــش »نوێــژی هەینی«. 

زۆرێــک لــە کتێبــە مێژووییــەکان بــە ڕوونــی باســیان لــەوە 

کــردووە کــە بــۆ یەکــەم جــار )عوســانی کــوڕی عەفــان( 

ئــەم کارەی کــردووە. لێرەدایــە )ئیــن مونزیر نەیســابووری، 

ــە  ــدا ب ــە کتێبەکەی ــردووە( ل ــی م ــاڵی 318ی کۆچ ــە س ک

ناونیشــانی »األوســط يف الســنن واإلجــاع واالختــالف«، 

ــان،  ــەر و عوس ــر و عوم ــەر و ئەبوبەک ــت: »پێغەمب دەڵێ

نوێژیــان دەکــرد و پاشــان وتاریــان پێشــکەش دەکــرد، بەاڵم 

ــژی  ــە ســەردەمی عوســاندا بەشــداربووانی نوێ ــک ل کاتێ

هەینــی زیادیکــرد، لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە لــە نوێژەکــە 

ناکــەن یاخــود فریــای ناکــەون، بۆیــە وتــار پێشــکەش 

ــرا«. ــژ دەک ــرا پاشــان نوێ دەک

هەروەهــا )ئیــن حەجــەری ئەســقەالنی، کــە ســاڵی 852ی 

کۆچــی مــردووە( لــە کتێبــی »فتــح البــاري يف رشح صحيــح 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەوە:  ــڕی(یەوە دەگێڕێت ــەنی بەس ــە )حەس ــاري«دا ل البخ

ــکەش  ــاری پێش ــردن وت ــش نوێژک ــە پێ ــەس ک ــەم ک »یەک

کــرد، عوســان بــوو، ئەویــش پێشــر نوێــژی بــە خەڵکەکــە 

دەکــرد و دواتــر وتــاری پێشــکەش دەکــردن، بــەاڵم بینیــی 

ئەویــش  بۆیــە  ناکــەن،  نوێژەکــە  هــەن  خەڵکانێــک 

ــرد و  ــکەش دەک ــاری پێش ــە وت ــردەوە«، وات ــەی ک پێچەوان

ــرد. ــژی دەک ــر نوێ دوات

ــوودەدا،  ــک فەرم ــەڵ هەندێ ــدژە لەگ ــە لێک ــەم بۆچوون ئ

ــنن أيب  ــە »س ــوداود ل ــەی ئەب ــەو فەرموودان ــە ئ ــۆ منوون ب

داود«دا باســیان دەکات، کــە خــودی پێغەمبــەر هەســتاوە 

بــە هێناپێشــەوەی وتــار بــۆ پێــش نوێــژی هەینــی، کاتێــک 

لــە یەکێــک لــە هەینییەکانــدا موســوڵانان لــە دەوری 

بازرگانــی.  کاروانێکــی  بەڕێکردنــی  پــاش  کۆبوونــەوە 

ــە کــەم دەکاتــەوە  ــە هێــزی ئــەم بۆچوون بــەاڵم ئــەوەی ل

ئەوەیــە کــە ســەرجەم فەرمــوودە ئاماژەپێکــراوەکان، لــەو 

ــەرخ  ــی هاوچ ــەی زانایان ــە زۆرین ــوون ک ــەوە هات هەوااڵن

بــە الوازیــان دادەنێــن، ئەمــە بــە گوێــرەی قســەی )دکتــۆر 

مەحمــوود تەحــان( لــە کتێبەکەیــدا بــە ناونیشــانی »تيســر 

ــث«. ــح الحدي مصطل

ڕێچکــەی  هەمــان  لەســەر  هــەر  ئومەوییەکانیــش 

لــە  بــوون، جەختیشــیان  بــەردەوام  پێشخســتنی وتــار 

ــی  ــە گرنگییەک ــردەوە ک ــاوەڕە دەک ــەو ب ــەوەی ئ باوکردن

ڕەهــای هەیــە، لێــرەوە ئــەو فەرموودانــەی پیغەمبــەر 

بــە  کەســانەیان  ئــەو  کــە  باوبوونــەوە  و  دەرکەوتــن 

ــژی  ــۆ نوێ ــوون ب ــە نەدەچ ــرد ک ــار دەک ــق تۆمەتب مونافی

کــە  دەکــرد  ئەوەشــیان  بانگەشــەی  بەڵکــو  هەینــی، 

پێغەمبــەر فەرمانــی کــردووە بــە ســوتاندنی ماڵــی ئەوانەی 

دەســت لــە نوێــژی هەینــی هەڵدەگــرن.

خاڵــی دووەم کــە داهێــرناوی ئومەوییــەکان بــوو لــە نوێژی 

هەینییــدا، بریتیبــوو لــە درێژکردنــەوەی کاتــی وتــاری 

هەینــی، و گوشــار هێنــان بــۆ ئەوانــەی لەمــە نــاڕازی 

بــوون، وێــڕای ئــەوەی زۆرینــەی ئامــاژە مێژووییــەکان، 

لــە ســەردەمی  لــە کورتیــی ماوەکــەی دەکــەن  بــاس 

پێغەمبــەردا.

کۆچــی  307ی  ســاڵی  کــە  موســڵی-  یوعــەالی  )ئەبــو 

ــەوە دەکات  ــاس ل ــدا ب ــنەدەکەی خۆی ــە مەس ــردووە(، ل م

ــەن  ــە لەالی ــەقەفی(، ک ــی س ــوڕی ئەیوب ــەم ک ــە )حەک ک

ئومەوییەکانــەوە وەک والیــی بەســڕە دانرابــوو، وتــاری 

هەینیــی زۆر درێــژ دەکــردەوە، کاتێکیــش یەکێــک لــە 

هاوەاڵنــی پێغەمبــەر )يزيــد بــن نعامــة الضبــي( ناڕەزایــی 

ــۆ  ــت ب ــودات لێبێ ــی خ ــت »ڕەحمەت ــت و دەڵێ دەردەبرێ

ــاوەی 10  ــت و م ــی دەیگرێ ــە«، وال ــەر نوێژەک ــە س ناچیت

ــەوە. ــدا دەمێنێت ــە زیندان ــەق ل ــاڵی ڕەب س

کۆچــی  742ی  ســاڵی  کــە  ئەملــەزی-  )جەمالەدیــن 

مــردووە(، لــە کتێبەکەیــدا »تهذیــب الکــال«، بــاس لــەوە 

ــاوی  ــە ن ــەر ب ــی پێغەمب ــە هاوەاڵن ــک ل ــە یەکێ دەکات ک

کــوڕی  )وەلیــدی  لــە ســەردەمی  بــن جاریــة(  )زیــاد 

دیمەشــق،  مزگەوتــی  نــاو  دەچێتــە  عەبدوملەلیــک(دا 

ــک  ــەی گەلێ ــی وتارەک ــژی هەین ــژی نوێ ــت وتاربێ دەبینێ

درێــژ کردۆتــەوە، هەتاوەکــو نزیــک کاتــی نوێــژی عــەرس، 

لەوێــدا ناڕەزایەتــی دەردەبرێــت و دەڵێــت: »ســوێندت 

دەدەم خــودا هیــچ پێغەمبەرێکــی دیکــەی نەنــاردووە 

دوای محەمــەد تــا فەرمانــی ئــەم جــۆرە نوێــژەت پێبکات«، 

چەنــد ســەربازێکی بــۆ دەنێرێــت و دەیکوژێــت.

هەروەهــا )ئیــن ســەعد( بــاس لــە درێژکردنــەوەی نوێــژی 

هەینــی دەکات لــە الیــەن والیــی عێــراق )حەجاجــی 
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کــوڕی یوســف(، کــە وەهــای کردبــوو )عەبدولــای کــوڕی 

ــاس  ــە ب ــەوە، ک ــاگاداری بکات ــک ئ ــد جارێ ــەر( چەن عوم

لــەوە دەکــەن ئەمــە بووبێتــە مایــەی توڕەبوونــی حەجــاج، 

کــە دواتریــش فەرمــان بــە یەکێــک لــە پیاوەکانــی دەکات 

ئیــن عومــەر بکــوژن.

بــۆ  ئومەوییــەکان  کەڵکەڵەیــەی  و  خواســت  ئــەم 

ــە پاســاوەکەی  ــی، ک ــاری هەین ــەوەی مــاوەی وت درێژکردن

لــەو  منوونــە  بــۆ  نەبەوییــە،  فەرموودەیەکــی  چەنــد 

فەرموودانــەی لــە کتێبــی »الطبقــات الکــربی«دا هاتــوون: 

ــژی  ــەرتان نوێ ــتە لەس ــۆم پێویس ــتانی دوای خ »کاربەدەس

هەینــی پــاش بخــەن، ئەمــە بــۆ ئێوەیــە و لەســەرتانە، 

ــە  ــەوە ڕوودەکەن ــە پێک ــەن ک ــەدا بک ــەڵ ئەوان ــژ لەگ نوێ

ــەی  ــتە ئایدیۆلۆژیی ــەو ئاڕاس ــاڵ ئ ــە چــووە پ ــە«، ئەم قیبل

ــردەوە،  ــتاندنی دەک ــە گش ــان ل ــەکان جەختی ــە ئومەویی ک

بــێ  بــە  دەکــرد،  کوێرانــەی  ملکەچییەکــی  داوای  کــە 

ئــەوەی گوێــی ئــەوە بدرێتــێ کــە تــا چەنــد کــردەی 

دەســەاڵتخوازانە لەگــەڵ شــەرعی ئایینــی و نەبوونییــدا 

دەســازێت.

لــە  لــە ســووربوونی ئومەوییــەکان  کاتێــک دەتوانیــن 

درێژکردنــەوەی وتــاری هەینــی تێبگەیــن، ئەگــەر ئەوەمــان 

زانــی کــە ناواخنــی ســەرەکیی وتارەکانیــان بــە کاملــی 

پرســی  دەوری  لــە  گشــتی  کــۆی  بــە  بــووە،  سیاســی 

ــەکان  ــە شــەرعیەتی دەســەاڵتی ئومەویی ــەوە ل جەختکردن

نەیــارە  ســەر  هێرشــکردنە  لەگــەڵ  ســووڕاوەتەوە، 

سیاســییەکانی.

»مێــژووی  کتێبــی  لــە  ســیوطی(  )جەاللەدیــن 

یەکەمیــن  کــە  دەکات  لــەوە  بــاس  جێنشــینەکان«دا 

ئەبوســوفیان(،  کــوڕی  )معاویــەی  ئومــەوی  خەلیفــەی 

ســوننەتێکی نوێــی لــە وتــاری هەینیــدا هێناوەتــە کایــەوە، 

ئەویــش ســونەتی نەفــرەت و قســەگوتن بــوو بــە )عەلیــی 

ئەبوتاڵیــب(. کــوڕی 

)ئەملەســعودی( لــە کتێبەکەیــدا »مــروج الذهــب« جەخــت 

لــەوە دەکاتــەوە کــە ئــەو نەریتــە ئومەوییــە لــە ســەرجەم 

والییــە  باوبۆتــەوە،  ئیســالمییدا  دەوڵەتــی  پنتەکانــی 

ئومەوییەکانیــش، لــە منوونــەی )حەجاجــی کــوڕی یوســف 

ــە جێبەجێکــردن  ــە(، چاوپۆشــییان ل ــوڕی ئەبی ــادی ک و زی

و ناچارکردنــی خەڵــک نەدەکــرد بــۆ پابەندبــوون بــە 

نوێــژی هەینییــەوە، بگــرە زۆرجــار بازنــەی تۆمەتبارکــردن 

و بەنەفرەتکردنەکــە ســیمبولەکانی دیکەی ئۆپۆزسیۆنیشــی 

ــاری  ــر و موخت ــوڕی زوبێ ــای ک ــەوە، وەک )عەبدول دەگرت

ــا(. ــوڕی عوبەیدول ک

ئــەم داهێــرناوە هەتاوەکــو ســاڵی 99ی کۆچییش بــەردەوام 

بــوو، کاتێــک )عومــەری کــوڕی عەبدولعەزیــز( دەســەاڵت 

ــەم بڕگەیــەی ســورەتی  دەگرێتــە دەســت و دەیگۆڕێــت ب

ــاء ذي  ــان وإيت ــدل واالحس ــر بالع ــه يأم ــل(: »إن الل )النح

ــم  ــي يعظك ــر والبغ ــاء واملنك ــن الفحش ــى ع ــرىب وينه الق

لعلكــم تذكــرون«.

دەسەاڵت و مینبەری نوێژی هەینی

دەوڵەتــە ئیســالمییە یــەک بــە دوای یەکــەکان نوێــژی 

ســەپاندنی  بــۆ  بینیــوە  بوارێــک  وەک  هەینییــان 

ــاوە  ــە ئامڕازێکیشــیان دان ــان، ب ــێنرالیزمی ڕەهــای خۆی س

زۆربــەی  هەربۆیــە  نەیارەکانیــان،  چاودێریکردنــی  بــۆ 

ڕۆیشــتوون  ئاڕاســتەیەدا  بــەو  فیقهییــەکان  بۆچوونــە 

ــەک  ــە ی ــا ل ــارێکدا تەنه ــەر ش ــە ه ــی ل ــژی هەین ــە نوێ ک
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

زیاتر لە )سێ ملیۆن و 
شەشسەد هەزار( مزگەوت لە 
سەرجەم پنتەکانی جیهاندا 
نوێژی هەینییان تێدا 
دەکرێت، هەموو ڕۆژێکی 
هەینی، لە هەر یەکێکیانەوە، 
وتارێکی لێوە پێشکەش 
دەکرێت، کە پشکی شێری 
ئەو وتارانە بۆ گوزارشت 
کردنن لە ڕا و بۆچوونی 
دەسەاڵتداران

ــی  ــەر هۆکارێک ــا مەگ ــت، تەنه ــەورەدا بکرێ ــی گ مزگەوت

هەبێــت. باوەڕپێهێنــەر  زۆر 

بەهوتــی  یوســف  کــوڕی  )مەنســوڕی  منوونــە  بــۆ 

لــە  مــردووە(  کۆچــی  1051ی  ســاڵی  کــە  حەنبەلــی- 

ــاس  ــتنقع«، ب ــع رشح زاد املس ــروض املرب ــدا »ال کتێبەکەی

ــی  ــۆ حەرامکردن ــا دەکات ب ــی فوقەه ــی کۆمەڵ ــە کۆڕای ل

نوێــژی هەینــی لــە زیاتــر لــە جێگەیەکــدا »تەنهــا مەگــەر 

لەبــەر بەرفراوانیــی واڵتەکــە و دووری ناوچەکانــی لــە 

ــت«.  ــە نەبێ ــی مزگەوتەک ــکی و بچووکی ــر و بەرتەس یەک

هەروەهــا ئامــاژە بــەوە دەکات لــە حاڵەتــی ئەنجامدانــی 

نوێــژی هەینــی لــە دوو مزگەوتــدا بەبــێ هیــچ پاســاوێکی 

ــە. ــە بەتاڵ ــدا نوێژەک ــە یەکێکیان ــان ل ــەوا بێگوم ــز، ئ بەهێ

کارێکــی دیکــە کــە یارمەتیــدەر بــووە لــە بەسیاســیکردنی 

ــەی  ــەو مزگەوت ــی ئ ــە ئیام ــە ک ــدا، ئەوەی ــژی هەینی نوێ

نوێــژی هەینیــی تێــدا دەکرێــت ســەر بــە دەســەاڵتی 

ــە  ــان خەلیفەی ــدا ی ــەم حاڵەتەش ــە ل ــت، ک ــڕەوا بێ فەرمان

یاخــود والــی یــان کاربەدەســتێکی ســەر بــە دەوڵــەت 

بــووە، بــە مانایەکــی دیکــە پرســی زانیــن و نەزانیــن، 

ــە چــاو یەکێکــی دیکــەدا  ــی کەســێک ل یاخــود زاناتربوون

نەبــووە بــە کێشــە، لەســەر ئــەو بنەمایــەی کــە هەندێــک 

لــە کارەکتــەرە ئایینییــە گرنگــەکان لەپشــت کاربەدەســتانی 

خەلیفــەوە نوێژیــان کــردووە، لــە گرنگریــن منوونــەی 

ــووە  ــەر( ب ــوڕی عوم ــای ک ــی )عەبدول ــەش نوێژکردن ئەم

ــەوە. ــوڕی یوسف(ـ ــە پشــت )حەجاجــی ک ل

کتێبەکەیــدا  لــە  مەنســووڕ(  ســوبحی  ئەحمــەد  )دکتــۆر 

زەمینییەکانــی  ئایینــە  پەرەســەندنی  و  »دروســتبوون 

کــە جەختکردنــەوەی  دەکات  لــەوە  بــاس  موســوڵانان«، 

دەســەاڵت لەســەر ســەپاندنی هەژموونــی خــۆی بەســەر 

میانــەی  لــە  هەینــی،  نوێــژی  بەڕێوەچوونــی  رسووتــی 

ناواخنەکــەی.  و  هەینــی  وتــاری  بابەتــی  کۆنرۆڵکردنــی 

لــە بەرامبەریشــدا ئاڕاســتەیەکی پێچەوانــە الی توێژێکــی 

بەرفراوانــی موســوڵانان بــە گشــتی هەیــە، ئــەو ئاڕاســتەیەی 

ــە  ــەوە ل ــت دەکەن ــی جەخ ــوێنکەوتوان و پەیڕەوکاران ــە ش ک

گرنگیــدان بە رسوتــە تاکەکەســییەکان، لە منوونــەی زیادکردنی 

نوێژەکــە و قووڵبوونــەوە لــە ملکەچــی لــە کاتــی نوێژکردندا و 

زیادەڕۆیــی لــە خوێندنــی قورئــان و نــزا و پاڕانــەوە بــۆ خــودا، 

ئەمــەش واتــە جێگرتنــەوەی بەسیاســیکردنی نوێــژی هەینــی 

ــەکان. ــە ڕۆحیی ــتنی الیەن ــەی دەرخس ــی دیک ــە فۆڕم ب
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بەکارهێنانــی سیاســیی گوتــاری هەینــی هــەر بــە تەنهــا 

لــە پیاهەڵــدان و بانگەشــەکردن بــۆ دەســەاڵتی سیاســی 

نەیارەکانــی،  دژایەتیــی  و  نەفــرەت  یاخــود  نەوەســتاوە، 

ــژە وەک  ــەم نوێ ــەر ئ ــە ب ــا براوەت ــدا پەن ــە زۆر کات ــو ل بەڵک

ــگ  ــەرە گرن ــییە ه ــارە سیاس ــی بڕی ــۆ ڕاگەیاندن ــک ب ئامڕازێ

ئیســالمییەکاندا.  دەوڵەتــە  مێــژووی  لــە  کاریگــەرەکان  و 

ــە  ــۆ خەلیف ــزا ب ــار ن ــدا زۆر ج ــاری هەینیی ــە وت ــش ل کاتێکی

دەکــرا، ئیــدی ئــەم نزایــە وەک داننانێکــی فەرمــی بــوو 

ــی  ــەر الیەنێک ــک بەس ــتنی الیەنێ ــن و سەرخس ــە پێشخس ب

دیکــەدا. بــۆ منوونــە ئــەو وتــارەی )ئەبــو عەباســی ســەفاح( 

ــیکرد،  ــە پێشکەش ــی کووف ــە مزگەوت ــی ل ــاڵی 132ی کۆچ س

ــی عەباســی و  دەرخســتنی ســەرەداوی ســەرەتاکانی دەوڵەت

کزبوونــی ئەســتێرەی دەوڵەتــی ئومــەوی بــوو لــە خۆرهەاڵت.

زۆر بــە باشــی دەتوانیــن لــەو تێکئاڵــۆزان و بەیەکداچوونــە 

گەورەیــەی نێــوان هــەردوو کایــەی ئایینــی و سیاســی 

لــە وتــاری هەینیــدا تێبگەیــن، ئەگــەر درکــان بــەوە 

ــییەکان  ــەوەی عەباس ــەروبەندی نزیکبوون ــە س ــە ل ــرد ک ک

لــە دیمەشــق، خەڵکــی بۆچوونــی جیاوازیــان هەبــوو 

لەســەر ئومەوییــەکان و عەباســییەکان، ئــەم جیــاوازی 

و ناکۆکییانــەش لەنــاو وتــاری هەینیــدا ڕەنگدانــەوەی 

هەبــوو، بــە جۆرێــک کــە هــەر بەرەیــەک مینبــەری 

خــۆی جیادەکــردەوە، بــۆ منوونــە دوو وتــار لــە مزگەوتــی 

دیمەشــق پێشــکەش دەکــرا، وەک ئــەوەی )ئین عەســاکیر( 

لــە کتێبەکەیــدا »مێــژووی دیمەشــق« باســی لێــوە دەکات.

هەینــی  وتاربێژانــی  بوەیهییەکانــدا،  ســەردەمی  لــە 

ڕاهاتبــوون بــە نزاکــردن بــۆ خەلیفەی عەباســی و ســوڵتانی 

ــەی  ــەو گۆڕان ــەڵ ئ ــوو لەگ ــاز ب ــەش هاوس ــی، ئەم بوەیه

ــاراوە،  ــووە ئ ــی دەســەاڵت و دابەشــبوونیدا هاتب ــە فۆڕم ل

دابەشــبوونی لەنێــوان بەشــە زەمەنیەکــەی لەنــاو دەســتی 

ــەدا. ــتی خەلیف ــە دەس ــەی ل ــە ڕۆحییەک ــوڵتان و بەش س

ــدا،  ــییەکان و فاتیمییەکان ــی عەباس ــایەی ملمالنێ ــر س لەژێ

وتــاری هەینــی بــە شــێوەیەکی ســەرنجڕاکێش بەکارهێــرنا، 

لــە هەندێــک کاتــدا بانگەشــەی بــۆ خەلیفــەی فاتیمییەکان 

دەکــرد لــە بەغــدادی پایتەختــی عەباســی، بــۆ منوونــە 

وەک ســاڵی 450ی کۆچــی، کــە هەندێــک کاتــی دیکــەش 

بانگەشــەی بــۆ خەلیفــەی عەباســی کــردووە لــە قاهیــرەی 

ــاڵی  ــەوەی س ــەکان، وەک ئ ــی فاتیمیی ــدی فەرمانڕەوای زێ

457ی کۆچــی ڕوویــدا، ئەمــەش بــە پێــی گێڕانــەوەی 

ــا  ــاظ الحنف ــدا »اتع ــە کتێبەکەی ــزی( ل ــن مەقری )تەقیەدی

ــا«. ــن الخلف ــار األمئــة الفاطمي بأخب

هــەردوو بــەرەی ناوبــراو ســووربوون لەســەر نزاکــردن بــۆی 

لەســەر مینبــەری هەریەکــە لــە مزگەوتی پێغەمبەری ئیســالم 

لــە مەدینــە و کەعبــە لــە مەککــە، پارەیەکــی زۆریشــیان لــەو 

بــوارەدا خــەرج کــرد، چونکــە نزاکــردن بــۆ یەکێــک لــە دوو 

خەلیفەکــە لــەو دوو شــوێنە پیــرۆزەی موســوڵانان، ئاماژەیە 

بــۆ ئــەوەی کــە دەســەاڵتدارێکی هــەرە خــاوەن هەژمــوون و 

پێگــە بــووە لــە واڵتانــی ئیســالمییدا.

پــاش  قۆناغەکانــی  لــە  هەینــی  وتــاری  بەکارهێنانــی 

ڕووتکردنــەوەی  پێنــاو  لــە  ئومەویــدا،  ســەردەمی 

ــەوە.  ــی سیاســی و ئایینیی ــە ڕووی ملمالنێ ــدا ل نەیارەکانیی

ــی عەباســی  ــە مەمئون ــەوە دەدات ک ــاژە ب مەســعودی ئام

لــە  تانــەدان  و  بەنەفرەتکــردن  بــە  کــردووە  فەرمانــی 

نوێــژی هەینیــدا، وەک چــۆن خەلیفــە  لــە  )معاویــە( 

)موعتەمیــد عەاللــا( فەرمانی کــردووە بــە بەنەفرەتکردنی 

والیــی میســڕ )ئەحمــەدی کــوڕی تۆڵــۆن(.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هەندێــک جــار بەکارهێنانــی نوێــژی هەینــی وەک چەکێک 

ــی دەســتە و  ــە پاکتاوکردن ــا دەگات ب ــەوە ت ــر دەبێت درێژت

ــییەوە،  ــە ڕووی سیاس ــۆک ل ــەم ناک ــەکان، ه ــە ناکۆک تاقم

ــوەی  ــە نی ــە ل ــۆ منوون ــەوە. ب ــە رووی ئایدیۆلۆژیی ــەم ل ه

دووەمــی ســەدەی پێنجەمــی کۆچییــدا )عیــاد ئەملەلیــک 

کەنــدەری(ی وەزیــر، ســوڵتانی ســلجوقی )توغــرول بــەگ(

ی هانــدا بــۆ بەنەفرەتکردنــی ئەشــعەرییەکان و تانــە 

لێدانیــان لــە وتــاری هەینیــدا، هــەر زانایەکی ئەشــعەرییش 

کــە ناڕەزایەتیــی دەربڕیبێــت ڕووبــەڕووی چەوســاندنەوە 

بــووە، لــە منوونــەی )ئەبــی قاســمی قوشــەیری( و )ئەبــی 

مەعالــی جوەینــی(، ئــەم نەهامەتییــە بــەردەوام بــوو 

ــی دەکات و  ــی دوای ــەگ کۆچ ــرول ب ــەی توغ ــەو کات ــا ئ ت

)ئەلــپ ئەرســەالن( دەســەاڵت دەگرێتــە دەســت، ئەوەبوو 

کەوتــە دەمارگیــری بــۆ ئەهلــی ســونە لەژێــر کاریگەریــی 

ــەش  ــدا، ئەم ــی(ی وەزیری ــی توس ــزام مەلیک ــە نی )خواج

ــی  ــە کتێب ــن ســەبکی( ل ــەوەی )تاجەدی ــرەی گێڕان ــە گوێ ب

ــات الشــافعية الكــربى«. »طبق

نوێژی هەینی الی شیعەکان

لــە چەکــە  یەکێــک  بووبێتــە  نوێــژی هەینــی  ئەگــەر 

گرنگــەکان بــە دەســتی دەســەاڵتی فەرمانــڕەواوە، لــە 

هەمــان کاتــدا شمشــێرێکی تیــژ و ئامــادە بوو لەســەر ملی 

ڕێبــازە سیاســییە دژ و ناکۆکــەکان، لەپێــش هەموویانــەوە 

ــی. ــزە ئیام ــیعەی دوان ش

يف  »اللمعــة  کتێبەکەیــدا  لــە  ســەدر  محەمــەد  ســەید 

ــت  ــە گش ــەوە دەدات ک ــاژە ب ــة« ئام ــالة الجمع ــم ص حك

ــووە  ــان بەدوورگرت ــەواوی خۆی ــە ت ــیعە ب ــی ش ئیامەکان

دەســەاڵتدارانی  الیــەن  لــە  هەینییانــەی  نوێــژە  لــەو 

ئومــەوی و عەباســییەوە بەڕێوەدەچــوون، ئــەوەش بــە 

هــۆی داننەنانیــان بــە شــەرعیەتی ئــەو دەســەاڵتانەدا. 

ــان  ــی خۆی ــە الیەنگران ــن ل ــدا داوای ــە هەمــان کات ــەاڵم ل ب

تایبــەت  کۆبوونەوەکانــی  لــە  خۆیــان  نوێــژی  دەکــرد 

ئەمــە  بــۆ  بەڵگەیەکیــش  وەک  بکــەن،  خۆیانــدا  بــە 

کۆچــی  460ی  ســاڵی  کــە  تۆوســی-  )ئەبوجەعفــەری 

مــردووە(، لــە کتێبەکەیــدا بــە ناونیشــانی »االســتبصار« بــە 

ــۆ  ــام جەعفــەری ســادق( ب ــە گوتەیەکــی )ئی ــەوە ل گێڕان

الیەنگرانــی دەڵێــت: »ئەگــەر ڕۆژی حەوتەمــی هەفتــە 

ــەن«. ــژ بک ــەڵ نوێ ــە کۆم ــە ب ــۆ ئەوەی ــە، ب هەینیی

زۆرێــک لە کتێبە شــیعییەکان ئاماژە بەوە دەدەن بەشــێکی 

ــە  ــی ل ــتێکی فەرم ــوون وەک ش ــیعەکان ناچارب ــە ش زۆر ل

نوێــژی هەینیــدا ئامــادە بــن. ســەرچاوە مێژووییــەکان 

ــەکان  ــێتییە مێژوویی ــە کەس ــک ل ــاوی هەندێ ــە ن ــاژە ب ئام

ڕووبــەڕووی  ئومەوییــدا  ســەردەمی  لــە  کــە  دەکــەن 

ــەو  ــەوەی ئ ــۆی ڕەتکردن ــە ه ــەوە ب ــانەوە بوونەت چەوس

جواڵنــەوە بەنەفرەتکردنــە بەکۆمەڵــەی دەکرایــە ســەر 

عەلیــی کــوڕی ئەبــی تاڵیــب، لەوانــەش )حەجــەری کــوڕی 

ــە  ــدا ب ــە هاوەڵەکانی ــەک ل ــەڵ ژمارەی ــە لەگ ــودەی( ک ع

فەرمانــی )معاویــەی کــوڕی ئەبوســوفیان( کــوژرا، ئەمــەش 

ــدا. ــە مێژووەکەی ــەڕی( ل ــاژەی )ئەلتەب ــی ئام ــە پێ ب

پــاش دیارنەمــان و لەبەرچاوبزربوونــی ئیامــی دوانزەیــەم 

و ڕوودانــی )غەیبەتــی درێژمــاوە، یــان غەیبەتــی گــەورە( 

ــاوی  ــە ســاڵی 329ی کۆچییــدا، بــە گوێــرەی بۆچوونــی ب ل

شــیعە، زۆرێــک لــە ســەرچاوە و فیقهناســە شــیعەکان 

ــەوە  ــی بکرێت ــژی هەین ــت نوێ ــە نابێ ــاوەڕەدان ک ــەو ب ل

ــە  ــەوە، ل ــام دەردەکەوێت ــە ئی ــی دیک ــو جارێک هەتاوەک

دیارتریــن ئــەو کەســانەی ئــەم بۆچوونــەی دەربڕیــوە 
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ئیدریســی  ئیــن  و  موڕتــەزا  شــەریف  موفیــد،  )شــێخ 

ــوون. ــی( ب ئەلحەل

ــاوکات  ــدا، ه ــی کۆچیی ــەدەی دەیەم ــی س ــە کۆتاییەکان ل

لەگــەڵ پێکهاتنــی دەوڵەتــی ســەفەویی شــیعە مەزهەب لە 

ئێــران، وەرچەرخانێکــی گرنــگ و کاریگــەر ڕوویــدا، کاتێــک 

ــە  ــدا ب ــق ئەلکەرەکــی( ڕێگەی فیقهناســی شــیعە )موحەقی

ــدا،  ــی غەیبەت ــە زەمەن ــی ل ــژی هەین ــی نوێ بەڕێوەچوون

ئەمــەش لەپێنــاو بونیادننــای دەوڵەتێکی بەهێزی شــێعەدا، 

هــۆکاری ئــەم ڕێگەپێدانــە و ئــەم بڕیارەشــی لــە کتێبێکــدا 

ــە  ــوو ب ــع املقاصــد«، ئەوەب ــاوی »جام ــە ن شــیکردۆتەوە ب

ــە  شــێوەیەکی کردارەکییــش نوێــژی هەینیــی ئەنجامــدا، ب

ــا  ــە )ش ــەی ک ــییە بەرفراوان ــوزە سیاس ــەو نف ــن ب پشتبەس

ــی بەخشــیبوو. تەهاســپی یەکــەم( پێ

پــاش لەناوچوونــی دەوڵەتــی ســەفەوی، زۆرینــەی شــیعە 

گەڕانــەوە بــۆ ڕێبازەکــەی ســەرەتایان، واتــە ئەنجامنەدانــی 

نوێــژی هەینــی، ئــەم دۆخــە هــەر بــەو شــێوەیە مایــەوە 

کاتێــک  ســاڵی 1979،  لــە  ئێــران  هەتاوەکــو شۆڕشــی 

تیۆرەکــەی  و  دەســەاڵت  گەیشــتە  خومەینــی  ئایتولــا 

ــەی فەقیهـــ ،  ــە ویالی ــوو ل ــە بریتیب ــرد ک ــۆی جێبەجێک خ

کــە بــە پێــی ئــەم تیــۆرە فەقیهــی شــیعەکان کــە هەمــوو 

ــتێت  ــەوە، هەڵدەس ــدا کۆبووبێت ــتەکانی تێ ــە پێویس مەرج

ــی  ــوو ئیام ــە دەب ــەی ک ــەو ئەرکان ــی ئ ــە جێبەجێکردن ب

ــە. ــی بکردنای ــار جێبەجێ ــادە و نادی نائام

لــە  داوای  خومەینــی  ســاڵ  هەمــان  هــەر  لێــرەوە 

ــی  ــژی هەین ــاران نوێ ــاری ت ــە ش ــە ل ــرد ک ــەکان ک ئێرانیی

تاڵەقانــی(ی  )ئایەتولــا  خۆیشــێ  هــەر  ئەنجامبــدەن، 

ڕاســپراد بــۆ پێشــنوێژییەکەی. ئێســتا پۆســتی ئیامــی 

ــە- ــتە ئایینیی ــە پۆس ــە ل ــاران یەکێک ــە ت ــی ل ــژی هەین نوێ

سیاســییەکانی ئێــران، هــەرە دیارتریــن پیــاوە ئایینییەکانــی 

ئێرانیــش ئــەم پۆســتەیان وەرگرتــووە، لەوانــە هاشــمی 

ڕەفســنجانی.

ــە الیــەن  کاریگەریــی زیندووکردنــەوەی نوێــژی هەینــی ل

و  تێپەڕانــدووە  ئێرانــی  ســنوورەکانی  خومەینییــەوە، 

گەیشــتۆتە هەندێــک لــەو واڵتــە عەرەبییانــەی کــە گــروپ 

و دەســتە و تاقمــە شــیحەکانی لێیــە. لــە واڵتــی لوبنــان و 

لــە ناوەڕاســتی ســااڵنی نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــردوودا، 

ــا( داوای  ــەین فەزڵول ــەد حس ــیعە )محەم ــی ش مەرجەع

ئەنجامدانــی نوێــژی هەینیــی کــرد، لــە کتێبەکەشــیدا 

ــژی  ــە نوێ ــەوە دەکات ک ــاس ل ــە ڕاشــکاوی ب ــدوة«، ب »الن

ــە  ــردووە، ئەم ــر ک ــوەڕۆی دەوڵەمەندت ــژی نی ــی، نوێ هەین

الیەنــە  لــە  زۆرێــک  لــە  ڕەخنــەی  ئــەوەی  ســەرەڕای 

ــووە. ــەی فەقیهـــ گرت ــی ویالی تیۆرییەکان

ســەبارەت بــە عێراقیــش، ئایەتولــا محەمــەد ســەدڕ لــە کۆتایــی 

ــی  ــژی هەین ــە نوێ ــرد ک ــیعەکان ک ــە ش ــدا داوای ل نەوەدەکان

ــە  ــە و ل ــی  کوف ــە مزگەوت ــی ل ــودی خۆیش ــدەن، خ ــام ب ئەنج

ــی  ــە ئایینییەش ــەم رسوت ــردووە، ئ ــی ک ــژی هەینی ــەف نوێ نەج

ــی ڕژێمــی بەعســی  ــۆ نەیارێتی ــا ب ــک بەکاردەهێن وەک ئامڕازێ

ــوو  ــەم میانەیەشــەوە ســەرکەوتوو ب ــەو کات، ل ــڕەوای ئ فەرمان

لــە کۆکردنــەوەی ڕای گشــتی دژ بــە سیاســەتەکانی ســەدام 

ــت. ــرۆر بکرێ ــە ســاڵی 1999دا تی ــەوەی ل ــش ئ حســێن، پێ

سەرچاوە:
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