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دیدار

لەگەڵ د .عادل باخەوان مامۆستا
لە زانكۆی ئێڤری فەرەنسی:

فەرەنسییەك مەككەی نەبینیوە و قورئانیشی
نەخوێندۆتەوە ،چی وایلێكردووە جۆرێك لە ئیسالم
هەڵبژێرێت ،كە ڕەوایەتی بە كوشتنی دایكی بدات
سازدانی :لەتیف حسێن
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پ��رس��ی ئیسالمیزم ،ج��ی��اك��ردن��ەوەی
ئیسالمیزم لە ئیسالم ،تیرۆرو كەسایەتی
تیرۆریست ،میكانیزمی تەشەنەسەندنی
تیرۆر بۆ ناوجەرگەی ئەوروپا ،و چۆنییەتی
مامەڵەكردن لەگەڵ دی��اردەی تیرۆر ،و
چەند پرسی دی تایبەت ،گفتوگۆ لەگەڵ
د .عادل باخەوان سۆسیۆلۆگ و مامۆستا لە
زانكۆی ئێڤری لە پاریس دەكەین و هۆكارو
دەرئەنجامەكانیان دەخەینەروو ،هاوكات

گ���ەورە هەیە ل��ە ن��ێ��وان ئیسالم وەك��و
ئاینێكی یونیڤێرساڵ و ئیسالمیزم وەكو
قوتابخانەیەكی سیاسی ،ئیسالمیزم بریتییە
لە پرۆژەیەكی ئ��ای��دۆل��ۆژی ،كە لەسەر
كۆمەڵێك ڕەگەز و چەمك و بنەما و ئاست
دامەزراوە ،لە ناو ئەو پرۆژەیە پرۆسێسێك
هەیە ،ئەویش ئەوەیە ئاینی یونیڤێرساڵ
بۆ ب��ەرژەوەن��دی بەدەستهێنانی چەند
ئامانجێكی سیاسی بەكاردەهێنێت ،وەك

كە دەڵێن ئیسالم بریتییە لەمە و بە من و
تۆی دەفرۆشنەوە ،بۆیە لە كۆمەڵگەیەكی
دیاریكراودا بۆ منونە لە كۆمەڵگەی كوردی،
ج��ۆرێ��ك ل��ە ئیسالم ه��ەی��ە ،ك��ە ڕیفۆرم
نەكراوە ،ئێمە وەكو كۆمەڵێك ئەكتەری
كۆمەاڵیەتی و سیاسی نەمان توانیوە ،یان
نەمانویستووە ڕیفۆرمی بكەین ،ئەگەر نا
هیچ ئاینێك ڕێگە لە ریفۆرمكردنی خۆی
ناگرێت و هیچ ئاینێكیش هامناننادات كە

تیشك دەخەینە سەر ئەو بابەتانەی ،كە
ئەمڕۆ لەسەر ئاستی جیهان و كوردستانیش
بوونەتە جێگەی مشتومڕ.

دروستكردنی دەوڵەت و ئایدۆلۆژیا و بۆ
دروستكردنی تایپێك لە كۆمەڵگە ،ئەم
بزوتنەوەیە كە پێیدەوترێت ئیسالمیزم،
ئاینی ئیسالم بەكاردەهێنێت ،هەموو
موسوڵامنێك ئیسالمیست نییە ،بەاڵم
هەموو ئیسالمیستێك خۆی بە موسوڵامن
دەزانێت.

ریفۆرم بكرێت.

*ل��ە ئێستادا قسەی زۆر لەسەر
چەمكی ئیسالمیزم و ئیسالمگەرا
دەك��ەی��ت ،چ جیاوازییەك لە نێوان
ئیسالمیزم ،ئیسالمگەرا و موسوڵامندا
هەیە ؟

*بۆچی تا ئێستا بە شێوەیەكی گشتی
 لە بیرمان نەچێت ئێمە ئاینێكامن ریفۆرمی ئاینی بوونی نەبووە ؟ ئەوە تاه��ەی��ە پێیدەڵێن ئیسالم ،ل��ە ئێستادا چەند زیانی بە ئاین گەیاندووە ؟

ئ��ەم ئاینە س��ەر بە كلتورو جوگرافیا و
زمانێكی تایبەت نییە ،بەاڵم لە چركەساتی
دروستبوونیدا لەناو كلتور و جوگرافیا و
زمانێكی تایبەتدا دروستبووە ،بەاڵم لەو
چركەساتەی ئێمە قسەی تێدادەكەین،
ئیسالم وەكو ئاینێكی یونیڤێرساڵ هەموو
كلتورو سنور و زمانەكانی تێپەڕاندووە،
لە هەر شوێنێكی ئەم جیهانە كەسێك
هەیە بە ناوی موسوڵامن و ئاینێك هەیە
بە ناوی ئیسالم ،ئەمە وەكو ئاین ،بەاڵم لە
ناو كێڵگەی سیاسیدا تۆ بزوتنەوەیەكت
هەیە قوتابخانەیەكی سیاسیت هەیە،
كە پێیدەوترێت ئیسالمیزم ،جیاوازیەكی

 ئ��ەو ت��ێ��زەی ك��ە م��ن ك��اری لەسەردەك��ەم ئ��ەوەی��ە ،كە دەق��ە ئاینییەكان
خۆیان قسەناكەن ،بەڵكو كۆمەڵێك دەق
و تێكستی بێدەنگن ،لە هیچ قۆناغێكدا
لە هیچ ناوەندێكی جوگرافی و كلتوریدا،
دەقێكی ئاینیامن نییە نە لەئیسالمدا نە
لە مەسیحیەتدا نە لە ج��ودای��زم��دا ،كە
خۆی قسەبكات ،ئەوانەی كە قسەدەكەن
ئ��ەوان��ەن ،كە دەڵێن ئیسالم وا دەڵێت،
خ��ودی ئیسالم نییە ،بەڵكو ئەكتەرە
كۆمەاڵیەتییەكانن ،ئەوانەی كە تایپێك لە
ئیسالم جێبەجێدەكەن ،نەك خودی ئیسالم،
بەڵكو ئەكتەرە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكانن،

*ئەگەر نەتوانرێت ئیسالم ریفۆرم
ب��ك��رێ��ت ،چ م��ەت��رس��ی و زیانێكی
لێدەكەوێتەوە ؟

 زیانەكانی ئەوەیە كە ژیان ڕاناوەستێتو وەكو شەپۆلێك وایە بەردەوام دەڕوات،
ئەگەر تۆ بتەوێت لەناو ئ��ەو شەپۆلە
كۆمەڵێك دۆگمی نەگۆڕاوی هەمیشەیی،
كە لە زەمان و شوێنێكی ترو لە كلتورێكی
ت���رداو ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی تردا دروستكراون و بتەوێت
ڕووبەڕووی ئەو شەپۆلە بێتەوە ،ناتوانێت،
چونكە ئەوەندە شەپۆلەكە بەهێزە دەیكات
بە ژێرەوە ،لە كۆتایدا تۆ كە بڕیارە بە ناوی
خ��ودی ئاینەكەوە قسەبكەیت ،ئاینەكە
دەهێنی دەیكەی بە قوربانی جواڵنەوەی
بەهێزی ئەو شەپۆلە.

*ب��ەردەوام لەگەڵ داعش و قاعیدە
و زۆرب��ەی ك��ردەوە تیرۆرستەكانیش،
قسە لەسەر ئیسالمیش دەكرێت ،ئایا
ئەمە جیادەكرێتەوە لە ئیسالم ،یان
دوانەیەكی تەواوكارین ؟
 -من دەمەوێت بڵێم ئیسالم بە هیچ
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شێوەیەك پەیوەندی بەو تەقینەوانەوە،
یان تیرۆریزم و ئەو ئەكتەرانەی دەبن
بە تیرۆرست نییە ،و ئیسالم هیچ جۆرە
زەمینەسازییەكی بۆ ئ��ەوە ن��ەك��ردووە،
بەڵكو كۆمەڵێك ه��ۆك��اری ت��ر هەیە،
هەموومان هاودەنگین لەسەر ئەوەی ،كە
پەیوەندییەك هەیە لە نێوان ئیسالم و ئەو
كردەی خۆتەقاندنەوە ،بەاڵم پەیوەندییەكە
چیە و چۆن دروستدەبێت ،ئایا بە تەنها

ئ��ی��س�لام��ی س���ەرچ���اوەی���ەك���ە بۆ
*پێتوانییە مامەڵەكردنی واڵتانی
دروستبوونی ت��ی��رۆر ،كەچی ئێستا
خەریكە واڵتانی رۆژئاواش بۆ خۆیان ه��اوپ��ەی�مان��ان و جیهان ب��ە گشتی
مامەڵەكردنێكی ناتەندروستە ،ئایا
دەبن بە سەرچاوەی تیرۆر ؟
 ئەوە بە تەنها رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەو جۆرە مامەڵە ناتەندروستە هۆكارو بە تەنها واڵتانی ئیسالمی نین ،كە تیرۆر نییە ،بۆئەوەی تیرۆر بگوازرێتەوە بۆ
بەرهەمدەهێنن ،تیرۆریزم لەناو شۆڕشی واڵتەكانی تر؟
و بە كیشوەرێكی تری نەدەین.

ف��ەرەن��س��ادا دروس��ت��دەب��ێ��ت ،حكومەتی
ڕاگوزەری فەرەنسی بە رەسمی تیرۆرزمی

 لەبەرئەوەی ئێمە دەمانەوێت بە تەنهالە ئاسامن و بە لولەی تفەنگ چارەسەری

ئەو پەیوەندییە لەگەڵ ئیسالمدایە ،كە وا تەبەنیكرد و پێیوابوو بەبێ تیرۆریزم
لە تاكێكی بە ڕەگەز فەرەنسی دەكات ،كە كۆماری فەرەنسا ناتوانێت دامبەزرێت،
ساڵ و نیوێكە موسوڵامن بووە ،واتە پێشرت لە سااڵنی شەستەكان تا هەشتاكانیش
دایكی كاتۆلیك بووە و باوكی موسوڵامن تیرۆریزم بریتیبوو لە تیرۆریزمی چەپ،
نەبووە ،بەاڵم چی وا لەو كەسە دەكات ،كە كەتیبە س��ورەك��ان��ی ئیتاڵیا ب��ە دەی��ان
بە قەیتانی پێاڵوەكانی دایكی بخنكێنێت ،ریستۆرانتیان ل��ە ن��اوەڕاس��ت��ی ئیتاڵیا
تەنها لەبەرئەوەی پاسپۆرتی لێ شاردۆتەوە دەت��ەق��ان��دەوە و ب��ە س���ەدان م��ەدەن��ی
كە نەچێت بۆ ناو داعش ،لە ژانیدا ئەو دەبوونە قوربانی ،شۆڕشگێرانی كەتیبە
كەسە مەككەی نەبینیوە و قورئانیشی سورەكانی ئیتاڵیا ،كە چەپ بوون پێیانوابوو
نەخوێندۆتەوە ،چی وا دەكات كە گەنجێكی لەپێناو دروستكردنی دیكتاتۆریەتی
فەرەنسی ببێت بە موسوڵامن و جۆرێك لە پ��رۆل��ی��ت��اری��ا دەك��رێ��ت س���ەدان كەسی
ئیسالم هەڵبژێرێت ،كە ڕەوایەتی بدات بە مەدەنیش ببنە قوربانی ،بەاڵم لە كۆتایی
كوشتنی دایكی ،چونكە لە ناو ئیسالمدا هەشتاكان و سەرەتای دوو هەزارەكانەوە
دەیان جۆری تری ئیسالم بوون هەیە ،كە تیرۆریزم بارەگاكەی دەگوازێتەوە لە چەپی
لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە دایك و باوك چەپەوە بۆ بزوتنەوەكانی ئیسالمیزمی
بیناكراوە ،نەك هەر كوشتنی دایك ،بەڵكو ڕادیكاڵ ،مەبەستم ئەوەیە ئەوە بە تەنها
مۆڕە كردن لە دایكیش بە تاوان دەزانێت  ،بزوتنەوەكانی ئیسالمیزمی ڕادیكاڵ نین،
ئایا ئەوە ناوەندێكی كۆمەاڵیەتی و ئابوری كە تیرۆیریزم بەرهەمدەهێنن ،تیرۆریزم
رەوشتی و جوگرافی ...تاد هەموو ئەوانە ب��ارەگ��اك��ان��ی ب��ە پێی دەورە و بەپێی
پێكەوە بەشدارنابن ،كە ئەو ئەكتەرە ئەو هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی دەگوازێتەوە،
جۆرە ئیسالم بوونە هەڵبژێرێت یان نا.
ئەمڕۆ لێرەیە سبەینێ لە شوێنێكی ترە ،بۆیە
*هەمیشە دەوت��رێ��ت رۆژهەاڵتی مافی ئەوەمان نییە جەوهەرێكی نەگۆڕ بە
ناوەڕاست بە تایبەتیش كۆمەڵگەی ئاینێك ،بە ناوچەیەك ،بەكشیوەرێك بدەین

پرسی تیرۆریزم بكەین ،دڵنیاین لەوەی كە
ئەوەی لە دوای داعش دێت ،زۆر خراپ
دەب��ێ��ت ل��ە داع��ش��ی ئێستا ،وەك چۆن
داعش لە ئێستادا زۆر خراپرتە لە قاعیدە،
واڵت��ان��ی رۆژئ���اوا بە گشتی هەموویان
خاوەنی پ��رۆژەی ملمالنێكردنن لەگەڵ
داع��ش��دا ،خاوەنی پ��رۆژەی لەناوبردنی
ت��ی��رۆری��زم��ن ،ت��ی��رۆری��زم��ی ئیسالمی
ڕادیكاڵ ،بەاڵم هیچ یەكێك لەو واڵتانە
پرۆژەیان نییە بۆ ئەو هەلومەرجەی ،كە
داعشەكان دروستدەكات ،كە بزوتنەوە
ڕادیكاڵەكان دروستدەكات ،بۆمنونە ئەگەر
كوردستانی خۆمان بە منونە وەربگرین،
من لەگەڵ چەند دیپلۆمات و رۆشنبیر و
ئەكادیامنی فەرەنسی قسەمكردووە كە
ئایا لە كوردستاندا چیان ب��ەالوە گرنگە،
دیموكراسی و هەڵبژاردن و مافی مرۆڤ،
جێگیری و ئاسایش ،ئەوان بەالیانەوە گرنگ
نییە ،كە تاكە كەسێك هەتا ماوە سەرۆكی
هەرێمە یان نا ،گرنگ نییە سیستمەكە
دیكتاتۆرە ،ی��ان دیموكراسییە ،ئ��ەوەی
بەالی ئەوانەوە گرنگە ،تا چەند ئەو كەسە
وەكو سەرۆك یان ئەو سیستمە دەتوانێت
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ئێمە دەمانەوێت بە تەنها لە ئاسامن و بە لولەی تفەنگ چارەسەری
پرسی تیرۆریزم بكەین ،دڵنیاین لەوەی كە ئەوەی لە دوای داعش
دێت ،زۆر خراپ دەبێت لە داعشی ئێستا ،وەك چۆن داعش لە ئێستادا
زۆر خراپرتە لە قاعیدە ،واڵتانی رۆژئاوا بە گشتی هەموویان خاوەنی
پرۆژەی ملمالنێكردنن لەگەڵ داعشدا ،خاوەنی پرۆژەی لەناوبردنی
تیرۆریزمن ،تیرۆریزمی ئیسالمی ڕادیكاڵ
دوو شت بپارێزێت ،ئەوانیش ئاسایش ئایا ئەوە ڕاستە ؟ تا چەند مەترسی
و سەقامگیرین ،چونكە واڵتانی رۆژئ��اوا دروستدەكات؟

دەتوانن لەو كەشە سەقامگیر و ئاسایشەدا،
پ��رۆژەك��ان��ی خ��ۆی��ان ب��ە تایبەت پ��رۆژە
ئابوریەكانیان سەربخەن و بەدیبهێنن ،تا
ئەوروپا و واڵتانی رۆژئاوا بەم عەقڵیەتەوە
بیربكەنەوە ،ناتوانن چارەسەری پرسی
تیرۆریزم بكەن.

*دەوترێت لە هەرێمی كوردستان
هەمیشە داعشی نوستوو بوونی هەیە،

 لە كوردستان ئ��ەو بابەتە یەكێكەلەبابەتە بەڵگەنەویستەكان ،نەوەیەك
ئێستا دروستبووە ،كە دەتوانین پێی بڵێین
نەوەی سێهەمی جیهادیست ،ئەو نەوەیە
ج��ی��اوازە لە ن��ەوەی دووەم ،كە ن��ەوەی
ئەنسار بوو ،كە بەتەواوەتی تواونەتەوە
لە ناو بزوتنەوە جیهادیەكاندا و لە ئێستادا
تەمەنیان لە نێوان()45بۆ () 55ساڵیدایە،

ئەم نەوەیە كۆتایپێهاتووەو تواوەتەوە
لەنێوان بزوتنەوە جیهادیەكانداو جیاوازە
لە نەوەی یەكەم ،كە ئێستا تەمەنیان لە
() 60ساڵی ب��ەرەو س��ەرە ،ئێستا نەوەی
سێیەم دروستبووە ئەو نەوەیە تەمەنیان
لە نێوان( )15بۆ ()24ساڵیدایە ،كە هیچ
ئینتیامیەكیان بۆ كۆمەڵ و یەكگرتوو و
بزوتنەوەوە نییە ،من توێژینەوەیەكم
ك��ردووە لەسەر ( )157داعشی ك��ورد ،چ
لە ناو هەرێمی كوردستان ،چ ئەوانەی كە
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ڕۆبشتوون بۆ ناو داعش ،بەڵی لەئێستادا
*ت��ا چ��ەن��د ئ��ەو ق��ەی �ران��ان��ەی لە
ئەو نەوەیە لە هەرێمی كوردستان بوونی هەرێمی كوردستان هەیە ،رۆڵی هەیە
هەیە و لە گەشەكردندایە.
لە دروستبوونی ئ��ەو ن��ەوەی��ەی كە
*كەواتە ئەركی كێیە پرۆژەی هەبێت باسیدەكەیت ؟

دابڕان هیچ سنورێكی نییە بۆ توێژینەوە
لەخودی «خ��وا» وە تا دەگاتە وتاربێژی
مزگەوتێك ،هەموویان شایەنی ئ��ەوەن،
كە قسەیان لەسەربكرێت و زانست و
زانیارییان لەسەر بەرهەمبهێنی ،دابڕان
وەك ه��ەر ڕێكخراوێكی ت��ر كۆمەڵێك
دۆستی هەیە و كۆمەڵێك ناحەزیشی
هەیە ،ناحەزەكان شوناسێكی پێدەدەن
و دۆستەكانیش شوناسێكی تر ،داب �ڕان
دەیەوێت مەعریفەیەكی نوێ لەسەر ئاین
بخاتە بەردەم نەوەی نوێی كورد.

بۆ دورخستنەوەی مەترسییەكانی نەوەی
سێیەم ؟
 لە فەرەنسادا ئەوانەی كە رۆیشتونبۆ ناو داعش و هاتوونەتەوە ،ئەوانەشی
كە داعشن و هەر لە ناو فەرەنسادان،
حكومەتی ف��ەرەن��س��ا ك��ردووی��ەت��ی بە
پرۆژەیەكی هەرە گرنگ و ئەولەویەتی
پێدەدات ،پرسیارەكە ئەوەیە ،چی بكەین
بۆئەوەی ئەو مندااڵنە سەریان لێنەشێوێت
و سەر لە كۆمەڵگە نەشێوێنن ،چی بكەین
بۆئەوەی ئەو منداڵە فەرەنسیانەی لە ناو
داعش بوون و ئێستا هاتوونەتەوە فەرەنسا،
یان ئەوانەی هەر لە ناو فەرەنسادان ،بیان
خەینە ناو پرۆژەیەكەوە ،بۆئەوەی ببنەوە
بە مرۆڤی ئاسایی ،فەرەنسا بۆ ئەو مەبەستە
لەچەندین شاردا ژمارەیەك سەنتەری زۆری
درەستكردووە ،كە ناوی ناوە « سەنتەری
چ��وون��ە دەرەوە ل��ە ڕادی��ك��اڵ��ی��زم» هەر
یەكێك لەو كەسانە بۆماوەی شەش مانگ
تا ساڵێك دەیانخەنە ناو ئەو سەنتەرانە،
ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە لە كوردستانی ئێمە،
هیچ پرۆژەیەكی لەو جۆرە بوونی نییە،
لەكاتێكدا كە سنوری ئێمە لەگەڵ داعشدا
هەزار و بیست و پێنج كیلۆمەترە ،بەاڵم
تا ئێستا نە حكومەت ،نە حزب بیری لەوە
نەكردۆتەوە ،كە چەند سەنتەرێكی لەو
جۆرە دروستبكەین ،بۆئەوەی ئەو مندااڵنە

 بەپێی ئ��ەو توێژینەوەیەی كە منل��ەس��ەر ن���ەوەی سێیەمی جیهادیست
لە كوردستاندا ك��ردووم��ە ،ئ��ەو نەوەیە
نەوەیەكی نەخوێندەوارەو لە(  )65%یان
هیچ بڕوانامەیەكیان نییە و زمانی عەرەبی
نازانن ،تاوەكو قورئان و ئیسالم و سوننەت
بخوێننەوە و لێیتێبگەن و ڕاڤەیبكەن،
*تا چەند گرنگە دابڕان قسە لەسەر
هەروەها ئەو نەوەیە(  )85%یان سەر
بە چینی خواری خوارەوەی كۆمەاڵیەتین ،كێشە كۆمەاڵیەتییەكانیش بكات ،وەك
ئ��ەو چینەی ك��ە دەب��ێ��ت(  )343ساڵ نەمانی چینەكان ،یان پرسەكانی ژن؟
 بە داخەوە لە كوردستاندا قسەكردنیەكێكیان كاربكات ،ب��ۆئ��ەوەی داهاتی
یەك ساڵی ئەندامێكی سەری سەرەوەی لەسەر بزوتنەوەی ژنان ،بە شێوەیەكی گشتی
كۆمەڵگە دەستەبەربكات ،لەبەرئەوە ئەو بزوتنەوەی فیمینیزمی هەیە ،بەاڵم وەك
هەلومەرجە كۆمەاڵیەتی و ئابورییەی هەر یەكێك لە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانی
لەكوردستان دروستبووە ،رۆڵێكی گەورەی تر بزوتنەوەیەكی الوازە و لە چركەساتی
دروستبووندان ،ئەوەی من بەالمەوە گرنگە،
هەیە لەسەر دروستبوونی تیرۆر.
*پەیامی ڕێكخراوی دابڕان و گرنگی بەرهەمهێنانی مەعریفەیە لەسەر ژن،
دابڕان بۆ ئێستای هەرێمی كوردستان چۆنییەتی جواڵنەوەو خۆبەرهەمهێنانەوەی
ژنە ،ئایا بەڕاستی ژن قوربانییە ،یان خۆی
چیە ؟
 داب �ڕان ڕێكخراوێكی ئیسالم و فۆب كردۆتە قوربانی ،ئایا بەڕاستی ئیسالم ڕێگرەنییە لەسەر ئیسالم و فۆبیا كارناكات ،كاری لە پێشكەوتنی ژنان؟ ئەگەر بەڵێیە ،چۆن
دابڕان ئەوە نییە بێت سوكایەتی بە ئیسالم ڕێگرە ،ئەگەر ڕێگر نییە لە چیدا ڕێگر نییە،
بكات ،دابڕان هەموو جۆرە سوكایەتییەك ،بێگومان گرنگە داب �ڕان كار لەسەر ئەوە
ه��ەم��وو ج��ۆرە دژەیەتیكردنێكی ئاین بكات ،نەك هەر تەنها ئەوە ،بۆ منونە چینی
ڕەتدەكاتەوە ،لەهەمانكاتدا هەموو جۆرە كۆمەاڵیەتی ،ئایا بەڕاستی لە ئێستادا چینی
كاركردنێكی بابەتیانە ،هەموو جۆرە ناوەند كۆتاییپێهاتووە ،ئەو ڕووبەرە كامەیە
كاركردنێكی زانستی و بێالیەنانە لەسەر كە چینی سەرەوە و چینی خوارەوە لەیەكرت

بخەینەوە سەر ڕێگەی ڕاست.

ئاین بەبێ سنور قبوڵدەكات ،ڕێكخراوی جیادەكاتەوە.
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بەشی پێنجهم

مشتومری ئـایین و سیاسەت لـە ئیسالمدا
هشام جعیط
لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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كرانەوەی گرێكوێرەكە
ه����ەرزوو ك���اری س��ی��اس��ی دەستیكرد
بە بەدەستهێنانەوەی مافەكانی خۆی:
هاوسەنگی هێزەكان ،توندی و دڕندەیی رق
و كینە كەڵەكەبووەكان ،پیالن و داونانەوە،
گۆڕین لە هەڵوێستەكاندا ،ناپاكییەكان لەپاڵ
تێكدانی دۆخەكە و هاندانی دوژمنكارانە،
ی��ەك�تری رەت��ك��ردن��ەوە و خواستی هێز.
تۆبەكردنی عوسامن و هەڵوەشاندنەوەی
هێزو گروپە شەڕكەرەكان ،جگە لە ساتێكی
خاوكردنەوە ،یان سەركەوتنی لۆژیكی عەقڵ
بە شێوەیەكی زۆر كاتی ،هیچی تر نەبوو.
واقیعی ب��ارودۆخ��ەك��ان ب��ەرەو ئاراستەی
مشتومڕی نێوان سەركەوتوو /ژێركەوتوو
هەنگاوی دەن��ا ،سەرلەنوێ ك��اردان��ەوەی
سیاسی پەتی سەریهەڵدا و بە ئاراستەی
زێدەڕۆیی شۆڕشگێڕی هەنگاوی نا .زبریەكی
نوێ لەالیەن عوسامنەوە دەرك��ەوت ،بۆیە
پێشدەچێت بەو هۆیەوە نێوانی خەلیفە
و دەوروبەرەكەی تێكچوبێت ،كە كەسێتی
مەروانی كوڕی ئەلحەكەم تیایدا زاڵبووە،
ب��ەاڵم لەالیەن هەڵگەڕاوەكانەوە ،ئەگەر
هەیە بە تایبەتی ناوەندە دڵ بە قینەكان،
بە تایبەتی سەرۆكەكانی میرس ،ویستوویانە
گەلەكۆمەكێ لە عوسامن بكەن و بۆ ئەو
بابەتەش پاساوێكیان دۆزییەوە.
ئابڵۆقەدانی خەلیفە ،كە بە دوایدا كوژرا،
بووە خاڵی یەكگرتنەوەی ئەو دوو تەوژمە.
نەریتی مێژوویی رۆڵ��ی ئ��ەو دوو هێڵە
سەرەكیە چڕ دەكاتەوە و لە رێگەی چیرۆكی
نامەكەی عوسامنەوە ئاماژەیان بۆ دەكات:
راستەوخۆ لە دوای رێككەوتن ،دەوترێت
خەلیفە عوسامن فەرمانێكی دەستنوسی
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ناردووە بۆ والی میرس ،بە مەبەستی سزادانی
سەرۆك و سەركردەكان ،یان بە جەڵدكردن
و ئەشكەنجەدان ،ی��ان بە هەڵواسین و
لەسێدارەدانیان .هەرچەندە هیچ شتێك لەو
روداوەدا زیاتر جێگەی گومان نییە ،بەاڵم لەو
شوێنەدا كە پەیوەستە بە چەند ئاماژەیەكی
ت���رەوە ،چونكە هێام دەك��ات بۆ گۆڕانی
هەڵوێستی عوسامن ،یان گۆڕانی هەڵوێستی
دارودەس��ت��ە ئومەوییە زۆر بەهێزەكەی،
ه��ەروەه��ا بەپێی ئ��ەو سەرگوزشتەیە،
دەگێڕنەوە كە عوسامن سوێندی خواردووە
كە هیچ شتێكی دەربارەی ئەوەوە نەزانیوە
كە روی��داوە ،بەاڵم چەند سەرگوزشتەیەكی
ت��ر دوودڵ���ی ع��وس�مان ل��ە جێبەجێكردنی
بەڵێنەكانی نیشاندەدەن ،ئاشكراشی دەكەن
كە وابەستە ب��ووە بە دەوڵەتی سەربەخۆ
لە بڕیارەكانی و پێداگریكردنی لەسەر
بەتاڵنەكردنەوەی دەس��ەاڵت لە ن��اوەڕۆك و
كرۆكی .تەشەنەكردنی بارودۆخی ئاڵۆزی
تا كوشتنی قوربانیەكە ،بێگومان كوشتنی
هەموو رێ��ڕەوی خەالفەتەكەی ،ئەوەمان
پێدەڵێت كە ئەو پیاوە (عوسامن) لە ناخی
خۆیدا پابەند بوو بە بیرۆكەی پایەبڵندی
دەوڵ����ەت ،ك��ە واب��ەس��ت��ەی��ە ب��ە بیرۆكەی
پایەبڵندی خ��وداوە ،جگە لەوەش عوسامن
بوكەڵەیەك نەبوو لە دەستی مەروان كوڕی
ئەلحەكەم .بابەتە جەوهەرییەكە ئەمەیە،
ئەگەر نامەكەی هەبێت یان نا ،هەروەها
خاڵێكی تری جەوهەریە ئەگەر تێبینیبكەین،
كە سەرجەم هێزو الیەنەكان لە دژی عوسامن
یەكیانگرتبوو ،س���ەرەڕای نكۆڵیلێكردن و
نیشاندانی خواستی بۆ هێوركردنەوە و
ئارامی لە دوای بەرپابوونی ئەو روداوە
بەناوبانگەدا ،هەروەها لەالیەن میرسییەكان
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و كۆمەڵی ئەسحابەكانیشەوە ،درك بە بوونی
رق و كینەیەكی كەڵەكەبووی بێشومار
دەكرێت ،واتا پشتیوانان ،كۆچەرییەكان،
تەنانەت ل��ەالی��ەن قورەیشیەكانیشەوە
رق و كینە ل��ە دژی ه��ەب��وو ،ب��ەاڵم بە
شێوەیەكی زۆر دەگمەن .ناكرێت جۆش و
خرۆشی میرسییەكان تەنیا بەهۆی بونیادە
كۆمەاڵیەتییەكان لێكبدرێتەوە ،هەروەك
ناشكرێت ب��ەه��ۆی ب��وون��ی ئ��ەو پاڵنەرە
ئاینییانەوەی لێكبدرێتەوە كە بنەمای
قورئانییان هەیە ،بۆیە ئەمەیان و ئەوەشیان
بۆیان هەیە سەبارەت بە رەوشی كوفە زیاتر
بگونجێن ،بەاڵم میرس بۆ خۆی فۆرمێكی
روانگەیی و جگە ل��ەوەش نابەرپرسانەی
هەبوو ،چونكە جەنگاوەرەكانی خاوەنی
هۆشیاریەكی سیاسی و ئاینی كەمرتبوون،
زیاتر زبر بوون و خواستیان بەالی الدان و
زێدەڕۆییدا هەبوو ،چونكە كەوتبوونە ژێر
كاریگەری پڕوپاگەندەیەكی زۆرەوە ،كە
دوان لە نەوەكانی ه��اوەاڵن بەرپایانكرد،
ئەوانیش محەمەدی ك��وڕی ئەبوبەكر و
محەمەدی ك��وڕی ئەبی حوزەیفە بوو،
یەكەمیان چوو بۆ مەدینە ،بەاڵم دووەمیان
لە شوێنی خۆی مایەوە .پێدەچێت عەماریش
لە درووستكردنی پڕوپاگەندەكان بەشدار
بووبێت .پڕوپاگەندەكان خۆیی و گشتگیر و
پیس و ناپاكانە بوون.
م��ی�سری��ی��ەك��ان خ��اوەن��ی س��ەرك��ردەی
راستەقینە نەبوون كە لە ن��او ریزەكانی
خۆیاندا هەڵكەوتبێت ،بۆ منوونە وەك
(االش�تر) لە كوفە ،بەاڵم سەركردەكانیان بە
هەموو ناچونیەكیانەوە ،سەر بە عوسامن
بوون .لە ماوەی داهاتوودا ،كاتێك كوشتنی
عوسامن بە پیالنی ئەوان و لەسەر دەستیان

ئەنجامدرا ،ئیرت چوونە خانەی لەبیرچوونەوە ،یان
دەركران و كوژران ،پێشدەچێت هەندێكیان بووبن
بە خەواریجە كەللەڕەقەكان ،بە تایبەتی محەمەدی
كوڕی ئەبی حوزەیفە لەكاتی گەمارۆداندا دەستی
بەسەر دەسەاڵتی (الفسطاط)دا گرت .گومانی تیادا
نییە ئەو شۆڕشە راستەقینەیەی لە ویالیەتەكەیاندا
روویدا ،بە توندی بۆ ئەو كارە هانیداوە .پێدەچێت
ئەو سەرچاوانەی كە پەیوەندییان بە جیهانی
عێراقەوە هەیە ،بە ئەنقەست لە بارەی پرۆژەی
خەڵكی كوفە و خەڵكی بەرسە بێدەنگ بوون،
بۆیە لە تاریكیدا هێشتویانەتەوە ،یاخود وازهێنانی
خۆیان راگەیاندووە.
لە دوای پاشگەزبوونەوەی عوسامن ،كۆمەڵی
هاوەاڵن بە تەواوەتی هەڵوێستیان گۆڕی .ئەگەر
راست بێت كە رەخنەكە لە بنەڕەتدا لەناو ئەو
كۆمەڵەوە ،واتە كۆمەڵی هاوەاڵندا سەریهەڵدابێت،
ئ��ەوەش راستە كە ئەوانە ل��ەدوای شەڕ كەمێك
لە دەوری خەلیفە كۆبوونەوە و نێوەندكاری و
ئامۆژگارییانكرد .هەرچەندێك جیاواز بوونایە و تا چ
ئاستێك لە سیاسەتەكانی بێزاربوون ،بەاڵم عوسامنیان
بە یەكێك لە خۆیان دەزان��ی و دەسەاڵتەكەشی
دەسەاڵتی ئەوان بوو .ئەمە بە تایبەتی بە نیسبەت
كۆچبەرە قورەیشیەكانی وەك��و عەلی و تەڵحە
و زوبێر راستە ،كە خودی خۆیان بۆ ئەو پۆستە
پاڵێوراو بوون .لەناو كۆمەڵی پشتیوانەكانیشدا كە
ژمارەیان زیاتر بوو ،جۆرێك لە جموجووڵ هەبوو.
بەگوێرەی چەندین گێڕانەوە ،پێدەچێت محەمەدی
كوڕی موسەلەمە بە ئەركی ناوبژیوانیكردنەكە
هەستابێت .ئێستاش ئەوانە پێكەوە و بە كۆدەنگی
لە دژی عوسامن وەستانەوە و لێی گ��ەڕان بە
تەنیا رووب���ەڕووی چارەنوسی ببێتەوە ،چونكە
پێیانوایە عوسامن لەو بەڵێنەی پاشگەز بۆوە ،كە
بۆ خۆچاككردن پێیدابوون .هەموویان چوونەوەوە
ماڵەكانیان ،لە دوورەوە بوونە تەماشاكاری ئەو

تراژیدیایەی ،كە بەبەرچاوییانەوە دەگوزەرا.
عەلی كوڕی ئەبو تالیب كوڕە گەورەكەی نارد
بۆ بەرگریكردن لە ماڵەكەی عوسامن و پاراستنی
لە هێرشبەران ،جگە لەوەش شەربەی ئاوی نارد
بۆ خەلیفەی تینوكراو ،زوبێریش كوڕەكەی خۆی
نارد ،كەواتە دەربڕینی هەڵوێستێك بوو بۆ سنگ
دەرپەڕاندن ،كە لە دواییدا وەك كۆمەككردنێكی
ناڕاستەوخۆی گەمارۆدراوەكان دەرك��ەوت ،بەاڵم
ئەو هەڵوێستە نەرێنیەكی راستەقینەی بەرامبەر
بنەماكانی دەس��ەاڵت و شكۆی خۆیان هەبوو.
شایەنی سەرنجلێدانە كە ببینین یەكێك لە كۆچبەرە
زۆر دی��ارو ن��اودارەك��ان راستەوخۆ هەستاوە بە
یارمەتیدانی یاخیبوان و بەشداری لە گەمارۆدانەكە
كردووە ،یان ئەندامانی عەشیرەتەكەی پشتیوانی
لێدەكەن .لێرەدا كەسی مەبەست تەڵحەیە ،كە بە
ئاشكرا چاوی لەسەر خەالفەت و الیەنگیریكردنی
ه��ەڵ��گ��ەڕاوە و یاخیبوەكان ب��وو .ئەگەر بێتو
زۆری��ن��ەی گ��ەورە ه��اوەاڵن��ی دی��ارو ن���اودار ،لە
كۆچبەران و پشتیوانەكان جگە لە تەڵحە ،بێالیەن
و دوورەپەرێز بووبن ،بەاڵم بەالی كۆمەڵی هاوەڵە
بچوكەكانەوە بەو شێوەیە نەبووە ،بە تایبەتی
لە ریزی پشتیوانەكان و دەشتەكیەكان و هۆزی
خوزاعە لە ئەسلەم و غەفار ،كە دژایەتیەكی زۆر
توندییان لە بەرامبەر عوسامن هەبوو ،بۆیە چوونە
پاڵ گ��ەم��ارۆدەرەك��ان و هانیاندەدان ،تەنانەت
بەشداریشیان لە كوشتنەكەدا كرد .ئەوەش بێگومان
لەژێر كاریگەری رق و كینەی چینایەتیدا بووە،
چونكە لە دەس��ەاڵت دورخرابوونەوە ،ئەوانیش
لە بەرامبەردا بەتەواوەتی خۆیان بۆ پەیامی
دادپەروەری لە ئیسالمدا تەرخانكرد.
گ��ەم��ارۆدان��ی ماڵەكەی عوسامن چل رۆژی
خایاند ،ئ��ەوەش گەمارۆدانێكی درێ��ژب��وو .لە
راستیدا گەمارۆدەران نەیاندەویست بە دەستی
ئەنقەست عوسامن بكوژن ،بەڵكو لە سەرەتای

گەمارۆدانی ماڵەكەی
عوسمان چل رۆژی
خایاند ،ئەوەش
گەمارۆدانێكی
درێژبوو .لە راستیدا
گەمارۆدەران
نەیاندەویست بە
دەستی ئەنقەست
عوسمان بكوژن،
بەڵكو لە سەرەتای
گەمارۆدانەكەدا
تەنیا دەیانخواست
گوشار بخەنە سەری
تاكو پاشگەزبێتەوە
و (مەروان)یان
رادەستبكات
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گەمارۆدانەكەدا تەنیا دەیانخواست گوشار
بخەنە سەری تاكو پاشگەزبێتەوە و (مەروان)
یان رادەستبكات .رێگەیان ن��ەدا عوسامن
دەسەاڵتەكانی جێبەجێبكات ،بە تایبەتیش
رێ��گ��ەی پێنەدرا پێشنوێژی بكات و بە
بەرد لە مزگەوت دەرك�را .بەو شێوەیە ئەو
وەك��و سیمبوڵێك لە ئوممەت داب �ڕا و لێی
دوورخ�رای��ەوە ،بە تەنیا مایەوە .ئەگەرچی
نەیاندەتوانی ،یان نەیاندەویست بیكوژن،
لەبەرئەوە بوو كە خوێنی بۆیان حەاڵڵ نەبوو،
چونكە ئەوان خەڵكانێك بوون شەریعەتی
خودایان دەزانی .لە ئیسالمی پێشینەدا ،لە
سەرووی باكگڕاوندی وەال بۆ بەهای خێڵەكی
زۆر ت��ون��دڕەو لە مەسەلەی خوێنڕشنت و
تۆڵەسەندنەوە ،كەسی ئادەمیزادی پیرۆز
و لەالیەن خ��وداوە پارێزراوە .دەوت�را تەنیا
لە سێ حاڵەتدا نەبێ ناكرێت بكوژرێت:
كوشنت و بێباوەڕبوون و زیناكردن .بەو پێیەی
كە ئیسالمی سەرەتا بەهۆی جەنگ و كاری
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جەنگی بەكۆمەڵ خوێنی زۆری تێدا رژاوە،
بەاڵم لە پاراستنی تاكدا هەڵوێستێكی توند
نیشاندەدات ،ئەگەر ئەو تاكە موسڵامنێكی
باوەڕداربێت ،یان بێباوەڕێك بێت لە سایەی
ئیسالمدا ب��ژی ،بە تایبەتیش لە پاراستنی
گیانی موسڵامناندا توند بوو .هەریەكە لە
ئەبوبەكر و عومەر ،تەنانەت عوسامنیش
هیچ موسڵامنێكی باوەڕدارییان بە هۆكارێكی
شەخسی ی��ان سیاسی نەكوشت ،چونكە
ئەمانە لەو بابەتانەن ،كە نابێت بیریشیان
لێبكرێتەوە .بەو پێیەش بۆ ئەو ماوە زۆرە
پارێزگاری لە ژیانی عوسامن كرا ،لەبەرئەوەی
كە مرۆڤێكی موسڵامن ب��وو ،لەبەرئەوە
سەرچاوەكان بۆمانی باسدەكەن ،كە لە دوایین
قۆناغەكانی گەمارۆداندا ،مشتومڕ و گفتوگۆ
لە نێوان عوسامن و گەمارۆدەراندا رویداوە،
سەبارەت بە مەسەلەی حەاڵڵكردنی خوێنی
خۆی بە تایبەتی ،هەروەها دەربارەی گەڕانی
گەمارۆدەرەكان بەدوای ئەو دەقانەی قورئان،
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كە رێگە بە كوشتنی كەسێك دەدات ،كە ببێتە
هۆكاری باڵوكردنەوەی گەندەڵی و وێرانكاری
و شەڕەنگێزی لەسەر زەویدا ،لەبەرئەوە ئەو
سەرچاوە و گێڕانەوانەی باسی ئەو نامەیە
دەكەن ،كە تێیدا عوسامن فەرمانی كردووە
بە هەڵواسینی سەركردەكان و دەوترێت
ناردویەتی بۆ والی میرس ،بەم پێیە دەبێت
هەموویان رەتبكرێنەوە و كارییان پێنەكرێت.
كوشتنی عوسامن روینەدا ئەو كاتە نەبێت
كە گەمارۆدەرەكان خۆیان لە بابەتەكەیان
بێزار ب��وون ،لە الیەكی تریشەوە عوسامن
بەوپەڕی عینادی خۆدوورخستنەوەی لە
دەسەاڵت رەتكردەوە .لێرەوە ئەو چاوەڕوانیە
دوورو درێژە كە چل رۆژی خایاند ،كە دواجار
باڵوبوونەوەی هەواڵی ناردنی كۆمەك و
هاوكارییەكان لە شام و بەرسەوە بۆ عوسامن
كۆتاییهێنانی نزیككردەوە ،ئەو كۆمەك و
هاوكارییانەی كە بەهۆی چەند حساباتێكی
سیاسی موعاویەوە دواكەوتن ،هەرچەندە بە

شێوەیەكی بەردەوام داوایدەكرد .هەڵوێستی
روون ئەوەیە كە جەنگاوەرەكان خۆیان بە
سوپای خەلیفە نەدەزانی ،بەڵكو خۆیان بە
سوپای جیهاد دەدایەقەڵەم ،لەبەرئەوەی
ك��ە س��وپ��ای��ەك وەك ئ���ەوەی دەزگ��ای��ەك��ی
سەر بە دەوڵ��ەت بێت ،یان دەرهاویشتەی
كۆمەڵگەی مەدەنی بێت ،بوونی نەبوو،
بەڵكو سوپایەك هەبوو بۆ هەموو موسڵامنان
و باوەڕداران لە سەنگەری هێرشربدندا بۆسەر
واڵتی بێباوەڕان پێیدەوترا سوپای ئوممەت.
هەڵگەڕاوە /شۆڕشگێڕەكان دەیانەویست
خەلیفە دەستلەكاربكێشێتەوە «بۆئەوەی
خەالفەتەكەمان بۆمان بگەڕێتەوە» .لە
كوێوە بیرۆكەیەكی ئاوەهایان بۆ هاتووە،
كە لە ئەزمونی ئیسالمی نوێی دەس��ەاڵت
و دەسەاڵتداردا نەبووە؟ لەم كام كەلتوری
سیاسیەوە س��ەرچ��اوەی��ان گ��رت��ووە؟ ئایا
ئەوە بیرۆكەیەكی ت��ازەی داهێرناوبوو ،كە
دینامیكیای مێژوویی تایبەت بە خۆیان
بەرجەستەی كردووە؟ نازانین ،بەاڵم دەبێت
كاریگەری مەعریفەیەكی دیاریكراوی تایبەت
ب��ە ئەزمونی سیاسی گ��ەالن��ی ژێردەستە
لەسەرییان هەبێت ،ه��ەروەك��و چ��ۆن لە
دورگ��ەی عەرەبیدا ئەزمونی موڵكدارێتی
هەبووە ،هەرچەندە پەراوێزو تێپەڕیویش
ب���ووە .ب��ەو شێوەیە ع��وس�مان ب��ە رەق��ی
مامەڵەی كردو لەو بابەتەدا سازشی نەكردو
نەرم نەدەبوو .ئەو دەی��وت« :من بەرگێك
داناكەنم كە خودا پارێزگاریەتی» .ئەمە مانای
ئەوەیە ،كە ئەگەر خەالفەت بەخشینی خودا
نەبووە ،بەڵكو بەرپرسیارێتیەكە لە خوداوە
دابەزیوە و مرۆڤ مافی ئەوەی نییە خۆی
لەو بەرپرسیارێتیە بدزێتەوە ،بۆیە ناتوانێت
دەستلەكار بكێشێتەوە و ناشكرێت البربێت.

هێشتا نەیوتبوو ئەو نوێنەری خودایە لەسەر
زەوی ،چونكە یادەوەری پێغەمبەر ئەوەندە
نزیكبوو ،كە جگە هەستكردنی بەوەی كە
تەنیا جێنشینیەتی ،هەستی بە هیچ شتێكی تر
نەدەكرد .لەگەڵ ئەوەشدا بیرۆكەی (املستودع
االلهی) بەكارهێرنا ،كە ئومەوییەكان لە دواییدا
كارییان پێكرد و گەورەیان كرد ،بۆئەوەی
واینیشانبدەن ،خەلیفە بە تەنیا جێنشینی
پێغەمبەر نییە ،بەڵكو سێبەری خودایە لەسەر
زەوی.
ب��ۆچ��ی ه��ەڵ��گ��ەڕاوە و یاخیبووەكان،
هەرچەندە هێزییان هەبوو ،خۆیان لەسەركار
الی��ان ن��ەدا؟ بڕوایانوابوو كە خەالفەت لە
خ��وداوەی��ە ،تەنیا بەو ئاستەی كە هەموو
شتێكی ل��ێ��وە دەردەچ���ێ���ت :ف��ت��وح��ات،
دەستكەوت (غەنیمەت) ،دارایی ،پلەو پایەی
تایبەتیان .ئەوان بە شێوەیەكی تایبەتی لە
رێگەی بەیعەتەوە بەندبوون بە عوسامنەوە،
واتە بەڵێنی دانپێدانانی سەرەتا ،كە هەموو
ئوممەت بە خەلیفەوە دەبەستێتەوە ،كە بەبێ
دەرچوون لە سایەی ئوممەت و بەبێ شكانی
دەرعەسای گوێڕایەڵی كە خودا فەرمانی بە
پێغەمبەرەكەی كردووە ،ناكرێت لێی دەرباز
بن ،واتا« :أولی االمر منكم» .ئەو چاوەڕوانیە
دوورو درێ��ژە بۆ دەستلەكاركێشانەوەی
خەلیفە كە لە كۆتاییدا نەكرا ،رێزلێنانێكی
شایستە بوو لە پلەو پایەی خەلیفە /پێشەوا.
تەنیا لە كۆتاییشدا ،وایان بە باش زانی كە
بیرۆكەی كوشتنی تاوتوێ بكەن ،بە تایبەتیش
ب��ە دەستپێشخەری هەندێك ل��ە كەسە
رقئەستورە مەترسیدارەكانیان ئەنجامدرا ،نەك
لە رێگەی بزوتنەوەیەكی جەماوەری ،بەڵكو
روداوەكە بە شێوەیەكی كتوپڕ بوو وەكئەوەی
روداوێكە لەالیەن كەسانێكەوە ئەنجامدراوە

ك��ە س��ن��وری ح��ەم��اس و هێزی كەسێتیان
تێپەڕاندووە .ئەو روداوە لە رۆژی (یوم
الدار)دا بوو ،ماڵی خەلیفە عوسامن ،كاتێك
كتوپڕ هێرشبەرەكان بڕیاریاندا دەست بە
كارەكەیان بكەن .سەرەتا دەرگایەكی تەختەی
چوونە ژورەوەی��ان سوتاند ،بەوەش هەموو
تەختەی شوێنی چوونەژورەوە سوتان ،بەاڵم
هەڵكوتانێكی زۆر چڕ رووینەدا و هەموویان
هەڵمەتیان بۆ سەر عوسامن نەبرد ،تاوەكو
پارچە پارچەی بكەن .كارەكان بە هێواشی و
پ ێ بە پێ بەڕێوە دەچوون.
عوسامن بەرگری لە خۆی نەكرد ،رێگەی بە
خزمەكانی و الیەنگرە زۆرەكانی نەدا بەرگری
لێبكەن ،بەڵكو خۆی وەكو قوربانیەكی ئامادە
بۆ مردن نیشاندا ،بە تەنیا قورئانی دەخوێند
دوایئەوەی لە خەویدا پێغەمبەری بینی و
داوای لێكرد بچێت بۆالی تاوەكو پێكەوە
رۆژو بشكێنن .ئەوە وێنەیەكی جوانە ،بە
شێوەیەكی كتوپڕ بەرگریكاران لە ماڵەكەی
نەمان ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بكوژەكانی لە
دەرگ��اوە نەچوونە ژورەوە ،بەڵكو وەكو دز
لە رێگەی ماڵێكی دراوسێوە هەڵیانكوتایە
سەر ماڵەكەی .چوونە ناو ژورەكەی عوسامن
و چەندین رمیان لێدا و بە شێوەیەكی
دڕندانە خۆیاندا بەسەریدا .ژمارەیان ()3
ی��ان ( )4ك��ەس زیاتر ن��ەب��وو ،سەردەستە
میرسییەكان و كوفیەك بوون (عەمرو كوڕی
ئەلحمق) ،كە هەندێك لە سەرچاوەكان
ئەویش بە میرسی دەدەنەقەڵەم .ئەو كارە
تیرۆركردنی تاكەكەسی ب��وو ،كوشنت بوو
نەك كارێكی جەماوەری بەكۆمەڵ ،بەاڵم
لە دوای كوشتنی ،جەماوەرەكە دەرچوون
بۆ ئ��ەوەی تااڵنیبكەن .تەرمی عوسامن بە
نهێنی لە شەودا و لە خراپرتین و ناخۆشرتین
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بارودۆخدا بەخاكسپێردرا ،دۆخێك كە پڕبوو
لە رق و كینە .بەو شێوەیە روداوێكی گەورە
و مەترسیدار لە مێژووی سەرەتایی ئیسالمدا
بەرپا بوو ،كە دەرئەنجامەكانی دوای��ی لە
ژماردن نایەن ،روداوی سەرەكی بۆ دابەشبوون
و لێكجیابوونەوەی كۆتایی ئوممەتی ئیسالم.
تەنیا ب��ە رواڵ����ەت ن��ەب��ێ��ت ،عوسامن
قوربانیەكی ب��ارگ��اوی ببوو ب��ە هەموو
توندوتیژی مرۆڤەكان ،چونكە ئارامی و
سەقامگیری لە دوای ئەو تەنیا كەمێك درێژەی
كێشا .بابەتەكە تەواو پێچەوانە بۆوە ،چونكە
لە دوای كوشتنی شەپۆلێكی توندوتیژی
بەرباڵو بەرپابوو ،گەیشتە ئاستی هەرەسهێنان
و لەناوبردنی خۆیی .ئ��ەوە سەرهەڵدانی
شەڕی ناوخۆیی بوو ،لە سەرووی ئەوەشەوە
ئوممەت بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ بەسەر
چەند حزبێكی سیاسیدا دابەشبوو ،پاشان
زۆر درەنگوەخت بۆ چەندین تاقم و گروپ
تەشەنەیكرد ،كە بەگوێرەی مێژووی پێشینەی
ئیسالم و قەناعەتی ئاینی پێكهێرنان ،بەاڵم
گ��رەوی راستەقینە و مێژوویی لە كوشتنی
عوسامن چی بوو؟ ،ئایا تەنیا یەك گرەو و
پاساو لەپشت كوشتنیەوە بوو؟
دەكرێت لەم ب��ارەوە هەندێك ئاماژەی
ق��ووڵ لە دەرەوەی فاكتەری كۆمەاڵیەتی
و خواستی سیاسی رووت ل��ەالی هەندێك
ئاشكرا بكەین .بۆ منوونە ،ملمالنێی نێوان ئاین
و دەوڵ��ەت ،ملمالنێی نێوان ئیمپراتۆریەت
و دیموكراسی ،نێوان پێكهاتەی سەرەتای
موڵكدارێتی و چەمكی ناڕوونی سەروەری
ئوممەت ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ملمالنێیەكی
راستەقینە و بەهێزە .پەالماردەران بە ناوی
ئیسالم و قورئانەوە ،واتا بە ناوی ئاینەوە
لە دژی زێدەڕۆییەكانی عوسامن راپەڕین.
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لەوانەیە لەبەرئەوە بووبێت ،كە بەڕێوەبردنی
ئیمپراتۆریەت و پارێزگاریكردن لێی بە
پێچەوانەی هەموو شێوازێكی دیموكراسیەوە
ب���ووە ،بۆیە ع��وس�مان كەسوكار و خزمە
نزیكەكانی ك��ردووە بە وال��ی و بەرپرسی
ویالیەتەكان ،ئەوانیش نایاران و ناڕازییەكانیان
داپڵۆسیوە ،بەشێوەیەكی شەخسی دڵسۆزی و
پشتیوانی بۆ خۆی درووستكردووە ،هەروەها
لەبەرئەوەی كە بە دڵنیاییەوە دەسەاڵت الدان
و زێدەڕۆییە تایبەتییەكانی بەرجەستەدەكات،
بۆیە عوسامن بە تەنگەتاوی خۆی لەبەردەمیدا
بینیەوە .گەشەكردنی دەوڵەتی ئیسالمی
بۆ دەسەاڵتێكی راستەقینە لە سەردەمی
خەالفەتی عوسامن ب��ەرەو پارێزگاریكردن
لە خودی ئەو دەسەاڵتە ئاراستەی وەرگرت،
لەگەڵ هەموو ئەو ئاماژانەی دەیگرتەوە
ل���ەڕووی مەحسوبیەت و توندوتیژی و
دەوڵەمەندكردن ،وەكو قەڵغانێك بۆ خۆی
بەكاریهێنا ،جگە لە داواكردنی جۆرێك لە
س���ەروەری میللی بۆ چ��اودێ��ری ئیسالمی
راست ،كە لە دوو بنەمادا چڕبۆوە :پیرۆزی
دەق و میسالیەتی پێغەمبەر و ه��ەردوو
خەلیفە ئەبوبەكر و عومەر ،بەاڵم گومانی
تیادا نییە كە گوێڕایەڵی ئوممەت بە درێژایی
( )15ساڵ زیاتر لە پێداویستییەكانی حوكمی
ئیمپراتۆریەت ،دەسەاڵتی خەلیفەی بەرەو
دەسەاڵتێكی پاشایەتی و بنەماڵەیی ئاراستە
كرد ،بەاڵم بەبێ گوێزانەوەی بۆ پشتاوپشت
(وراثی).
ئوممەتێكی لەسەرخۆ و گوێڕایەڵ ،رێكخراو
و دام���ەزراو لە چوارچێوەی سیستمێكی
راوەستاو و سەقامگیردا ،ئەوە میراتی عومەر
بوو ،كە دواج��ار بەبێ پێویستی دەركەوتن
و قەبەكردنی دەس��ەاڵت و فراوانبوون و
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زۆرجار الدانی لێدەركەوتووە .بەو شێوەیە،
لەبەرئەوەی كە ئەزمونی ئیسالمی سەرەتا
نەیتوانی جۆرێك لە چاودێریكردن دابنێت،
بۆیە عوسامن زێدەڕۆیی لە بەكارهێنانی
دەس��ەاڵت��دا ك����ردووە ،لەپێناو خزمەتی
بەرژەوەندییەكانی خۆی و بنەماڵەكەی،
بەاڵم بەو ئاستەی كە چاودێریكردنێكی زمنی
لەالیەن ه��اوەاڵن و كەلتورێكی دیاریكراو
و سوننەتێكی قورس و پڕ لە ماناو ئاماژە
و پشتبەسنت ب��ە كتابی خ��ودا (ق��ورئ��ان)
هەبوو ،بۆیە خەلیفە نەیدەتوانی لە خراپ
بەكارهێنانی دەسەاڵتدا زۆر دوور بڕوات،
لەبەرئەوە بۆ ئێمە روونە كە ئەو زێدەڕۆییانە،
بە ب��ەراورد لەگەڵ ستەمكاریی داهاتوودا
هیچ نییە .راستە كە ناڕەزایەتی قورئانخوێنان
لەالی خۆیەوە بەرەو جۆرێك لە پاشاگەردانی
تەشەنەیكرد ،چونكە ئەوانە دەیانویست بۆ
خۆیان فەرمانڕەوا و والیەكانیان هەڵبژێرن،
خەلیفەش لەبەر دیدی ئەوان تەنیا ،دەبێت
پەسەندییان بكات ،چونكە لە مێشكی ئەواندا
رۆڵی خەلیفە لە بازنەیەكی رەمزیدا وەك
بەرجەستەكردنی ئوممەت قەتیسكرابوو،
بەاڵم قورئانخوێنەكان ئەوسا و لە ئایندەشدا
هیچ تێگەیشتنێكیان ب��ۆ دام����ەزراوەی
چاودێریكردن نەبوو ،جگە لە یاخیبوون و
شۆڕش و هەڕەشەكردن و كوشنت و جیابوونەوە
و لێكرتازان ،سەلیقەیەكی تریان نەبوو.
رۆشنبیری سیاسیان لە ئاستی باكگراوندی
ئەخالقی ق��ورئ��ان و سوننەتی پێغەمبەر
و ه��ەردوو خەلیفەكەدا چەقی بەستبوو،
لەبەرئەوە لە كاتی گەمارۆدانی عوسامن و
لە دوای مردنی ،لە چوارچێوەی خەالفەت
دەرن��ەچ��وون ،هەروەها هیچ پرسیارێكیان
لە ب��ارەی شەرعیەتی سەركردایەتیكردنی

مێژوویی نەكرد .دواجار عەلی دەبێت بە خەلیفە،
قورئانخوێنان چاودێرییەكی فیعلی نەك چاودێری
یاسایی بەسەریدا دەسەپێنن ،لەگەڵ ئەوەشدا
كارەكانی لەگەڵ موعاویە پەكیاندەكەوێت.
لە دیدگا و تێڕوانینی قورئانخوێنانی
سەرەتا و میراتگرانی دواترییان(الفقهاء) بۆ
دەوڵەت ،ناچاربوون لە پێشبینیكردنی چەمكی
دەسەاڵتدا پەنا ببەن بۆ جۆرێكی دیاریكراو لە
قارەمانێتی :ئەو رەوشتبەرزیەی لە پێغەمبەر و
هەردوو خەلیفەكەیدا بەرجەستەبوو ،دەوڵەتی
شایستە و راوەستاو لەسەر ئیلهامی خودایی
یان ئەركی ئەخالقی ،واتا وێنای رەوشتبەرزی
ئەبوبەكر و عومەر كە لە هەژاریدا مردن،
وێنای عومەر كە خەڵكی لە ئامێزی گرت ،بە
تەواوی وێنای دەرەوەی دەوڵەت و سیاسەت.
لەگەڵ رۆژگاردا تێڕوانینەكە زۆر قەبە و گەورە
بوو ،بەرگی میسالیەتی بەبەرداكرا ،بەاڵم هەر
لە سەردەمی عوسامنەوە بوونی هەبوو ،بە
هەموو قورسایی خۆی فشاری درووستدەكرد.
بەهۆی نەتوانین لەسەر بەرجەستەكردنی
دەزگایەكی دیموكراتی ئاڵۆز ،كە بەهۆیەوە
ئوممەت خۆی حوكمی خۆی بكات ،بەاڵم
خەلیفە لەو كارەدا تەنیا یارمەتیدەر دەبێت،
یان بتوانێت فەرمانڕەوا و كاربەدەستەكانی
دامبەزرێنێت و لە نزیكەوە چاودێرییان
بكات .لەسەر شێوەی سەردەمی ئەبوبەكر و
عومەر لەالیەن خەلیفەوە بەپێی خەسڵەتێكی
تایبەت داوای فەزیلەتێكی بێهاوتا كرا ،بەو
هۆیەشەوە پێداگری ك �را لەسەر پێوەری
شایستەیی كەسی (رەوشتبەرزی) .ئیسالم بۆ
ماوەیەكی دورو درێژ لەناو چەندین لەرزین
و ناسەقامگیریدا ژیاوە ،چونكە بە بەردەوامی
ویستویەتی چەمكی دەس��ەاڵت بە چەمكی
رەوشتبەرزیەوە گرێبدات ،هەروەها لەسەر

ئاستی بیرۆكەكە ،ئیسالم بۆ نزیكەی ()1500
ساڵە سەرسامە بە میسالیەتی ئەفسوناوی
دەسەاڵتی تەواو كە زانایانی درەنگوەختی
شەریعەت دەستنیشانیانكردووە بەو پێیەی،
خەالفەتی راس��ت بەرامبەرە بە پاشایەتی،
یان فەرمانڕەوایەتی داهاتوو .هەرچەندە
چوار خەلیفە پێشینەكانی ئیسالم لەالیەن
زۆری��ن��ەوە ب��ە كەسانی دان��ا و عاقڵمەند
دان �راون ،لە نێوانیشیاندا عوسامن و عەلی،
بەاڵم خەواریجەكان تەنیا دانیان بە خەلیفەی
یەكەم و دووەمدا ناوە ،هەندێك لە زاناكانیش
سەدەمی ه��ەردوو خەالفەتی ئەبوبەكر و
عومەر و شەش ساڵی یەكەمی خەالفەتی
ع��وس�مان ب��ە ه��ەن��د وەردەگ�����رن ،چونكە
ئوممەتی ئیسالمی لە سایەی ئەواندا پابەند
بوو بە رەوشتبەرزی (فەزیلەت) ،چونكە
لەو س��ەردەم��ەدا یەكڕیز و یەكگرتوو بوو:
ئەزمونێكی میسالی كۆن بۆی هەبوو تەنیا
خۆی بە شەرعی و راست بداتەقەڵەم ،لەگەڵ
ئەوەشدا كاتێك ئوممەت لەالیەن كەسێكەوە
رابەرایەتی دەكرا ،تەنیا خەمی بریتی بوو لە
رەوشتبەری و دادپ���ەروەری ،بۆیە شەرەفی
خەالفەتی پێ رەوا دەبیرنا و بەدەستیهێنا.
ئەوە عومەری كوڕی عەبدولعەزیزە كە لە
نەوەی داهاتووی بنەماڵەی ئومەوییە ،كە بە
لێهاتوویی خۆی و بە شێوەیەكی شەرعی پلەی
خەالفەت بەدەستدەهێنێت.
ئەو پرسیارەی كە دەكرێت سەبارەت بەوەی
ئایا ئیسالم دەرفەتی خۆی لەگەڵ عوسامن بۆ
بەرجەستەكردنی روحی دادپ��ەروەری و فۆرمێكی
دیموكراتی تەمەندرێژ لەدەستدا بە كراوەیی
دەمێنێتەوە ،یان ئایا پێویستیە سیاسییەكان و رەوشی
ئیمپراتۆرییەتبەدڵنیاییەوەبووەهۆیدرووستبوونی
دەسەاڵتێكی پاشایەتی پاوانحواز و ستەمكارانە؟

بۆچی هەڵگەڕاوە
و یاخیبووەكان،
هەرچەندە هێزییان
هەبوو ،خۆیان
لەسەركار الیان
نەدا؟ بڕوایانوابوو كە
خەالفەت لە خوداوەیە،
تەنیا بەو ئاستەی
كە هەموو شتێكی
لێوە دەردەچێت:
فتوحات ،دەستكەوت
(غەنیمەت) ،دارایی،
پلەو پایەی تایبەتیان.
ئەوان بە شێوەیەكی
تایبەتی لە رێگەی
بەیعەتەوە بەندبوون بە
عوسمانەوە
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-3فیتنەی ژانگرتوو :سەردەمی شەڕ
گرفتە مێژوویەكانی مێژوو
لەپێشینەیی مەرجەعیەتی دینی

مردنی عوسامن بەو شێوازە دڕندانەیە
روداوێكی تراژیدی و مێژوویی بوو .هەر
لەو ساتەوە تراژیدیاكە ئامادە بوو ،كە شێخە
بەڕێزەكەی قوڕەیش ،پێشەوای موسڵامنان،
سیمبوڵی زی��ن��دووی یەكبوونی ئوممەت،
ئەو هاوەڵە بەڕێزەی پێشوو ،كە لە هەموو
الیەكەوە گەمارۆ درا ،ئەو هاوەڵە ترسێرناوە
هەڕەشەلێكراوە ،كە لەالیەن هەمووانەوە
جێهێڵرا ،بە تەنیایی لەبەردەمی رق و كینە و
مردندا خۆی بینیەوە ،بەڵكو تراژیدیاكە ئەو
كاتە ئامادەبوو ،كە رێگەیان نەدا تەرمەكەی
بەخاك بسپێردرێت ،تا ئەو كاتەی كە (ئوم
حەبیبە) ،یەكێك لە كچە مامەكانی عوسامن
و هاوسەری پێغەمبەر و دایكی موسڵامنان
هەڕەشەی ئاشكراكردنی نهێنی پێغەمبەری
خودای بۆ هەمووان راگەیاند ،ئەوەبوو بە
نهێنی و لە شەودا لەسەر پارچەی شكاوی
دەرگ��ای��ەك كە قاچەكانی بەسەریدا شۆڕ
ببوونەوە ،گواستیانەوە و بەخاكیان سپارد.
هەموو ئەوانە دیمەنێكی تراژیدی بوون،
چونكە هێشتا وال��ی و كاربەدەستانی لە
بەرسە ،كوفە و شام گوێڕایەڵی فەرمانەكانی
ب��وون ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی كۆمەڵی موسڵامنان
هێشتا بە بەیعەتپێدانیەوە پابەندبوون،
بەاڵم لە خزمەتیدا نەبوون و لەبەر خاتری
ئەو جیهادییان نەدەكرد ،بەڵكو لەبەرئەوە
دەیانكرد ،چونكە خودا فەرمانی پێكردووە.
هەندێك لە هێزەكان بە پەلە چ��وون بۆ
فریاكەوتنی ،بەاڵم زۆر بە خاوی و لە كاتێكی
درەنگوەخت گەیشنت .س���ەرەڕای ئ��ەوەی
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ئیمپراتۆریەت بەرفراوان بوو ،عوسامن كاتێك
كوژرا نە پادشا بوو نە ئیمپراتۆر ،بەڵكو پێشەوا
و گەورەی ئوممەتی ئیسالمی بوو .ئەو روداوە
لە یەككاتدا بابەتێكی بچوك و گەورەش بوو.
بابەتێكی بچوكە كاتێك كە سەیری دیمەنی
دژواری مردنی دەكرێت ،بابەتێكی گەورە
و مەترسیداریشە ،كاتێك تەماشای ئەو
دەرئەنجامە مەترسیدارانە دەكرێت ،كە لە
ئەنجامی مردنیەوە سەریانهەڵدا ،واتا ئەو
برینەی لەسەر دڵی ئیسالمی پێشینە ،تەنانەت
لە ناوەڕۆكی ئیسالمدا درووستبوو ،بەهۆی
ئەو گێژاوە سەرسوڕهێنەرەوە كە مردنی
عوسامن بەرپایكرد.
كوشتنی پ��ادش��ای��ەك ب��ە ب��ەردەوام��ی
روداوێ��ك��ی ت�راژی��دی و مێژووییە ،چونكە
سامناكە و هەڵگری چەندین ئاماژەی بااڵیە،
لەبەرئەوەی هۆكارێك بوو بۆ بەرپاكردنی
چەند دووبەرەكی و دابەشبوونێكی قووڵ،
بەاڵم عوسامن لە پادشا كەمرتو زۆریش لە
پادشا زیاتر بوو .ئەو هەڵوەشان و لێكرتازانەی
لە ئەنجامی كوشتنیدا روی��دا رانەوەستا،
چونكە قۆناغەكە ،كۆمەڵگە ،بەهاكان و
خودی دەس��ەاڵت هەمووی بارگاوی بوون
بە دین ،لەبەرئەوەش دین یەكێكە لە هێزە
بااڵدەستەكانی مێژوو ،ه��ەوڵ بۆ خودی
پارامێژوویی دەدات ،بۆیە ه��ەزاران ساڵ
رۆڵ��ی كاریگەری لەسەر نەوەكان گێڕاوە.
لەو كاتەشدا رۆڵی خۆی دەگێڕێت لەسەر
هەستكردنی زۆر راستی و دادپ���ەروەری.
مردنی عوسامن لە س��ەرووی تراژیدیاكەی
و كاریگەریە مێژووییەكەی ،تەنیا مانایەكی
سەرپێیی نییە ،هەروەك تیرۆركردنی یۆلیۆس
قەیسەر كارێكی موكمین بوو ،واتە كوشتنی
عوسامن مەترسیدارترین ناكۆكییەكانی
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وروژاند ،لە بارێكدا بووە هۆی دەركەوتنی
ئیمپراتۆریەت و لە بارێكی تریشدا بووە
هۆی سەرهەڵدانی فەرمانڕەوایەتی بنەماڵەی
ئومەوی .بە واتایەكی تر ،كوشتنی عوسامن بە
درێژایی دوو سەدە یان سێ سەدە كاریگەری
و گوشاری لەسەر مێژووی سیاسی هەبوو،
هەروەها ئەو روداوە كاریگەری ئاینیشی
هەبوو كە زۆر بەهێز رۆڵی خۆی گێڕا ،النیكەم
بۆ ماوەی چوار تا پێنج سەدەو تاكو ئیمڕۆش
بەردەوامە لە رێگەی دابەشبوونی ئیسالم
بەسەر سوننە و شیعەدا .لەبەر ئەوە نا كە
كەسایەتی عوسامن بە پێچەوانەی كەسایەتی
عەلی ،كاریگەرییەكی دیار و ئامادەگیان
لەسەر ویژدانی خەڵك جێهێشت ،بەڵكو
بە پێچەوانەوە لە دیدو بیرەوەری كۆمەڵدا
سڕایەوە .ئیمڕۆ هەروەك سەردەمی گەشاوەی
راب���ردووی ئیسالم ،ئیسالمی چ��وار سەدە
پێشینەكەی ئیسالم ،سەرەڕای بوونی چەمكی
عوسامنی ،یەكەم وەك حزب و دووەمیش
وەكو بیروباوەڕ ،بەاڵم لە نێوان هەر چوار
خەلیفەكانی راشیدی دەردەكەوێت ،كە وێنەی
عوسامن لە هەموویان زیاتر سڕاوەتەوە،
ئەوەش چەمكێكی درەنگوەختە.
بەاڵم كوشتنی عوسامن ،بۆ خۆی وەكو
روداوێكی بنەڕەتی بوو ،چونكە بووە هۆكاری
بەرپابوونی زنجیرەیەك كاری زۆر تراژیدی لە
سەردەمی تایبەتی خۆیاندا :فیتنە ،دووبەرەكی
و جیابوونەوە ،شەڕی ئەهلی ،توندوتیژی
فەوتێنەر ل��ەن��او ئوممەت .ل��ە س��ەرووی
ئ��ەوەش��ەوە بە شێوەی ك��اردان��ەوەی یەك
لەدوای یەك ،دابەشبوونی سیاسی و مەزهەبی
گ���ەورە ،كە ل��ەو ملمالنێیانەی س��ەرەت��اوە
درووستبوون ،سەرهەڵدانی دووبەرەكی و
دابەشبوونی سەردەمانی دواتر لە ماوەی دوو

یان سێ سەدەدا .هاوكات لەگەڵ كوشتنیدا
تەواوی زنجیرەی مێژوو ،كتومت لە ناوخۆ و
ناوەخندا دەلەرزێت و دەهەژێت ،بەاڵم با
بڵێین ئەوەی راستەوخۆ لەو قۆناغەدا و لە
پێنج ساڵی یەك لەدوای یەكی هەڵگیرسانی
فیتنەدا بە كوشتنیەوە بەندبوو ،كە هاوكات
بوو لەگەڵ خەالفەتی عەلی (كۆتایی 35ی
كۆچی تا كۆتایی 40ی ك��ۆچ��ی) ،چونكە
كاری مێژوو خۆی منایشكرد ،ئیرت بە ئاشكرا
دەبیرنا ،زۆر بە ڕوونیش پشتی بەو روداوە
ب��ەس��ت��ووە .ل��ە دوای ئ���ەوە ،گەشەكردنی
بارودۆخەكە بە پشتی عەلی نەك عوسامن،
بە شێوەیەكی ناواخنی و لەقاڵبدراو زۆر بە
خاوی جموجووڵی دەكرد ،واتا دەگەڕێتەوە
بۆ كاراكتەرانی تازە و مێژوویەكی بارگاوی
بە قورسایی خۆیی ،بە جۆرێك كە كوشتنی
عوسامن ،تەنیا بە لێكدانەوەی نەبێت وەك
پاساوێك ،مێژوویەكی بەرجەستە نەكرد،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەسەاڵتی بنەماڵەی
ئومەوی زۆر قەرزاری ئەو روداوەیە ،كە بە
شێوەیەكی ئەرێنی لە گرتنەبەری سیاسەتێكی
پادشایانە س��ودی لێوەرگرت و كەڵكی لێ
بینی .قۆناغی سەرهەڵدانی فیتنە گەورەكە،
تەنانەت ب��ەالی مێژوونوسێكی خ��اوەن
رەهەندی زیاترو بێموباالتیی كەمرتیشەوە،
وەك ساتی شڵەژانێكی مێژوویی توندوتیژ لێی
دەڕوانرێت .لەو ساتەدا روداوەك��ان زۆر بە
خێرایی و بە قەبارەیەكی نائاسایی بەرپابوون.
ئەگەر مبانەوێت بە تەنیا گرنگی بە شەڕەكان
ب��دەی��ن ،دەبینین زۆر گ���ەورە و داستان
ئامێزن ،دەچنە خانەی گەورەترین شەڕەكانی
سەردەمانی كۆن .ئەگەر گرنگیش بدەین بە
جۆرو فۆرمی نەیاران و بەشەڕهاتووەكان،
لەناوییاندا (ع��ەل��ی) ئ��ام��ۆزا و هاوەڵی

گەورە و زاوای پێغەمبەر و النیكەم هاوتای
عوسامن بەرچاومان دەكەوێت ،تەڵحە و
زوبێر دەبینین ،كە ئەوانیش لە هاوەڵە
پایەبەرزەكانن و لەو كاتەدا هەموویان كەسە
بااڵكانی ئیسالم و بە مانای وشە لە پێشەواكان
بوون ،هەروەها عائیشە ،هاوسەری چاك و
شایستەی پێغەمبەر ،كچی ئەبوبەكر ،كە لە
نێوان سەرجەم دایكانی ب��اوەڕداران��دا پلەو
پایەی تایبەت و هەرە بااڵی هەبوو ،هەروەها
موعاویە ،نوسەرەوەی پێشووی وەحی ،والی
واڵتی شام و دەوروب��ەری بۆ م��اوەی ()20
ساڵ ،كوڕی ئەبو سوفیان و لە رەچەڵەكی
ب��ااڵی ئ��وم��ەوی .لە س��ەرووی ئ��ەوەش��ەوە،
هەموو ئوممەتی ئیسالمی هەستی دەكرد
پەیوەندیدارە بە ملمالنێكان و تێیانەوەگالون،
سەرەتا لە ئەسحابەكانەوە ،پشتیوانان و
كۆچبەران تا دەگاتە جەنگاوەرێكی نەنارساو،
ئوممەت لە كوێدا كۆببوونەوە ،لە مەدینە،
مەككە ،ب��ەرسە ،كوفە ،ش��ام و میرس ،لە
پانتاییەكی زۆر بەرفراوان ،هەموو پانتایی
دورگەی عەرەبی.
گرەوەكە لەسەر چی بوو؟ بێگومان لەسەر
دەسەاڵت بوو ،بەاڵم چەند بەها و منونەیەكی
بااڵشی گرتبووەخۆ ،كە لە جەوهەردا زۆربەی
دەرب��ارەی ئیسالم بوو .با بڵێین چاوتێبڕین
و ب��ەرژەوەن��دی��خ��وازی��ی��ەك��ان و خواستی
تۆڵەسەندنەوە رۆڵی خۆیان گێڕاوە ،بەاڵم بە
شێوەیەكی ناهۆشیارانە ،یان بە میتۆدێكی
هەمیشە بێدەنگ یان نزیك لە بێدەنگی بووە،
لەكاتێكدا بەها بااڵكانی ئیسالم بزوێنەری
هۆشیار و كاراكتەری رەسەن و راستەقینە و
زۆر بەهێزی كارەكە بوون.
ئەمە لە دیدگایەكی بچوكرتەوە تێڕامانە لە
مێژوو ،كاتێك وەك گەمەیەكی پڕوپووچ بیر

لە سیام هەڵوشێنەرەكانی فیتنە دەكرێتەوە،
كە كەسانێكی بەرژەوەندیخواز و ئامانجدار لە
ژێر پەردەی ئاین پێی هەستاون .موعاویە و
عەمروی كوڕی ئەلعاص ،كە مێژووی عەرەبی
زۆر تانە و تەشەری ئاراستەكردوون ،بەاڵم
رۆژهەاڵتناسیی دژ بە ئیسالم بە بێتاوان
ئەژماری كردوون ،دوو كەس كە لە چاوچنۆك
و بەرژەوەندیخواز زیاتر بوون .النیكەم توشی
سۆزی سیاسی داسەپاو ببوون .لە راستیدا
هەموو خەڵك ب��ەو شێوەیە ب��وون ،بەاڵم
زۆربەیان بە شێوەیەكی سەرەكی و بنەڕەتی
سۆزی ئاینییان بۆ سەر سۆزی سیاسی زیاد
ك��رد .چاكرتین و وردترین مێژوونوسەكان
ناتوانن خۆیان بپارێزن لە راستی كارتێكردنی
هەستی ئاینی لەسەر دەسەاڵتی ئەفسوناوی
ئەو سەردەمە .ئەوەتا تەنیا چارەكە سەدەیەك
ل��ە كۆچی پێغەمبەر دووری����ن ،ئ��ەوەش
ماوەیەكی زۆر نزیكە ،بۆئەوەی ژمارەیەك
لەوانەی لە نزیكەوە هاوەڵێتیان ك��ردووە
و لە ژیاندا ب��وون ،واتا ئەسحابەكانی ،كە
ژمارەیەكیان لە گ��ەورە هەڵگیرسێنەرانی
فیتنەكە بوون ،بایی ئەوەندەش ماوەكە دوورە
كە نەوەیەكی ت��ەواو لەسەر بنەمای رێزو
رەوشتبەرزییان گەورە ببێت و بیرەوەریی بە
گەورەیی مبێنێت .لێرەوە نزیكی و دوورایی
قەتیس دەبێت .بە هەمانشێوەش سەبارەت
بە كتێبی خودا (قورئان) ،كە هەروەك بینیامن
لەالیەن قورئانخوێنانەوە وەكو تاكە مەرجەع
و زۆر بااڵتر لە مێژووی پیرۆزی هاوەاڵن
تەماشاكراوە .شتێكی ئاشكرایە ،كە موسڵامنان
بە درێژایی تەمەنی نەوەكان پێشبینی ئەو
قۆناغەیان كردووە و باسیانكردووە و وەك
قۆناغێكی دینی پوخت تەماشایانكردووە،
كە ناكرێت بە هیچ مێژوویەكی ئاسایی
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تر ب��ەراورد بكرێت .ئەوان لە بیریان بووە
و ئێستاش لە م���ەودای سنوری زاراوەی
ئاینیدا هەر لە بیریانە .گرنگە ئەوە دووبارە
بكەینەوە ،كە ت��ەوژم��ە ئەرتۆدەكسی و
هێرتەقیە گەورەكان یان لە رێگەی فیتنەوە
ی��ان لە ئەنجامی خوێندنەوەی فیتنەوە
سەریانهەڵداوە ،ئەوە بەهۆی بەستنەوەی بە
مێژووی داهاتوو ،مێژووی سێ خەلیفەكەی
ت��ر ،ه��ەروەه��ا لە رێگەی بەستنەوەی بە
میتامێژووی پێغەمبەرایەتی ،بەاڵم هەندێك
لە نوێگەرە ئەوروپییەكان ی��ان نوێگەرە
ئیسالمیە هاوچەرخەكان توشی جۆرێك
لە سەرسورڕمان بوون بەهۆی ئ��ەوەی كە
مێژوو لە رواڵەتدا وەك پوختەیەكی سیاسی،
توانیویەتی بونیادی ئاینی و مەزهەبەكان،
تەنانەت نیمچە ئاینی سەربەخۆی وەكو
شیعەش بەرهەمبێنێت .راستی ئەوەیە كە
شیعەگەرایی ئاینی بە درێژایی سەردەمانێكی
دوورو درێژ لە روانگەی دەستپێكی چەندین
روداوو یەكانگیربوونی چەندین ریتم و هۆكار
بونیاترنا ،ب��ەاڵم ئ��ەوەش راستە كە بنچینە
مێژووییەكەی هەر خەالفەتی (عەلی) و ئەو
ناكۆكی و ملمالنێیانەیە كە لەو قۆناغەدا
رویاندا.
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی گ��ەش��ەك��ردن��ی خ��اوو
لەسەرخۆی شیعەگەرایی ،مەزهەبی خەواریج
بە خێرایی ،لەڕووی جەوهەریەوە چەكدار بە
تایبەمتەندێتی و سیام دیارەكانی لەو قۆناغەدا
پەیدا بوو ،بەاڵم تەنانەت لە دەرەوەی ئەو
راستیە جێگیرە ،راستیەك هەیە كە ئیسالمی
داهاتوو ئەو مێژووەی بە مێژوویەكی ئاینی
داوەتە قەڵەم ،بە راستیش بە تەواوەتی و
بە شێوازێكی سەرەكی هەروا بووە ،چونكە
بواری سیاسی پابەند بوو بە بواری ئاینی.
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ئەم بابەتە تەنیا تایبەت نییە بە ئیسالم،
چونكە جەنگە ئاینییەكانی ئەوروپاش لەسەر
دڵسۆزی و نادڵسۆزی بۆ دەسەاڵتی پاپا ،یان
لەسەر بڕوابوون و بڕوانەبوون بە مەسیحیەتی
خۆرئاوایی رویانداوە .ئایا كامە دەبێتە ئاینی
كاتێك لە میحرابی خۆدێتی تاك دەربچێت؟
ئ��ەوە بە تەنیا بیروباوەڕنییە ،ه��ەروەك
خوداپەرستی بەرجەستەبووش نییە ،بەڵكو
بۆ خۆی مێژوو ،روداو ،تاكەكان ،ئوممەتێك
پابەندێتی بۆ خ��ودای��ە ،بۆ میسالیەت و
فەرمودەكانی دامەرێنەر و پێشەنگیەكەی.
لەوەش زیاتر ئەو لە هەموو ئاستەكانەوە،
ت��ەن��ان��ەت ل��ەس��ەر ئاستی ب��ی��روب��اوەڕ و
خ��وداپ��ەرس��ت��ی ئ��ام��ادەگ��ی ه��ەی��ە ،بۆیە
هەڵەیەكی گەورەیە بچینە ئەو باوەڕەوە ،كە
دینێك لەگەڵ مردنی دامەزرێنەرەكەیدا تەواو
دەبێت ،لەگەڵ پچڕانی ئەو پەیوەندیەی كە
راستەوخۆ بە خوداوە بەستویەتیەوە .ئەو
بەرئەنجامە سەبارەت بە ئاینەكانی تری جگە
لە ئیسالم روونە .سەبارەت بە ئیسالمیش،
هەرچەندە كە دامەزرێنەر بونیادێكی نیمچە
تەواوكراوی جێهێشت ،لەبەرئەوەی كە لە
دوای كۆچكردنی پێغەمبەر ئیرت وەحی پچڕا،
بۆیە رێگە بۆ بیركردنەوە كرایەوە لەوەی
كە الیەنی ئاینی پوخت وەستا ،ئ��ەوەی
مایەوە تەنیا الیەنی سیاسی بوو ،هاوكات
لەگەڵ بڕوا هێنان بە شێوەیەكی ناچونیەك
ب��ەوەی كە ئیسالم دەسەاڵتێكی خودایی/
تیۆكراتی بونیاتنا .لە راستیدا ،ملمالنێكانی
س��ەردەم��ی فیتنە ملمالنێی ئاینی رووت
بوون ،لەبەرئەوەی كە پێغەمبەر لە روانگەی
بانگەواز و پەیامێكی وەرگیراو لە خوداوە
ئوممەتێكی دامەزراند ،بە هەمان چۆنێتیش
فەرمانڕەوایەتیەكی دامەزراند كە خەلیفەكان
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بوونە پارێزەر و میراتگری .هەموو ئەوەی
كە پەیوەندییان بە ئوممەتی ئیسالم ،یەكێتی
و چارەنوسی ئوممەتەوە هەبوو ،بوونە
شێوازێكی ئاینی بااڵو شایستە ،هەروەها
سەبارەت بە دام���ەزراوەی خەالفەت ،واتا
جێنشینی پێغەمبەری خودا بە هەمانشێوە
بوو .سیامی قورئانیی سەردەمی خەالفەتی
عوسامن و دوای سەردەمی ئەویش ،واتە
ئەو خواستەی كە بۆ بەرزكردنەوەی كتێبی
خودا (قورئان) هەبوو ،تا ئاستی كردنەوەی
نهێنییەكانی ،تا سەپاندنی وەكو دەسەاڵتێكی
بااڵ ،تا ئاستی وەرگرتنی بنەماكاكانی ،تەنانەت
ئەو فەرمودانەی تیایدا هاتوون ،هەموو
ئەمانە بە شێوەیەكی ناوەندی پەیوەستە بە
بواری ئاینی .دواجار هاوەڵێتی دەچێتە خانەی
هەمان ئاسۆی عەقڵی و هەستەوەرییەوە،
ئەوەش بە رەگداكوتانی بەپێی بەشداریكردن
لە مێژووی دامەزراندنی ئیسالم ،بەاڵم ئەوەش
راستە كە پیرۆزییەتی پوخت ،مەرجەعیەتی
سەرەتا و هاوبەش لەنێوان هەمووان ،كە
رەتدانەوە و گومان لەسەركردنی ئەستەمە،
ب��ە تەنیا ل��ە ف��ەرم��ودەك��ان��ی خ��ودا و لە
كەسێتی پێغەمبەردا بەرجەستە بووە .بەم
مانایەش ،نە خولیفەكان و نە ه��اوەاڵن و
دایكانی باوەڕداران هیچیان پیرۆز نەبوون،
ئەوان لەو سەردەمەدا خاوەنی دەسەاڵت
و فەرمانڕەوایەتی زۆر گەورە نەبوون .بەاڵم
ئەگەر خەلیفە/پێشەوا خاوەنی دەسەاڵتێكی
دینی تایبەت بە خۆی نەبووبێت ،خاوەنی
شەرعیەتێكی دینی بووە :رابردوو هاوەڵێتی
(الصحبة) ،بەڵێندان لەسەر جێبەجێكردنی
فەرمانەكانی خودا ،فەزڵی خۆیی بە هەمیشە
گەڕانەوەی بۆ دەستكەوت و بەركەوتەی
دینی.

ئەو شەڕانەی كە لە دواییدا رودەدەن ،بە
راستی گرنگی بااڵی ئەو پۆستەیان نیشانداوە،
كە هەرگیز بەو وەسفەی بۆی دانراوە لە دیدی
هیچ هێزو الیەنێكی هەبوو جێگەی گومان نەبوو،
بەاڵم لە ناوجەرگەی فیتنەكەدا ،شەڕ لەپێناو
جێگیركردن و پشتیوانیكردنی شەرعیەتدان بە
عەلی بەڕێوە دەچوو ،كەمرت لەپێناو هێنانەدی
دادپ���ەروەری بۆ عوسامن یان لە دژی ،وەكو
مرۆڤێك و پێشەوایەكی ك��وژراو .ئایا كوشتنی
عوسامن ستەم بوو یان ستەم نەبوو؟ ئایا كوشتنی
ح��ەق ب��وو ی��ان ناحەق؟ ئەمانە ئ��ەو پرسیارە
سەرەتاییانە بوون كە ،پاڵپشت بە فەرمودەكانی
خودا لە مێشكی هەموو جەنگاوەراندا بوو .بە
شێوەیەكی الوەك��ی مەسەلەی شەرعیەتبوونی
خەالفەتی عەلی باسدەكرا ،ئەوەش بەو ئاستەی
كە خەالفەتی عەلی لە دی��دی نەیارانیدا بە
شێوەیەكی ناڕێكخراو بەڕێوەچووە ،س��ەرەڕای
ئەو بارودۆخەی كە كوشتنی عوسامن هێنایە
گ��ۆڕێ .بەمجۆرە دەبینین كە لەو سەردەمەی
ترۆپكی ملمالنێكاندا ،بە چ ئاست و سنورێك
پێداگری لەسەر مەسەلەی پێشەوایەتیكردن
كراوە .بەمشێوەیە ،ئەو هاوكێشەیەی كە بەسەر
گفتوگۆكاندا زاڵە ،تەنانەت ئەگەر دەربارەی پرسی
پێشەوایەتیكردن بووە ،لە بۆتەی دادوەرێتی یان
نادادوەرێتی كوشتنەكە ،بەاڵم بەپێی بیرۆكەی
یەكێتی ئوممەت جواڵوەتەوە .لەو سەردەمەدا
قورئانی خودا و تارمایی پێغەمبەر وەكو بناغەی
سەرجەم ك��اروب��ارەك��ان ،لە ئاسۆدا پڕشنگیان
داوەتەوە ،لەپشتی ئەوەوە هیچ شتێكی دونیایی
نییە ،ئەگەر بێگومان لە ناڕوونییەكانی بازنەی
ناهۆشیاری ،یان تەنانەت لە روونی هۆشیاری
پۆلێك لە سەركردەكانەوە بووبێت لە هەموو
ئاستەكاندا :مەبەست الیەنە دونیەوەیەكە ،واتا
ئارەزوی دەسەاڵتخوازی و حەزكردن بە ملمالنێ.

هەر لێرەوە و لە بوارێكی ئاوەهادا ،هەمیشە
پشكێكی گەورە لە تاریكی و ناڕوونی هەیە ،بەاڵم
كۆمەڵی موسڵامنان كە بەوپەڕی ورە و توندییەوە
لە (الجمل) و (صفین)دا شەڕییانكرد ،لەپێناو ئەو
راستیەدا شەڕییانكرد كە باوەڕییانپێهێنان ،یان
بۆ خۆیان باوەڕییانپێكرد .لەالی خەواریجەكان،
واتا دەرچووان لە ریزی (صفین)« ،خۆشەویستی
سامناك بۆ راستی» گەیشتبووە لوتكە :ئەوە بە مانا
كتومت و پوختەكەی بریتی بوو لە دەمارگیری.

كێشەی سەرچاوەكان

بۆچی ئێستا ،بە تایبەتی لە ئێستادا مەسەلەی
س��ەرچ��اوەك��ان دەخ��رێ��ت��ە ب��ەرب��اس؟ چونكە،
لەبەرئەوەی كە روداوی زۆر و گەورە بەرپا بوون،
مێژوو بە شێوەیەكی ترسناك كرایە مێژوویەكی
نێوخۆیی ،كە لە سەردەمدا شوێنی خۆی هەیە،
س��ەب��ارەت بە دواڕۆژی���ش دی��اری��ك�راوە :شەڕی
(الجمل) ،لە نێوان عەلی لەالیەك ،و نێوان عائیشە
و تەڵحە و زوبێر لەالكەی ترەوە رویدا .شەڕی
(صفین) ،لە نێوان عەلی و موعاویە ،یان ئەگەر
پێامن باشبێت بڵێین لە نێوان خەڵكی و عێراق
و خەڵكی شامدا رویدا ،دواتریش بە ماوەیەكی
كەم داوەریكردن و جیابوونەوەی خەواریجەكان،
پاشان لە دوای ( )5ساڵ (40 35-ی كۆچی)
عەلی دەكوژرێت و جڵەوی دەسەاڵت بۆ ماوەی
( )90ساڵ دەگوازرێتەوە بۆ موعاویە و بنەماڵەی
ئومەوی .بە تایبەتی ئەو ملمالن ێ و ناكۆكیە زۆرو
زەوەن��دان��ە ،بە درێژایی زیاتر لە سەردەیەكی
مێژووی ئیسالم ،چەندین شۆڕشی قەیراناوی و
پشێوییان لە سەردەمی ئومەوییەكاندا بەدوای
خۆیاندا هێنا ،پشتیوانی حزبی خەواریجەكان كرا،
درووستبوونی حزبی شیعە لەگەڵ ئەو تراژیدیایەی
تێیدا ژیا .پێشرتیش گومتان كە لە بەرامبەر هەموو
ئەم روداوانەدا كێرڤی پێداگریكردن لەسەر پرسی

مەزهەبی خەواریج
بە خێرایی ،لەڕووی
جەوهەریەوە چەكدار
بە تایبەتمەندێتی
و سیما دیارەكانی
لەو قۆناغەدا پەیدا
بوو ،بەاڵم تەنانەت
لە دەرەوەی ئەو
راستیە جێگیرە،
راستیەك هەیە كە
ئیسالمی داهاتوو
ئەو مێژووەی بە
مێژوویەكی ئاینی
داوەتە قەڵەم
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شەرعیەتی خەالفەت /پێشەوایەتیكردن بە
شێوەیەكی كەللەڕەقانە ب��ەرزدەب��ۆوە ،كە
دواجار بە شێوەیەكی جوزئی بە سەركەوتنی
عەباسییەكان لە ساڵی (132ی كۆچی749/ی
زایینی)دا چارەسەربوو .بەو جۆرەش مێژووی
شەڕی گەورە ناوخۆ مێژوویەكی بەزەییانەیە،
چونكە بووە روداوە شایستە و جیاوازەكە،
كە لەڕووی سیاسیەوە جۆرێك بوو لە فۆرمی
ناوخۆیی ،چونكە چەمكەكانی ملمالنێ و
هەڵوەشانی لەخۆیدا هەڵگرتووە .لێرەوە
جۆری مێژوویی لەدایك بوو ،هەواڵەكان ،ئەو
هەوااڵنەی كە هەموو راستاندنی زانستی
ئێمە لەسەری بەندە.
ئەو سەرچاوانەی كە راستەوخۆ پشتیان
پێدەبەستین ،دوو ج���ۆرن :دوو كتێبی
سەرەكی سەدەی سێی كۆچی/نۆی زایینی،
ئەوانیش (الطربی و البالذری)ن ،یەكێكیان
دانەری كارێكی گەورەیە دەربارەی مێژووی
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پێغەمبەران و پ��ادش��اك��ان ،دووەمیشیان
دانەری كارێكە كە گرنگی لە كاری ئەوەی
یەكەم كەمرت نییە ،ئەویش كتێبی (أنساب
االرشاف)ە ،لەالیەكی تریشەوە دەتوانین
بگەینە بەدەستهێنانی كارەكانی هەمان
سەردەم ،یان سەردەمی كەمێك دواتر ،وەكو
(الدینوری ،الیعقوبی ،خلیفە بن خیاط ،ابن
االعثم الكوفی ،املسعودی) ،كە من ئەمانە
بە س��ەرچ��اوە الوەكییەكان ی��ان تەواوكار
ن��اودەن��ێ��م ،چونكە ج��ەوه��ەرو ن��اوەڕۆك��ی
زانیارییەكامنان پێكناهێنن .پێویستە كتێبەكەی
(نرص بن مزاحم) بەجیا پۆلێنبكرێت ،چونكە
سەرچاوەیەكی سەرەكیە دەرب��ارەی شەڕی
(صفین) و ئەویش سەرچاوەیەكی كۆنە ،بەاڵم
وەك مۆنۆگرافیا تەنیا پەیوەندیدارە بەو شەڕە،
بەاڵم (الطربی و البالذری) دوو مێژوونوسی
كۆكن لە زانیارییەكانیاندا و بۆ ئێمەیان
گواستۆتەوە ،بەاڵم مێژوونوسە الوەكییەكان

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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كەوتونەتە ژێر كاریگەرێتی ویستی لێكدان
و خۆلێدەربازكردنەوە و كۆمەڵێك گێڕانەوەی
یەك لەدویەكی بەسەرهاتەكامنان پێدەدەن،
بەاڵم گێڕانەوەیەكی كورت و پڕ كەموكورتیە.
ئایا هەریەكە لە (الطربی و البالذری) و تاكو
بەو شێوە چڕو وردەكاریەوە بەسەرهاتەكامنان
بۆ بگێڕنەوە پشتیان بە چی بەستووە ،ئەو
روداوو بەسەرهاتانەی كە دەگەڕێنەوە بۆ
دوو سەدەی رابردووی پێشخۆیان؟( .البالذری)
لە ساڵی 279ی كۆچی و (الطربی) لە ساڵی
309ی كۆچیدا مردوون ،بەاڵم هەردوو شەڕی
(الجمل) و (صفین) لە سااڵنی  36و 37ی
كۆچیدا رویانداوە .ئەوان پشتیان بەو نوسینانە
بەستووە كە لەپێش خۆیانەوە نورساون ،بەاڵم
بە دەگمەن لە تۆماركردنی بەسەرهاتەكاندا
پشتیان بە كلتوری سەرزارەكی بەستووە .ئەو
نوسینانە یان ئەو نامە نورساوانە ئێستا دیارنین،
بۆیە تەنیا لە رێگەی (الطربی و البالذری)وە

نەبێت ناتوانین بگەڕێینەوە سەرییان ،بەم
پێیەش دەتوانین بە پارێزەرانی شایستەی
م���اددەی مێژوویی ن��اوزەدی��ی��ان بكەین.
(الطربی) بە شێوەیەكی جەوهەری پشتی
بە نامەیەك بەستووە كە سەیف بن عومەر
(كۆچكردوو لە ساڵی 173ی كۆچی) دایناوە بە
ناوی (كتاب الجمل ومسیر عائشە و علی)یە
و پەیوەندیدارە بە هەموو ئامادەكارییەكان بۆ
شەڕی (الجمل) و باسیدەكات و تایبەتە بەو
شەڕەوە ،بەاڵم ئەگەر بە شێوەیەكی الوەكیش
بێت ،كەڵكی لە كتێبەكانی تری پێشخۆی
وەرگ��رت��ووە ،وەك��و كتێبی (كتاب الجمل)
ی ئەملەدائنی كە لە ساڵی 215ی كۆچیدا
مردووە .ئەویش لەو چوارچێوەیەدا بەهۆی
زنجیرەیەك گێڕانەوەی سەرزارەكیەوە ،كەڵكی
لە (الزهري) وەرگرتووە ،بەاڵم بە رای من ئەوە
زیاتر لە راستیەوە نزیكە ،كە گێڕانەوەكانی
(الزهري) پەیوەندیدار بە شەڕی (صفین) و
دوای ئەو شەڕەش ،واتا :داوەریكردن ،كێشەی
خەواریج ،هەڵمەتە چەكدارییەكانی موعاویە
و كوشتنی عەلی ،هەمووی لە ماوەیەكی
دیاریكراودا نورساوەتەوە .لێرەدا (الطربی)
ش كەڵكی لە چەند سەرچاوەیەكی نورساو
وەرگرتووە ،كە یەكێكیانی تایبەت كردووە
(ئەبی مەخنەف و مۆنۆگرافیاكەی) تا ئەو
ئاستەی كە بە نزیكی لەناویدا تواوەتەوە،
بەاڵم چەند سەرچاوەیەكی نورساوی كۆنیشی
چنگ كەوتووە ،وەك (كتاب صفین) و كتێبی
(التأریخ الكبیر)ی ئەلواقیدی ،هەروەها
نوسینەكانی (الزهري).
ژمارەیەكی گێڕانەوەی زۆر دەگمەنی
تریش هەن ،كە دەگەڕێنەوە سەر حەدیس،
ب��ەاڵم بەهایەكی مێژوویی كەمیان هەیە،
پەیدابوون بۆئەوەی گێڕانەوەكان بپچڕێنن.

بەمشێوەیە جەوهەری بەڵگاندنی (الطربی)
ك��ە ل��ە ك��ۆت��ای��ی س���ەدەی سێی كۆچیدا
نوسیویەتی ،لەو سەرچاوانەوە دەرچووە كە
لە نێوان ( 120بۆ 200ی كۆچی) نورساون،
بۆیە بە دیدی ئێمە سودێكی مێژوویی بااڵی
هەیە ،چونكە كاتێك نوسینەكانی(الطربی)
دەخوێنینەوە ،لە راستیدا وەكئەوە وایە
نوسینی سەیف و ئەبی مەخنەف بخوێنینەوە
كە لە نێوان سااڵنی ( 140بۆ 170ی كۆچی)
و ( 120بۆ 150ی كۆچی) نورساون ،بێئەوەی
هیچ گۆڕانێك و هیچ دەستوەردانێكی خودی
(الطربی) بەدیبكەین .لەگەڵ ئەوەشدا نازانین
تا چ ئاستێك هەڵساوە بە البردنی سەرگوزشتە
و گێڕانەوە دووبارەكان و نوسینە ناڕوونەكانی
مێژوونوسانی پێشخۆی .حاڵی دڵنیایی ئەوەیە
كە وامان لێدەكات هەڵبستین بە شوێنكەوتنی
واقیعەكە و زۆر لەگەڵی رۆنەچین .ئەمەش
دەك��رێ��ت ب��گ��ەڕێ�نرێ��ت��ەوە ی��ان ب��ۆ توانا
كەسییەكانی (الطربی) لەڕووی كۆكردنەوەی
دەقە هەڵبژاردەكانی ،یان بۆ ئەو جۆرایەتیە
تایبەتیەی ئەبی مەخنەف و سەیف بن عومەر
لە هونەری گێڕانەوەی روداوەكاندا ،ئەمانەش
چەند تایبەمتەندیەكن كە لەالی مێژوونوسێكی
وەك (نرص بن مزاحم) هەستی پێناكەین،
كە كتێبە داستانیەكەی بە ناونیشانی (وقعە
صفین) كە تایبەمتەندی وێژەیی بااڵی هەیە
و ناتوانرێت نكۆڵی لێبكرێت ،بەاڵم بەزۆری
وامان لێدەكات لەناو رایەڵی گێڕانەوەكاندا
ونببین ،ل��ە رێ��گ��ەی ئ��اوڕدان��ەوەم��ان بۆ
دواوە و بەهۆی بوونی الیەنە الوازەك��ان و
دووبارەكردنەوەكانی كە لە ژمارە نایەن.
كتێبە گەورەكەی (الطربی) لە مێژووی
گشتیەوە ه��ەڵ��ێ��ن��ج�راوە ،چونكە بەشە
نائیسالمییەكەی تەنیا وەك��و پێشەكی

سودی لێوەردەگیرێت ،بەاڵم راستی بەشە
عەرەبیەكەی ،بە تایبەتی ئەوەی باسی سەدەی
یەكەمی كۆچی دەكات ،پلەیەكی بااڵی داگیر
ك��ردووە .چەندێك لە قۆناغی سەرهەڵدانی
ئیسالم و س��ەدەم��ی دەس��ەاڵت��ی ئومەوی
دووربكەوینەوە ،چێژو گەشەی زانیارییەكان
كەمرتە .بەو پێیەی كە نوسەر شایەتحاڵی
سەردەمەكەی بووە ،واتا لە نیوەی دووەمی
سەدەی سێیەمی كۆچی ،بۆیە گێڕانەوەكان
وشك و كورمتانان ،بەاڵم بە پێچەوانەوە رەنگ
و وردی و روونی هەموو شتێك زیاترە ،كاتێك
نوسینەكان رۆدەچنە قوواڵیی روداوەكانی
س��ەدەی یەكەمی كۆچی ،ئ��ەوەش لەبەر
ئەوەیە كە س��ەدەی یەكەمی كۆچی زیاتر
لەگەڵ هۆشیاری مێژوویی ئیسالمیدا كۆك
و وەاڵم��دەرەوەی بووە و ئاماژە گەورەكانی
بۆ بەرجەستە كردووە ،بەاڵم بە شێوەیەكی
تایبەتی بەهۆی كاری گەڕان و توێژینەوەی
باشەوە كە مێژوونوسە كۆنە گەورەكانی وەك
ئەبی مەخنەف پێی هەڵساون ،لە تاریكی
دەرچ��ووە .لە كاتێكدا كە كتێبی (الطربی)
بەپێی شێوازی هەواڵیی /دەربارەیی نورساوە،
دەبینین كتێبی (البالذري) بەپێی شێواز و
فۆرمی قۆناغی بنەماڵەیی نورساوە .بەگوێرەی
ناونیشانەكەی بێت كتێبەكە تایبەتە بە بنەماڵە
و خزمایەتی (انساب) ،نەوەك كتێبی مێژوو.
لەگەڵ ئەمەشدا لە دوایین شیكردنەوەدا،
وەك��و كتێبی مێژوویی ئەژمار ك��راوە ،بە
تایبەتی لەو رووەوە ،كە پەیوەندیدارە بە
روداوەكانی سەدەی گەورەی یەكەم ،بۆیە
تەنیا لێرەدا لەگەڵ (الطربی)دا جیاوازە لە
رووی رێكخستنی بابەتە مێژووییەكان.
روداوە گەورەكانی وەك :شەڕی (الجمل)،
شەڕی (صفین) ،شەڕی نەهرەوان ،ساڵ بە

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )59 - 58ساڵی سیانزەیەم

127

ساڵ گێڕانەوەیان بۆ نەكراوە ،بەڵكو لە رێگەی
ئەو بەشەی بۆ بەسەرهاتی عەلی دان�راوە
باسكراوە ،كە بە هەمانشێوە لە رەچەڵەكی
بەنی هاشم پۆلێنكراوە .وەلحاڵ هەر سەبارەت
ب��ەو روداوە گ��ەوران��ەی كە لە سەردەمی
ئومەوی رویانداوە ،ئەوانەی پەیوەندیدارن
بە بەسەرهات و رەچەڵەكی موعاویە ،یەزید،
عەبدوملەلیك .لێرەشدا كتێبی (انساب) لەگەڵ
كتێبی (التأریخ)دا لەڕووی جۆری مێژوویی
جیاواز و ناكۆك نییە ،بەڵكو لەڕووی چۆنێتی
بەكارهێنانی سەرچاوەكانی سەرەتا و چۆنێتی
گواستنەوە و رێكخستنی لەگەڵیدا جیاوازە.
بینیامن كە (الطربی) لە ماوەیەك یان لە
قۆناغێكی دیاریكراودا ،كتێبێكی لەوانەی تر
جیاكردۆتەوە .بۆ منوونە :لە شەڕی (الجمل)دا
كتێبی سەیفی بە باشرت داناوە ،بەاڵم سەبارەت
بە شەڕی (صفین) كتێبی ئەبا مەخنەفی بە
باشرت داناوە ،هەروەها سەبارەت بە فتوحاتە
عەرەبیە گەورەكان سەیف لە ئینب ئیسحاق
بە باشرت دان��اوە .سەبارەت بە شۆڕشەكانی
شیعە و هێزە دەرەكییەكان كە مێژووی
ئومەوییەكانی لەرزاند( ،الطربی) كتێبەكەی
ئەبا مەخنەفی بە باشرتین داناوە ،بێئەوەی بە
تەواوەتی ئەوانەی تر پشتگوێ بخات ،بەڵكو
لە رێگەی كەمكردنەوە لە پێگەو كاریگەری
ئەو سەرچاوانە و وەرگرتنیان وەك سەرچاوەی
بە كەڵك و پشتیوان ب��ۆی .لە بەرامبەردا،
پێدەچێت (البالذري) نوسەرێكی ئینتیقایی
بووە .ئەو پشتی بە ئەبی مەخنەف بەستووە
هەروەك چۆن پشتی بە ئەملەدائنی بەستووە،
هەروەها پشتی بە (عوانە) و ساڵحی كوڕی
كیسان بەستووە .لەپشت دەس��ت��ەواژەی
(وتیان) بە ئامادەگی رای هەموو گێڕەرەوە
كۆنەكان هەست بەمە دەكەین.
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ب��ە رواڵ����ەت ،س��ەدەم��ی ت��ۆم��ارك��ردن و
هۆنینەوەی نوسینەكان دەگەڕێتەوە بۆ
سەردەمی عەباسییەكان لە نێوان سااڵنی
( 130و 140ی كۆچی) ،واتا سەدەیەكی تەواو
لە روداوە گێڕدراوەكان دامان دەبڕێت .ئەمە
مانای وا نییە كە لە سەردەمی ئومەوییەكاندا
هیچ هەوڵدانێك بۆ كۆكردنەوەی بابەتەكان
و تۆماركردنیان نەبووە ،بەڵكو مانای ئەوە
دەگەیەنێت ،كە ئ��ەو هەوڵدانانە ك��ەم و
سەرەتایی بوون و ئەنجامەكانیان سودی زۆر
كەمیان گەیاندووە بە ب��ەراورد لەگەڵ ئەو
هەواڵنەی لە دواییدا دراون ،ئەو هەواڵنەی
كە لەسەر ئاستی توێژینەوەی كۆنرت لە بارەی
راب��ردووەوە ،راستاندن و بەڵگاندیان زیاتر
رەسەنایەتی تیادا بووە ،چونكە دەگەڕێنەوە
سەر ( )5جۆر سەرچاوەی جیاواز :كتێبەكانی
(االنساب) ،كتێبەكانی (االخبار) ،كتێبەكانی
(املغازی والسیرة) ،بەشی (الفتوح) و بەشی
(تاریخ الخلفاء) .لە بنەڕەتدا و لەسەر ئاستی
كۆكردنەوەی س��ەرزارەك��ی یان لە رێگەی
سەرەتای نوسینەكانی سەردەمی ئومەوی
یەكەم بە تەواوەتی ،ئەگەری ئەوە هەیە
یەكەمجار كتێبەكانی (االنساب) و (املغازي)
دەركەوتنب ،هەروەها بە تایبەتی كتێبەكانی
(االخبار) كە رێگەی (االنساب)وە گەشەیان
كردووە .ئەگەری زۆر هەیە لە دوای فیتنەی
دووەم ل��ە ن��ێ��وان (-73 63ی ك��ۆچ��ی)دا
هۆشیاری مێژوویی پەیدابووە و دەستكراوە بە
پیاچوونەوە و توێژینەوە لەسەر روداوەكانی
راب��ردووی��ەك ،كە تەمەنی ( )30ساڵ بووە.
پۆلێنی ج��ۆری (االخ��ب��ار) ،بە شێوەیەكی
تایبەتی دەربڕی هۆشیاری مێژوویی سیاسیە،
چونكە لە م��اوەی كەمی نێوان  70و 80ی
كۆچیدا ،ئ��ەوان��ە دەرك��ەوت��ن كە ئەركیان
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كۆكردنەوەی زانیاری و هەواڵەكان بوو بە
شێوەیەكی سەرزارەكی رووت ،هەندێكیان
تایبەمتەندێتیان تێدا وەرگ���رت و بوونە
پیشەگەر( .الشعبی) ،ئەو ریشسپیە بەڕێزە
بوو كە لە ساڵی (105ی كۆچی)دا مردووە،
لە هەموویان زیاتر دیاترو پڕ زانیاری بوو.
ژمارەیەك لە گێڕانەوەكانی ئەبی مەخنەف
و و سەیف و ئەملەدائنی سەرچاوەكەیان بۆ
(الشعبی) دەگەڕێتەوە نەك بۆ هەر كەسێكی
لەو دوورتر ،چونكە سەرچاوەیەكی مێژوویی
بەبەهایە ،هەروەها دەكرێت باسی (السائب
الكلبي) بكەین ،كە لە تەمەنێكی زوو لە ساڵی
144ی كۆچی مردووە ،جگە لە باسكردنی (ايب
الجناب الكلبي) كە بە نزیكی لە هەمان ساڵدا
مردووە ،بەاڵم ماوەی تەمەنی یەك نەوە لە
نێوان (الشعبي) و ئەو دوانەی دواییدا هەیە.
ئایا مێژووی گەشاوەی راب��ردوو لە كام
قۆناغدا نورساوە؟ ئایا لە كام قۆناغێكی تردا
داڕێژراوە و بونیاترناوە؟ كاتێك كە لێكۆڵینەوە
كە كۆنرتین هەواڵنوسەكان دەكەین ،واتا
خودی ئەبی مەخنەف ،توشی سەرسوڕمان
دەبین دەربارەی زۆری پایەكانی( :الشعبي،
مجالد بن سعید ،عبدالرحمن بن ابی الكنود،
فضیل بن خدیج ،اب��و الجناب الكلبي).
راستەوخۆ لە دوای ئەمانەشەوە لە كاتی
باسكرنیدا شایەتحاڵێك دێت ،كەوا پێویستە
ببێتە زنجیرەی سەرەكی و یەكالكەرەوە لە
زنجیرەی بەسەرهاتەكەدا ،كە بەالی منەوە
كاراكتەرێكی الوەكیە ،بەڵكو دەكرێت لە
كاتی پێویست بەكاربهێرنێت .س��ەرەڕای
ئەوەش كاتێك ئەبی مەخنەف دەگەڕێتەوە
سەر (الشعبي) بە تەنیا لە ئاستیدا هەڵوەستە
دەك��ات و ئەوە ئاشكراناكات كە لە پشتی
ئاسۆیە ،ئەمە لە كاتێكدایە كە (الشعبي)

ب��ەش��داری لە شەپۆلە لەرزێنەرە گەورەكانی
شەڕی ئەهلی نەكردووە( .الشعبي) بە پلەیەكی
بااڵ سەر بە زانست دۆستان بوو ،ئەوانەی كە
شەپۆلی پڕوپاگەندەی بەكۆمەڵ لەالیەن مرد،
ئەوانیش لە چەند سەرچاوەیەكی پەرشوباڵوەوە
كۆیانكردنەوە و رێكیانخسنت و بۆیان گواستینەوە.
ئەوانە خەڵكانێكن گریامنە دەكرێت كە لە نێوان
سااڵنی  80و 120ی كۆچیدا چاالك بوون ،بەاڵم
سەرچاوە رەسەنەكانی مێژووی رابردوو ،توانراوە
لەناو كۆمەڵی خێڵەكی و بنەماڵەییدا پارێزگاری
لێبكرێت ،بەاڵم كەلتوری خێڵەكی تەنیا پارێزگاری
لە ن��اوی قارەمانەكان و داستانەكان ك��ردووە.
تێڕوانینی گشتی بۆ كاروانی روداوە گەورەكان
پێدەچێت لە كوفە لەالیەن بااڵدەستانی زۆر
كۆنرتی پاراستنی بیرەوەری بەكۆمەڵ كۆكراوەتەوە
و داڕێژراوە ،ئەوانەی كە تەنیا یەك پشت (نەوە)
لە شەڕی ئەهلی دایبڕیون ،لەبەرئەوە ئێمە ئەو
سەرنجەمان دەپارێزین ،كە هەیە لەپشت ئەو
هەموو جیاوازییانەوە ،كە بەهۆی زۆری گێڕانەوە
زۆرو جۆراوجۆرەكانەوە هیالكامن دەكەن ،واتە
بوونی یەك فۆرمی سرتاكچەری سەرەكی روداوو
بەسەرهاتەكان .ئەوەشی كە دەمێنێتەوە تەنیا
وردەكاری و رۆچوونی زۆرە .لەبەر ئەوە دەكرێت
قسەبكرێت لەسەر عەبەسیەتێكی دیاریكراو بۆ
رەخنەگرتنی دەرەكی گێڕانەوەكان ،واتا فۆرمە
جیاوازەكان.
كەواتە لە بنەڕەتدا و لە ئاستی یەكەمدا
رابردوویەكی هاوبەش ،واتە لە ئەنجامی كاری
زانست دۆستە ن��ەن��ارساو ی��ان (ن��ادی��ارەك��ان)
مەعریفەیەك درووستبووە ،جگە لە (الشعبي)
كە كەسێكی زۆر بەناوبانگە .لە كاتێكی تردا
گ��ێ��ڕەرەوەی بەسەرهاتەكان ،كە هەستاون بە
ئەركی داڕشتنەوەیان دەركەوتوون ،لەو كاتەشدا
روپێویی تاكەكەسی س��ەری��ه��ەڵ��داوە ،وەك:

محەمەد كوڕی نوەیرە ،تەڵحە كوڕی ئەعلەم
ئەلحەنەفی ،كە هەردوكیان سەرچاوەی بەرهەمی
باوەڕپێكراوی (سیف بن عمر)ن ،هەروەها
سەبارەت بە كارەكانی (مجالد بن سعید ،محمد
بن السائب الكلبي ،ابن الجناب الكلبي ،صالح بن
كیسان ،عمر بن سعد ،عمرو بن شمر) ،كە نەرس
بن مزاحم سەرتاپای كتێبەكەی بە پشتبەسنت بە
زانیارییەكانیان نوسیوە .ئەم ن��ەوەی دووەم��ە،
كە لە نێوان ساڵی (140-100ی كۆچی) چاالك
بوون ،دركیان بە قۆناغی داڕشنت و تۆماركردن و
گواستنەوەی گەنجینەی كارەكانیان بۆ نەوەی
مێژوونوسان/نوسەران نەكردووە .ئەبی مەخنەف
كە لە ساڵی (157ی كۆچی) یان پێشرت مردووە(
) ،وەك منوونەیەكی ك��ۆن خ��ۆی ل��ەن��او ئەم
نەوەیەدا دەبینێتەوە ،لە كاتێكدا كە مێژوونوسان،
گێڕەرەوەكان و خاوەنی كتێبەكانی (املغازي) یان
(االنساب) ،جگە لە ئینب ئیسحاق كە لە ساڵی
(150ی كۆچی) مردووە ،هەموویان سەر بە نەوەی
داهاتوون لە دەروربەری سەدەی سێیەم .سەیف
لە ساڵی 173ی كۆچی و (نرص بن مزاحم) لە
ساڵی 212ی كۆچیدا مردوون .هەریەكە لە هیشام
ئەلكەلبی و ئەلواقیدی و ئەلهەیسەم بن عەدی
لە سااڵنی  204و  207و 206ی كۆچیدا مردوون.
گرنگی ئەبی مەخنەف دووس��ەرەی��ە :بە پلەی
یەكەم بووەتە خاڵی پەیوەندی نێوان گێڕەرەوە
گەورەكان و گەورە مێژوونوسانی داهاتوو ،لە
سەردەمی ئومەویشدا كە لەناو روداوەكانیدا
ژی��اوە لە هەموو ئەوانەی تر زیاتر رۆچ��ووە و
قاڵبۆتەوە ،دواج��ار ئەو ئەنجامدەری كارێكی
هەواڵیی گەورەیە لە ( )24مۆنۆگرافیا پێكهاتووە
و روماڵی ( )130ساڵی مێژووی ك��ردووە ،هەر
لە فەتحكردنی عێراقەوە تا دوایین شۆڕشەكانی
خەواریج لە سەردەمی ئومەوییەكان .رەچەڵەكی
ئەبی مەخنەف دەچێتەوە سەر بنەماڵەی (االزد)

تراژیدیاكە ئەو
كاتە ئامادەبوو،
كە رێگەیان نەدا
تەرمەكەی بەخاك
بسپێردرێت ،تا
ئەو كاتەی كە (ئوم
حەبیبە) ،یەكێك
لە كچە مامەكانی
عوسمان و
هاوسەری پێغەمبەر
و دایكی موسڵمانان
هەڕەشەی
ئاشكراكردنی
نهێنی پێغەمبەری
خودای بۆ هەمووان
راگەیاند
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ی پیرۆز ،بنەماڵەی ئال مەخنەف .باپیری
باوكی كە ناوی مەخنەف كوڕی سەلیم بووە،
لەگەڵ یەكێك لە مامەكانی باوكی بەشدارییان
لە شەڕی (صفین) ك��ردووە ،بەاڵم مامێكی
تری باوكی بە ناوی عەبدولڕەحامنی كوڕی
مەخنەف لە سەردەمی حەجاج لە كوفە
(نزیكەی ساڵی 75ی كۆچی) ،یەكێك بوو لە
خانەدانەكان و فەرماندە سەربازییەكان و لە
شەڕەكانی دژ بە خەواریجەكان كوژراوە.
ئاشكرایە كە جۆرێك پەیوەندی لە نێوان
درێ��ژی تەمەن و گواستنەوەی هەواڵی
مێژووییدا هەبووە .بۆ منوونە (الشعبي) زۆر
ژیاوە و تەمەنی درێژبووە ،هەروەها محەمەد
كوڕی ئەلسائب ئەلكەلبی و هیشامی كوڕی
تەمەنیان زۆر بوو .پێدەچێت (ئەبو مەخنەف)
بواری هەبووە زۆر بژی ،بێئەوەی بگاتە ئاستی
داماوی ،بەاڵم ئایا ئەبی مەخنەف هەروەك
(ڤلهاوزن) باسیدەكات لە كاتی شۆڕشی (ابن
االشعث)دا لە نێوان ساڵی -83 82ی كۆچی
پیاوێكی پێگەیشتوو بووە؟ ئینب مەخنەف
هەرگیز بابەتی ئەو روداوانەی نەگێڕاوەتەوە
كە راستەوخۆی بینیویەتی ،بەڵكو لەوەدا
پشتی بە ئینب ئەلسائب و ئەوانیرت بەستوە،
ه��ەروەه��ا ئ��ەو زان��ی��اری و ه��ەوااڵن��ەی كە
دەربارەی (الشعبي) گێڕاویەتیەوە راستەوخۆ
نین ،بەڵكو لە رێگەی (مجالد بن سعید)وە
وەریگرتووە .كاتێك منداڵ بوو كەوتۆتە ژێر
كاریگەری و فۆرمی بارودۆخی سەردەمی
رابردوو ،بەاڵم بە گشتی تا دوای ساڵی (100ی
كۆچی) دەستی نەكردووە بە كۆكردنەوەی
ه��ەواڵ و زانیارییەكان ،پێشدەچێت لەوە
دواوەت��ر دەستی پێكردبێت .ئاشكرایە كە
ئەبی مەخنەف ژیاوە تاكو شۆڕشی زەیدی
ك��وڕی عەلی ل��ە كوفە ل��ە ساڵی (122ی
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كۆچی) بە چاوی خۆی بینیوە ،چونكە بەب ێ
هیچ نێوەندێك بەسەرهاتەكانی گێڕاوەتەوە.
كاتێك دەستیكردووە بە كۆكردنەوەی هەواڵ
و زانیارییەكانی دەربارەی عەلی كوڕی ئەبی
تالیب لە ساڵی (40-35ی كۆچی) ،نێوانی ئەوو
روداوەكان ( )70ساڵ بووە ،ئەوەش ماوەیەكی
هێندە زۆر نییە ،لەبەرئەوەی كە پێشینە
زانیاری دەربارەی هەبووە .هێندەی بابەتەكە
پەیوەندی بە ماوەی زەمەنیەوە هەیە ،هێندە
پەیوەندی بەو چاودێریكردنەوە نییە كە
نزیكە دەوڵەتی ئومەوی بەسەر ئەوجۆرە
گ��ەڕان ب��ەدوای راستیانەیدا سەپاندبێت،
چونكە پەیوەندیەكی پتەوی بە سیاسەتەوە
هەیە .بەو پێیەش گریامنە دەكرێت ،كە
زمان و پێنوسەكان دەستیان بە وتن و نوسین
نەكردووە تا كاتی وەرگرتنی كاروبارەكانی
خەالفەت لەالیەن رەچەڵەكی بنەماڵەی
نوێوە .گومان لەوەدا نییە ،كە عەباسییەكان
هەستیان بە پێویستیەكی زۆر ك��ردووە بۆ
راستكردنەوەی ئەو دیدگا مێژووییەی رابردوو
كە ئومەوییەكان بە توندی لەدەستیان داوە.
ئەبی مەخنەف دەیتوانی دەربارەی مێژووی
پێش ساڵی 132ی كۆچی ك��اغ��ەزی زۆر
رەشبكاتەوە و هەواڵ و زانیارییەكانی تێدا
كەڵەكە بكات ،بەاڵم من پێموانییە كتێبەكانی
لەپێش سەردەمی عەباسیدا نوسیبێت.
هەرچەندە منیش وەك��و ڤلهاوزن زۆر
پێداگریم لەسەر كەسایەتی ئەبی مەخنەف
ك���ردووە ،لەبەر ئ��ەوە نییە كە لە رێگەی
(الطربی)وە كاری گشتگیرتر و تەواوكراوی
دەرب��ارەی ئەو ملمالنێ سیاسی -دینییانە
جێهێشتووە كە س��ەدەی یەكەمی كۆچیان
هەژاند ،بەڵكو لەبەر ئەوەیە كە ئەو كارە
كۆنرتە .مێژوونوسە گەورەكانی ئیسالم ،سێ
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دامەزرێنەرەكە كە بریتین لە ئەبی مەخنەف
و ئەملەدائنی و ئەلواقیدی ،بەاڵم ئەم دوانەی
دوایی كە ( )50ساڵ لەدوای ئەبی مەخنەف
م��ردوون ،نەیانتوانیوە بە شێوەیەكی دیارو
بەرچاو لە سەردەمی زۆر كۆنرتدا رۆبچن.
ئەلواقیدی لە بارەی مێژووی روداوەكانەوە
بە شێوەیەكی بەرچاو وردترە ،بە شێوەیەكی
تایبەتی گرنگی بە غەزاكانی سەردەمی
پێغەمبەر داوە .زانیاری سەرەكی هەیە ،وەكو
هەواڵەكان دەرب��ارەی داوەری��ك��ردن ،تەنیا
لە رێگەی كەناڵی ئەبی مەخنەف نەبێت
بۆمان نەگوازراوەتەوە .هەرچەندە راستە كە
گێڕانەوەی ئەبی مەخنەف دەربارەی شەڕی
قارەمانانەی (صفین) لە مانا ئیغریقیەكەیدا،
بە بەراورد لەگەڵ گێڕانەوەی (نرص بن مزاحم)
كەمرت چ��ڕوپ��ڕی دەرب���ارەی روداوەك���ان و
كەسەكان تێدایە ،بەاڵم راستگۆیی و متامنەی
زیاتری تیادا بەدیدەكرێت ،هەرچەندە ئەو
قسەیەش راستە كە چەندێك مێژوونوس
لە روداوەك��ان��ەوە دوور بێت ،ئەوەندەش
تیری زیادە پێوەنان زەقرتە .لەگەڵ ئەوەشدا
جیاوازیەك دەبیرنێت ،ئەوەیە كە مێژوونوسە
زۆر كۆنەكان ،ئەوانەی كە كەلتور رابردویەكی
پەرشوباڵوی لێ وەرگرتوون ،كەمرت متامنەیان
پێدەكرێت ،چونكە هیچ گرنگیپێدانێكی
رەخنەیی و روحیەتی توێژینەوەیان دەربارەی
سەردەمەكە تێدا بەدیناكرێت.
راستە كە ئەبی مەخنەف و سەیف و ئینب
ئیسحاق و ئەلواقدی و ئەملەدائنی ،هەموویان
گ��وێ��زەرەوەی زانستی پێشوون ،كە لەالیەن
چەندین پیشەگەری نەنارساو لە نێوان سااڵنی
 70بۆ 100ی كۆچی دان��راوە ،ب��ەاڵم رۆڵیان
سنوری نهێنی نەرێنی زۆر تێپەڕاندووە ،چونكە
ئەوەی دەستیانكەوتووە كەرەستەیەكی خاوی،

سەرزارەكی ،ناچونیەك بووە ،بەڵكو بریتییە لە
كۆمەڵێك هەواڵ و زانیاری لێكهەڵوەشاوە .ئەوان
هاتوون لەڕووی هەڵبژاردن ،پااڵوتن ،رێكخسنت،
پۆلێنكردن و دەرهێنانەوە كارێكی تەواوییان
ئەنجامداوە .لە سەرەتاوە وەك هەواڵساز
كارییان ك���ردووە ،ب��ەاڵم كاتێك قسەكانی
ئەو كەسە یان ئەوەیرتمان بۆ دەگێڕنەوە،
پێنوسەكەیان دێتەگۆ و قسە دەكات .تاكێتی
ش��ێ��وازی ئەبی مەخنەف ل��ە ه��ەم��وو ئەو
بابەتانەدا ،كە گواستویەتیەوە دیارو پڕشنگدارە،
لەو هەواڵەدا كە هاوپێچی روداوەكەیە ،لە
گفتوگۆكانی نێوان الیەنە ناكۆكەكان و ئەو
گوتارانەی كە بە گشتی بۆ عەلی و موعاویە
یان كەسانی تر دەگەڕێتەوە .بە هەمانشێوە
لەالی سەیف كوڕی عومەر هەروایە .لەبەر
ئەوە شتێكی باو نییە كە گوتار و گفتوگۆ و
دیالۆگەكان بە شێوەیەكی حەرفی وەربگێرێن،
ب��ەاڵم ئ���ەوەی ك��ە دەمێنێتەوە و جگە لە

سرتاكچەری روداوەكان شیاوی وەرگرتنە ،بریتیە
لە فەزایەكی فكری و عەقڵمەندانەی دیاریكراو.
كاتێك هۆمیرۆس لە سەدەی هەشتەمی پێش
زاین نورسا ،بۆ خۆی بونیادێكی مێژووییە بۆ
هەردوو سەدەی نۆیەم و دەیەم دەگەڕێتەوە.
هەریەكە لە ئەبی مەخنەف و سەیف و
عومەری كوڕی سەعد كاتێك نوسینەكانیان
لە نێوان (150 120-ی كۆچی)دا نوسی ،كە
بوونەتە پشتیوانی متامنەپێكراوی (نرص بن
مزاحم) ،بەڵكو ئەوانیش پشتیان بە جیهانی
سەدەی یەكەمی مێژووی ئیسالم بەستووە،
بۆیە نوسینەكانیان دەربڕینی واقیعی عەقڵی،
كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و كەلتوری سەردەمەكەی
خۆیان نییە ،بەڵكو بەسەرهاتەكانی جیهانی
سەردەیەكی پێشخۆیان بەرهەمهێناوە ،ئەوەش
مانای دانپێدانانە بە ئەندێشەیەكی مێژوویی
راستەقینەی ت��ەواو بە فۆرمی لێهاتوویی لە
گێڕانەوەی مێژوو ،بە تایبەتی لەالی ئەبی

مەخنەف ل��ەڕووی توخنكەوتنی جیاوازیە
مێژووییەكان.
لە باسكردنی ش��ەڕی (صفین)دا ،ئەبی
م��ەخ��ن��ەف خ��ۆی ل��ە ق��س��ەك��ردن لەسەر
خانەدانەكانی ع��ەرەب دەپارێزێت ،بەاڵم
كاتێك دێتە سەرباسی شۆڕشەكانی سەردەمی
ئومەوی ،بە شێوازێكی بەرچاو لەسەر شانۆی
رووداوەكاندا دیارییان دەكات .هەموو شتێك
پێویستی بە بیركردنەوەیە ،بەاڵم خانەدانەكان
بە ك��ردەوە لە س��ەردەم��ی ئومەوییەكاندا
بە ویستی سیاسی خۆیان وەك هێزێكی
كۆمەاڵیەتی رێكخراو دەرن��ەك��ەوت��وون .لە
الیەكی ترەوە بۆ ئەوەی (الطربی) حەدیسە
هۆشدارییەكانی پێغەمبەر كە پەیوەندیدارە
بە عەماری كوڕی یارس باسبكات ،وا پێویستی
كردووە گێڕانەوەی ئەبی مەخنەف ببڕێت،
ب��ەوەش ب��واری لەبەردەم ئەو نوێگەرانەدا
ك���ردۆت���ەوە ك��ە ل��ە زن��ج��ی��رەی س��ەرچ��اوە
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پشتپێبەسرتاوەكاندا دەگ��ەڕێ��ن��ەوە سەر
خودی پێغەمبەر .لێرەدا كارێكی گونجاوە
كە رایەكی ب��اوی جێگیر ب��ەدرۆ بخەینەوە
كە بە درێژایی كەلتوری ئیسالمی بۆ ماوەی
نزیكەی ( )1500ساڵە هەیە .ئەو نوێگەرانەی
كە لەناو ئەو كەلتورەدا پێگەو پلەیەكی
گ��ەورەی��ان داگ��ی��رك��ردووە ،بە ب��ەردەوام��ی
ویستویانە ل��ە ب��ەه��ای ئ��ەو مێژوونوسە
ئەتنۆگرافییانە كەمبكەنەوە ،كە زانستی
رابردوویان دام��ەزران��دووەو گێڕاویانەتەوە
و رێكیانخستووە ،ئەوانەی كە بەبێ ئەوان
نەماندەتوانی هیچ شتێك دەربارەی رابردوو
بزانین ،ه��ەروەك بواریش نەدەبوو بۆ هەر
پەیوەندی بەستنێك لەگەڵ مێژوو ،بەڵكو بوار
نەدەبوو بەئایدۆلۆجیا ئاینییەكانی داهاتوو
ئەنجام بدرێت .ئایا پێویستە ئەو دژایەتی و
كەمبینیە لەالیەن نوێكەرەوەكانەوە بخرێتە
پاڵ ئەو پێگە زۆر الوەكیەی ،كە هەواڵسازە
پێشینەكان لە ئاسۆی كەلتوری عەرەبیدا
داگیرییان كردووە؟ سەبارەت بە ئەلواقیدی
كە ناوبانگی دەركردووە ،ئایا چەند كەس لە
لەبیركراوان و ئەوانەش هەن ،كە بە ستەم
ناوییان لەبیركراوە :ئەبی مەخنەف ،سەیف
كوڕی عومەر ،عوانە ،ئینب ئیسحاق ،نرص بن
مزاحم و تەنانەت هیشام كوڕی ئەلكەلبی ،ئەو
ئەنرتۆپۆلۆژیا ئاستبەرزە؟ لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو
پیاوانە بوون كۆكەرەوە ورەبەرزەكانی كەلتوری
مێژوویی عەرەبی و پارێزگاران لە بیرەوەرییە
بەكۆمەڵەكان و چوارچێوەیان بۆ داڕشت ،بۆیە
بەبێ ئەوان ،هەرگیز نە مێژووی ئیسالمی و نە
پرۆسەی بە ئایدۆلۆژیكردنی حزبەكان و هێزو
مەزهەبەكان ،بوونیان نەدەبوو .بەرلەوەش،
بەبێ ئ��ەو كۆمەڵە بچوك و ن��ەن��ارساوە لە
گێڕەرەوە پێشینەكانی ئەو بەسەرهاتانەی كە
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هێشتا سەرزارەكین ،بێگومان دابڕان لەگەڵ
رابردوودا بە تەواوەتی دەبوو .وەلحاڵ ئەوەی
كە ئەو پیاوانە بۆ ئێمەیان گواستۆتەوە و
لەناو كتێبەكانی گەورە كۆكەرەوەكان (الطربی
والبالذري)دا پارێزراوە ،زۆر گرنگ و بێهاوتایە.
بە تەنیا (الطربی) كەڵكی لە نەمری مێژوونوس
وەرگرتووە ،چاكی لەوەدایە كە سەرچاوەكانی
بە باشی هەڵبژاردووە و لەناو كارەكەیدا
ئاوێتەیكردوون ،هەروەها باشی لەوەشدایە كە
رێزی لێگرتووە و لەگەڵ یەكدا بەراوردیكردوون.
لێرەدا كارێكی جیاواز و لێكۆڵینەوەیەك هەیە
كە ناكرێت پشتگوێبخرێت ،پالنێكی زانستی
كە ئامانجی دووب��ارە كۆكردنەوەی تێكڕای
مێژووی ئیسالمیە بە شێوەیەكی تۆكمە و
یەكپارچە ،بەوەش سنوری فۆرمی بەشبەشی
مۆنۆگرافیایی ئەوانەی پێشخۆی تێپەڕاندووە.
ب���ەاڵم ك���اری ت��وێ��ژی��ن��ەوەی راستەقینە و
بەدەستهێنانی كەرەستەی مێژوویی و گەڕان
و پشكنینی رەس��ەن ب���ەدوای راب���ردوو كە
لە دەس��ت شلوشاوی فۆرمی س��ەرزارەك��ی
دەربهێرنێت ،كە بە راستی بەرەو بوونگەرایی
پەلكێش بووە ،ئەو كارە ئەو مێژوونوس و
گێڕەرەوە گەورانە لە سەدەی دووەمی كۆچی
پێی هەستاون بێئەوەی بە زانستی نەوەكانی
داهاتوو رابگەن.
ئەوان بە شیعەگەرایی راشكاوانە تۆمەتبار
كراون ،بەو هۆیەشەوە گومان لە بابەتیبوونیان
ك��راوە .ل��ەالی سەیف ك��وڕی عومەر هیچ
كاریگەریەكی شیعی بەدی ناكرێت ،بەاڵم
ئەبی مەخنەف الیەنگری كێشەی عەلی
و خەڵكی عێراق ب��ووە ،پێشدەچێت دژی
خەڵكی شام و خەواریجەكان بووبێت ،بەاڵم
بەبێ توندی و دەمارگیری .ئەو مەیلی بەالی
عەلیدا هەبووە ،ب��ەاڵم دوورە لە هەموو
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ئایدۆلۆژیایەكی شیعیەوە( .نرص بن مزاحم)
بوونی هەستێكی شیعەگەرایی زۆر دیارتر
ئاشكرا كردووە ،بەاڵم ئەمیش بە ئاراستەی
پیاهەڵدانی عەقائیدی نییە ،بەڵكو لە
رێگەی پێداگریكردنە لەسەر هاوسۆزی بۆ
عەلی و جەماعەتەكەی .لێرە و لەوێ ،ئێمە
دوورین لەو شیعەگەراییە دامەزرێنەی كە
لە دواییدا دەیەوێت پاساو و بەڵگە بۆ خۆی
بێنێتەوە ،هەروەك لە یەكەمین هەنگاوی
(ابن االعثم الكوفی)دا بەدیدەكەین و لە
دواییدا لە كتێبەكانی ناڕەزایەتی شیعەكان
بە تۆپزی رەنگیداوەتەوە .مێژوونوسەكامنان
لە قوواڵییدا ماونەتەوە و گرنگیانداوە بە
راستی مێژوویی ،بەئاگا ب��وون بەرامبەر
زۆری روداوەك��ان و پاڵەوانەكانیان .ئەوان
ویستویانە باسیانبكەن نەوەك بیسەملێنن ،بە
كورتی لەگەڵ ئەبی مەخنەف وایە ،لە رێگەی
ك��ۆك��ردن��ەوەی كەرەستەیەكی مێژوویی/
شیعری زۆر و چڕ لەگەڵ (نرص بن مزاحم).
سەدەی یەكەم بەوپەڕی بااڵییەوە مێژوو بوو،
پێكەوە نزیك و دووریشە ،چونكە هەرچەندە
دوورە بەاڵم هێشتا بوونی هەیە ،پڕیەتی لە
واتا چونكە دامەزرێنەری هەمووە ،هێشتا
زیندوێتی ماوە ،بەاڵم كەمێك مردووە .بەو
پێیە شتێك هەیە بۆ هەمووی دەگەڕێتەوە
ك��ە ژی��ری و لێوەشاوەیی و گشتگیریی
(الطربی و البالذري) لە یەكرت دابڕیوە .ئەوان
نوسینەكانی پێشوویان پوچەڵكردۆتەوە كە
نوسین و كتێبەكانیان دەوڵەمەند كردووە،
ل��ەوان��ەش��ە ل��ەب��ەر ئ��ەم هۆیە بێت ،ئەو
نوسینانە لەناوچوون و نوسینە مێژووییە
ه��اوچ��ەرخ��ەك��ان ،ی��ان ئ��ەوان��ەی كەمێك
درەنگوەخت نورساون ،بەشێكی زۆرییان لە
سود و گرنگیان لەدەستداوە.

سەبارەت بە هەموو ئەوانەی كە زۆر و فرە
دەوڵەمەندن و پەیوەندییان بە سەدەی یەكەمەوە
هەیە ،بە زۆرێك وردەكارییەوە لە كتێبی (تأریخ)
و (أنساب)دا قورس و بارگران كراون  ،دەبینین
كە بەروارە مێژووییەكانی (الیعقويب ،خلیفە بن
خیاط ،ابن االعثم الكويف ،الدینوری املسعودي)،
وەكو سەرچاوەی كەمبەها و الوەكی و یارمەتیدەر
دەردەك���ەون ،ب��ەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تۆكمەتر
و پتەوتر و باشرت رێكخراون .بەرهەمەكانیان
هەوڵدانێكی راستەقینەن بۆ نوسینەوەی مێژوو،
النیكەم (الیعقويب ،الدینوري ،املسعودي) ،بەو
ئاستەی كە تێیاندا گومار بەسەر كەرەستە
پەرشوباڵوەكانی هەواڵسازان زاڵ��ب��ووە ،هەر
بەو ئاستەش جەوهەری خۆی رووندەكاتەوە.
ل��ێ��رەدا م��ێ��ژوون��وس ه��ەڵ��دەدات �ێ ب��ۆ ئ��ەوەی
روداوی مێژوویی بینا بكات و یەك لەدوای یەك
بیانگێڕێتەوە ،بەاڵم لەڕووی ناوەرۆكەوە ملكەچی
سرتاكچەری پالنی ئەوانەی پێشخۆیەتی ،بەاڵم
دوور نییە ئەو نوسەرانە نوسینەكانی (الطربی
و البالذري)یان كۆپی كردبێت ،بەڵكو بێگومان
دووریش نییە پشتیان بە سەرچاوە سەرەتاییەكان
و سەرچاوەكانی سەدەی دووی كۆچی بەستبێ،
كەواتە ئەوانە كارێكی داڕش�تن و هۆنینەوەی
حوانیان ئەنجامداوە .بەو پێیەی نوسینەكانیان
دەقی وێژەیی مێژووی عەرەبیە ،بۆیە بە زۆری
روون��ی وات��ا تایبەمتەندە ،چونكە بریتیە لە
هەوڵ و تەقەلالیەكی راستەقینە بۆ نوسینەوەی
مێژوو ،لەگەڵ ئەوەشدا وەكو سەرچاوە جگە
لە سەرچاوەیەكی یارمەتیدەر و هەمیشە پڕ لە
كەموكورتی و گومان ناتوانێت شتێكی تر بێت،
كەواتە چی وایلێدەكات ببێتە دەقێكی بەسود و
بەهاو پێگەی پێدەبەخشێت ،ئەمەش بە تۆپزی
تەواو پێچەوانەی (الطربی) یان (نرص بن مزاحم)ە.
دوای ئ��ەم پشكنینە ،ئایا دەكرێت بوترێت

مێژووی س��ەدەی یەكەم ،بە تایبەتی مێژووی
فیتنە بە شێوازێكی شیاوو جێگەی باوەڕپێكردن
دەن��ورسێ��ت��ەوە؟ ئ��ەم پرسیارە پ��اڵ�مان دەنێت
بۆئەوەی ،لە دوای چەندینجار دووبارەكردنەوەی
خوێندنەوەی سەرچاوەكان ،هەڵوەستە بكەین ،بۆ
ئەوەی ئەو گۆڕەپانە بپشكنین ،كە پێامنی لەسەر
دادەنێین ،جیاوازیەكە ئەوەیە ،كە هەرچەندێك
دایبڕێژین و مومارەسەی بكەین ،ئەوەندەش
ئاستی زاڵبوومنان بەسەر ئەو بەناویەكداچوونە
سەیرەی زیاتر دەبێت ،هەرچەندە لە سەرەتادا
تاقەتپڕوكێنە و هەست بە داب���ڕان دەكەین.
گەلێك شتی زۆر هەن هەڵدەوەشێن یان وا دێنە
پێشچاومان كە هەڵبوەشێن ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
ئەو پێكەوەهەڵكردنە لەالی مێژوونوسی هاوچەرخ
دەبێتە هەستێكی ورد ،بە شێوەیەكی یەكالكەرەوە
پاڵی پێوە دەنێت بۆ بەتاڵكردنەوەی ئەو هەواڵە
و درووستبوونی گومان لەسەری و رازیبوونی بە
هەواڵی سێیەم .ئێمە روداوەك��ان و بەسەرهاتی
پیاوەكانیان دەهۆنینەوە ،هەستدەكەین بە
گەیشتنامن بە وەرگرتنی فەزای عەقڵیی سەردەمەكە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا نابێت ببێتە هۆی رێگەگرتن
لە بەگەڕخستنی ئامرازەكانی رەخنەگرتنی كالسیكی،
بەو شێوەیەش خوێندنەوەیەكی ساویلكانە شتێكی
شیاو نابێت ،بۆیە پێویستە ب��ەردەوام بە چەكی
بەئاگایی رەخنەیی لە بەرامبەر دەرهاویشتەكانی
دەقەكاندا خۆمان پڕچەك بكەین ،بەاڵم نەك بە
شێوەی جێبەجێكردنی توندی پەیڕەوی رەخنەیی،
هەرچەندە دەكرێت بەو كارە هەستین ،چونكە
یارمەتیدەرمانە لە گەیشنت بە تێڕوانینی روون،
بەو ئاستەی كە دەكرێت یارمەتیدەرمان بێت
بۆ بەدەستهێنانی چەند بڕوایەكی هەستەوەریی
لە رێگەی تێربوونێكی هێواش و لەسەرخۆ و
وەاڵمدانەوەیەكی بەردەوام بە درێژایی خوێندنەوە
وەكیەك.

شەڕی (الجمل)،
لە نێوان عەلی
لەالیەك ،و نێوان
عائیشە و تەڵحە
و زوبێر لەالكەی
ترەوە رویدا.
شەڕی (صفین)،
لە نێوان عەلی و
موعاویە ،یان ئەگەر
پێمان باشبێت
بڵێین لە نێوان
خەڵكی و عێراق
و خەڵكی شامدا
رویدا ،دواتریش
بە ماوەیەكی
كەم داوەریكردن
و جیابوونەوەی
خەواریجەكان
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شێوازی لێكۆڵینەوە لە سەرچاوەكان و
ناوەڕۆكی خ��ودی ئەو پرسیارانەی ،كە لە
ب��ارەی ئ��ەو س��ەرچ��اوان��ەوە دەك��رێ��ت ،دوو
بنەمای سەرەكین .دەمانەوێت بگەینە كوێ؟
ئایا دەبێت واز لە خۆمان بێنین بەرەو ئەو
رێڕەوەی هەیە ئاراستە بكرێین ،یان پێویستە
لێی داببڕێین؟ ئێمە ب��ەراوردی یەكەمامن
هەڵبژارد ،لە پلەی دووەمیشدا تایبەمتەندی
بیركردنەوەی وردم��ان ه��ەڵ��ب��ژاردووە ،كە
پەیوەندی نەگۆڕ و راستەوخۆی لەگەڵ
دەقەكاندا هەیە ،بە جۆرێك كە پرسیاری تازە
دەوروژێنێت لەگەڵ پارێزگاریكردن لە نەرمی
تێڕوانین لە هەمانكاتدا ،بەو شێوەیەش لە
فیتنەی هەڵكەوتوو دوردەكەوینەوە لەو
كاتەدا ،كە خۆمان لێدەگەڕێین بەرەو رووی
بربێین.

عەلی و سێكوچكەی (الجمل)

ئێمە خۆشبەختین ب��ەوەی ،كە خاوەنی
كەرەستەیەكی مێژووی زۆر نزیكین لە روداوە
گرنگەكانەوە ،لە كۆتاییشدا لەبەر ئەوەی
لەبەردەم مێژوویەكی عەرەبی زۆر واقیعی،
عەقاڵنی و پڕو دەوڵەمەند قووڵ بە مانایەكی
بەرجەستە و ه��ەروەك ومت��ان قاڵبۆوە بە
بابەتیبوون لە ئاستێكی بااڵدا ،بۆیە پێامنوایە
لە روانگەی ئەوەوە دەكرێت مێژووی سەدەی
یەكەمی كۆچی و بە تایبەتی بەشە هەرە
دیارەكەی ،واتا (فیتنە) بنوسینەوە.
هەبوونی نیگەرانی لە هۆشیاری ئیسالمیدا
راستەوخۆ لە دوای كوشتنی عوسامن،
خەڵكی مەدینە بە كۆچبەران و پشتیوانانەوە
روویانكردە عەلی كوڕی ئەبو تالیب بۆ
ئەوەی بەیعەتی بدەنێ و بیكەنە خەلیفە.
ئ��ەوە بۆ خ��ۆی لە وات��ا راستەقینەكەیدا
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ترسێك بوو ،چونكە لە سایەی ئەو بارودۆخە
م��ەت��رس��ی��دارو تێكچوەی ك��ە ئوممەتی
ئیسالم تیایدا دەژی��ا نەیدەتوانی بەبێ
پێشەوایەك هەڵبكات و مبێنێتەوە ،بۆیە
دانانی پێشەوایەك زۆر پێویست بوو ،لەو
كاتەدا ناوی عەلی خۆی دەسەپاند .هاتن و
چوونەكان هەڕەمەكیانە بوو ،ئاماژەیەكیش
بوو بۆ ترسناكی و هەستیاری بارودۆخەكە.
جگە لەوەش هەردەم ئاماژە بوو بۆ نیگەرانی
لە ئەنجامی بینینی هەموو شتێك كە
لێكهەڵدەوەشا و هەرەسی دەهێنا .خەڵكی
ش��اری مەدینە بە شێوەیەكی تەقلیدی
راهاتبوون لەسەر دیاریكردنی خەلیفەیەكی
نوێ ،بەاڵم لێرەدا كاروبارەكان بە جۆرێكی
دام��ەزراوەی��ی و بە رەزام��ەن��دی گ��ەورە
هاوەڵەكان و بەگوێرەی میكانیزمەكانی
شورا بەڕێوەنەدەچوو ،كە خەلیفە عومەر
دایڕشتبوو .ئەو رووتێكردنەی خەڵك بۆ
خۆی جوڵەیەكی جەماوەری ،نیمچە راپرسی
ب��وو بەبێ بوونی هیچ راوێژكارییەكی
پێشوەخت .لەالیەكی تریشەوە گرنگە ئاماژە
بەوە بكەین ،كە ئەو خەڵكە هەڵچووەی
كە هێزێكی فشاری گەورەیان درووستكرد،
سەرەتا بەبێ دەستێوەردان رێگەیاندا ئەو
پرۆسەیە ئەنجامبدرێت ،بەوەش رایانگەیاند
كە بەردەوامبوونی خەالفەت بە شێوازێكی
دامەزراوەیی بەالیانەوە گرنگە.
ئ��ەوان كارێكی نەرێنیان ك��رد ،بەاڵم
خاوەنی پرۆژەیەكی دابڕانی شۆڕشگێڕانە
نەبوون ،كە بۆ خ��ودی خەالفەت خراپ
بێت .گومان لەوەدا نییە ،كە كەسێتی عەلی
بەالیانەوە پەسەند و گونجاو بوو ،بەاڵم
لەسەر ئ��ەوە كۆكبوون كە تەنیا خەڵكی
مەدین دەتوانن شەرعیەتی پێبدەن :تەنیا
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تەدەخولیان ك��رد ب��ۆئ��ەوەی ب��ە توندی
راوەستانیان لە دژی نەیارەكانی وەك تەڵحە
و زوبێر رابگەیەنن .لەم گۆشەیەوە ناتوانین
ئەوە بڵێین كە عەلی هەڵبژاردەی هەڵچووە/
بكوژەكان بوو هەروەكو ناحەزو نەیارەكانی
دەڵێن ،چونكە بوونی كێشەو گرفتەكان لە
ئاستی خوارەوەش رێزی لێگیراوە ،بەاڵم لە
الیەكی ترەوە ئایا قبوڵكردنی گرتنەدەستی
دەسەاڵت لە بارودۆخێكی ئاوەهادا ،مانای
خۆڕادەستكردن بۆ ئەمری واقیع و گۆڕینی
رێژەیی بۆ گ��رەوی ش��ۆڕش ناگەیەنێت؟
ئ��ەوەی عەلی دەیەویست بریتی بوو لە
نۆژەنكردنەوەیەكی ئاسایی ئەو سیستمەی
دەسەاڵتی خەالفەت كە هەبوو .وات��ا وا
لە خەڵك بكرێت كە تارمایی مەینەتی و
تراژیدیایان بیر بچێتەوە ،لەگەڵ دووبارە
پێكەوەنانەوەی جەستەی پارچە پارچە
بووی ئوممەت و بەهێزكردنی پەیوەندی
و بەردەوامی لەگەڵ كرانەوە بەسەر هێزە
كۆمەاڵیەتیە تازەكاندا ،ئەوانەی كە زیاتر
میانڕەو و هاوسەنگن و كەمرت لە كوشنت
ت��ێ��وەگ�لاون ،ك��ە (االش�ت�ر) و هاوڕێكانی
نوێنەرایەتیان دەك��رد .خەڵكی مەدینە
هەروەكو ئەوانەی نوێنەرایەتی رەوتی
سیاسی و بونیاتنانی شۆڕشیان دەك��رد،
خواستێكی گشتی هەبوو بۆ گەڕانەوە بۆ
سیستم لەپێشدا ،لە رووی پراكتیكیشەوە
ئیرت لە ئێستا بەدواوە ،هەموو ئەو شتانەی
كە ناچوونیەك ب��وون ،هەموو تۆوەكانی
رەتكردنەوە و دووبەرەكی و دابەشبوون لە
بازنەی عەلیەوە دەرناچێت ،بەڵكو لە بازنەی
ئەو كەسانەوە دەردەچێت ،كە دەیانەوێت
لەسەر كوشتنی عوسامن بێنە وەاڵم .خاڵی
یەكرتبڕی بزوتنەوەكانی ن��اڕەزای��ەت��ی و

ئۆپۆزسیۆن ،كە ش��ەڕی ناوخۆیان بەرپا
كرد ،بریتی بوو لە ئەستەمی لەبیركردنی
روداوەك���ە ،رەفتاركردن وەكئەوەی هیچ
روی��ن��ەداوە ،گ��ەڕان��ەوە بۆ ب��اری ئاسایی
كاروبارەكان و سیستمەكەی .خودی عەلی،
تەنانەت نانیزامی هەڵبژاردنی كە دوایی
بووە جەوهەری رەتكردنەوە و ناڕەزایەتی
جێگەی تۆمەتباركردن ن��ەب��وون ،ب��ەاڵم
بە بێگومان بووە هۆكاری توڕەبوونێكی
بەهێز كە رەتكردنەوەی بەیعەتی لەالیەن
زۆرینەی گەورە هاوەاڵن (ئەسحابەكان)ی
لێكەوتەوە ،پاشان بووە هۆی هەڵگیرسانی
ش��ەڕی ناوخۆ .هەستكردنێك هەبوو بۆ
رودان��ی شەڕێكی گ��ەورە كە دەبێت لە
ئاستیدا هەڵوەستەبكرێت ،هەرچەندە
لە تواناشدا نەبوو بەو شێوە ئاسانیە بە
هەڵبژاردنێكی نوێ لەسەر جەستەی هێشتا
ساردنەبۆوەی عەسامن ،رێگە لە رودانی
بگیرێت.
ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەرچ��ی ع��ەل��ی هەڵەی

راوێژنەكردنی بە گەورە هاوەڵە كۆچبەران
و پشتیوانان و بەدەنگەوەهاتنی جەماوەری
ترساو و زاڵكردنی بەسەر كۆدەنگی توێژێكی
تایبەتدا ئەنجام نەدا ،هەرچەندە بە هیچ
جۆرێك دەستی لەگەڵ بكوژەكاندا تێكەڵ
نەكرد ،بەاڵم هەستكردن بە لێڵی و ناڕوونی
نەدەكرا دامباڵرێت و بڕەوێرنێتەوە .ئەوەی
لەپشت توڕەیی و هەڵچوونەوە بوو كە لە
بەرامبەر هەڵسوكەوتە شەخسیەكانی عەلی
بەدیدەكرا ،بریتیبوو لە ویستی زۆر ئاشكرای
عەلی بۆ دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت ،جگە
لە گرنگینەدانی بە گەورە هاوەاڵنی خاوەن
رێزی زۆر ،بۆیە قەیرانێكی ئەخالقی و مۆراڵی
مەترسیدار لە ناخی چاكرتینیاندا چەكەرەی
دەك���رد .هێشتا ق��ەی�ران لەسەر بیرۆكەی
چاكسازی و تۆڵەسەندنەوە چڕنەبووبۆوە،
بەاڵم بەوپەڕی دڵنیاییەوە وابەستە بوو بەو
بیرۆكەیەی كە دەڵێت «كوشتنی عوسامن
ئابڕوچوون بوو ،توندوتیژیەكی بێئەنداز بوو،
كە لە ناخەوە ئوممەتی هەژاند» .لە سەرەتادا

ئەو لێكهەڵوەشانەی هۆشیاری لەو سەردەمەدا
نەیدەتوانی بە شێوەیەكی ئەرێنی خۆی
منایشبكات ،نەشیدەتوانی كارو ئامانجەكانی
خۆی دیاریبكات ،پاشان عەلی رێگەی بۆ
خۆشدەكات ،كە لە رێگەی رەتكردنەوەی
بەیعەتپێدانەوە بە شێوەیەكی نەرێنی (سلبي)
خۆی بەرجەستە بكات .ئەوە بوو هەڵوێستی
تەڵحە و زوبێر و عەبدوڵاڵی كوڕی عومەر
و سەعدی كوڕی ئەبی وەقاس و ئوسامەی
كوڕی زەید و محەمەدی كوڕی موسەلەمە و
زەیدی كوڕی سابیت و چەندانی تر لە گەورە
هاوەڵەكان .ئەوەی جێگەی ئاماژەی خۆیەتی
تەڵحە و زوبێر بە زەب��ری هێز ناچاركران
بەیعەت بە عەلی بدەن ،ئەوانەی تریش لە
ش��ەڕی ناوخۆییدا هەڵوێستی بێالیەنییان
هەڵبژارد و رەوتی (االعتزال)یان دامەزراند،
ئاراستە وەرگرتنیان بەو شێوەیە دەریدەخات،
كە ئەوەی دەیجواڵندن نە ئامانجی شەخسی
بوو نە دوژمنایەتی عەلی .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو
قەیرانی هۆشیاریە گشتیە لەناو هاوەاڵندا،
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جگە لە حاڵەتی عەمامر ،ببووە هۆی ئەوەی
هەندێك لەوانەی خواست و ویستی هێز
دەیجواڵندن ،بیقۆزنەوە بۆ ئەوەی لە دەوری
داواكاری و دروشمی« :داوای خوێنی عوسامن
دەكەین» گرد ببنەوە و ئوممەتی ئیسالمیان
بۆ ناو گێژاوی خراپرتین جۆرەكانی توندوتیژی
پەلكێش كرد.
ئەوەی دەكرا لە مەدینە ببیرنێت ،بریتی
ب��وو لە دەركەوتنی شەرعیەتێكی نوێ،
شەرعیەتی عەلی ،بەاڵم ئەوە شەرعیەتێكی
كرچوكاڵ بوو بەهۆی رەتكردنەوەی لەالیەن
زۆرینەی گ��ەورە ه��اوەاڵن��ەوە .بە گشتی
ئەو شەرعیەتە لەسەر بنەمای كۆدەنگی
مەدەنییەكان ،وات��ا ل��ەڕووی كردەییەوە
كۆدەنگی كۆمەڵی پشتیوانانی لەسەر بوو،
هەروەها لەسەر تایبەمتەندیە كەسییەكانی
خەلیفەی نوێ بونیاترنابوو :عەلی هاوەڵێكی
گ��ەورە ب��وو ،یەكێك بوو لە كۆچبەرەكان
ساتی یەكەمی سەرهەڵدانی ئیسالم و كوڕە
مامی پێغەمبەر بوو .جیاوازی و تراژیدیا لە
ژیانی گشتی عەلی ئەوە بوو كە دیارترین و
بەرچاوترین پاڵێوراو بوو بۆ پۆستی خەلیفە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە هەموو خەلیفەكان
توندتر و رەقرت بوو .راستە تەڵحە و زوبێر
دەیانتوانی لە رووی شایستەیی خەالفەتەوە
كێبڕكێی لەگەڵدا بكەن ،بەاڵم ئەو بە پلەیەك
لە پێشیانەوە بوو .ئەوەشامن بیر نەچێت،
كە عەلی لە كاتی ش��ورا بە تەنیا خۆی
مایەوە بۆ كێبڕكێكردن لەگەڵ عوسامن،
بەاڵم ئەمجارەیان هەموو خەڵكی مەدینە
روویانتێكرد ،لەپێناو گەڕانیان ب��ەدوای
پێشەوایەكدا .سیامكانی كەسێتی و ژیانی
گشتی لەو سەردەمەدا وایانكرد عەلی ببێتە
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پیاوی هەرە گرنگی ئیسالم و هاوسۆزییان
بۆ نیشاندا .لە ماوەی داهاتوودا ،كاتێك كە
وێنایەكی سەپێرناوی عەلی (لەالی شیعەكان)
یان وێنایەكی شەكڵی (لەالی الیەنگرانی
ع��وس�مان) درووس���ت دەب��ێ��ت ،كاتێك لە
گۆشەی مافی بنەڕەتی عەلی لە خەالفەت،
یان مافنەبوونی بە وەرگرتنی خەالفەت
لە هەموو مێژووی خەالفەتی ئیسالمی
دەڕوانرێت ،یان لە گۆشەی پێشخۆی یان

ب��ەاڵم سیفەتی عەلی وەك��و ك��وڕی مامی
پێغەمبەر ،لە سیفەتی وەكو زاوای پێغەمبەر
زیاترە ،چونكە قورسایی زیاتری هەبووە و
دەخرێتە سەر سیفەتە نارساوەكانی تری
كە هیچ قسەو مشتومڕییان لە بارەوە نییە،
ب��ەاڵم بێئەوەی سیفەتێكی یەكالكەرەوە
بێت« .ئەوەی زانیتان دەربارەی رابردووی
و كۆچكردنی و خزمایەتی ع��ەل��ی»وە،
ئەو وێنا كورتكراوەیە كە خرایە ڕوو بۆ

پێشخستنی بەسەر خەلیفەكانی تردا لێی
دەڕوانرێت ،بەاڵم دووب��ارە خوێندنەوەی
ژیانی لە رێگەی تێڕوانینی میتامێژوویی
پێغەمبەرایەتیەوە دەكرێت .كەواتا ئایا
دەبێت لە مێژووی بەسەرهاتی پێغەمبەردا
پلەی یەكەمی پێ بدرێت ی��ان ن��ا؟ ئایا
عەلی یەكەمین كەسی موسڵامن بوو یان
نا؟ ئایا ل��ەڕووی چاكەی بەسەر ئیسالم و
خەسڵەتەكاندا لەپێش (ئەبو بەكر)وەیە
یان نا؟ هەموو ئەو مشتومڕانە كە لە باسی
خوێندنەوەی مێژوودا هەیە ،مشتومڕی
قۆناغی داهاتووە ،بەاڵم لەو مێژووەدا كە
لە سەردەمی عەلی گ��وزەری ك��ردووە ،بە
پێچەوانەوە هیچ بوارێك بۆ توێژینەوەیەكی
تیۆری ئاوەها دەرب���ارەی فەزیلەتەكان
ن��ەب��ووە .ه��ەم��ووان دەیانزانی كە عەلی
سەحابەیەكی گەورەیە ،النیكەم ركابەرێكی
سەرچاوە:
هاوبەرامبەری ئەو سیانەی تر بووە ،كە لە
كتێبی( :الفتنە ..جدلیە الدین والسیاسەشورادا مانەوە ،بە ئازایەتی و بەجەرگی لە
شەڕە گەورەكانی سەردەمی پێغەمبەرایەتی فی االس�لام املبكر،چاپی یەكەم :كانوونی
رابردوو نارساوە ،هەروەها بە رەوشتبەرزی یەكەمی ،1991چ��اپ��ی ح��ەوت��ەم :ئەیلولی
و دادپ���ەروەری و ورەب��ەرزی ئیسالمی و (،2012دار الطلیعە) بۆ چاپ و باڵوكردنەوە
 بەیروتزانینی شەرعی خوا ناوبانگی دەركردووە،
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دڵنیاكردنەوەی دڵسۆزییەكان .ئەو وێنا زۆر
ئەرێنیە ،بێگومان یەكەمینە لە ئیسالمی
س��ەردەم ،كە النیكەم لە یەككاتدا ببووە
بنەما بۆ شەرعیەتپێدان و ئەو واقیعەی كە
هاتە ئاراوە بۆ وەرگرتنی پۆستی خەالفەت
لە مەدینە بە پشتیوانی مەدینەییەكان،
ب��ەاڵم نە بەهای ئەو پیاوە و نە پیرۆزی
ئەو شوێنەی كە تێیدا بە خەلیفە دانرا
بەسبوون بۆ ئەوەی لەو رۆژەدا ریزی ناحەز
و نەیارانی ئەوەندە گەورە نەبێت تا ئاستی
پێكهێنانی نیوەی ئوممەت .لەگەڵ ئەوەشدا
درووستبوونی ئۆپۆزسیۆن پێویستی بە
تێپەڕینی كات بوو ،ئەو ئۆپۆزسیۆنەی كە
لە دژی عەلی ئاراستە نەكرا بەو بڕەی كە
بوونی هەبوو ،لەپێناو زیندوو راگرتنی
یادەوەری عوسامن.

