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دەستپێك 

ئیسالمی رەسەنایەتییەكان هەمان ئەو ئیسالمە كالسیكیە ئاوێتەیە نییە كە لە نێوان 

ئەندێشەگەلی  لە  كە  ئیسالمەی  ئەو  یان  كراوە،  وێنا  )القرطبي(دا  و  )البغدادي( 

بەكۆمەڵدا پەیوەستە بە شارستانیەتێكی گەشاوە و كەلتورێكی گەورەوە. ئیسالم 

لە ڕووی ماتریالییەوە ئاسایی بوو، بەاڵم ئایا چەند پڕ بووە لە ئاماژەكانی دواڕۆژ، 

بەجۆرێك كە هەتاكو ئەمڕۆش بەقسە دێت و بە هەموو قورساییەوە، دوێنێ  و 

ئێستاو سبەینێش فشاری خستۆتە سەر جومگەگەلێتی ئیسالم. 

و  پێغەمبەرایەتی  سەردەمی  دامەزراندن،  سەردەمی  لەسەر  قسە  تەنیا  من 
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لەدایكبوونی ئایین و دەوڵەت ناكەم، ئەو سەردەمەی كە بە تەنها هەڵنەستاوم بە 

باسكردنی و خستنەڕووی تا ئەو ئاستەی خوێنەر وا لێبكات رێچكەی سەرەداوێك 

قسە  دەمەوێت  تایبەتی  بە  بەڵكو  دەستپێبكات،  سفرەوە  ساتی  لە  كە  بگرێت، 

لەسەر خەالفەتی یەكەم و دوایین قۆناغی خەالفەت واتا )فیتنە گەورەكە( بكەم، 

ئیسالمی  ئوممەتی  هەڵوەشانی  لەبەریەك  زیاتر  یان  ساڵ  پێنج  درێژایی  بە  كە 

بەخۆیەوە بینی، هەر ئەمەشە لێرەدا دەمەوێت توێژینەوەیەكی لەسەر بكەم و 

قۆناغی  قۆناغ،  یەكەم  بخوێنمەوە.  الیەنە جۆراوجۆرەكانی  و  گۆڕانكاری  هەموو 

قەیران بوو، دووەمیش قۆناغی شەڕی ناوخۆ بوو، كە لە نیوەی دووەمی سەردەمی 

خەالفەتی عوسامن تاكو تیرۆركردنی عەلی كوڕی ئەبو تالیب بەردەوام بوو، دوای 

ئیسالمی  خەالفەتی  دەسەاڵتی  جڵەوی  موعاویە  كورت  ماوەیەكی  بە  ئەوەش 

گرتە دەست، دواتریش تاكو دامەزراندنی دەسەاڵتی بنەماڵەی ئومەوی لە نێوان 

بە  ئەو سەردەمە  كێشاوە.  درێژەی  زایینی(  661ی   -  650 كۆچی/  41-ی   -  29(

سەردەمی دایك دادەنرێت، چونكە بە راستەوخۆیی یان لە مەودایەكی نزیك یان 

شیعە  و  سوننە  مەزهەبەكانی  نێوان  گەورەكانی  دابەشبوونە  و  ملمالنێ  دووردا 

سەرهەڵدانی  هۆكاری  دەشكرێت  تەنانەت  بەرپابووە.  تێدا  خەواریجەكانی  و 

و  ئایینی  ئیسالمی  و  سیاسی  ئیسالمی  روداوەكانی  و  گۆڕانكارییەكان  هەموو 

وەك:  بگەڕێنینەوە،  دوورودرێ��ژە  كالسیكیە  قۆناغە  ئەو  بۆ  دەرهاویشتەكانی 

ناكۆكی و ملمالنێ  سیاسیە –  ئومەوی،  بنەماڵەی  درووستبوونی فەرمانڕەوایەتی 

ئاینییەكانی سەدەی یەكەمی كۆچی، روخاندنی دەسەاڵتی ئومەوییەكان لەالیەن 

هێزە  نێوان  هاوسەنگی  بۆ  تازە  تێڕوانینێكی  سەرهەڵدانی  و  عەباسییەكانەوە 

ئایدۆلۆژی و ئیتنییەكان. ئەمانە هەموویان پێكەوە لە سەدەی سێیەمی كۆچی/ 

لە  دوورخستنەوەیان  و  عەرەب  دەركردنی  هۆی  بوونە  زایینی  نۆیەمی  سەدەی 

گۆڕەپانی سەروەریە مێژووییەكان.

ئەمە بووە هۆی دروستبوونی گۆڕانكارییەكی ناوخۆیی قووڵ، لە هەمانكاتدا بووە 
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سەرەتا(،  )خەالفەتی  كۆن  خەالفەتی  قۆناغی  خوێندنەوەی  سەرلەنوێ   هۆكاری 

فیتنە دراماتیكیەكەدا، كە هەردووكیان  لە ساتی رودانی  پێكەوە جوواڵن  لەگەڵ 

پێكەوە پاڵیان بە كۆمەڵی سوننەوە ناوە تا هەموو قۆناغەكە بە پیرۆز بدەنە قەڵەم، 

كاتێك هەر چوار خەلیفەكەیان بە )خەلیفەكانی راشیدی( ناوزەد كردو بەشێك لەو 

بیروباوەڕەیان كردە زادەی دانپێدانان بە سەرجەمیاندا لە روانگەی گرتنەدەستی 

عەلی«،  عوسامن،  عومەر،  »ئەبوبەكر،  قۆناغ:  لەدوای  قۆناغ  ئیسالمی  خەالفەتی 

ئەو خەلیفانەی كە ئێمە تاكو ئەمڕۆش ناوەكانیان بە درەوشاوەیی لەناو گومەزی 

مزگەوتی )ئایا سۆفیا(ی ئيستانبوڵ دەبینین. هەمان ئەو دیاردە دووجەمسەریە بوو 

كە بووە هۆكاری پێكهاتنی شیعەگەرایی و گەشەكردنی، پاشان سەقامگیربوونی لە 

سەرجەم بەش و لقەكانیدا، ئەو شیعەگەراییەی كە تەنیا عەلی بە خەلیفەیەكی 

راستەقینە دادەنێت و ئەوانی دیكەش بە كەم دەدەنە قەڵەم لە بواری رەتكردنەوە 

تونس، جەزائیر،  لە  كە  تاقمی خەواریج  مەزهەبی  دواجار،  لَێكردنیان.  نكۆڵی  و 

لە  پێچەوانەی ئەهلی شیعە و سوننەوە، جگە  بە  بوونیان هەیە،  لیبیا و عومان 

خەالفەتی هەردوو شێخەكە، واتا هەردوو خەلیفەكەی پێش هەڵگیرسانی فیتنە 

)ئەبوبەكر و عومەر(، دان بە هیچ خەالفەتێكی دیكەدا نانێن، كە هەردووكیان لە 

شاری مەدینە لە پاڵ پێغەمبەردا نێژراون. 

هەاڵوێركراوە  قۆناغە  ئەو  لەسەر  ئیسالمی  ویژدانی  سەردەمەكان،  درێژایی  بە 

چونكە  پێبدات،  دیاریكراوی  واتایەكی  ئەوەی  بۆ  بووە  جێگیر  )استثنائیە(دا 

بە  كە  پێغەمبەرایەتیە،  مێتامێژووی  درێژبوونەوەی  قۆناغە  ئەو  بڕوایەدایە  لەو 

بەرگێكی روحانی دەورەی دراوە، هەروەها بووەتە سێكوچكەی فەرمانڕەوایەتی 

دەرەوەی  لە  تەنانەت  و شەرعیەت.  رەوا  فەرمانڕەوایەتی خەالفەتی  راستەقینە: 

ئەو دابەشبوونە بنەڕەتییانەدا لە پێناو زیادكردنی بەرگێكی منوونەیی بۆ خەالفەتی 

و  دیالۆگ  دەیانەوێت  كە  گرنگە،  نوێخوازانەوە  موسڵامنە  ئەو  بەالی  سەرەتایی 

مشتومڕە سیاسی و ئاینییەكانیانی بۆ زیاد بكەن، ئەو دیالۆگ و مشتومڕانەی كە لە 
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ئەنجامی بەریەككەوتن لەگەڵ مۆدێرنێتەدا درووست بووە. لە ساڵی 1924وە، كە 

مێژووی هەڵوەشاندنەوەی دامەزراوەی خەالفەتی ئیسالمیە لەالیەن ئاتاتوركەوە، 

بە  پەیوەندی  هەیە  مشتومڕەكاندا  و  جیاوازی  نێوان  لە  سەنرتاڵ  مشتومڕێكی 

لەسەر  بەردەوامە  هەر  هێشتا  كە  هەیە،  دەوڵەتەوە  و  سیاسەت  عەملانیكردنی 

لەتكردنی هۆشیاری ئیسالمی مۆدێرن بەسەر دوو بەشدا: الیەنگرانی عەملانیەتی 

دەوڵەت و شوێنكەوتوانی فۆرمە ئیسالمییەكەی. پاڵپشت بەوەی كە مەرجەعیەتی 

واتا خەالفەتی هەق  سەرەتایی،  مەرجەعیەتی خەالفەتی  لە  بریتیە  هەمیشەیی 

سەدەی  بیستەكانی  دەیەی  لە  عەبدولڕازق(  )عەلی  میرسی  نوسەری  دانایی.  و 

رابردوودا، كتێبێكی بەناوی )االسالم واصول الحكم( نوسیوە. نوسەر لەو كتێبەدا 

)خەلیفەكانی  سەرەتا  خەلیفەی  چوار  كە  بهێنێتەوە  ئەوە  بۆ  بەڵگە  دەیەوێت 

پەیوەندییەكی  هیچ  و  ب��ردووە  بەڕێوە  سیاسیان  تەواو  حوكمێكی  راشیدى(، 

خوداوە  بە  بوون  پەیوەندی  دینی  حوكمی  چونكە  نەبووە،  دینییەوە  الیەنی  بە 

كۆتایی  پێغەمبەردا  كۆچكردنی  و  وەحی  كۆتاییهاتنی  لەگەڵ  كە  دیاریدەكات، 

پێهاتووە. 

تاكو ئەمڕۆ، ئەوانەی باسی عەملانیەتی دەوڵەت دەكەن دەگەڕێنەوە بۆ ئەو قۆناغە 

تاوەكو نكۆڵی لە بوونی هەموو فۆرمێكی رێنیشاندانی دینی بكەن و لێی دامباڵن، 

بەو پێیەش هەوڵدەدەن بیرۆكەكەی عەبدولڕازق بسەپێنن و پاساویش بۆ بیروڕاو 

بیرۆكەی خۆیان بهێننەوە، بەاڵم ئێمە وایدەبینین ئەمانە ئاراستەیەكی پێچەوانەیان 

هەڵبژاردووە و چەمكی ئیسالمی سیاسی رەتدەكەنەوە، راشیدەگەیەنن كە ئیسالم 

ئەوەیە كە  راستی قسەكە  بە سیاسی دەكات.  تریش  ئەم جیهانە و جیهانەكەی 

دینامیكیای  رێگەی  لە  سیاسەت،  و  ئایین  نێوان  لە  پەیوەندییەكان  ئیشكالیەتی 

و  گرنگیپێدان  ناوەندی  بووەتە  كتێبەدا  ئەم  ناوەرۆكی  پانتایی  لە  )فیتنە(وە، 

ناكۆكی و ملمالنێ  سیاسییەكان  بە  پەیوەندیدارە  بابەتەكە  ئایا  سەرقاڵیم. كەواتا 

یان بە ملمالنێ  ئاینییەكانەوە؟ ئایا لێرە و لەوێ  پەیوەندی بە زنجیرەیەك مەرام و 
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ئامانج و خواستەوە هەیە لە پێناو دەستگرتن بەسەر دەسەاڵتدا، یان پەیوەندیدار 

بووە بە ئارەزوو هەڵچوونی دینی رووتەوە؟ بابەتەكە بەندە لەسەر قۆناغەكانی 

خۆیان  كە  كێبڕكێكارانەی  ئەو  لەسەر  بەندیشە  هەروەك  فیتنە،  گەشەكردنی 

بزوێنەر و پاڵەوانەكانی كێشەكەن. 

بوون،  فیتنە  هەڵگیرسانی  پێشینەی  هۆكار  كە  قورئانخوێنەكان،   - جەنگاوەرە 

پیرۆز  قورئانی  حوكمەكانی  جێبەجێكردنی  پێناو  لە  دەجەنگان  گەرموگوڕی  بە 

قۆناغەكەدا،  كۆتایی  لە  موعاویە  بەاڵم  موسوڵامناندا،  كارووباری  ب��واری  لە 

بە  بڵندی دەسەاڵت.  پێگەی هەرە  بە  گەیشنت  بۆ  ئاشكراكرد  خواستەكانی خۆی 

لە  بەرگری  ئیسالمدا،  لە  پێشخۆی  فەرمانڕەواكانی  ناوی  بە  )عەلی(  هەمانشێوە 

ئاینییەكاندا  بەها  و  وتە  ناوی  لەژێر  واتا  دەكرد،  خەالفەتەكەی  شەرعیەتبوونی 

داكۆكی لە دەسەاڵتی سیاسی دەكرد. راستی بابەتەكە ئەوەیە كە كەسی ئایینی و 

سیاسی پێكەوە لكێرناون، واتا ئاساییە كە یەكەمجار بۆ كەسی ئایینی بگەڕێیتەوە، 

میتامێژوویی  لەسەر  دینی،  بانگەوازێكی  بناغەی  لەسەر  سەرەتا  كە  ئوممەتێك 

دینییەوە  ڕووی  لە  درووستبووە،  پیرۆز  كتێبی  بنەمای  لەسەر  و  پێغەمبەرایەتی 

سیاسیەكەی،  دیوە  تایبەتیش  شێوەیەكی  بە  پیشاندراوە،  تێدا  شتێكی  هەموو 

بەاڵم هەموو یەكێك لە كێبڕكێكاران گێڕانەوەی تایبەتی خۆی بۆ ئەو دیوە دینیە 

عوسامنیان  خەلیفە  كە  قورئانخوێنانەی  ئەو  سیاسەتكراوە.  تەوزیفی  كە  هەیە 

دەكرێت،  ناوزەد  شەهیدەكە  خەلیفە  بە  ئەوانیرت  تێڕوانینی  بە  كە  یان  كوشت، 

پابەند بوون بە ناسەردەمیبوون و دەقەكانی قورئانەوە، بۆ ئەوەی هەموو وزە و 

تێدا ببەخشن و سنوری بەهاكانی سەركردایەتی  توانا شۆڕشگێڕییەكەی خۆیانی 

تری  دەربارەی هەر جۆرێكی  روونیان  بیرۆكەیەكی  بێئەوەی  ببەزێنن،  مێژوویی 

سەركردایەتی و رابەرایەتی كردن هەبێت. 

دوایئەوەی خەلیفە عوسامنیان كوشت، قورئانخوێنانی كوفە چوونە پاڵ عەلی بۆ 

ئەوەی كۆتایی بە دژایەتیكردنی بهێنن، لەو كاتەدا كە یەكەم حزبی سیاسی دینییان 
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نوێنەرایەتی  قورئانخوێنەكان  پێكهێنا.  خەواریج  حزبی  ناوی  بە  ئیسالمدا  لەناو 

وابەستەی  زۆري��ش  كردبوو،  رۆشنفكر  زۆر  خۆیان  دەك��رد،  نوێیان  هێزێكی 

دیوە  و  الیەنی شۆڕشگێڕی  نوێنەرایەتی  یەككاتدا  لە  و  بوون  قورئان  دەقەكانی 

ئیسالمیدا  مێژووی  لە  تر  هێزەكەی  بەاڵم  كرد،  فیتنەیان  پشت  تیرۆریستیەكەی 

لە كەسایەتی بنەچەی ئومەوییەكان )موعاویە( و الیەنگران و شوێنكەوتوانی لە 

سوریا بەرجەستە ببوو. ئەویش لە پێناوی بیرۆكەیەكدا تێدەكۆشا، كە باوەڕی بە 

پەیڕەوی ئایینی هەبوو، وای لێهاتبوو كەسێك نەبوو بەبێ  باوەڕێك یان قەناعەتێك 

لەسەر  ستەمكاری  البردنی  پێناوی  لە  موعاویە  بكات.  شەڕ  فیتنەدا  رێگەی  لە 

ئەوە  پێكردووە.  فەرمانی  خودا  كە  سزایەی  ئەو  بەگوێرەی  دەجەنگا  عوسامن 

دەرهاویشتەیەكی نوێبوو بەپێی ئاستی بەشداری نەكردن و نەبوونی جێدەستی 

لە میراتی پێغەمبەرایەتیدا، بەو قەدەرەش كە بنەماڵەكەی دژایەتی كردووە. بەاڵم 

خاوەنی هێزێكی گورزوەشێنی گەورە و هەستێكی سرتاتیژی بااڵو پرسێك بوو، كە 

هەمیشە بیانو و پاساوی خۆی هەبوو. 

ب��اوەڕداران  دایكی  سەردەمە،  ئەو  قورئانخوێنانی  و  موعاویە  پێچەوانەی  بە 

)عائیشە( و تەڵحە و زوبێر لەالیەك و عەلی كوڕی ئەبو تاڵیب لە الكەی ترەوە، 

كە خاوەنی خەسڵەت و ئاكاری باش و شانازین، بە تایبەتی كە ئەوان سیمبوڵی 

مێژوویی ئیسالم بوون. شتێكی گرنگ هەیە پێویستە لەمە جیای بكەینەوە، كە ئەو 

ناكۆكی و دابەشبوونە سەرەكیە كێبڕكێكارییانە لەناو هێزی فیتنەدا، بەپێی لۆژیكی 

كۆن و نوێ  بونیاتنەنراوە، بەڵكو بەپێی دینامیەتێكی وردتر بونیاترناوە، بە جۆرێك 

كە زنجیرەی مێژوویی رووداوەكان بەمشێوەیەیە: قورئانخوێنان بە ناوی هەندێك 

سەر  دەخرێتە  تیشك  پاشان  دەكوژن،  )عوسامن(  واتا  خەلیفە،  سێیەم  بیروڕاوە 

راگەیاندنی ناوی عەلی بە خەلیفە و قورئانخوێنان وەك زۆرینەی ئومەتی ئیسالم 

دیارەكاندا  هاوەڵە  لەگەڵ  پێغەمبەر  خێزانی  عائیشەی  فەرمانیەوە.  ژێر  دەچنە 

دژی  لە  دەكرد،  مێژووییان  ئیسالمی  نوێنەرایەتی  ئەوانیش  كە  زوبێر(،  )تەڵحە، 
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خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داوای  و  وەردەگ��رن  هەڵوێست  و  هەڵدەچن  عەلی 

عوسامن دەكەن، بەاڵم لە دوای شكستهێنانیان، موعاویە بە هەمان داواكارییەوە 

ماوەیەكی  بۆ  عەلی  ناحەزی  و  ركابەر  وەكو  خۆی  و  گەمەكەوە  ناو  دەچێتە 

ئیرت  نێوان الیەنگرانی عەليەوە،  دوورو درێژ دەناسێنێت. دووبەرەكی دەكەوێتە 

لەو دابەشبونەوە بزووتنەوەی خەواریج سەرهەڵدەدات، لە كۆتاییشدا عەلی بە 

تایبەتی لەسەر دەستی ئەو بزووتنەوە لە رێباز دەرچووە دەكوژرێت، لە كاتێكدا 

دواجار  دەكرد.  گوزەری  دەرچەدا  بێ   دابەشبونێكی  دۆخی  لە  ئیسالم  ئوممەتی 

دەسەاڵت دەكەوێتە دەستی موعاویە، ئەوەش مانای وایە كە لە كۆتاییدا مەسەلەی 

تۆڵەكردنەوەی خوێنی عوسامن سەركەوتووە، بەاڵم ئەوەی توندترو بەگوژمرت بوو 

ئیسالمیی  ویژدانی  و  بەدەستهێنا  سەركەوتنی  دیار  جیاوازییەكی  بە  كە  ئەوەیە 

هەژاند، پانتاییەكەی ئەوەبوو كە خەالفەت بوو بە نەسیبی ئەوانەی كە لە رابردوودا 

بێگەردەكەی  و  خاوێن  كوڕە  حسابی  لەسەر  دەكرد،  ئیسالم  دژی  لە  شەڕییان 

ئیسالم )عەلی كوڕی ئەبو تاڵیب( و لەسەر حسابی ئەو قورئانخوێنانەی پێیانوابوو 

چاكسازی لە حوكمێكی الدەر و چەوتدا ئەنجامدەدەن لە رێگەی پەنابردنیان بۆ 

حوكم و فەرمودەكانی قورئان. ئەمە مانای ئەوەیە كە تۆوی كێشە و ملمالنێكانی 

پچڕەوە  پچڕ  شەپۆلێكی  چەند  رێگەی  لە  و  مەاڵسداوە  خۆیان  لێرەدا  داهاتوو 

چاوەڕوانی دەرفەتێكن بۆ دەركەوتن و سەرهەڵدان. لەگەڵ ئەوەشدا، بنەماڵەی 

ئیمپراتۆریەتی  بارگرانییەكانی  ژێر  چووە  ئیتنیكیيەوە  خەسڵەتێكی  بە  ئومەوی 

كرد،  بەرفراوانرت  رووبەرەكەی  سەدەیەكدا  نزیكەی  ماوەی  لە  و  ئیسالمیەوە 

هەروەها سەكۆ و بنەماكانی شارستانیەتی ئیسالمیشی دامەزراند. 

بەو  گرنگی  زۆر  دەنێم،  پێدا  دانی  هەڵكەوتوەكەیەوە  بزووتنەوە  ڕووی  لە  من 

قەیرانەكەی  لە  هەر  روویداوە،  ئیسالمدا  سەرەتاى  قۆناغی  لە  كە  داوە  فیتنەیە 

صفین  و  بەرسە  لە  كە  داستانئامێزانەی  شەڕە  ئەو  تاكو  عوسامنەوە  سەردەمی 

روویاندا و لە سەرووی ئاستى شەڕی ئەهلی یان شەڕی ئایینیەوە بوون، چونكە 
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بوو  شتێك  بەڵكو  لەرزین،  هێنایە  بێكۆتاییەكانی  ریتمە  بوو  بەهێز  تەوژمێكی 

گەشەی بە بونیاد و پێكهاتە بااڵو فرەجۆرەكان كرد، لەوە دەچوو دەرهاویشتەی 

نوێ  بێت وەك لەدایكبوونی حزبەكان و كۆنگرەی داوەریكردن. هەروەكو شۆڕشە 

گەورەكان، فیتنەش ئاوازێكی هەناسەسواریی پێوە دیار بوو، زەمینەی بیروڕاكان 

بەو  كرا،  ئامادە  بۆ  خەڵكی  زۆر  ژمارەیەكی  پڕۆژەكەیدا  لە  زاڵبوو،  بەسەریدا 

شێوەیەش سنوری چەمكی سیاسی خۆی فراوانكرد. 

جێی سەرسوڕمانە كە تاكو ئێستا بە شێوەیەكی جددی هیچ كتێبێكی لە بارەوە 

نەنورساوە، جگە لە كتێبی )فیتنە گەورەكە(ی تەها حسێن نەبێت، كە سیامیەكی 

ئەدەبی تایبەتی هەیە، زیاتر لەوەی مێژوویی بێت. هەوڵمداوە تا ئاستێكی باش 

و  زیهنی  ژینگەی  دڵی  ناو  رۆبچمە  و  بكەم  تێگەیەنراو  مێژوویەكی  لەسەر  كار 

عەقاڵنی سەردەمەكەوە، ویستوومە هەوڵیش بدەم بۆ تێگەیشتنی چۆنێتی جۆری 

بیركردنەوەی خەڵكەكەی بگەم، كە ئایا جۆرەكانیان و گوتار و گوفتار و بەهاكانیان 

چۆن بووە، تەنانەت هەوڵمداوە بە زمانی ئەوان بدوێم. لە الیەكی تریشەوە، لە 

كاتێكدا هەوڵمداوە بە ڕوونی درك بە زۆری دەرهاویشتەكانی ئەو سەردەمە بكەم 

بەڵكو  بنوسمەوە،  گشتگیر  مێژوویەكی سەرتاسەری  شیبكەمەوە،  بونیادەكانی  و 

ویستومە لە رێگەی گێڕانەوەی چیرۆكی ئەو سەردەمە دەوڵەمەندەوە بەسەرهاتی 

پیاوەكانی و رووداوەكانی بگەیەنم. لە كۆتایی باسەكەدا گەیشتمە ئەو راستیەی 

كە لەگەڵ ئەو خەڵكە و رووداوەكانی سەردەمەكەدا دەژیم. 

بە ئەركی خۆمی دەزانم بە خوێنەر بڵێم، ئەوەی لە كتێبەكەمدا مەبەستمە لە سایەو 

لەناو باوەشی نەریتی ئیسالمیدا گەورە بێت، بۆیە لەسەری پێویستە لە یەككاتدا لە 

دژی تێڕوانینی كالسیكییانە بۆ بابەت و رووداوەكان و دژی نوێگەریكردنی ئاسان 

تێبكۆشێت. لەم پرۆژە قورسەدا مێژووی راست و درووست و تۆكمە یارمەتیداوم 

و خۆشەویستی  هاوسۆزی  و  سنوربەزێن  مەعریفی  پەیوەندییەكی  وایلێكردم  و 

قووڵ لەگەڵ ئەو قۆناغە دامەزرێنەرەی ناسنامەی ئیسالمیدا درووستبكەم، كاتێك 
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دەبن.  يەكرتى  وابەستەى  پێكەوە  ژیان  و  زانست  ژیاریی،  و  مەعریفی  بواری 

زیندووكردنەوەی الیەنێك لە راستییەكان و چڕی رووداوەكانی مێژووی ئیسالمی، 

بەشێكە لە كاروانی دوورو درێژی هەبوونی من. بەاڵم ئایا هەمیشە توانیومە گۆشە 

راستەكە بدۆزمەوە؟ ئایا بە بەردەوامی بابەتەكانم روونكردۆتەوە؟ ئایا هەمیشە 

خۆم پڕچەك كردووە بە بەڵگە و حوكمدانی راست و درووست؟ ئەمەیان مافێكە 

دەگەڕێتەوە بۆ خوێنەر تاكو بڕیاری درووستى لەسەر بدات.  



فیتنە 16

-1-
سەردەمی دامەزراندن



17فیتنە

تەنیا ئایین
سەردەمی دواكەوتوویی )الجاهلیة(

ناوچەیەكی  دەكەوێتە  دەشتە، هەمووی  و  بیابانیی  زەوییەكی  عەرەب  دورگەی 

جۆری  كەشوهەواكەی  و  ژینگە  زیاتر،  تر  شوێنێكی  هەر  لە  لێرەو  وشكانیيەوە. 

چەمكی  لەگەڵ  كۆنەوە،  لە  هەر  ع��ەرەب  لەقاڵبداوە.  مێژووەكەی  و  ژیانی 

یەكەم  ئەكادی  سەرچاوەی  هەروەك  گوزەراندووە،  ژیانیان  بووندا  كۆچەری 

زایین  پێش  نۆیەمی  سەدەی  بۆ  مێژووەكەی  كە  كردووین،  ئاشكرا  بۆ  ئەوەی 
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دەگەڕێتەوە، بەاڵم نە لەگەڵ چەمكی ئیتنی، نە لەگەڵ ئیتیكی زمانەوانیدا هەڵیان 

ئیسالم،  دەركەوتنی  پێش  كەمێك  عەرەب  دورگەی  نیوە  عەرەبەكانی  نەكردووە. 

پێشكەش  یەكبوون  بەرامبەر  لە  هۆشیاری  و  یەكگرتوانە  سیامیەكی  توانیویانە 

و  زمان  و  نێوان خوێن  گرێدانی  پێكەوە  و چوارچێوەی  بنەما  لەسەر  كە  بكەن، 

ناوە. ئەوان بە ئەندازەیەكی دوورمەودا لە مێژووی خۆرهەاڵتدا  بونیاتیان  ئایین 

لە شێوەی پەراوێزخراوەكاندا دەركەتوون، لەگەڵ  تێكەاڵوی بوون،  بە كەمی  كە 

ئەوەشدا كارێكیان دەكرد كە خەڵكانی تر هەست بە بوونیان بكەن. پێدەچێت 

نیوە دورگەی عەرەبی لە سەردەمێكی زۆر زوودا دەستی بە شەپۆلێكی كۆچكردن 

النكەی  بووەتە  بەوەش  نیشتەجێبوون،  رافیدەین  واڵتی  لە  پاشان  و  كردبێت 

سامییەكان. بێگومان لە هەموو بارێكدا نیوە دورگەی عەرەب گوشارێكی لەسەر 

ئەو ئیمپراتۆریەتانە درووستكردووە كە چەند گروپ و سەرچاوەیەكی سەرهەڵداو 

ئەو گروپ و كۆمەڵگانەی كە  واتا  باڵوبوونەتەوە،  تێیاندا  لە دورگەی عەرەبەوە 

ریتمی عەرەبایەتی خۆیان لەدەستدابوو، بەاڵم پارێزگارییان لە ناوە عەرەبییەكانیان 

كردووە. 

لە سوریا كە پێدەچێت سەرچاوەی سەرهەڵدان و النكەیان بووبێت، عەرەبەكان 

رۆڵی خۆیان وەكو دامەزرێنەرانی شارو میرنشینەكان سەملاندووە، زیاتر لەو رۆڵەی 

عەرەبی  جیهانی  كە  ئەوەیە  راستیەكەی  هەڵساون.  پێی  رافیدەین  واڵتی  لە  كە 

ئیسالم  تەنیا  بە  كە  كردووە،  بەرجەستە  خۆی  تایبەتیدا  خولگەی   )3( بۆتەی  لە 

توانیویەتی یەكیان بخات: باكور واتا سوریا، یەمەن و دورگەی عەرەبی ناوەڕاست. 

بەاڵم رەوتێكی هاوكار هەبووە سنوری تەواوی نیوە دورگەی عەرەبی لە سوریاوە 

دورگەی  مێژووی  كە  ساڵەی  هەزار  ئەو  درێژایی  بە  بەزاندووە،  یەمەن  تاكو 

عەرەبی لەپێش هاتنی ئیسالمی لێ  پێكهاتووە - لە سەدەی پێنجەمی پێش زایین 

ناوچەیەكی  عەرەب  دورگەی  نیوە  باكوری  زایین.  دوای  تاكو سەدەی شەشەمی 

شارستانیرت بوو، پەیوەندی جێگیرو باشیان لەگەڵ شانشین و ئیمپراتۆریەتە خاوەن 
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شارستانیەتەكاندا هەبوو لە پشت دورگەی عەرەبیەوە، كە دەكەوێتە نێوان دوو 

جیهان و یەمەن و لێیانەوە تینوێتی خۆی دەشكاند.

ئەزمونە شارستانیيە، دەوڵەتیيە، كۆمەاڵیەتی و كەلتورییەكان لە باكور بەردەوام 

لە قەڵەمڕەویدا بوون، بۆیە یەمەن ببووە منوونەی شارستانیەتی یەمەنی باشور، 

دەشتەكی  كۆچەری  كۆمەڵگەی  شارستانیەتی  منوونەی  ببووە  دڵنیاییشەوە  بە 

رێگەی  لە  یان  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  یان  ناوەڕاستدا،  عەرەبی  دوورگەی  لە 

خاوەنی  باكورەوە  لە  یەمەن  راستیدا  لە  دروستبوو.  پەیوەندیە  ئەو  یەمەنەوە 

رەگوڕیشە و رەسەنایەتی زیاتر بووە لە نیوە دورگەی عەرەب كە لەناو خولگەی 

توانای  و  وزە  یەمەن  كە  بوو  هۆیەشەوە  بەو  دەخوالیەوە،  ئیمپراتۆریەتەكاندا 

زۆری هەبوو بۆ پەروەردەكردنی جەماوەری كۆچەری دەشتەكی. كەواتا یەمەنی 

رێكخراو لە چوارچێوەی مەمالیكەكاندا، كە بە شارو دەوڵەت و هونەر و نوسین 

ئاشنا بوو، بە بەردەوامی بەهۆی ئامادەگی كۆچەرییەوە بەزێرناوە، كە لە دوای 

زمانەوانیەوە  و  زمان  ڕووی  لە  ئیسالم  چونكە  بوو،  فراوانرت  ئیسالم  دەركەوتنی 

هەستا بە تەعریبكردنی. لەگەڵ ئەمەشدا، عەرەب واتا كۆچەری و دەشتەكیەكان 

ببوونە  چونكە  غەوارە،  و  نامۆ  وەكو  تەماشاكردنیان  لەدەست  چەشت  زۆرییان 

شارەكانیدا  لە  شارێك  هەموو  لە  كە  یەمەن  شارستانیەتی  بەسەر  زیاد  بارێكی 

هاواڵتیانی عەرەبی تایبەتی خۆی تێدا بوو. 

یەمەن لەسەر بازرگانی بخور دەژیا و هەناردەی سوریای دەكرد، كە بە دەرگای 

بەخۆوە  پێشكەوتنی  بازرگانیەش  ئەو  لەسەر  هەر  دەنارسا،  جیهان  ناوەڕاستی 

هەڵكەوتووی  كشتوكاڵی  گەشەكردنێكی  دواییدا  لە  كە  ئەوەی  سەرەڕای  بینیوە، 

نیوە  ئابوری  بنەمای  دوو  شوانكارەیی،  دەشتەكی  ئابوری  و  بازرگانیكردن  پێبڕا. 

دورگەی عەرەبیيان پێكدەهێنا. ئەگەر بارزگانی توانایەكی تایبەتی لە درووستكردن 

و پێكهێنانی دەوڵەتان و شارستانیەتەكان و هەموو فۆرمێكی شارستانی مەدەنی 

ژیانی  بە  قووڵی  پەیوەندی  شوانكارەییش  دەشتەكی  ئابوری  هەبووبێت،  بااڵدا 
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كۆچەری و رێكخستنی خێڵەكی و رسوشتی دوژمنكارانەی جەنگخوازیدا هەبوو، 

گشتگیر  زیاتر  شێوەیەكی  بە  كۆچەرییە  ئابوریە  ئەو  عەرەبیدا  دورگەی  نیوە  لە 

كۆگەلێكی  وەك  عەرەبی  دورگەی  نیوە  ئابوری  بناغەی  هەروەها  بوو.  باڵوتر  و 

جوگرافی نارسابوو كە لە یەكرت جیا نەدەكرانەوە. سەرەڕای دابەشبوونی جیهانی 

عەرەبی بەسەر چەند خولگەیەكدا: خولگەی باكور، خولگەی ناوەڕاست، خولگەی 

ناوچەی  بكرێت:  دابەش  و  پۆلێن  ناوچەدا  بەسەر دوو  بەاڵم دەشكرێت  باشور، 

شارستانیەت و ناوچەی كۆچەری – دەشتەكی، بەاڵم باكور و باشور كە بازرگانی 

لە  بوو  بریتی  گرێدابوون،  پێكیەوە  تریش  رایەڵەیەكی  دەیبەستنەوە،  پێكەوە 

عەرەبی  دورگەی  رووبەرەكانی  پانتایی  مەدەنییەت،  و  شارستانی  ژیانی  فۆرمی 

دەشتەكییەكان  جیهانی  لە  پێكدەهات  كە  دەگەیاندن،  یەكرتی  بە  ناوەڕاستیش 

ژیانێكی  و  بوون  حوشرتگەل  خاوەنانی  گەورە  لە  كە  هۆزانەی  و  خێڵ  ئەو  و 

ترییاندا  لەوەی  نە  و  جیهانە  لەم  نە  ئیسالم  بەاڵم  دەگوزەراند،  دەشتەكیان 

خۆیاندا  لەنێو  كە  هەڵكەوت  هەموویانەوە  ناوجەرگەی  لە  بەڵكو  دەرنەكەوت، 

هۆزی قوڕەیشیان پێكهێنا و لە بنەچەدا هۆزێكی كۆچەری دەشتەكی بوو، پاشان 

لە ناوەندی خۆرئاوای دورگەی عەرەبیدا نیشتەجێبوون و شارنشین و شارستانی 

بوون.  

یان  كۆچەری  ژیانی  بوو،  باو  لەو سەردەمەدا چی  سەرەتا؟،  بووەتە  كامیان  ئایا 

شارستانیەت؟ 

ژیانی كۆچەری – دەشتەكی یەكەمین و سەرەتا بوو، لەبەر ئەوەی كە ئاشوریە 

بابلییەكان لە رێگەی دەرگای كۆچەرییەوە بەناو ناسنامەی عەرەبیدا رۆچووبوون، 

پێكدەهێنا.  ناسنامەی  جەوهەری  پێویستیەكی  دەشتەكی  كۆچەریی  پێیەی  بەو 

لە  سەرەتاش  مێژووەوە،  ناو  چوونە  شارەكانەوە  رێگەی  لە  عەرەب  هەرچەندە 

لەالیەن  كە  برصة(،  البرتا ء،  الحجر،  )العال،  وەك  باكورەوە  شارەكانی  رێگەی 

شارستانیەتی  دووەمیش  پلەی  بە  بونیاترنان،  نەبەتییەكانەوە  و  سەمودییەكان 
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توانیيان شانازی  ئەمانە  كە  نجران(،  )سبأ، شبوا، متنع، ظفار،  یەمەن دێت، وەك 

بە جیاوازی و شایستەیی خۆیانەوە بكەن لە بەرامبەر عەرەبی دەشتەكیدا. شار و 

شارنشینی لە بواری مێژووییدا باوتر بوو، بەاڵم كۆچبەریی – دەشتەكی لە بواری 

ئەنرتۆپۆلۆژیدا بریتیبوو لە خواست و ویستی هەژمونگەری. 

 – كۆچبەری  بوونی  كاریگەری  لەژێر  عەرەبەكان  ه��ەرەزۆری  زۆرینەی  هێشتا 

هەروەك  بەترا  شارستانیەتی  بەاڵم  ماون،  جەنگخوازیدا   - خێڵەكی   – دەشتەكی 

دەكرد  بەرجەستە  بنەماكانیان  و  دەوڵەت  بناغەی  الحیرة(،  )سبأ،  شارستانیەتی 

هەژمونگەرییان  خواستی  و  بەكۆمەڵ  یەكبوونی  بیرۆكەی  هەناوییاندا  لەناو  و 

بە  و  مایەوە  كەمینەیی  دەرهاویشتەیەكی  ه��ەروەك  شار  بەاڵم  هەڵگرتبوو، 

بە مەبەست  كە  دەبەزێرنا،  پێودانگی خێڵەكییەوە  لەالیەن  بەردەوام  شێوەیەكی 

هەوڵیدەدا بەسەریدا زاڵبێت، پاشان شارەكان لەپاڵ كەمی ژمارەیاندا سەرەڕای ئەو 

فشارەش بە شێوەیەكی قووڵ و دیار لەناو روانگەی مێژوویی عەرەبدا بەرجەستە 

ببوون. ئەوە واقیعێكی بەرچاوو بەهێز بوو. شار بە توندی بەربەرەكانێی لەگەڵ 

هەستی  و  ناسنامەی  چونكە  دەكرد،  عەرەبەكاندا  دەشتەكی  و  كۆچەری  ژیانی 

و  دەكرد  بەرجەستە  خۆی  خودی  بۆ  تایبەتی  زۆر  رەچەڵەكێتی  و  ئینتیامبوون 

خاوەنی شكۆمەندییەكی شارستانی بااڵ بوو. بەاڵم لە الیەكی ترەوە شارو خێڵ لە 

بەریەككەوتن و كارلێككردندا دەژییان، بە تایبەتیش لەدوای سەرهەڵدانی ئیسالم. 

سەدەی شەشەم هەروەك قورئان دیاریكردووە، سەدەی نەزانی و دواكەوتوویی 

)جاهلییەت(، واتا سەردەمی توندوتیژی و دواكەوتوویی پێش هاتنی ئیسالم بووە. 

ئەم نەزانی )جاهلییەت(ە ئاوێنەی دوایین واقیعی عەرەبیە، كە زیاتر جدییەتی 

پێوە دیارە. 

رەوشی یەمەن كەوتبووە ژێر ركێفی بیانییەكانی حەبەشی و فارسەكان، واقیعی 

هەروەها  دەشتەكی،   – كۆچەری  لێشاوی  هەژمونگەری  و  مەككە  هەڵكەوتنی 

واقیعی بە لوتكەگەیشتنی حیرە و غەساسینە درەوشانەوە. گومانی تێدا نییە كە 
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دیاردەی مەككی پێویستە وەك دیاردەیەكی سەرەتا لەبەرچاو بگیرێت، لە سایەی 

ئەوەدا كە لە داهاتوودا روودەدات، چونكە لە داهاتوودا پێگەی زیاترى دەبێت. 

بەاڵم لەپاش سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم، ئەوە روون نەبوو كە مەككە لە حیرە و 

تەنانەت )صنعاء(ی پایتەختی یەمەنی نوێ گرنگرت بێت. 

پێشەنگ  ببێتە  دەخ��وازرا  لێی  كە  گرتووە،  سەرچاوەی  لەوەوە  مەككە  گرنگی 

و  دەشتەكی   – كۆچەری  عروبەی  تازەكانی  هێزە  بەڕێوەبردنی  و  رێكخسنت  بۆ 

ئەنجامدانی پرۆسەی پێكەوەبەستنی نێوان هەردوو جیهانی ناوخۆیی و دەرەكی، 

جیهانی خێڵ و جیهانی شارنشینی، بە جۆرێك كە لەوەو پێش رووینەداوە. راستە 

حیرە سیامی هێز بوو، بەاڵم پاڵپشتیكراو بووە لەالیەن هێزێكی بیانیەوە، ئەويش 

بەرەو هەموو  پێگەی خۆی  نەیتوانی  بۆیە هەرگیز  بوو،  ئیمپراتۆریەتی ساسانی 

ئایندەش  پەیامی  بكات، هەروەك هەڵگری  فراوان  دورگەی عەرەبی  ناوچەكانی 

پەراوێز  لەدەستدابوو،  مێژوویی  دەستپێشخەری  یەمەنیش  عەرەب.  بۆ  نەبوو 

خرابوو، لە كاتێكدا كە لەالیەكی ترەوە قەبارەی كۆچەرێتی و دەشتەكیەتی زیاتر 

نەمایەوە،  باكور  و وەك جیهانی  ونكرد  یەمەنایەتی  بەوەش خەسەڵەتی  دەبوو، 

كەلتوری  نێوەندی  رۆڵی  بە  بتوانێت  كە  راب��ردوو،  پێشینەی  عەرەبی  جیهانی 

لە  جگە  و  پووكایەوە  یەمەن  عەرەبییەكانی  شارە  سیامی  ئەوەبوو  هەڵبستێت. 

تاكە واقیعی كۆچەرێتی هیچی دیكەی تێدا نەمایەوە، واتا ئەو كۆچكردنەی كە 

لەگەڵ  شێوەیەش  بەو  باكور،  بۆ  گواستەوە  باشورەوە  لە  یەمەنی  عەرەبەكانی 

نەریت و تایبەمتەندیە رووتەكانی ژیانی كۆچەری دەشتەكی تێكەڵبوون، لە سەرو 

ئەوەشەوە كەوتنە ژێر دەسەاڵت و ركێفی رۆمە بێزەنتییەكانەوە.  

هێزە  سەرهەڵدانی  لە  بریتیبوو  جاهیلیەت،  سەردەمی  گەورەكەی  دی��اردە 

تەقێنەرەوە تازەكەی دەركەوتووەكەی دورگەی عەرەبی لە نێوان دوو جیهاندا، یان 

هەڵكەوتنی نیوە دورگەی عەرەبی ناوەڕاستبوو، كە لە نێوان سوریا و یەمەن قەتیس 

مابوو، هاوكات الوازبوونی ئەو دوو جەمسەرە دوورە دەستە بوو. وەلحاڵ دورگەی 
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عەرەبی ناوەڕاست، كە لە رابردوودا سەنتەری بوونی ئەنرتۆپۆلۆجیەتی بێدەنگ 

و پەرتكراو بوو، لەسەر رێگەی خۆڕێكخستنەوەدا روویكردە دوو بنەما سەرەكیە 

لەسەر  كۆچەری  جیهانی  شارستانییەت.  بنەمای  و  كۆچەرێتی  بنەمای  گەورەكە: 

خێڵ و هۆز بونیاترنابوو، بەاڵم جیهانی شارستانی لەسەر پیرۆزییە قەدەغەكراوەكان 

بونیاترنابوو، وەك لە حیجاز و یەمامە دەگوزەرا، هاوكات لەگەڵ دەركەوتنی چەند 

جۆرێك  دەشتەكی   – كۆچەری  خێڵی  مەككە.  شاری  تایبەتی  بە  نوێدا،  شارێكی 

خانەدانەكان  ئەرەستۆكراتی  واتا  دەكات،  بەرجەستە  شەڕكەر  ئەرەستۆكراتی  لە 

پاڵپشتیكردنی وتاربێژان و شاعیران و سوارچاكی بەهێز  بە  )االرشاف(، كە خۆی 

كرد و لە شێوەی دەزگایەكی سیاسیدا خۆی دەناسێنێت. بەاڵم شارەكانی حیجاز 

بەهێز  هێشتا  كاتەش  ئەو  تا  كە  )مەدینە(،  یەرسیب  و  تائیف  و  مەككە  وەكو 

دامەزرابوون،  خێڵەكی  بنەمای  لەسەر  ئەوانیش  هەبوو،  شلوشاویان  و  نەبوون 

بەاڵم هێزو توانای بوونییان لە رێگەی كشتوكاڵ یان بازرگانیەوە بەدەستهێنابوو. 

مەككە لە ناوەڕاستی پیرۆزییەكان یاخود لە ناوەندی خاكی پیرۆزدا هەڵكەوت، 

واتا گرنگرتین پیرۆزی لە هەموو دورگەی عەرەبیدا لە مەككە بوو، لەبەر ئەوەی 

ببووە ناوەندی حەج كە بەوپەڕی پاكێتییەوە پیرۆزی پێبەخشیوە، بەو هۆیەشەوە 

بارێكدا، ئەو  شارەكە و خێڵەكان كاریگەرییان لەسەر یەكرتی داناوە. لە هەموو 

ئەو  بووە  و  كرد  بەرجەستە  كە جاهلییەتی  بوو  دورگە عەرەبیە دووجەمسەریە 

سەرزەمینەی كە دەوڵەتی عەرەبی تێدا دروستبوو، بەبێ  ناوچەكانی باكور و باشور 

و خۆرهەاڵتی لەبەریەك هەڵوەشاوەی دورگەكە. 

ئەوەبوو  عەرەبی  دورگەی  ناوچەكانی  نێوان  لە  خاڵی هاوبەش  لەو سەردەمەدا 

كە بە بنەمای دەوڵەتداری ئاشنا نەبوو، بەڵكو هەموو جۆرەكانی ژیانگوزەراندنی 

رێكدەخست.  بۆ  )هۆز(  بناغەی خێڵ  لەسەر  پێگەكەی  و  بوون  بەناویەكداچوو 

لە دەرەوەی چوارچێوەی جیاكردنەوەی نێوان كۆچەری و شارستانیدا، هەروەها 

بە تێپەڕاندنی سنوری هەڵوەشاندنەوەی خێڵەكی، عەرەبەكان بە خوێن و زمان 
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و دینییان یەكگرتوو بوون، بۆیە زیاتر نەتەوەیەكی كەلتورییان پێكهێناوە، نەوەك 

و  بەخشی  تاك  بە  ناسنامەی  خێڵ  عەشیرەت،  س��ەرەڕای  دەوڵ��ەت.  نەتەوەی 

كۆمەڵێكی هەمئاهەنگ و دامەزراوی لەسەر بنەمای خوێن و رەچەڵەكی هاوبەش 

و رێچكەی باوك و باپیران بەرهەمهێنا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بۆخۆی دەزگایەكی 

راگەیاندنی  بڕیاری  دەكرد،  دەرەوەی  پەیوەندییەكانی  سەرپەرشتی  بوو  سیاسی 

تۆڵەسەندنەوە  دام��ەزراوەی  رێگەی  لە  و  دەدا  كۆچكردنی  جووڵەی  و  شەڕ 

دەوڵەتی  جێگەی  زۆر  ئاستێكی  تا  خێڵ  شێوەیە  بەو  دەكرد.  تاك  لە  پارێزگاری 

تایبەت بە خۆی هەبوو، ئەو ماڵەی  گرتەوە. هەموو خێڵێك ماڵی سەركردایەتی 

مومارەسەی  بەاڵم  ئەنجامدەدرا،  خێڵ  سەرۆكەكانی  و  گەورە  دانانی  تیایدا  كە 

سیامیەكی  رێكخستنە  شێوە  ئەم  نەدەكرد.  پاوانخوازانەی  رەهای  دەسەاڵتی 

گشتی بوو، دەكرێت لەناو ژیانی هاوشێوەی كۆچەریی خۆرهەاڵتدا بیدۆزینەوە، 

وەك خێڵی بەكر و عەبدولقەیس و گەورە خێڵە كۆچەرییەكانی نەجد )تەمیم و 

ئەسەد(، هەروەها لەالی قەیس لە حیجاز، لە رێگەی خێڵی قوڕەیش لە مەككە و 

ئەوس و خەزرەج لە یەرسیب و سەقیف لە تائیف دركی پێدەكرێت. ئەو شێوازە 

و  كۆچەری  عەرەبچێتی  دیوەكەی  بە هەردوو  رێگەی  كاروبارەكان  رێكخستنەی 

بۆ  هاوبەش  بەهایەكی  و  هەڵوێست  و  هاوبەش  زمانێكی  كە  دەدا،  شارستانی 

خۆیان بدۆزنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا عەقڵیەتێكی تایبەت و جیاوازی لە عەقڵیەتی 

كۆچەری بە دانیشتوانی شارەكانی دەبەخشی، كە سنوری خۆی لە نێوان هەردوو 

جیهانەكەدا كێشابوو. 

خێڵەكانی مەزەر و قەیس و رەبیعە و سەرجەم عەرەبەكانی ناوەڕاستی دورگەی 

عەرەىب، هەرچۆنێك بووبن، بەاڵم هەموويان لە یەك باپیرەوە سەرچاوەیان گرتووە 

و گریامنە دەكرێت كە یەكەمین رەچەڵەكیان بێت. وابەستە و پەیوەندی خوێن 

ئەوانەی پێكەوە دەبەستەوە لە چوارچێوەی ئەو تۆڕی دابەشبونەیاندا كە خێڵەكان 

یەكبوونی  چۆنیەتی،  هەمان  بە  ببوون.  قەتیس  لەناویدا  جیاجیادا  قۆناغی  لە 



25فیتنە

و  پێكەوەبوون  زمانی  زمان:  دیاریكردنی دوو  ئاستی  تا  و شێوەزارەكەی  زمان  و 

ئاخاوتنی رۆژانەی پەیوەندیدار بە ناوەندە شارستانییەكانی حیجاز بوو، هەروەها 

زمانێكی هاوبەش، پوخت و نەخت، زمانی شیعر كە شێوەزاری ئاخاوتنی كۆچەری 

و دەشتەكییەكانی باكور و ناوەڕاست بووە. عەرەبەكان یەك ئاینییان هەیە، ئایینی 

عەرەب كە واتای رێگەی عەرەبیشی دەبەخشی، واتا رێگەیان بۆ روبەڕوبوونەوەی 

ئایینە نامۆكان وەكو مەسیحیەت، لەالیەكی تریشەوە پاڵپشتیان بوو بۆ وەستانیان 

بوونی  بەبێ   ئایینەش  ئەو  بیانییەكاندا،  نەریتە  و  داب  هەڕەشەی  بەرامبەر  لە 

پێدەچێت  دیاریكراوە.  خواوەندەكانەوە  فرەیی  روانگەی  لە  رێكخراو  ریتمێكی 

رێچكەی  لە  لەوەی  زیاتر  هاتبێت،  ئایینیەكانەوە  پەیڕەوە  لە  یەكبوون  رەگەزی 

بیروباوەڕەوە سەرچاوەی گرتبێت. لەو سەردەمەدا ژمارەیەك لە خواوەندەكان بە 

تر  خواوەندەكانی  لە  كە  مەننات(  عوزا،  الت،  )هوبەل،  وەك  دەپەرسرتان  تەنیا 

پیرۆزدا  كەعبەی  لەناو  تایبەتی  بە  )هوبەل(،  پەیكەری خواوەند  بوون.  ناودارتر 

لە مەككە دانرابوو، كەچی لە هەمانكاتدا پەیكەری ئەساف و نائیلەشی لە نزیك 

بت  پیرۆز خاوەنی چەندین  مەككەی  دانیشتوانی شاری  گرتبوو.  ئامێز  لە  خۆی 

بوون، واتا هەر ماڵەو خاوەنی بتی خۆی بوو، كۆچەرییەكانیش لە وەرزی حەجدا 

بتەكانیان دەكڕی و دەیانپەرسنت. 

سەرچاوەكان  دەكرا.  پەرسرتاوەكان  و  بتەكان  بە  زۆر  جێگۆڕكێی  مەككەدا  لەناو 

بۆمان دەگێڕنەوە كە پێغەمبەری ئیسالم )360( بتی لەناو مەككە دۆزیوەتەوە و 

ئەوس و خەزرەج  تایبەتی  كە خوداوەندی  مەننات،  بتی  هەمووياىن شكاندووە. 

لە حیجاز )عەمری  بتپەرستی  لەالیەن دامەزرێنەری خورافیی  بوو،  و غەساسینە 

كوڕی لوحی(وە گواسرتایەوە و لە ناوچەی )قەدید(ی سەر كەنار دەریا بیرنایەوە. 

عەرەبەكان لە دوای تەواوبوونی رێوڕەسمەكانی حەج دەچوون بۆ سەردانیكردنی 

مەننات. بەاڵم سەبارەت بە )الت( كە بە خواوەندە چاك و تایبەمتەندەكە دەنارسا، 

تەواوكردنی حەج  دوای  لە  حاجییەكان  و  دەكرا  موڵكداریی  سەقیفەوە  لەالیەن 
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و تەوافكردن بە دەوری كەعبەدا، لە تائیف سەردانیان دەكرد. بە هەمانشێوەش 

كینانە و خوزاعە و هەموو هۆزەكانی موزەڕ خۆیان  بتى )عوزا( كە قوڕەیش و 

خێوەتی  خاوەنی  كۆچەرییەكان  دەكرا.  سەردانی  بەردەوام  دەزانی  خاوەنی  بە 

پیرۆز بوون، كە بە ماڵ یان )طاغوت( نارسابوو، هۆزەكان بە دەوریدا تەوافییان 

دەكرد، تەواو هاوشێوەی ئەو تەوافە بوو كە بە دەوری كەعبەدا ئەنجامیان دەدا 

و لە كاتی كۆچكردنیشیاندا خێمەكانیان لەگەڵ خۆیاندا دەگواستەوە. خێمەكەی 

بەكری كوڕی وائیل لە سنداد بە تایبەتی پێیدەوترا )ذات الكعبات(. بەاڵم حەج 

بە شێوەیەكی بەرچاو عەرەبەكانی پێكەوە كۆدەكردەوە، چونكە گروپی پەرستش 

پێویستبوو  وا  بەاڵم  دەچوو،  بەڕێوە  مەككە  نزیك  ماڵباتی  لە  ئایینی  نەریتی  و 

لەگەڵ رێوڕەسمەكانی تەوافكردن بە دەوری كەعبەدا لە یەكرتی جیا بكرێنەوە، 

نەریتی  چەندین  سەردەمەدا  لەو  دەكرد.  تەواو  یەكرتییان  پێكەوە  هەرچەندە 

پێكدەهێنا وەك: تەواف، راكردنی  بە هەموویان حەجیان  ئایینی جوان هەبوون 

لەسەرخۆ، قوربانیكردن ، راوەستان )لە ئێستاشدا ساتی سەرەكی حەجكردن بریتیە 

لە راوەستان لەسەر كێوی عەرەفە(. 

حاجییەكان  كە  دەچوو،  بەڕێوە  تریشدا  كاتێكی  لە  تەوافكردن  سەردەمەدا  لەو 

چەپڵەیان لێدەدا و بە فیكەلێدان السایی جریوە جریوی باڵندەكانیان دەكردەوە. 

چاالكیە  گەشەكردنی  لەگەڵ  كە  كۆنە  نەریتێكی  مەبەستەكە  لەوێ   یان  لێرە 

دەكرد،  گەشەی  سااڵنەدا  بازاڕی  سێ   درووستكردنی  و  مەككە  بازرگانییەكانی 

ئەوجۆرە  بەاڵم  مجنە.  زیلمەجاز،  عوكاز،  بازاڕەكانی:  لە  بوون  بریتی  ئەوانیش 

حەجەی كە خەڵكی لە هەموو خێڵ و هۆزەكانەوە پەلكێشدەكرد، ئەویش یەكێك 

موڕە  بەنو  بەنو صفوان،  بەنو صوفە،  لەالیەن  كە  عەرەب  كاروبارەكانی  لە  بوو 

لەالیەن  تایبەتی  بە  كەعبە  بەاڵم حەرەمی  رێكدەخرا،  تەمیم  بەنو  و  بن عەوف 

كە  دوایئەوەی  ب��وون،  مەككە  خێڵێكی  كە  كرابوو،  پ��اوان  قوڕەیشییەكانەوە 

بەڕێوەبردنیان لەژێر دەستی خوزاعییەكان و بەنی بەكر بن عەبد مەنات دەرهێنا، 
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كە عەشیرەتێكی پێگەدار و پیرۆزی خاكی كینانە بوون. لە راستیدا خودی مەككە 

لە شوێنێكی پیرۆزدا هەڵكەوتووە، كە حەرەمی لێیە و ئاسایش و ئارامی هەمووان 

و پێكەوەژیانی نێوان خێڵەكانی لە رێگەی نەریتەكان و رێوڕەسمی حەجەوە دابین 

دەكرد. كەلتوری مێژوویی بۆمانی باسدەكات كە مەككە لەپێش قوسەی جگە لە 

گۆڕەپانێك بۆ دامەزراندنی خێمە و رەشامڵەكان بە دەوری كەعبەدا، هیچی تر 

نەبووە. قوسەی بە سەدەیەك لەپێش لەدایكبوونی پێغەمبەر مەككەی درووستكرد 

بكات  كەعبە  پاسەوانی  پێڕاگەیشت  درەنگ  قوڕەیش  كێشاوە.  بۆ  سنورەكانی  و 

و سودی لێوەربگرێت، بەاڵم وەكو خێڵێكی ئاشنا بە شارستانیەت كە دەچێتەوە 

سەر كینانە، ناوەكەی بەسرتابوو بە سەرهەڵدانی مەككە لەناو ژیانی شارستانیدا. 

قوسەی كە نازناوی )كۆكەرەوە(ی وەرگرت، بووە سەر گەورەی قوڕەیش و هەردوو 

ئەركانەی  ئەو  كۆكردبۆوە.  خۆیدا  دەستی  لەژێر  ئایینی  و  سیاسی  دەسەاڵتی 

و  شارنشینی  ژیانی  بە  پەیوەندییان  یەككاتدا  لە  دەكردن  سەرپەرشتی  قوسەی 

حەرەمی كەعبە و پرسی حەجەوە هەبوو. قوسەی سەرپەرشتی پارێزگاریكردن لە 

كەعبە و بەڕێوەبردنی )دار الندوة(ی دەكرد كە یانەیەك بوو قوڕەیشییەكان تێیدا 

كۆدەبوونەوە و راوێژ و گفتوگۆیان دەكرد، هەروەها سەرپەرشتی دابینكردنی ئاوو 

خواردنی بۆ حاجیان و سەركردایەتی هەڵمەتە سەربازییەكانی دەكرد. 

پشكی  دیكەش  سیانەكەی  كران،  )عبدالدار(  رادەستی  یەكەمە  دەزگا  سێ   ئەو 

ئومەوییەكان  و  پێغەمبەر  راستەقینەی  باپیرەی  وەكیەك  كە  بوون،  مناف(  )عبد 

زۆر  ماوەیەكی  بۆ  و  بوون  پیرۆز  و  ئایینی  بنەماڵەی  قوسەی  نەوەكانی  بوو. 

خاوەندارێتی و رابەرایەتی قوڕەیشییان كردووە. لەبەر ئەوەی كە بنەماڵەی عبد 

هەبوو،  زیاتری  گرنگیەكی  و  پێگە  )عبدالدار(  بنەماڵەی  بە  بەراورد  بە  مەناف 

بۆیە لەسەر هەردوو ئاستی سیاسی و ئایینی پلەی بنەماڵەی سەرەكی قوڕەیشی 

پێدرا. بەو پێیەش خێڵی قوڕەیش بە گشتی لە ئاستی خێڵێكی پیرۆزی عەرەبیدا 

تەماشا دەكرا، كە لە ئەرستۆكراتیەكی ئایینی بەرفراوان پێكهاتبوو، لەگەڵ سیستمە 
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جیاواز  دەشتەكییەكاندا  كۆچەریە  هۆزە  و  خێڵ  شەڕەنگێزەكانی  ئەرەستۆكراتیە 

بوو. دەوترێت، لە پێناوی ئەوەدا كە درێژە بە ژیانی بدات، قوڕەیش پەنای بۆ شەڕ 

و پەالماردانە سەربازییەكان نەدەبرد، واتا هێرشی نەدەكردە سەر هۆزەكانی تر، 

بەڵكو بۆ دواجار وازی لەوە هێنابوو. حەرەمی پیرۆزی لەدەستدا بوو، بۆیە پێیان 

دەوترا ئەهلی حەرەم و خودا. 

لە  هەرچیەك  بۆیە  دەكرد،  ئایینی  پەیڕەوی  موریدییانە  و  توندی  بە  قوڕەیش 

هەرچییەك  بەاڵم  قەڵەم،  دەدرایە  چارەسەر  خاكی  بە  بوایا  حەرەمدا  دەرەوەی 

لە ناویدا بوایا بە پیرۆز و دابینكەری ئاسایشی مرۆڤ و ئاژەڵ و رووەك دادەنرا. 

هەموو جۆرەكانی توندوتیژی لەناو حەرەمی كەعبەدا قەدەغەكراو بوو، چونكە 

حەرەم بۆ حەجكردن زۆر پێویست و گرنگ بوو، بەڵكو بۆ ژیانی شارو گەشەكردنی 

بەهێزیان  تێكەاڵوی  و  پەیوەندی  موریدەكان  بوو.  پێویست  بازرگانیەكەشی 

حەرەم«.  ئەهلی  و  موریدان  »ئێمەین  دەیانگوت:  بۆیە  هەبوو،  حەرەم  لەگەڵ 

رۆژی  تەوافی  عەرەفە  كێوی  سەر  راوەستانی  لەدوای  كە  بوو  هۆیە  ئەو  لەبەر 

قوربانیان لە دەرەوەی حەرەم ئەنجام نەدەدا، بۆیە رێگەی چوونە دەرەوەیان لە 

حەرەم لێنەدەگیرا، بەڵكو هەر لە سنوری خاكی پیرۆزدا سەرجەم رێوڕەسمەكانیان 

موریدەكان  بە  رێَگەیان  حەرەمدا  شوێنی  دەرەوەی  لە  هەروەها  ئەنجامدەدا. 

كەعبەدا  دەوری  بە  سوڕانەوە  فەریزەی  تایبەتییانەوە  جلوبەرگی  بە  نەدەدا 

رووتی  لەشی  بە  فەریزەتە  ئەو  یان  پێویستبوو  لەسەرییان  بەڵكو  ئەنجامبدەن، 

ئینجا  یان جلوبەرگی ئەهلی حەرەم بەدەستبێنن و لەبەری بكەن  ئەنجامبدەن، 

ئەنجامی بدەن. 

ئەو  توانی  قوڕەیش  بەاڵم  قوڕەیش،  بە  بوو  تایبەت  خەسڵەتێكی  موریدیی 

كە  ببەخشێت،  عەشیرەتانە  ئەو  و  مەككە  لە  نزیكەكان  هۆزە  بە  خەسڵەتەی 

لە  تەواو  گروپێكی  بەو جۆرەش  نزیكبوون،  لێیەوە  ژنخوازییەوە  و  ژن  ڕووی  لە 

موریدان و ئەهلی حەرەم لە كەسە زۆر نزیكەكان پێكهات، بە تایبەتیش لەبەر 
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ئەوە دەبوو سەر بە خێڵی قوڕەیش بن. لە ریزی ئەو گروپەدا: خوزاعە، سەقیفە، 

دڵنیاییەوە  بە  هەبوون.  كلب  و  تەمیم  عامر،  كینانە،  عەشیرەتەكانی  و  عدوان 

پەیوەندییەكی لەو شێوەیە، پەیوەندی و وابەستەیی خوێنی لە نێوانیاندا بەهێزتر 

و  بازرگانیكردن  رێگەكانی  فراوانكردنی  بۆ  بوو  بەسود  زۆریش  بەڵكو  كردووە، 

پاراستنی ئاسایشی بازرگانی. 

لەو بازرگانیكردنەدا، مەككە شوێنی یەمەنی گرتەوە كە دواتر الواز و ژێركەوتوو 

بوو، بەو هۆیەشەوە هەروەك سەرچاوەكان دەڵێن، بازرگانی ترانزێتی نێودەوڵەتی 

هەروەك  كرد.  گەشەی  زیاتر  ناوەڕاستدا  دەریای  و  هندی  ئۆقیانوسی  نێوان  لە 

چاوەڕوانیش دەكرا پرسەكە پەیوەندار بوو بە رێڕەوی گەشەسەندنێكی هێواش و 

لەسەرخۆ. مەككە لە ناوەندێكی بازرگانی هەرێمی بچوكەوە كە چەند بازاڕێكی 

و  حەبەشە  روویكردە  و  گرنگ  بازرگانی  ناوەندێكی  بۆ  گۆڕا  هەبوو،  سااڵنەی 

یەمەن و واڵتی شام و واڵتی فارس. گومانی تێدا نییە ئەو گۆڕانكارییە گرنگە بە 

یارمەتی رێكەوتننامە ئەمنییەكان روویدا كە لە رێكەوتنی )ئیالف(وە دەستیپێكرد 

كاتەدا  لەو  ناوچەكانیاندا.  بە  تێپەڕبوون  پێناو  لە  كردیان  هۆزەكاندا  لەگەڵ  كە 

بوونە  خۆیان  قوڕەیشییەكان  بوو،  تۆكمە  و  گۆڕا  قوڕەیش  بازرگانی  بونیاتی 

هۆزەكان  خانەدانەكانی  بۆ  قازانجەكانیان  پشكێكی  و  بازرگانیەكانیان  كاروانچی 

لە  بوو  گرنگ  زۆر  و  ریشەیی  گۆڕانكارییەكی  و  وەرچەرخان  ئەمە  دابیندەكرد. 

مەككە، كە لە رێگەیەوە تۆڕێك لە رێككەوتن و هاوپەیامنێتی لە باكور و خۆرئاوا 

و پشت دورگەی عەرەبی درووستكرد، بەوەش بووە هێزێكی خاوەن هەژموون لە 

لە تەواوی دورگەی عەرەبیدا. دیپلۆماسیەت  خۆرئاوای دورگەی عەرەب و بگرە 

و بازرگانی و ئایین بوونە یارمەتیدەری مەككە بۆ دابینكردنی ئاشتی و ئاسایش 

لە  راستەقینە  و سەركردایەتی  و دەسەاڵت  پێگە  بەدەستهێنانی  و  و گەشەكردن 

ناوچەكەدا.
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و سەرهەڵدانی  بۆ خوداپەرستی  بانگەواز 

ئایین
پێغەمبەر محەمەد لەو ژینگەیەدا لەدایكبوو، لە مەككەدا بۆ ماوەی )13( ساڵ 

بانگەشەی خوداپەرستی كرد. رەچەڵەكی پێغەمبەر بە هێڵێكی راست دەچێتەوە 

سەر قوسەی، واتا نەوەی دامەزرێنەری مەككەیە، ئەو پیاوەی كە كۆڵەكەكانی خێڵی 

قوڕەیشی دامەزراند و دەسەاڵتە ئایینی و سیاسی و سەربازییەكانی لەژێر دەستی 

خۆیدا كۆكردەوە. بە جۆرێكی تایبەترت، پێغەمبەر دەچێتەوە سەر عەشیرەتی عبد 

مناف، واتا دووەمین كوڕی قوسەی، كە بە شێوەیەكی خێرا وەك كوڕە گەورەی 

مناف  عبد  عەشیرەتی  دابەشبوونی  دەركرد. سەرەڕای  ناوبانگی  ناوو  )عبدالدار( 

بەسەر دوو تیرەدا: تیرەی هاشم و تیرەی عبد شەمس، بەاڵم بە یەكگرتوویی و 

بە بەهێزی تەواو مایەوە بۆ ئەوەی نیشانیبدات عەشیرەتە نزیكەكەی كە خودا 

لە قورئاندا فەرمانی بە پێغەمبەر كردووە بانگیان بكات بۆ ناو ئیسالم، بە راستی 

بۆ  بێت  ئاماژەكردن  تەنیا  بە  نەك  دەكات  مەناف  عبد  بەنی  بۆ  دەكات  ئاماژە 

بەنی هاشم، بەوەش رەچەڵەكی پێغەمبەری ئیسالم دەچێتەوە سەر یەكێك لەو 

دوو عەشیرەتە پیرۆزەی قوڕەیش، كە بەشدارییان دەكرد لە خزمەتكردنی حاجیان 

و سەركردایەتیكردنی سەربازیدا. لەبەر ئەوەی كە فراوانبوونی چاالكی بازرگانی 

لەو سەردەمەدا دیاردەیەكی نوێ  بوو، جیاوازی كۆمەاڵیەتی درووستكرد و بەهای 

)قوسەی( لە  رەچەڵەكیان  كە  مەخزوم،  بەنی  وەك  نیشاندا  عەشیرەتێكی  چەند 

بەنی  تیرەی  حسابی  لەسەر  شەمس  عبد  تیرەی  یان  نەگرتووە،  سەرچاوەی  وە 

لەگەڵ  بەاڵم  مەناف،  عبد  رەچەڵەكی  سەر  دەچنەوە  هەردووكیان  كە  هاشم، 

ئەوەشدا عەشیرەتی عەبد مەناف توانی پارێزگاری لە پێگەی تایبەتی و شایستەی 

خۆی بكات و بە شێوەیەكی كرداریی و تایبەتی نوێنەرایەتی بنەماڵەی قوڕەیشی 

دەكرد. ئەمە بۆ خۆی پرسێكی زۆر گرنگە بۆ تێگەیشنت لە درەوشانەوەی قۆناغی 
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پێغەمبەرایەتی محەمەد و سەركەوتنەكانی لە داهاتوودا لە مەدینە و لەناو خێڵ 

و هۆزە عەرەبییەكاندا. 

خشتەی شەجەرەی بنەماڵەی )عەبد مەناف( كە  بۆ دوو باڵی سەرەكی
 )هاشمی( و )ئومەوی(  دابەشبووە:
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تالیب( )ئەبو  هەژاری  هەروەها  محەمەد)د.خ(،  پێغەمبەر  هەژاری  سەرەڕای 

و  قوسەی  سەر  دەچ��ۆوە  رەچەڵەكیان  تەنیا  بە  بوو،  پشتوپەنای  كە  مامی  ی 

لەبەرچاوی  بواری هەبوو  پێغەمبەر  ئەو سیفەتەش  بە هەڵگرتنی  عەبد مەناف، 

عەرەبەكاندا وەكو نوێنەری قوڕەیش لەوپەڕی پێگەیشتووییدا دەربكەوێت. گومان 

لەوەدا نییە پێگە و پلەی دادپەروەریی پێغەمبەر محەمەد لە مەدینە پێش هەر 

شتێك بۆ ئەو رەچەڵەك و رەسەنایەتیەی دەگەڕێتەوە، هەر ئەوەش بوو رێگەی بۆ 

خۆشكرد پلەی مەدینە بگەیەنێتە ئاستی حەرەم، واتا تا ئاستی پێگەیەكی هێندە 

پیرۆز كە رێگە بە پێشێلكردنی نادرێت. 

و  بوون  زۆر  سنورێكی  تاكو  دایمەزراند،  محەمەد  ئیسالمیيەی  دەوڵەتە  ئەو 

پێگەكەی لە چەمكی پیرۆزیی حەرەم وەردەگرت، لەگەڵ ئەوەشدا بە دیوێكی تردا 

داهێرناوێك بوو بۆ دینامیكیای پێغەمبەرایەتی و حوكمی ئیسالمی دەگەڕایەوە، بەو 

بۆ میراتی قوڕەیشی دەگەڕێتەوە.  هۆیەشەوە بەشێكی گەورەی بەردەوامبوونی 

ئایینی  بنەماڵەیەكی  سەر  دەچۆوە  رەچەڵەك  بە  بوو  پیاوێك  محەمەد  بەمجۆرە 

و خاوەن رابەرایەتی ناو قوڕەیش، لە كاتێكدا قوڕەیش بەهۆی پێگەكەیەوە وەك 

چاكرتین خێڵی ئایینی عەرەب تەماشای دەكرا، واتا محەمەد لە هەموو كەس شیاوتر 

و شایستەتر بوو بۆ قسەكردن لە بارەی بابەتەكانی ئایین و سیاسەت. هیچ بوارێك 

ئایینی  موژدەهێنانی  رەهای  قۆناغی  نێوان  بەراوردكردنی  لە  نییە  دەرچوون  بۆ 

پێغەمبەر محەمەد بە درێژایی )13( ساڵ لەناو شاری مەككەدا، ئەو موژدەهێنانەی 

كە بروسكەیەكی ئایینی كاریگەر بوو لەدایكبوونی ئیسالمی لێكەوتەوە، هەروەها 

لە نێوان خۆپێكهێنان و گونجاندنی نێوان دەوڵەت و ئایین لە مەدینە لە دواییدا. 

رەگەزی یەكەم بەرهەمی ئاراستەیەكی روحی قووڵبوو، كە لە رێچكەیەكی دوورو 

درێژی گەشەسەندنی بیری روحانیی یەكتاپەرستییەوە سەرچاوەی گرتووە، رەگەزی 

قۆناغەكە  پێویستیەكانی  توانی  كە  رێكەوت  بەرئەنجامی  لە  بریتیە  دووەمیش 

دەستەبەر بكات بۆ تێپەڕاندنی پەراوێزی نێوخۆیی، پەراوێزی دورگەی عەرەبی، 
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سەرەتا  خۆی.  بۆ  خۆیەوە  لە  دەوڵەتداری  بنەمای  هێنانی  رێگەی  لە  ئەوەش 

لەوێوە بۆ ماوەی )13( ساڵ، كاروانی ئازارو مەینەتییەكان لە پێناو بانگەوازكردن 

بۆ خوداپەرستی دەستیپێكرد، بێئەوەی بەرەوپێشچوونێكی بەرچاو بەدیبێنێت. بە 

راستی پێغەمبەری ئیسالم نەك تەنها هۆزو میللەت و تائیفەیەك، بەڵكو بنەمای 

ئاینێكی نوێی دامەزراند، لەگەڵ ژمارەیەك هاوەڵ و شوێنكەوتووی بە ورەدا كە 

)100( كەسیان تەواو نەدەكرد، لە شوێنێكدا كۆدەبوونەوە كە لە كڵێسای كۆنی 

هەڕەشەی  بەرەنگاربوونەوەی  ڕووی  لە  بەاڵم  قودس.  لە  دەچوو  یەهودییەكان 

ئەو شكستهێنانەشی هاوكاتی  بێباوەڕاندا شكستیهێنا،  سەردەمەكەی، هەڕەشەی 

لەدەستدانی مامی و پشتیوانەكەی )ئەبو تالیب(، بە شێوەیەكی تراژیدی و پڕئێش 

و ئازار بەسەریدا شكایەوە. 

نەیارەكانی پێغەمبەر هەموو شتێكیان لە دژی تاقیكردەوە، لەوانەش دابڕاندنی لە 

عەشیرەتەكەی )بەنی هاشم(، بەاڵم لە بەرامبەردا هەموو هەوڵێكیدا بۆ ئەوەی 

دوو  ناردنی  منوونە  بۆ  دابنێت،  عەشیرەتەكەی  و  خێڵ  تووڕەبوونی  بۆ  سنورێك 

تاقم لە كۆچبەرانی ئیسالم بەرەو واڵتی حەبەشە، بەاڵم هەوڵەكانی بێهودە بوون. 

پێیانوایە  خۆرهەاڵتناسان  لە  ژمارەیەك  هەرچەندە  بێنین،  بەوە  باوەڕ  ئەستەمە 

كە بانگەوازی محەمەد بۆ خوداپەرستی بە درێژایی )13( ساڵ، ئامانجی سیاسی 

نییە  لەبەردەست  ئەوتۆمان  بەڵگەی  مەككەدا.  بەسەر  دەستگرتن  بۆ  هەبووە 

گەواهیدانەكەی  تاكە  لە  جگە  لەمجۆرە،  گریامنەیەكی  پشتڕاستكردنەوەی  بۆ 

»من  وتویەتی:  بەسەریدا  محەمەد  سەركەوتنی  دوای  لە  كە  سوفیان1،  ئەبو 

هیچ  محەمەد،  پێغەمبەر  بۆ  موڵك  پێشنیازكردنی  دەربارەی  دەیگێڕێتەوە  ئیسحاق  ئینب  ئەوەی  ئاشكرایە   -1
پێچوپەنا  بەبێ   محەمەد  چونكە  یەكرتە،  پێچەوانەی  كۆتاییەكەی  تاكو  سەرتاكەیەوە  لە  چونكە  نییە،  بەهایەكی 

پێدەچێت  وەرنەگرت.  مەككەی  كاتەی  ئەو  موڵكێكی  و  سامان  هیچ  واتا  رەتكردەوە،  تەواوەتی  بە  داواكەیانی 

گەواهیدانی ئەبو سوفیان زۆر لەوە جدیرت بووبێت، لە كاتێكدا ئەوە گەواهیدانی نەیارە دێرینەكەی پێغەمبەرە لە 

دوای شەڕی بەدر نەك لەپێشی، گەواهیدانی پیاوێك كە سەركێشی ئیسالمی سەركەوتووی بینیوە: البالذري، انساب 

پێغەمبەرى كردووە،  دژایەتی  پێدا دەنێت كە  دانی  ئەو  باڵویكردۆتەوە، ال 10.  ئیحسان عەباس   ،-1 االرشاف، 4 

چونكە لە شەرەفمەندی و پێگە كۆمەاڵیەتیەكەی و سەركردایەتیەكەی دەترسا.   
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ملمالنێیەك  لە  بەڵكو  لەدەستبدەم،  كۆمەاڵیەتیەكەم  پایە  و  پێگە  دەترسام  لەوە 

و  ناحەزان  كە  ئەوەی  لەبەر  سەرهەڵبدات«.  دەسەاڵت  پێگەو  لەسەر  دەترسام 

نەیارەكانی پێغەمبەر تۆمەتی پاوانخوازییان دەدایە پاڵی، ئەوەش هەرگیز مانای 

دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  بووبێت،  وا  نیازی  خاوەنەكەی  كە  ناگەیەنێت،  ئەوە 

پێگەی  هاوسەنگی  و  )مەككە(  بێهیواكەیاندا  شارە  سنوری  لە  ئەوان  ئاسۆی  كە 

لەو  ئەوەشەوە  سەرووی  لە  ببوو،  قەتیس  و  خواردبۆوە  پەنگی  كۆمەاڵیەتیدا 

دیوە  بگیرێت.  بەسەردا  دەستی  بتوانرێت  نەبوو  دەسەاڵتێك  سەروبەندەدا 

راستەكەی ئەوەیە كە دەكرێت تێبینی بەرەنگاربوونەوەیەكی كەلتوری و ئایینی 

لەوانەوە بكرێت: بەرەنگاربوونەوە لە پێناوی بێباوەڕیی و »فرەیی خواوەندەكان« 

و رێزگرتن لە نەریتی باوو باپیران، كە قورئان رەخنەی لێگرت. پەیامی قورئان كە 

هەستیانی  جۆرێك  هیچ  بە  بوو،  تێگەیشتنیانەوە  و  ویست  ئاستی  سەرووی  لە 

بۆ  پێیەكانیان  قایمكردنی  لەسەر  بوون  ب��ەردەوام  پێیەش  بەو  نەدەجوواڵند، 

باوو  لە  رێزگرتنیان  و  دێرین  »ئایینی  واتا  بتپەرستییان،  كەلتوری  لە  بەرگریكردن 

باپیران«2. ئەوە یەكەمجار نەبوو كە دامەزرێنەری ئاینێك رووبەڕووی كەللەڕەقی 

بەرامبەر  لە  ئەوە  بەڵكو  ببێتەوە،  خۆبەزلزانەكان  نەریتپارێزە  چەقبەستوویی  و 

عیسای مەسیح و مانیدا روویداوە، كە هەردووكیان لە خاچدران.

ئایینی  پرسێكی  بۆوە،  رووب��ەڕووی  محەمەد  پێغەمبەر  كە  پرسەی  ئەو  كەواتا 

كەلتوری بوو، هیچ پەیوەندییەكی بە بازرگانی یان بە سیاسەتەوە نەبوو، لە پاڵ 

پلەی  بە  و  ئایینی  یەكەم  پلەی  بە  بانگەوازەكەی  بەاڵم  روحانیيەكەی،  ئاراستە 

بە  یان  دووەمیش كەلتوری بوو. كەلتوری بوو لەو روانگەیەوە كە بە هۆشیاری 

بە  قوڕەیشییەكان  وابەستەبوونی  دەربارەی  هەیە  زۆر  بەڵگەی  پێغەمبەردا  ژیاننامەی  و  قورئان  2-لە 
باوو باپیران. ئەبو تالیب مامی پێغەمبەر و باوكی عەلی، كە بۆ ماوەیەكی زۆر پارێزگاری لە پێغەمبەر 
كرد، پێداگریكردووە كە لەسەر دینی عەبدوملوتەلیبی باوكی مبرێت، سەرەڕای ئەوەی پێغەمبەر خەمبار 
دەبێت بە بینینی بەو شێوەیە كاتێك مامی وەك بێباوەڕێك دەمرێت. بەاڵم من لەگەڵ ئەمەشدا پێموانیە 
پەرستنێكی راستەقینەی باوو باپیران هەبووبێت، هەروەك قورئان باسی ئەوەیكردووە و گەواهی لەسەر 

دەدات، بەپێی رای )ناگڵ(.      
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ناهۆشیارییەوە، ئەگەر لەژێر كاریگەری مانۆیی و سابیئیدا بووبێت یان نەبووبێت، 

ئەخالقیەكەی  و  دینی  ئادابە  پێغەمبەرایەتیەكەی،  پیرۆزەكەی،  كتێبە  دەیویست 

بە  هەیە  ئەوەی  بواری  دواییدا  رۆژی  لە  چونكە  بگەیەنێت،  عەرەب  گەلی  بە 

بۆ  كردنەوە  ئاگادارم  ئەستۆم،  خستبووتە  كە  منە  ئوممەتی  »ئەمە  بڵێت:  خودا 

بانگەوازی  بۆ  محەمەد  پێغەمبەر  پێشبینی  پێتهێنا«.  ب��اوەڕم  و  یەكتاپەرستی 

بۆ  موژدەبەر  پەیامبەرێكی  و  ئاگاداركار  خودا  كە  بوو،  ئەوە  پێغەمبەرایەتی 

لێوە  هەموو گەلێك دەنێرێت، كەسێك دەنێرێت كە شاهیدی بۆ بدات و باسی 

)مەككی( قۆناغی  لە  كەواتا  درووستدەبێت.  بەڵگەكە  ئیرت  ئەوەش  دوای  بكات، 

تەنانەت  خۆرهەاڵتناسان  ئەمەشدا  لەگەڵ  نەبووە،  بوونی  سیاسی  رەگەزی  دا 

رەگەزی  هەبوونی  پێشبینیكردنی  لەسەر  بەردەوامن  نوسینەكانیاندا  دوایین  لە 

سیاسی، ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە پێیانوایە مادام پەیامی پێغەمبەرایەتی لە 

ناوەرۆكە ئاینییەكەیدا لە جدییەت بەدەرە وەكئەوەی بریتی بێت لە كۆمەڵێك راو 

بۆچوونی »لێڵ و ناڕوون«3، یان وەك سەرهەڵداىن بزووتنەوەی گەالنی سەرەتایی 

وایە، كە دەكرێت بە بزووتنەوەی رابەريەىت ماوری لە شەستەكانی سەدەی نۆزدە 

بەراورد بكرێت، ئیدی لەوەودوا چی جدییەتێك لە پرۆژەی ئیسالمی دەمێنێتەوە، 

ئەگەر سیاسەتی تیادا نەبووە، كە شتێكی زۆر ئاشكرا و بەرچاوە4 ؟

3-راستە كە مانی وەحی لە دەست پیاوانی كتێبی پیرۆزدا قەتیس نەكردووە، بەاڵم پێغەمبەر خۆی لەسەر 
دەرەوەيدا.  لە  نەك  دانابوو،  مەسیح  عیسای  تاكو  موساوە  لە  تەوحیدی  هاتنەخوارەوەی  راستەهێڵی 
ئەوەی تازەیە لەو بابەتەدا ئەوەیە كە پێغەمبەر »نەخوێندەوار« بووە و بووەتە پەیامبەری گەالن. بەاڵم 
ئەوەش بۆ خۆی نیعمەت و بەرەكەتی خودایی بوو، چونكە وەحی لە رێگەی كەسێكی نەخوێندەوارەوە 
جێبەجێكرد، لە كاتێكدا ئەو لە رەچەڵەكی ئیرباهیمە كە » نە یەهودیە و نە نەرسانیە«، بەڵكو پێغەمبەر 
بە  پەیوەستە  ئەوەی  بەاڵم  رێیدەكرد.  راستیدا  دوای  بە  عەوداڵبوو  و  بەردەوام  هەنگاوەكانی  لەسەر 
سابیئەوە، راستیەكەی ئەوەیە كە قورئانی پیرۆز لە چەند ئایەتێكدا باسیان لێوە دەكات بەو پێیەی كە 
پێبەستوون  پشتی  ئەندرێ (  )تور  كە  تر  عەرەبییەكانی  سەرچاوە  بەاڵم  دانپێدانراون،  دینێكی  خاوەنی 

سەبارەت بە سابیئەكان بە بۆچوونی من پێناچسێت راست و شیاو بن.

4-ئەو دەستەواژیە دەگەڕێتەوە بۆ )رۆدینسۆن(، الپەڕە 301ی كتێبی Ma Homet، لە الیەكی ترەوە لە 
الپەڕە 271دا ئیسالم بە )ئایدۆلۆژیا( وەسفدەكات.
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بەدواوە  ئەندرێ   تۆر  سەردەمی  لە  خۆرهەاڵتناسی  سەرسوڕمانە،  جێی  ئەوەی 

جگە لە پاشگەزبوونەوەی لە تێگەیشتنی پەیامی پێغەمبەرایەتی هیچی دیكەی 

بە  وات(  )مۆنتیگمری  كتێبەكەی  دەكرێت  چوارچێوەیەشدا  لەم  نەكردووە، 

پشتبەسنت  بە  دەیەوێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  دابرنێت،  پەسەندكراو  شاكارێكی 

بە گۆڕانكارییە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكان دیاردەكە لێكبداتەوە5. بەاڵم سەبارەت 

هەمبەر  لە  قووڵ  نادیدەییەكی  كرۆن،  پاتریسیا  و  رۆدنسۆن   نوسینەكانی  بە 

بەڵكو  نیشاندەدەن،  پێغەمبەرایەتی  ئایینی سەردەمی  بزوتنەوەی  تایبەمتەندێتی 

سەردەمی  بۆماوەیی  گرێیەكی  و  كێشە  چەند  بۆتەی  لە  داخراوی  بە  هەمووی 

ئایا  ماوەتەوە:  سەرەتا  نوێیەكانی  چاخە  یان  خۆرئاوا  ناوەڕاستی  چاخەكانی 

محەمەد راستگۆ بوو؟ ئایا پەیامەكەی پێغەمبەر محەمەد چاك و دەگمەن بوو 6 ؟ 

ئەمە وەكئەوە وایە پرسیارەكە بە تایبەتی پێویستە بە تەنیا لە نێوان دامەزرێنەرە 

ئەو  بڵێین  وایە  وەكئەوە  یان  بكرێت،  محەمەد  خودی  لە  دین  گەورەكانی 

دامەزرێنەرانە دینییانە بە راستی لەنێو پیاوانی خواوەنددا نەبووبن و پەیوەندییان 

و  نەبوونەتەوە  قاڵ  خواوەند  روحی  لە  قووڵی  بە  و  نەبووە  خواوەندەوە  بە 

ئاینییەكانیان بۆ زۆرێك الیەنی فراوانی مرۆڤایەتی بۆ  دەقە عەقڵی، ئەخالقی و 

ماوەیەكی دوورو درێژ بونیات نەناوە.  

مەككە(،  لە  )محەمەد  كتێبی  وات  مۆنتیگمری  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  ئابوری  شیكردنەوە  5-بۆلگ، 
زیاتر  بچوك  كێشەیەكی  لە  تێیدا  كە   .43 الپەڕە  یەكەم  بەشی   ،1958 پاریس   – فەڕەنسی  وەرگێڕانی 
ناڕوات، لە بەرامبەردا واز لە ئیشكالیەتی سیاسی یەكالكەرەوە نەهێرناوە: بەشی یەكەم، الپەڕە 173 و 

الپەڕەكانی دوایی.

6-پێناچێت هیچ كتێبێك لەو ئیشكالیەتە، واتا ئیشكالیەتی راستگۆیی محەمەد دەربازی ببێت، بەڵكو 
هەوڵیانداوە بە كەمێك یان زۆرێك شەرمنیيەوە وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە. هەروەك پەیوەسنت بە 
تایبەت بە وەحی مەدەنی. دەربارەی ئەم خاڵە )تۆر  ئاراستەی تەرشیعی و عەقڵی  بابەتی سیاسی و 
ئەندرێ ( بابەتەكانی بە باشی لێكداوەتەوە و شیكردۆتەوە. دەڵێت: »دیاردەیەكی جێگیر هەیە ئەوەیە 
كە وەحی یەكەم و سەرەتا وردە وردە دەگۆڕێت بۆ زنجیرەیەك بیروڕا كە عەقڵ و ویست تا ئەندازەیەكی 
مەودا دوور رێكیخستووە«. كتێبی )محەمە، ژیان و بیروباوەڕی(، وەرگێڕانی فەڕەنسی، پاریس 1945 – 

الپەڕە 51. بەاڵم من پێموایە ئیشكالیەتی راستگۆیی هیچ مانایەكی نییە.
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محەمەد لەناو خولگەی هندۆسیدا لەدایك نەبووە، بەڵكو لە ناوچەی قەڵەمڕەوی 

سنور  هێڵێكی  بە  یەكتاپەرستی  كەلتوری  كە  لەدایكبووە،  سامیدا  رۆمانی– 

بۆكێرشاوی كەلتوری و جوڵێرناو بە لۆژیكێكی نێوخۆیی هەڵيگرتووە كە هەزاران 

لە  سەدە  شەش  ماوەی  مەسیح  و  محەمەد  دروستیكردووە.  لەوەوپێش  ساڵ 

نێوانیاندایە، هەروەك نێوانی مەسیح و موسا )1000( ساڵە. هەر دامەزرێنەرێكی 

ئایین بە گشتی دەیەوێت لەناو كەلتوری ئاییندا ببێتە چاكساز، بەاڵم ناچار دەبێت 

لە هەموو سەدەیەكدا  نوێ ، هەرچەندە  ئاینێكی  دامەزراندنی  رەتكردنەوەی  بە 

لەدایك نابێت، چونكە بابەتەكە بە راستی پەیوەندی هەیە بە كەسێك لە دەرەوەی 

مرۆڤایەتی ئاسایی، كە لە رووی رۆڵ و تواناكانیەوە زۆر راستەوخۆیانە بەشداری 

لە بونیاتنانی مرۆڤایەتیدا دەكات. ئەوەی جێی سەرسوڕمانە، بەاڵم زۆر نۆرماڵە كە 

)یاسپەرز( لە دوایین لێكۆڵینەوەی خۆیدا پێغەمبەری ئیسالم ناخاتە نێو سەردەمی 

ميحوەری خۆیەوە، هەرچەندە ئەو كۆتایی بە سەردەمەكە هێناوە: واتا لە دوای 

ئاینێىك تر نەهاتووە، بە هەمان شێوازیش  محەمەد لەسەر ئاستی جیهانی هیچ 

كەلتوری یەكتاپەرستی بە راستی محەمەدی وەك كۆتا پێغەمبەر ناسیوە، هەروەكو 

لە قورئاندا بە روونی ئاماژەی پێكراوە، ئەمەش مانایوایە هەموو جۆرێكی وەحی 

پەیوەندی  و  پێهاتووە  كۆتایی  و  پچڕاوە  محەمەد  دوای  لە  ئاسامنی  پەیامی  و 

خودا بە مرۆڤەوە تەواو بووە. ئیسالمبوونی مرۆڤ و وابەستەیی بە ئایینی خودا 

هەروەك  یان  كێشاوە،  زەوی  و  ئاسامن  نێوان  لە  دیالۆگی  كۆتایی  چوارچێوەی 

خودایی  راسپاردەیی  كۆتاییهاتنی  سەردەمی  دەرگای  محەمەد  دەیگوت:  ئیقبال 

بەسەر ئادەمیزادا كردەوە، بەو پێیەش دەستپێكی ئازادبوونی مرۆڤ بوو. 

ئایا پشكی ئیسالم و ئاستی بەشداریكردنی لە كەلتوری یەكتاپەرستيدا چەندە؟ ئایا 

بە چی دۆخی مرۆڤایەتی لە ساڵی 600ی زایینی پێویستی بە هاتنی پێغەمبەرێكی 

سەرەكییەكاندا  ناوەندیە  بوارە  لە  مەسیحیەت  كە  مرۆڤایەتیەی  ئەو  بوو،  نوێ  

رووماڵی كردبوو؟ گەشەكردنی یەكتاپەرستی لە واری لۆژیكی نێوخۆییدا پێویستی 
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بە توندبوون و پێداگری زیاتر هەبوو لەسەر یەكتاپەرستی و بااڵیی خواوەندێتی. 

ئەمە مانای وا نییە كە گەڕانەوەیە بۆ یەهودیيەت لە سەرووی مەسیحیيەتەوە، 

نییە.  بوونی  دواوە  بۆ  گەڕانەوە  ئایینەكاندا  گەشەكردنی  لە  هەرگیز  چونكە 

ئەوەی  س��ەرەڕای  مەسیحیيەت   بەاڵم  نەبوو،  جیهانی  ئایینێكی  یەهودیيەت 

خودای  یەك  پاكێتی  بە  دركیكردووە  دروستی  و  راست  بە  دەوترێت،  دەربارەی 

رەگەزی  تێكەلكردنی  لە  دەكرد  زێدەڕۆیی  كە  كاتێكدا  لە  راست،  و  بااڵدەست 

بتپەرستی  جیهانی  لەناو  ئیسالمەتی  پەیامی  دابەزینی  ئەوەی  لەبەر  نهێنی. 

)جیهانی لۆكاڵی عەرەبی(دا روویداوە، كە هەرگیز بیروباوەڕە كۆنەكەی بە خودای 

جیهانیان لەبیر نەكردووە، ئەو خودایەی كە خۆیان خواوەندێكی ترییان بۆ زیاد 

كردبوو، بەاڵم قورئانی بەكارهێناوە بۆ زیادكردنی دیالۆگی عەقاڵنی و پێداگریكردن 

هەر  ئەوە  یەكتاپەرستیە.  چەمكی  ئەو  لەسەر  ئاشكرا  و  روون  شێوەیەكی  بە 

بە  پابەندێتی  و  كەسێتی  بڵێین  ئەگەر  نییە  راست  چونكە  وابوو،  سەرەتاوە  لە 

خوداوەند بە هێواشی و قۆناغ بە قۆناغ لەناو وەحیدا سەریهەڵداوە. ئەو كەسێتیە 

رابردوو  بەبێ   پاشینە،  و  پێشینە  بەبێ   زوودا،  زۆر  سەردەمێكی  لە  خوداوەندیە 

داهاتوو ئامادەگی هەبووە، هەروەها ئیسالمیش بەو پێیەی كە هەر لە سەرەتاوە 

لەوەش  جگە  كردووە7،  بەرجەستە  بوونی  دەركەوتووە  سەربەخۆ  ئاینێكی  وەك 

ئیسالم خۆی وەكو ئایینی راست و حەق منایشكردووە. 

پێشرت رووی نەداوە بەو شێوەیە بانگەواز بۆ یەكتاپەرستی و خوداپەرستی بكرێت، 

ناوە   )99( هەر  بەرجەستەبوونی  لەگەڵ  رەنگیداوەتەوە،  قورئاندا  لە  هەروەك 

پیرۆزەكەی خوداى گەورەدا، كە بریتین لە سیفاتە ئەزەلییەكانی خودا و لە خۆیدا 

قورئان  كە  ئاستەی  بەو  كردووە.  ئاشكرا  مرۆڤەكانی  بۆ  و  كردوون  بەرجەستەی 

بە راستی ئاسۆكانی لەبەردەم زانینی خودا ئاوەڵە كردووە، هەروەها بە حوكمی 

7- بە پێچەوانەی ئەوەی تۆر ئەندرێ  باسیكردووە كاتێك دەڵێت: پێغەمبەر لە بنەڕەتدا نەیدەویست 
دین سیاسەتاوی بكات. سەرچاوەی پێشوو الپەڕە 26. بگەڕێرەوە بۆ سورەتی )الكافرون(.
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بونیاتی راستەوخۆی پەیام )وەحی(، فەرمودەی راستەوخۆی خودایە، نەك بە تەنیا 

ئیلهام و سەرچاوەی وەحی8. پێغەمبەر خۆی كردبووە نزایەكی ئەرێنی بۆ وەرگرتنی 

فەرمودەكانی  ئەو  دادەبەزین:  دڵیدا  بەسەر  خوداوە  لەالیەن  فەرمودانەی  ئەو 

وەردەگرت، واتا لە خودی خوداوە وەریدەگرتن، بەو شێوەیەش ئامادەگی رسوشی 

خودایی وەردەگرت. بەو جۆرەش دەبینین ئیسالم گەڕانەوە نییە بۆ یەهودییەت، 

بابەتی بەرجەستەكردنی  بەڵكو ئیسالم بە جیاوازی لەگەڵ مەسیحیيەتدا پرس و 

دەسەاڵتی خودای لەسەر زەوی خستۆتە ئەستۆی خۆی، كە لێرەدا بااڵییەكەی لە 

فەرمودە و وتەی خودای بەرز و بااڵدا بەرجەستە بووە. 

قورئان دانی بەو كتێبە ثريۆزانەی تردا ناوە كە دەگەڕێنەوە سەر رێچكەی كتێبی 

خودا  فەرمودەكانی  دوایین  بۆ  بااڵی  پلەیەكی  و  پێگە  بەاڵم  یەكەم،  منوونەیی 

تەرخانكردووە، چونكە ئەوە ئاستێكی بااڵیە لە بەرجەستەكردنی دوایین شێوازی 

رووداوە  باسی  وردی  بە  هەمیشە  قورئان  تەواوەكەی.  و  كامڵ  شێوازە  وەحی، 

گەورەكانی تەوراتی كردووە، بەاڵم بە كورتی و سەرسوڕهێنەرانە ئاماژەی پێكردووە. 

قورئان بەردەوامە لەسەر كەلتوری یەكتاپەرستی، بەاڵم لە وردەكارییەكانیدا باسی 

ناكات،  بە هەمان چۆنێتی كە سەرلەنوێ  بیرەوەری خۆی دەبەخشێتە ئەو جیهانە 

عەرەبیە كە ئاخاوتنی لەگەڵدا دەكات. بەاڵم ئەوەی بە شێوەیەكی تایبەتی هێزی 

كە  نەمری  و  مردن  بە  هەستكردنەیە  ئەو  پێكدەهێنێت،  روحیەكەی  بانگەوازە 

بووەتە مۆركی ئەو خوداناسیە قووڵەی كە لێوەی هەڵێنجراوە، ئەمەیە بانگەوازی 

بااڵترە.  مرۆڤایەتی  حاڵەتی  لە  راستی  بە  شتێكە  قوواڵییەكاندا،  لەناو  گەردونی 

لە  كە  بێت  ئایینی  كتێبی  گرنگرتین  پێدەچێت  كە  كتێبی )رسودی شادومان(  لە 

مرۆڤایەتیە  دەقە  هەموو  نێوان  لە  ناچێت  »لەوە  هاتووە:  نورساوە،  هندستان 

»گەورە،  ئەوەندە  هەبێت  تر  كتێبێكی  هەمانكاتدا  لە  نورساون،  كە  پیرۆزەكاندا 

8- كەسێكی ئەوروپی وەك )كارل شمیت( دركی كردووە بە »حیكمەتی سیاسی ئیسالم«، وەكچۆن دركی 
C.SCHMITT.paris Gallimard,1988 :بە دەوڵەمەندی تیۆلۆژی ئیسالم كردووە. بڕوانە
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تەواوكار و بەڕێز« بێت، چونكە كورتكراوەیەكی پڕشنگداری هەموو بیروباوەڕی 

برهامنا،  )ئەلڤیدا،  وەك  هاتووە  سەرەتاییەكاندا  كتێبە  لە  هەروەك  )ئەلڤیدا(یە، 

ئەوبانیچادا(. ئەوەی سیامی شایستە و تایبەتی )لیبهاگاڤاد جیتا(ی درووستكردووە 

دەربارەی كەلتوری هندۆسی، بۆ قورئانیش راستە لە رووی پەیوەندی قورئان بە 

كەلتوری یەكتاپەرستیەوە: »پوختی و رەوانی، بەهێزی وشە، رسوشتی گشتگیری 

نەنراوە كە وابەستەی داب و  پێدا  ئەوانەوە دانی  لەالیەن  پەیام«، بەاڵم قورئان 

ئەواندا  بەبوونی  دان  لەالیخۆیەوە  قورئان  كاتێكدا  لە  پێشوویانن،  نەریتەكانی 

دەنێت. 

بە پێچەوانەی )لیبهاگاڤاد جێتا(وە، بابەتەكە پەیوەندی بە كتێبێكی دامەزرێنەری 

ئاینێكی نوێوە هەیە، كە خۆی لە هاوتا و دیدگای ئایینە كۆنەكاندا دادەنێت، بەاڵم 

لەناو سەرجەم دەقەكانی كەلتوری یەكتاپەرستیدا، گەشاوەتر و پرشنگدارتر و هێزی 

نێوخۆیی زیاترە، كە بەوپەڕی سنوری كورتكردنەوەوە روماڵی ئەزمون و مێژووی 

مرۆڤایەتی كردووە كە هەردووكیان لەبەرچاوی خودا بەڕێوەچوون و بەرجەستە 

باوەڕییان  كە  ئەوانەشی  و  هێناوە  باوەڕییان  كە  ئەوانەی  لەالی  دواتر  بوون. 

نەهێناوە، وەكیەك بە یەكێك لە كتێبە مەزن و پیرۆزەكانی مرۆڤایەتی دەمێنێتەوە، 

لێكدانەوەكان  و  بابەتی سەرەكی شیكاری  بووەتە  و  بەڕێكردووە  كە سەدەكانی 

لەو  گەیەنراوە،  مرۆڤایەتی  بە  ئیسالمەوە  عەقڵەكانی  قووڵرتین  رێگەی  لە  كە 

سەردەمەدا سەنتەری جیهان بووە. لە روانگەی ئایەتەكانی قورئانەوە زۆرێك لە 

روداوو بەسەرهاتەكان بە شێوەیەكی جوان و شایستە رازێرناونەتەوە، پاشان وەك 

هەڵوەستەیەك هەندێك لە ئایەتەكان یان بڕگەی دوورو درێژی دووبارە كردۆتەوە. 

و  مرۆڤەكان  ناوخۆیی  ناوەرۆكی  كە  سەرسوڕهێنەرانەی  لەو  یەكێكە  قورئان 

قەوارەی شارستانیەتێكی تەواوی درووستكردووە، بۆیە بە راستی شایەنی ئەو پێگە 

و پایە گەورەیەیە، لەبەر ئەوەی لە بۆتەی وەعز و ئامۆژگاری پێغەمبەرایەتیدا لە 

مەككە پایە و پێگەی سەرەكی گرتووە. 
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هەموو ئەوانەی كە لەو سەردەمەدا موسڵامن بوون، لە دوای گوێگرتنیان لە دەقی 

پیرۆز كە دەبوو بۆیان بخوێرنایە ئينجا باوەڕییان دەهێنا و دانیان بە تەنیایی و 

یەكتاپەرستنی خودا دەنا، بەو پێیەی كە محەمەد پێغەمبەر و نێردراوی خودایە و 

قورئانیش فەرمودەی خودایە. هەموویان باوەڕبوونێكی ساویلكانە، پتەو، گەرم و 

سەخاوەتییان بۆ نیشاندەدا. 

لە جیهانی ئەو سەردەمەدا، هەموو تاكێك لە هەموو شوێن و جێگەیەك باوەڕی 

)االلهة(،  بە خواوەند  یان  )الله(،  بە خودا  دیاریكراو هەبوو،  بە شتێكی  تەواوی 

بەرجەستە  بۆیان  كە  هەبوو  دەقێك  بە  دام��ەزراو،  كەسێتیەكی  بە  باوەڕییان 

بكردایا. ئەو گروپە بچوكەی موسڵامنەكان لە مەككە لە كەسانێك پێكهاتبوو كە 

لە  دابڕان  بۆ  بەربەرەكانێ   كەوتنە  بوون،  خۆیان  بەهای  و  پێگە  رێزو  خاوەنی 

بیروباوەڕی باوو باپیرانیان و تەنیا شوێنكەوتنی كەسێك، كە چەوساوە بوو، بەاڵم 

نییە كە دەوترێت  ئەوە راست  لەگەڵ خودا و فریشتەكانی.  بوو  پەیوەندیدا  لە 

مەسەلەكە پەیوەندی بە هەژارەكان و الواز و ژێردەستەكانەوە هەبوو، هەرچەندە 

هەبوون،  ژێردەستە  و  الواز  و  هەژار  خەڵكانێكی  سەردەمەدا  لەو  راستی  بە 

هەبوون،  خانەدانیش  و  دەوڵەمەند  تەمەن،  بە  پیاوانی  ئەوان  شانبەشانی  بەاڵم 

لە منوونەی ئەبوبەكر، عومەر و عوسامن، لەگەڵ ژمارەیەىك تر لە ئومەوییەكان. 

ئەوان لە پشت باوەڕهێنانیان بە ئیسالم چاوەڕوانی نوێبوونەوەیەكی ئەخالقی و 

زیندووكردنەوەی مۆراڵیی عەرەب نەبوون، چونكە خۆیان وەك چاكساز لە قەڵەم 

نەدەدا، بەڵكو چاوەڕوانی پاداشت و بینینی خودایان دەكرد لە رۆژی دواییدا و لە 

دوای كۆتاییهاتنی ژیانیان لەسەر رێگەیەكی راست و دروست، دەیانەویست بگەنە 

ئاست و هاوشانی راستی و خوداپەرستی. ئەوان لە پێناوی ئیسالمدا دەستبەرداری 

موڵك و سامانەكانیان بوون و ئامادەبوون پەیوەندی و وابەستەیی خێڵ و خوێن و 

خزمایەتی هەڵبوەشێنن. بە تەواوەتی بە ئیسالمەوە پابەندبوون، چونكە خاوەنی 

لە  )13( ساڵ  دوای  لە  پێغەمبەرەكەی.  و  بە خودا  بوون  پتەو  و  تۆكمە  باوەڕی 



فیتنە 42

بۆ موسڵامنەكان هاتەپێش  تایبەت  بارودۆخێكی  پەراوێزخسنت و چەوساندنەوە، 

لە  بێزراوەكە، واتا  لە شارە خۆشەویستە –  لە یەككاتدا  و رێگەی بۆ خۆشكردن 

)مەككە( دەربكرێن و بۆ دواجار لەگەڵ پێغەمبەرەكەیاندا كۆچبكەن، كە زۆر بە 

توندی بوونیان بەوەوە بەسرتابۆوە. لەالیەن خەڵكی مەدینە )یەرسیب(وە چەندین 

دانیشتوانی  شارەكەیاندا.  لە  محەمەد  پێغەمبەر  پێشوازیكردنی  بۆ  كرا  پێشنیاز 

مەدینە بەسەر دوو خێڵی ناكۆك و ركابەردا )ئەوس و خەزرەج(دا دابەشببوون، كە 

لەو سەردەمەدا هێشتا نەگەیشتبوونە ئاستی تێپەڕاندنی ناكۆكی و ملمالنێكانیان 

ئەهلی  ئەوانیش  هەرچەندە  لێوەردەگرت،  كەڵكیان  جولەكەكانیان  دراوسێ   كە 

كیتاب بوون و شانازییان پێوە دەكرد و خۆیان پێوە بادەدا. مەدینەییەكان دەرگای 

شارەكەیان لەبەردەم محەمەد و جەماعەتە بچوكەكەیدا كردەوە و بەڵێنیان پێدان 

میواندارییان لێبكەن و بەوپەڕی توانایانەوە ژیانی پێغەمبەر بپارێزن.   

پێغەمبەر )محەمەد( وا هەستیدەكرد هۆزەكەی هەڕەشەی لێدەكەن، ئەوەی كە 

مەترسییەكانی ئەو هەڕەشانەی بۆسەر ژیانی پێغەمبەر زیاتركرد، ئەو هاوپەیامنێتیە 

بەرگریكارییە نوێیە بوو كە لەگەڵ چەند هێزێكی بیانيدا كرا. لێرەوە كۆچكردنە 

بەپەلەكەی پێغەمبەر لەگەڵ ئەبوبەكر بۆ یەرسیب كە دواتر ناوی بووە مەدینە، 

دەرفەتێكی گەورە بوو بۆ ئازادبوون و وەرچەرخانێكی گەورەش بوو. لە مەدینەدا 

هاوەڵەكانی، لە پیاوان و ژنان كە زێد و شارەكەی خۆیان جێهێشتبوو پەیوەندییان 

لێرنا )كۆچبەرەكان( و  ناوییان  پێوە كردو لە دەوری كۆبوونەوە و لەوە بەدواوە 

هەموویان ئەو مێرگەیان وەكو خاكی پەناگەیەكی ئارام و پێشوازیكردن لە خۆیان 

بینی. پێغەمبەر محەمەد گیانی برایەتی لە نێوان هەموو یەكێك لە هاوەڵەكانی 

مێژوویی  كاروانی  كاتەوە  لەو  ئیرت  مەدینەدا چەسپاند.  تاكێكی شاری  و هەموو 

ئاینی ئیسالم ئاڕاستەیەكی تەواو جیاوازی وەرگرت، كە تاكو ئەو سەردەمە هەرگیز 

چاوەڕوانكراو نەبوو. 
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دامەزراندنی دەوڵەتی 
ئیسالمی
دەوڵەتی پێغەمبەرایەتی

دەوڵەتی ئیسالمی بە سێ  قۆناغ دامەزرێرناوە: 

كاتێك  مەدینە،  شارى  بۆ  هاوەاڵنی  و  پێغەمبەر  كۆچكردنی  ماوەی  لە  یەكەم: 

دەسەاڵتی پێغەمبەرایەتی سەریهەڵدا. 

رودانی شەڕی  و  مەدینە  ئابڵۆقەدانی  دوای  لە  كۆچیدا،  )5(ی  ساڵی  لە  دووەم: 
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دەوڵەتی  سەرەكییەكانی  خەسڵەتە  بەرە  بەرە  دەسەاڵتە  ئەو  كاتێك  خەندەق، 

وەرگرت، كاتێكیش كە فەزای بنەماكانی بەرفراوانبوو، هەموو ناوچەكانی دورگەی 

عەرەبی گرتەوە. 

سێیەم: لە دوای كۆچكردنی پێغەمبەر و گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن ئەبو بەكر، 

لەو كاتەدا دەوڵەتی ئیسالمی سەملاندی كە دەتوانێت سەرجەم هەڵگەڕانەوە و 

دووبەرەكییەكان بە زەبری هێز كۆتایی پێبێنێت. 

گومانی تێدا نییە و پێویستە ئەوەمان لەبیر نەچێت كە دەسەاڵتی بااڵی خودا و 

تۆكمە  گرێدراوی  پێكەوە  كۆمەڵێكی  پێكهێنانی  و  پێغەمبەر  كاریزمایی  كەسێتی 

دەركەوتنی  و  رێساكان  یاساو  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  )ئوممەت(،  واتا  بەهێز،  و 

فەزایەكی یەكگرتووی خوداپەرستی، بنەما و كۆڵەكەكانی ئەو دەوڵەتەیان پێكهێنا. 

هەوێنی  كە  دەوڵەت،  بونیاتنەرەكانی  رەگەزە  بە  پەیوەندیدارە  پرسەكە  لێرەدا 

ئەو  بەاڵم  درووستكرد.  ب��اوەڕداران  لەناو  سەرەتایی  و  یەكەم  گرێدانی  پێكەوە 

روانگەی  بە  پەیوەندییەكانی  لە  عەرەبیەوە  دورگەی  گۆشەنیگای  لە  دەوڵەتە 

هێزی  پێكهێنانی  لەسەر  جەنگ،  بنەمای  لەسەر  بەڵكو  دەڕوان��را،  لێی  دەرەوە 

رووبەری  فراوانكردنی  بۆ  كاریگەر  ئامرازێكی  بووە  دروستبوو،  دەستێوەردەر 

دەوڵەتی ئیسالمی. قۆناغی دووەم یان ئەو گرێبەستەی لە پاش كۆچكردن لەگەڵ 

موسڵامنەكانی مەدینەدا بەسرتا، لە پەیامنێكی مەدینەیی زیاترە، چونكە بە هۆیەوە 

ئوممەتی ئیسالم لەژێر فەرمانی خودا و پێغەمبەرەكەیدا لەدایكبوو، بەڵكو بریتیە 

لە بەڵگەنامەی لەدایكبوونی مەدینەی ئیسالم. راستە كە پرسەكە پەیوەندیدی بە 

پێغەمبەر  لە  بوو  بەرگریكردن  پێناو  لە  واتا  هەیە،  بەرگرییەوە  و  هاوپەیامنێتی 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەموو دوژمنێك، بەاڵم بیرۆكەی شەڕ و نیەتی شەڕكردن 

تیایدا ئامادەییان هەبوو. هەروەكو بەسەرهاتی مێژوو بۆمان دەگێڕێتەوە، خودا 

كە  كاتێكدا  لە  بجەنگێت،  بێباوەڕەكان  دژی  لە  كرد  پێغەمبەرەكەی  بە  فەرمانی 

بانگەوازی پێغەمبەرایەتی تا ئەو سەردەمە بە درێژایی )13( ساڵ وەك پەیامێكی 
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ئاشتیخوازانە باڵوبۆوە. 

لەگەڵ  بوو  دابڕانێك  خۆی  بۆ  )مەككە(،  الدەرە  بێباوەڕە  شارە  لەو  كۆچكردن 

ناوەندە خێڵەكیەكەی و یەكانگیر بوو لەگەڵ وەرچەرخانێكی گەورەدا، بە تایبەتی 

لە دیدگای پێغەمبەرایەتیەوە، كە لەو سەردەمە بەدواوە ئاراستەی بەرەو سیاسەت 

دامەزراندنی  بە  بوو  پەیوەندیدار  مەسەلەكە  ئەوەی  لەبەر  وەرگرت.  جەنگ  و 

پەیامننامەی  دەكرێت  بۆیە  پێگەیاند،  خۆی  كە  ئاشتیخواز  ئیسالمی  شارێكی 

مەدینە وەكو بەڵگەنامەی دامەزراندن تەماشا بكرێت. بەاڵم بابەتەكە بەو شێوەیە 

نەبوو، بەڵكو بە پێچەوانەوە بوو، چونكە هەرزوو دەستپێشخەری بۆ هێرشكردن 

لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەرك��ەوت،  مەدینە  مانەوەی  و  بوون  بۆ  پاساوێك  وەك 

سەرەتادا هێزێكی هێرشبەر لە چەند سەت كەسێك پێكهێرنا، كە پاشان قەبارەكەی 

گەورە بوو تا گەیشتە )30( هەزار جەنگاوەر. بە رێكەوت نەبوو عومەری كوڕی 

)بەدر(دا مەرجێكی سەرەكیە  لە شەڕی  بەشداریكردن  كە  رایگەیاندووە  خەتاب 

بەدر  راستیدا شەڕی  لە  دیارییەكان.  و  و دەستكەوت  بەخشین  دابەشكردنی  بۆ 

هەڵخلیسكان  بۆ  بوو  هۆكارێك  چونكە  بوو،  بناغەیی  و  یەكالكەرەوە  قۆناغێكی 

قۆناغی دەوڵەتی جەنگ و  بەرەو  )العقبة(وە  بەرگری  قۆناغی هاوپەیامنێتی  لە 

هێرشبەریی و كۆكردنەوەی دەستكەوتەكان، لەوەشدا هەندێك الیەنگری پێغەمبەر 

لە سەركردەكانی مەدینە بە شەخسی یارمەتیدەر بوون بۆ هەڵنانی ئەو هەنگاوە، 

بە تایبەتی سەعدی كوڕی مەعاز، پاشان هەندێكی تریش چاوییان لێكرد و ئەو 

هەنگاوەیان نا، بەاڵم هەموویان نەبوون. ئەو ژمارە جەنگاوەرەی كە بەشدارییان 

لە شەڕی )بەدر(دا كرد ژمارەیان نزیكەی )300( كەس دەبوو، بە بەراورد لەگەڵ 

ئەو ژمارانەی كە پێغەمبەر لە دواییدا توانی كۆیان بكاتەوە، ژمارەیەكی زۆر كەم 

بوو. شەڕی بەدر و چۆنێتی بەڕێوەبردنی شەڕەكە بە تەواوەتی، كتومت ئاماژە بۆ 

ئەوە دەكات، كە پێغەمبەر لە قۆناغی دووەمی گەشەكردنی دەوڵەتی ئیسالمیدا، 

نیازی هەبوو شەڕ لە دژی قوڕەیش رابگەیەنێت، واتا شەڕێكی بەردەوام لە دژی 
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قوڕەیشییەكان بەرپا بكات9، بەاڵم هەرگیز لە دیدگا و پێشبینییەكانیدا مەبەستی 

و  بیروباوەڕ  هەوڵیدەدا  پێغەمبەر  كە  راستە  نەبوو.  بەرگریكردن  هاوپەیامنێتی 

بەهۆی  هێزەوە  شەڕو  گەمەی  رێگەی  لە  بەاڵم  بكاتەوە،  باڵو  ئاینەكەی  راستی 

بەكارهێنانی ئامرازەكانی سەردەمەكەی ئەو ئامانجەی بەدیهێنا. لە شەڕی )بەدر(

دا ئەوە تێبینی دەكرێت كە دەستكەوتەكان )الغنیمة( بووەتە ئامرازێكی سەرەكی 

هێزی  پشتیوانەكان،  و  كۆچبەران  لە  جگە  شەڕ.  بۆ  پیاوەكان  پەلكێشكردنی  بۆ 

پشتیوانی پێغەمبەر لە شەڕی بەدردا، هێزی هۆزی جوهەینەی نزیك لە مەدینە 

بوو، كە لەگەڵ پشتیوانەكاندا هاوپەیامن بوون. 

پێغەمبەری  داوەرانەی  دەسەاڵتی  بەهێزكردنی  بۆ  بوو  سەرەتایەك  بەدر  شەڕی 

ئیسالم لەناو مەدینە و رێگەشی بۆ خۆشكرد تاكو كاری جەنگیی بە چۆنێتیەكی 

وەكو  تردا  عەرەبەكانی  پێشچاوی  لە  بەدر  ئەوەبوو  بكات.  ئاراستە  ناوەرۆك  پڕ 

دواتریش  دەریخست،  قوڕەیشدا  هێزی  بەرامبەر  لە  توانادار  و  بەهێز  پاڵەوانی 

روون  جولەكەكاندا  بەرامبەر  لە  خۆی  سیاسەتی  تاكو  خۆشكرد  بۆ  زەمینەی 

ئامانجێك  بە  كردنی جولەكە  و  ئایین  تاكە  ئیسالم وەك  ناساندنی  واتا:  بكاتەوە، 

بۆ داپڵۆسین یان دەركردنیان. ئەوەبوو لە هەموو قەیران و جەنگەكاندا )بەدر، 

تەنیا  نەك  دەدا،  قورسیيان  باجی  جولەكەكان  حودەیبیە(،  خەندەق،  ئوحود، 

بوون،  تازەهەڵكەوتوو   زیندووی  ئایینی  رەتكەرەوەی  بینەرو  كە  ئەوەی  لەبەر 

بەڵكو بۆ ئەوە بوو كە غەنیمە و دەستكەوتی زیاترییان بۆ دابینبكات، كە شوێنی 

پێغەمبەر و دەسەاڵتی نوێ  كەوتبوون، لە كاتێكدا لە قۆناغی خۆدرووستكردندا 

بوو. لێرەوە دەركردنی )بەنو قەینوقاع(ی جولەكە لە مەدینە، لە دوای ئەوانیش 

و  قوڕەیزە  بەنو  كوشتارگەلی  روودانی  دواتریش  و  ئەلنەزیر(  )بەنو  دەركردنی 

ئەم  بۆ  پارسەنگ  یەك  تەنها  بەاڵم  دەركەوتبێت،  بەرە  بەرە  و  روونكرابێتەوە  نیەتەكە  پێدەچێت   -9
بیرۆكەیە دەبینینەوە ئەویش ئینب ئیسحاقە بە پشتبەستنی بە لێكدانەوەی قورئان، پێشدەچێت لەوەدا 

هەڵە بێت. سەرچاوەی پێشوو، الپەڕە 299.
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دەستبەسەرداگرتنی خەیبەر روویاندا 10. 

پای  لە  موسڵامنان  لە  قوڕەیشییەكان  تۆڵەسەندنەوەی  لە  جگە  ئوحود  شەڕی 

تازەهەڵكەوتوو،  ئیسالمی  دەوڵەتی  بەالی  بەاڵم  نەبوو،  تر  شتێكی  بەدر،  شەڕی 

ئوحود توانای بەرەنگاربوونەوەیەكی بااڵو شایستەی سەملاند، هەروەك پێغەمبەر 

فراوانرت  دەسەاڵتەكەی  رووبەری  و  بێنێت  زیاتر  و جەنگاوەری  پیاوان  دەیتوانی 

هۆزی  رازیكردنی  لە  موزینە،  و  جوهەینە  هۆزی  هەردوو  شانبەشانی  بكات. 

خوزاعەش سەركەوتوو بوو. پارێزگارە دێرینەكەی كەعبە كە قوڕەیش لە سەردەمی 

دەژیا.  مەككەدا  سێبەری  لەژێر  هەر  بەاڵم  خستبوو،  پەراوێزی  )قوسەی(ەوە 

سەرەڕای ئەوەی كە هۆزی خوزاعە جگە لە هەندێك كەسی كەم نەبێت، هێشتا 

خۆی  كارای  و  راستەقینە  پشتیوانی  بەاڵم  رانەگەیاندبوو،  خۆی  موسڵامنبوونی 

رۆڵێكی  و  ئیسالم  هاوپەیامنێتی  سیستمی  ناو  چووە  و  دەربڕی  پێغەمبەر  بۆ 

دیپلۆماسی و هەواڵگری بینی. ئەو قۆناغە ئینتیقالیەی كە كەوتووەتە نێوان شەڕی 

جیهانی  بەرەو  سەرەتایی  فراوانخوازی  ئاراستەوەرگرتنێكی  بە  خەندەق  و  بەدر 

لە رێگەی  و  دیپلۆماسییانە  بە شێوازێكی  نارساوە،  نەجد  - دەشتەكیی  كۆچەری 

هەروەها  جولەكە،  )بەنولنەزیر(ی  سامانەكانی  و  موڵك  دەستبەسەرداگرتنی 

رۆڵی دەوڵەت لە دابەشكردنی دەستكەوت و داهاتە دەستبەرسەردا گیراوەكاندا 

بەرجەستە كرا. 

بووە  زایینی(دا  ك��ۆچ��ی/626ی  )5ی  ساڵی  لە  خەندەق  ش��ەڕی  روودان���ی 

وەرچەرخانێكی گرنگ لە بواری هەنگاونان بەرەو دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی. 

پێغەمبەرایەتی هەمیشە  لەو سەردەمەدا دەسەاڵتی  بوترێت  تەنانەت دەكرێت 

جەنگییەوە.  خۆسەپاندنی  رێگەی  لە  وەرگرت،  بەدەوڵەتبوون  بەرەو  ئاراستەی 

كە  روویدا  هاوپەیامنێتیەكەدا  و  پێغەمبەر  نێوان  لە  بەریەككەوتن  ئەوەبوو 

بە  تەنانەت سەبارەت  بەنی قەینوقاعی جولەكە،  بە دەركردنی  10- گومانەكە بوونی هەیە سەبارەت 
BARAKAT. Muhammad and the jews,new delhi,1979 .كۆمەڵكوشتنی )بەنی قورەیزە(ش هەیە
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تێدا  گەورەی  ئەلقەیسی  و  غەتەفان  هۆزی  و  كینانە  ئەحباشەكانی  و  قوڕەیش 

بوو، كە نوێنەرایەتی عەشیرەتەكانی فەزارە و ئەشجەع و موڕەی دەكرد. الیەنی 

بڕیبووە  چاوییان  غەتەفان  بەنو  هۆزی  چونكە  بوو،  بەهێز  پاڵنەرێكی  ئابوریش 

دوژمنكارییان  بۆ  سنورێك  پێغەمبەر  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  مەدینە،  مێرگی  بەشێكی 

دابنێت، پێشنیاری بۆ كردن كە سێیەكی بەروبوومی ئەو ناوچەیان پێبدات. 

لە  هەبوو  بەرچاوی  كاریگەری  ئابوری  الیەنی  دەركەوت  روونی  بە  دواییدا  لە 

دەستبەسەرداگرتنی موڵك و سامانی بەنی قورەیزە و دابەشكردنی دەستكەوت و 

دەستبەسەرداگیراوەكان بەپێی ئەو پێوەر و بنەمایانەی كە لە قۆناغی داهاتووی 

فەتحی عەرەبیدا پەیڕەو دەكرا. رێژەی ئەو پێنجیەكەی كە لەو دەستبەسەرداگرتنانە 

بەدیهات، دواجار خەزێنەی دەوڵەتەكەی پێغەمبەری زۆر دەوڵەمەند كرد. دەوڵەتی 

بە  دەیویست  تر  كاتێكی  هەر  لە  زیاتر  خۆدرووستكردندا،  قۆناغی  لە  ئیسالمی 

خۆی  لەوەشدا  بنێت،  پێكەوە  خۆی  غەنیمەتەكان  و  دەستكەوت  كۆكردنەوەی 

ئەو  بەاڵم  عەرەبی،  دورگەی  نیوە  لە  رێساكانی جەنگ  یاساو  بە  كردبوو  پابەند 

یاساو رێسایانە لە شەڕەكانی دژ بە هۆزەكان پەیڕەو نەدەكرا. بە تایبەتی، روودانی 

كوشتارگەلی بەنو قورەیزەی جولەكە بە شێوەیەكی عەقاڵنی سەرەتایەك بوو بۆ 

نیشاندانی توندوتیژی راستەقینەی دەوڵەت و جەنگێكی راستەقینە، كە بە هیچ 

توندوتیژییەك  شێوازە  چونكە  نەبوو،  هاوشێوەی  عەرەبیدا  دورگەی  لە  جۆرێك 

بوو لە كردەوە و پەیڕەوەكانی خۆرهەاڵتی دێرین وەرگیرابوو: بە كۆمەڵكوشتنی 

پیاوان، بە كۆیلەكردنی ژنان و مندااڵن. 

لە راستیدا توندوتیژی كۆچەری - دەشتەكی پێشرت ئەو جۆرە مۆركە و بەو تۆپزی و 

شێوازە رێكخراوییە، بەو ئاستە گەورەیەش باڵو نەبووبۆوە. لێرەوە رۆڵی دەوڵەت 

لەگەڵ  هاوكاتیش  كرد،  تەدەخولی  ئایینیش  ئایدۆلۆژیای  بەاڵم  پێشەوە،  دێتە 

دیدگایەكی روون بۆ وێناكردنی دواڕۆژێك كە پێویستە بەرگری لێبكرێت، كەسانێكی 

توندوتیژی  لە  فۆرمە  ئەم  دەركەوتنی  قوربانی.  بكەنە  خۆیان  پێناویدا  لە  زۆر 
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داچڵەكین  تووشی  قوڕەیشی  تایبەتی  بە  و  بە گشتی  رێكخراو، هەموو عەرەبی 

پێغەمبەرایەتی  هێزی  سەرهەڵدانی  بە  هەستكردن  دواجار  كرد.  سەرسوڕمان  و 

لە  هەستەش  ئەم  قەبارەی  ئەستەمە،  كارێكی  بەسەریدا  زاڵبوون  كە  دروستبوو 

نێوان حودەیبیە و دەستبەسەرداگرتنەوەی مەككەدا گەورەتر بوو. هەر لە شاری 

)مەككە(دا، سۆزی عەشائیری لە بەرژەوەندی دەسەاڵت و كەسایەتی كاریزمایی 

شێوازی  بە  ئیسالمی  دەوڵەتی  قەڵەمڕەوی  ئەوەبوو  هەڵوەشایەوە.  پێغەمبەردا 

بەسەر  )الصدقة(وە  دامەزراوەی  رێگەی  لە  دارایی،  و  باج  پێدانی  ناچاركردنی 

جێگەی  زیاتر  شتێك  ئیسالمەوە.  ناو  دەهاتنە  كە  سەپێرنا  هۆزانەدا  و  خێڵ  ئەو 

سەرسوڕمان بوو ئەوەیە كە ئەو دەرئەنجامانە بەدینەهێرنان لە رێگەی سەركەوتنی 

یەكجارەكی بەسەر ركابەرە سەرەكیەكەدا، واتا خێڵی )قوڕەیش(، بەڵكو لە رێگەی 

بەرەنگارییەكی سەرسەختانە و كاركرنێكی پاڵپشتیكراو بەرەو بەدیهێنانی ئامانج 

و رێكخستنێكی عەقاڵنی و پێكەوە گرێدراو بەدیهات، هەموو ئەمانەش پێكەوە 

سنوری ئەندێشە و ناهۆشیاریی بەكۆمەڵی عەرەبيی تێپەڕاند.

یەكەمین  بوو:  دیار  ئاشكرا  و  روون  حودەیبیەوە  قۆناغی  لە  هەر  ئامانجە،  ئەو 

مەبەستیش یەكخستنی عەرەبەكان بوو، پاشان هەڵنانیان بوو بەرەو فەتحكردنی 

باكور. بۆ گەیشنت بەو ئامانجەش، پێویستبوو بە هەر شێوەیەك بێت مەككە داگیر 

لە  وای  كە  دەكرێت،  سەیرە  گۆڕانكارییە  ئەو  بۆ  لێكدانەوە  چۆنچۆنی  بكرێت. 

پێغەمبەر كرد لە دوای نزیكەی ساڵێك بەسەر گەمارۆدانی مەدینە لەالیەن قوڕەیش 

پێشەوایەتی  كە  بكاتەوە  لەوە  بیر  جددی  شێوەیەكی  بە  هاوپەیامنەكانیەوە،  و 

هاوەاڵنی بكات بۆ عەمرە و سوڕانەوە بە دەوری كەعبەدا؟ لە رێگەی رووداوی 

ئەوە دەكرێت كە سەركردەكانی  تێبینی  لە شەڕی ئوحود،  تەنانەت  و  خەندەق 

بە  خۆیان  پێشڕەویكردنی  نەیانویستووە  سوفیان،  ئەبو  تایبەتی  بە  قوڕەیش، 

تەواوەتی وەبەربهێنن، وەكئەوەی كە ویستبێتیان دەرفەت بدەن بە پێغەمبەر، كە 

خۆی لە قوڕەیشە، تاكو پرۆژەكەی جێبەجێ  بكات. لە الیەكی تریشەوە، تێبینی 
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لە ساڵی )6ی  نێوان رێككەوتنی حودەیبیە  لە ماوەی دوو ساڵی  ئەوە دەكرێت 

ناو  زایینی(دا چوونەوە  )8ی كۆچی/629ی  لە ساڵی  تاكو  زایینی(  كۆچی/627ی 

پاڵیاندایە  و  هێنا  ئیسالم  بە  باوەڕییان  قوڕەیشییەكان  لە  زۆر  بەشێكی  مەككە. 

پێغەمبەر، لە نێوان ئەوانەدا دوو كەسی پلە یەك هەبوون: خالیدی كوڕی وەلید، 

دانوستانكاری  ئەلعاص  كوڕی  عەمروی  هەروەها  ئوحود،  شەڕی  لە  سەركەوتوو 

قوڕەیش لەالی نەجاشی پاشای حەبەشە. هەرگیز گومانی لەوەدا نییە كە هەردوو 

قوڕەیشی  پێغەمبەر  وەكو  كە  چارەنوسسازەدا،  قۆناغە  لەو  دیارەكە  الیەنە 

ئاراستەی  بە  پێشوویاندا  هەڵوێستەكانی  بە  پێداچوونەوە  بە  دەستیانكرد  بوون، 

لەناو سیستمی  پێگەیەكی هەژموندار  پلەو  رێگەیەوە  لە  كە  قووڵ،  پێكهاتنێكی 

پێغەمبەرێتيدا بە قوڕەیش بدرێت، چونكە ئەو پایە و پێگەیە لە رێگەی گۆڕینێكی 

سەرەكی  داكۆكیكاری  ببێتە  قوڕەیش  وایكرد  دیدگاكاندا،  و  ئاسۆ  لە  نائاسایی 

دەوڵەتی ئیسالمی. یەكێك لە كۆڵەكەكانی ئەو گۆڕینە لەالیەن پێغەمبەرەوە لە 

رازیبوون و داننانی بە عومرە و بااڵیی كەعبەدا بوو، كە پێكەوە لەگەڵ حەجدا 

دوو رەگەزی سەرەكی سیستمی ئایینی مەككە پێكدەهێنن. 

پێغەمبەر )د.خ( لەگەڵ خۆیدا )70( حوشرتی ئامادەكراوی لە رووی نەریتی دینییەوە 

ئەحباشەكانی  سنورداركردنی  لەسەر  كاریگەری  ئەوەش  هێنابوو،  قوربانی  بۆ 

كینانەدا هەبوو، كە پارێزگارییان لە رۆڵی دێرینی خۆیان دەكرد وەك پاسەوان و 

پارێزگارانی كەعبە و نیشاندانی هەڵوێستی شایستە لە بەرامبەر حەرەم. پێغەمبەر 

هەنگاوێكی باشی هەڵنا بە ئاراستەی پێكهاتن لەگەڵ بیروباوەڕی بتپەرستيدا، پێش 

ماوەیەكی كورتیش لە كۆچكردنی لە چاوەڕوانی ئەوەدا بوو حەج بە تەوەاوەتی 

بە ئیسالمی بكرێت و لەگەڵیدا یەكانگیر ببێت. هەموو ئەو كارانەش بە ئەنجام 

نەدەگەیشنت بەبێ  ئەو كارە شایستەیەی كە هێزی پێغەمبەرێتی وەكو دەسەاڵتی 

سەرەكی و بنەڕەتی لە حیجاز نیشاندا و دواجار هەنگاوی نا بەرەو یەكخستنی 

تەواوی نیوە دورگەی عەرەبی. 
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راستە كە هەموو قوڕەیشییەكان لە هەڵوێستیاندا لە بەرامبەر پێغەمبەر گەشەیان 

نەدەكرد. بەڵكو دژایەتی گەڕانەوەی پێغەمبەرییان بۆ مەككە كرد، ئەگەرچی بە 

شێوەیەكی ئاشتیانەش بوو. چەند دانوستانێك بەڕێوەچوو كە هودنەی بۆ ماوەی 

دەوڵەت  پیاوی  و  دیپلۆماسی  كەسێكی  وەك  پێغەمبەر  لێكەوتەوە،  ساڵ   )10(

هەڵسوكەوتی كرد و دڵنیایی دەدا كە پێویستە بە شێوەیەكی كاتی لەگەڵ قوڕەیش 

و  گونجاوتر  دۆخێكی  هاتنی  چاوەڕوانی  لە  بكرێت،  لێكتێگەیشنت  و  رێككەوتن 

باشرت تا بتوانێت هێزو پێگەی پتەوتر بكات، ئەوەش بە پێچەوانەی رای راوێژكاران 

و هاوەڵە سەرەكیەكانیەوە بوو. با سەرنج لەوە بدەین كە دانوستانكاری ركابەر 

كەسێكی رۆشنبیر بووە، سەرسام بووە بە شكۆو هەیبەتی پێغەمبەر و دیسپلین 

بێسنورەكەی  قەڵەمڕەوە  و  دەسەاڵت  و  هاوەڵەكانی  نائاسایی  وابەستەیی  و 

سەر  بۆ  پێویست  رەگەزێكی  وەكو  پادشایەتی  چەمكی  دەوترێت  لەسەرییان. 

كەم  ماوەیەكی  دوای  كردۆتەوە، جولەكەكانی خەیبەر  دووبارە  كەسایەتی خۆی 

وەكو پاشای حیجاز تەماشای پێغەمبەرییان كردووە. 

پێدەچێت جگە لە دەستەی تۆكمە و سەرسەختی الیەنگرەكانی، لە كۆچكەران و 

پشتیوانان كە بە شێوەیەكی جەوهەری و پێش هەر شتێك بە پێغەمبەری خودایان 

وەكو  جولەكەكان،  و  قوڕەیشییەكان  عەرەبەكان،  لە  تر  ئەوانەی  هەموو  زانیوە، 

هێزو دەسەاڵتی حیجاز تەماشایان دەكرد. رووداوی دەستبەسەرداگرتنی خەیبەر 

بۆ ئەوەی پەیكەرو پێكهاتەی دەوڵەتی ئیسالم درووستبێت، كاتێك بناغە كشتوكاڵیە 

سەقامگیرەكانی بۆ دەستەبەر كرد، ئەوەش بۆ خۆی تێپەڕاندنی چەمكی غەنیمەی 

لە  یەك  و  كۆكرایەوە  لەبەردەم خەیبەر  پێغەمبەر  لێكەوتەوە. سوپاكەی  ئاسایی 

دوای یەك گەمارۆی ئەو شورایانەی دا كە جولەكەكان قایمیان كردو خۆیانیان تێدا 

پاراستبوو، پاشان تەسلیمبوونی خۆیان راگەیاند. پێغەمبەر دوای ئەوەی دەستكەوت 

و غەنیمەكانی دابەشكرد، دەستی بەسەر زەوییەكاندا گرت و پێنجیەكی لە دەستی 

خۆیدا هێشتەوە، ئەویرتیشی بەسەر هاوەڵەكانی لە خەڵكی مەدینە و هەندێك لە 
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عەرەبی هۆزەكاندا دابەشكرد، كە بەشدارییان لە گەمارۆدانی خەیبەردا كردبوو. 

جولەكەكان داوایانكرد بەپێی گرێبەستێكی هەمیشەیی كە قابیلی هەڵوەشاندنەوە 

بێت لەسەر بەكارهێنانی وەزییە زەوتكراوەكانیان بەردەوام بن، دواتر بە كردەوە 

ئەو گرێبەستە لە سەردەمی خەالفەتی عومەردا هەڵوەشێرنایەوە. دەستكەوت و 

غەنیمە لە پاڵ دەستبەسەرداگرتنی زەوی سودی زۆرییان هەبوو لە بەهێزكردنی 

هاوسۆزی و پتەوكردنیدا. پێشرت ومتان ئەو دەسەاڵتە پابەندبوو بە جەدەلیەتێكەوە 

كە دوژمنانی بەرجەستە دەكرد و لە موڵكەكانی دایدەمااڵندن، لە الیەكی تریشەوە 

لە روانگەی ئەو بێبەریكردن و لێ دامااڵندنەوە هاوسۆزی و پابەندێتی بۆ خۆی 

و  رێكخراو  و  شەڕكەر  دەوڵەتێكی  جەدەلیەتی  كتومت  ئەمە  دەكرد.  بەهێزتر 

پشتبەستووە بە ئایین. 

هۆزە  لەسەر  هەبوو  پەلكێشكارانەی  رۆڵێكی  پاڵپشتیكارە  ئابوریە  هێزە  ئەو 

كۆچەرییەكانی ناوچەكە، وەك )بەنی ئەسلەم(، كە بەدەست برسێتیەوە دەیاننااڵند. 

بە شێوەیەكی پراكتیكی، هۆزی خوزاعە و غەفار موسڵامنبووىن خۆیان راگەیاند، 

سەر  نەگەڕێنەوە  بەڵێنیاندا  و  هەڵبژارد  بێالیەنیان  ئەحباشەكان  كە  كاتێكدا  لە 

شەڕكردن لە دژی پێغەمبەر. وردە وردە سوپای پێغەمبەر پاڵپشت بە كۆچەرییەكان 

و دەشتەكییەكان گەورەتر بوو، تا وایلێهات سوپای ئیسالم لە ساڵی )8ی كۆچی/ 

629ی زایینی(دا كاتێك خۆی بۆ پەالماردانی مەككە ئامادە دەكرد، ژمارەیان ببووە 

)10( هەزار كەس، ئەو گەورەبوونەش دەگەڕایەوە بۆ ئەو رێژە زۆرەی كۆچەریە 

دەشتەكییەكان كە دەهاتنە ناو ئایینی نوێ  و ژێر سێبەری سیستمی پێغەمبەرایەتی 

محەمەدەوە. لە دەرەوەی پێكهاتەی ناوەندیی كۆچبەران و پشتیوانەكان، چەند 

پێكهاتە  دووەمی  بازنەی  ببوونە  هەبوون  هۆزەكان  بەشێكی  چەند  یان  هۆزێك 

دڵسۆزەكە وەك هۆزەكانی: موزینە، جوهەینە، سولەیم، غەفار، خوزاعە. 

پاش دەستبەسەرداگرتنەوەی مەككە، لە كاتێكدا كینانە و قوڕەیش و سەقیف لە 

ئیسالمیەوە،  دەوڵەتی  پێكهاتەیەی  ئەو  ریزی  تائیف چوونە  تەسلیمبوونی  دوای 
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بوونە كرۆكی سوپایەكی دڵسۆز و هەمیشەیی  تەواوەتی  بە  پێكهاتەیە  ئەو  ئیرت 

بەرەنگاری  دواتر  بوو  نوێ   سیستمی  وابەستەی  كە  سوپایەی  ئەو  موسڵامنان، 

لە  بەرفراوانە  كۆمەڵە  ئەم  بۆوە.  هۆزەكان  الدانی  رێگە  لە  و  هەڵگەڕانەوە 

سەربازگەكانی عێراق ناوییان )اهل العالیة( یان )اهل املدینة( بوو. لەسەر رێچكەی 

موسڵامنە دڵسۆزەكانی سەرەتای سەرهەڵدانی ئیسالم، ژمارەیەكیان بەرەو مەدینە 

لەگەڵ  یان  هۆزانە  ئەو  گشتی  بە  )كۆچبەرەكان(.  لێرنا  ناوییان  و  كرد  كۆچیيان 

مەدینە هاوسنور بوون و لە كۆندا هاوپەیامنی خێڵەكانی ئەوس و خەزرەج بوون، 

یان هاوسنوری مەككە بوون و لەگەڵ قوڕەیشدا هاوپەیامن بوون، پاشان پێغەمبەر 

وەك رابەر و سەركردەی ئوممەتی ئیسالم لە مەدینە و میراتگری هێزی قوڕەیش، 

ئەو هۆزانەی خستە ناو بازنەی شوێنكەوتوانیەوە، بەاڵم شتێكی دیارە كە كرۆكی 

یەكەمی ئیسالم لە كۆچبەرە پێشینەكان و پشتیوانان پێكهات. كاتێك پێغەمبەر لە 

ساڵی )8ی كۆچی/629ی زایینی( گەمارۆی مەككەی دا، بەو هۆیەوە تەنیا لە دوای 

دوو ساڵ بەسەر راگەیاندنیدا، كۆتایی بە رێككەوتنی )10( ساڵی هێنا و لە شێوەی 

سەركردەیەكی راستەقینەدا دەركەوت، كە دورگەی عەرەبی هاوشێوەی ئەوی بە 

خۆیەوە نەدیبوو. سوپاكەی جگە لە خەڵكی مەدینە و خێڵ و هۆزە پشتیوانەكانی 

تێدا  ئەسەد  و  و قەیس  تەمیم  لە كۆچەرییەكانی  ژمارەیەكی زۆریشی  دراوسێ ، 

بوو. بە راستی سەرسوڕمانی قوڕەیش گەورە بوو. ئەبو سوفیان بە عەباسی مامی 

پێغەمبەری وت: »ئەمڕۆ موڵك و قەڵەمڕەوی برازاكەت زۆر مەزن بووە«. 

مەككە لە دوای تێپەڕبوونی )21( ساڵ بەسەر پەیامی پێغەمبەرێتیدا، بەبێ  شەڕو 

بەرەنگاربوونەوە تەسلیمبوو، ئینجا ئیسالمبوونی خۆی راگەیاند. ئەوە رووداوێكی 

گەورە بوو كە پێغەمبەری كردە گەورەی كەعبە و حەج و بازرگانی مەككە، واتا 

سەرگەورەی  پێغەمبەر  قوڕەیش.  هێزی  میراتگری  بە  بوو  گشتی  شێوەیەكی  بە 

دەسەاڵتێكی پێكهێرناو بوو بە سەبرو پشوودرێژی ئوممەتی ئیسالم لە كۆچبەران 

و پشتیوانان، دەسەاڵتێكی دامەزرێرناوی لەسەر بنەمای وابەستەیی بە ئایین، بە 
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قورئان و پەیڕەوەكانی، یاساو قەدەغەكراوەكان، كە پێ  بە پێ  لە بەشێكی گەورەی 

جیهانی مەڵباتی كۆچەری - دەشتەكی لە حیجاز دامەزراند، ئەوەتا ئێستاش بەسەر 

گرنگرتین ناوەند لە هەموو دورگەی عەرەبیدا زاڵبووە. 

قوڕەیش چووە ناو ئیسالمەوە، سوپاكەی پێغەمبەر لەو سەروبەندەدا لەگەڵ )20( 

هەزار سەربازی سەر بە هۆزی )هوازن( بەشەڕ هات، بەاڵم دواجار تێكیشكاندن 

چەند  بەپێی  كە  گ��ەورەدا،  زۆر  دەستكەوتی  و  غەنیمە  بەسەر  دەستیگرت  و 

تازەی  هاوسۆزی  و  وەال  بەهێزكردنی  ئامانجی  بە  دابەشكرا  سیاسی  حسابێكی 

رابەران و سەركردەكانی قوڕەیش. ئەوە بووە هۆی سەرهەڵدانی ناكۆكی لەگەڵ 

بەاڵم  بوون،  ئیسالمی  سیستمی  سەرەكی  پاڵپشتی  بنكەی  كە  پشتیوانەكاندا، 

ئیسالم خۆیان  ببوونە  تازە  زۆرینەیان  كە  قوڕەیشییەكان،  پێدرا.  پلەی دووەمیان 

ئەوان  ئیسالمدا، چونكە  نوێی  لە دەوڵەتی  یەكەم  بۆ وەرگرتنی رۆڵی  ئامادەكرد 

هۆزی پێغەمبەر بوون، بەوەش پەیوەندی و وابەستەیی خوێن بەسەر وابەستەیی 

ئایینی رووتدا زاڵكرا. 

پێغەمبەر،  كۆچكردنی  و  مەككە  تەسلیمبوونی  نێوان  كەوتنە  ساڵەی  دوو  ئەو 

فراوانبوونی دەسەاڵتی ئیسالمی بۆ سەرتاسەری دورگەی عەرەبی بەخۆیەوە بینی، 

جگە لە گەڕانەوەیەكی دیاریكراو بۆ دەمارگیری ئایینی لە رێگەی بە ئیسالمیكردنی 

حەج و بەرجەستەكردن و ئاراستەكردنی فەتحی ئیسالمی بەرەو ناوچەی باكور. 

چەندین وەفد لە هەموو هۆزەكان روویانكردە مەدینە بۆ ئەوەی بەگوێرەی نەریتی 

مێژوویی پەیڕەوكراو بەیعەت بدەن. ئەمە مانای ئیسالمبوونی هەموو هۆزەكان 

نییە، بەڵكو مانای چۆكدادانێكی سیاسی دەگەیەنێت كە هاوشێوەی موعجیزە بوو، 

كە لە راستیدا تا ئێستاش بەبێ  روونكردنەوەیەكی تەواو ماوەتەوە، كەواتا چۆن 

كە  شانازیكارەكان،  بەخۆوە  و  و هۆزە شەڕكەر  كاتێك خێڵ  روونبكەینەوە  ئەوە 

هەرگیز هیچ دەسەاڵتێكیان نەبینیوە، بەبێ  هیچ شەڕو بەرەنگارییەك هاوسۆزی 

یەكبوون  بۆ  پێویستیەك  كە  بدرێت  ئەوە  سەرنجی  پێویستە  نیشانداوە؟  خۆیان 
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ئاینیيەكەی  بونیاتە  بوژاندەوە،  هیواكانی  ئیسالمیش  نوێی  دەسەاڵتی  هەبوو، 

گوێڕایەڵی  و  تاعەت  رێگەی  وەرگرتووە،  تەنیاوە  و  تاك  خوای  دەسەاڵتی  لە  كە 

ئاسانكرد و دواجار ئەم دەسەاڵتە، خاوەنی هێزی سزادان و لێپێچینەوەی تەواوە. 

ئەوەشامن لەبیر نەچێت كە هۆزەكانی نەجد و هۆزەكانی خۆرهەاڵت و یەمەن، 

بە  بەیعەتیان  رابردوودا  لە  ئەوەی  لەبەر  نەبوون،  سەربەخۆ  پێشرت  وەكو  تەواو 

هۆزەكانی  هەڵوێستی  دابوو.  یەمەن  میرەكانی  و  حیرە  لەخمییەكانی  میرەكانی 

)بەكر، تەمیم، مزحەج، هەمەدان(یش هەروا بوو. 

لە راستیدا، سەربەخۆیی گشتگیری هۆزەكان بۆ خۆی ئەفسانەیەك بوو، جگە لە 

هەندێك حاڵەتی زۆر دەگمەن نەبێت، وەك هۆزی هوازن كە بە تایبەتی لە شەڕی 

)حونەین( توانای بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی نەما و لەسەر دەستی پێغەمبەر 

بوون، خەریكبوو  لە دەوری حەرەم  كە  یەمامە  تێكشكێرنا. هەروەها هۆزەكانی 

پێغەمبەرێكی تایبەت بە خۆیان بەرجەستە بكەن. بەمشێوەیە دورگەی عەرەبی 

دەسەاڵتێكی  بە  بدات  بەیعەت  ئەوەی  بۆ  بوو  ئامادە  تایبەتەكەی  ئەزمونە  بە 

كە  بوو،  جیاواز  لەوەدا  محەمەد  پێغەمبەرایەتی  دەسەاڵتی  بەهەرحاڵ،  بەهێز. 

دەسەاڵتێكی عەرەبی پوختبوو، جگە لەوەش بە هێزی گەشاوەی حەرەم پشتیوانی 

لێدەكرا و بەبێ  رەتكردنەوەی پەیوەندی خوێن بوونی مرۆڤەكانی رێكدەخست 

و دواجار دەرگای لەبەردەم ئاسۆی فتوحاتەكاندا كردەوە. لە چاوەڕوانی ئەوەدا، 

هۆزەكان قورسایی دەسەاڵتیان دەگرتە ئەستۆیان، لە رێگەی پێدانی باجی شەرعی 

یان خێرو سەدەقە و رازیبوونیان بە داوا و راسپێردراوە لۆكاڵییەكانی پێغەمبەر. 

لە كاتێكی زۆر پێشوەختدا  پێغەمبەر بەرەو دەرەوە  ئاڕاستە وەرگرتنی  بیرۆكەی 

سەریهەڵدا. هەر لە ساڵی )8ی كۆچی/629ی زایینی(ەوە، ئەم ئاڕاستەیە بەرجەستە 

بوو بە ناردنی سوپایەكی پێكهاتوو لە )3000( جەنگاوەر بۆ موئتە، بەاڵم توشی 

شكستێكی گەورە بوو. هەروەها لە ساڵی )10ی كۆچی/631ی زایینی(دا، سوپای 

ئیسالم كە لە )30( هەزار جەنگاوەر پێكهاتبوو بەهێزترین سوپا بوو دەسەاڵتی 
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ناوچەی  توانی چەندین  و  تەبوك  روویكردە  و  كۆیكردنەوە  مەدینە  لە  ئیسالمی 

جۆراوجۆر بخاتە ژێر ركێفی دەوڵەتەكەیەوە. 

و  پانتاییەكان  بەرامبەر  لە  )د.خ(  پێغەمبەر  ئامانجەكانی  روونی  بە  زۆر  ئەمە 

شارەكانی باكور دەردەخات، كە ناكرێت ئەو پێگە و پایە گەورەیان لەبیر بكرێت 

كە  عەربییانەن  شارە  ئەو  منوونەی  پێیەی  بەو  بەخرشاوە  پێیان  قورئاندا  لە  كە 

باكوری  بە روونی كەلتوری  پیرۆز زۆر  قورئانی  نەفرەتی خودایی كەوتوون.  بەر 

و  بیرەوەری  بناغەی  وەك  و  كردووە  چیرۆكەكانی  ئاوێتەی  لەبیركراوی  عەرەبی 

فەتحی  مەسەلەی  ژیانیدا  كۆتایی  لە  پێغەمبەر  دایناوە.  عەرەبی  بیرهێنانەوەی 

عەرەبی  دورگ��ەی  نیوە  روانگەی  لە  دەرچ��وون  ئەڵتەرناتیڤی  وەك  دەرەك��ی 

مەزەندە كردووە. قورئانی پیرۆزیش باسی بەڵێنەكانی خودای كردووە بەو پێیەی 

گوێڕایەڵیكردنی  پێویستی  باسی  هەروەها  چاكرتە،  بازرگانی  و  دەستكەوت  لە 

فەرمانەكانی خودای كردووە تەنانەت ئەگەر بازرگانیش بخاتە مەترسیەوە، بەهۆی 

رێگەنەدان بە بێباوەڕەكان لە نزیكبوونەوەیان لە رێوڕەسمی حەج. پێدەچێت ئەم 

بێبەریكردنە تازەیە لەالیەن بزافێكی گەڕاوەی درەنگوەخت بۆ رەسەنایەتییەكان 

پڕكرابێتەوە. بازرگانی مەككە لەژێر هەڕەشەی تەنگەتاوكردن و لەناوچووندا بوو، 

وەك  خودا،  بەڵێنەكانی  بەرامبەر  لە  پێشنیارێكی  قورئان  چوارچێوەیەشدا  لەم 

ئامرازێكی تر بۆ ژیانكردن و ئاسۆی نوێ  پێشكەشكردووە11. مەبەستە راستیەكە 

بریتیە لە كردنەوەی دەروازەی ئەو ناوچەی باكورە لەپێشدا بە عەرەبكراوە، كە 

دەسەاڵتی  بەمشێوەیەش  عەرەبیە.  دورگەی  رسوشتی  درێژبوونەوەی  روانگەی 

پێغەمبەرایەتی تۆوی فەتحكردنی ناوچەكانی دەرەوەی لەخۆ گرتووە. 

11-شەعبان بیرۆكەی هەبوونی پەیوەندی لە نێوان بازرگانی و پرۆسەی فەتحدا باسكردووە، بەاڵم ئەو 
كە  راستە  رەتدەكاتەوە.  لەمجۆرە  لێكدانەوەیەكی  بی.كرۆن  هەیە.  سەرچاوەكانیشدا  لەناو  بیرۆكەیە 
لەو  بەاڵم  یەكبخات،  عەرەبی  دورگەی  نەیدەتوانی  فەتح  ئاسۆكانی  بە  دەستپێكردنی  بەبێ   پێغەمبەر 
دەوڵەتی  بونیادی  لە  فەتح  پرۆسەی  راستیدا  لە  لێكبدەینەوە؟  بابەتی هەڵگەڕانەوە  كاتەدا چۆنچۆنی 
لەناو ئیسالمدا بەرجەستە كردووە، چونكە پێش هەر  پۆڵێندەكرێت، بەاڵم خۆی زیاتر  موحەمەدی دا 

شتێك پرۆژەیەكی روحی بوو.
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تێكچوون و ناهاوسەنگبوونی سیستمی گەورەی بازرگانی و ئەستەمبوونی ئاسۆی 

بەدەستهێنانی دەستكەوت و غەنیمەت لەناو دورگەی عەرەبی بە ئیسالمبوودا، 

لەگەڵ پێویستی پشتبەستنی دەسەاڵتی ئیسالمی بە چەند سەركەوتنێكی ماددی 

بەرچاو، هەموو ئەمانە رۆڵی گەورەیان بینی لە ئاڕاستەكردنی دەوڵەتی ئیسالمی 

بەرەو فەتحكردن )دەرچوون لە دورگەی عەرەبی(. لە راستیدا، سەرەڕای ئەوەی 

پرسەكە هەر لە سەرەتای لەدایكبوونیەوە لە قۆناغی كۆچكردندا، پەیوەندی بە 

پێشنیازێك  تەنیا  بەالیەوە  فەتح  مەسەلەی  بۆیە  هەیە،  شەڕكەرەوە  دەوڵەتێكی 

نەبوو، بەڵكو پێویستیەكی جەوهەری هەبوونی دەوڵەتەكە بوو. تاكە رێگەش بۆ 

كۆكردنەوەی هۆزەكان لە چوارچێوەی یەكێتیەكدا، لە بەرجەستەكردنی ئامانجێكی 

بەدیهێرناودا خۆی دەبینیەوە، واتا ئامانجی گەڕان بەدوای دەستكەوت و غەنیمەدا، 

لە دوای  بۆ حونەین،  ب��ەدرەوە  لە  دەب��ۆوە.  ب��ەردەوام دووب��ارە  و  كە هەمیشە 

ئەوانیشەوە بۆ تەبوك، تا گەیشتە دەستبەسەرداگرتنی یەك لەدوای یەكی مێرگ و 

پانتاییەكانی قەڵەمڕەوی جولەكەكان. دەوڵەتی پێغەمبەرایەتی بەبێ  شوێنكەوتنی 

هەمان ئامانج پێكنەهات: ئامانجی گواستنەوەی نەریتەكانی جیهانی كۆچەری – 

دەشتەكی بە شێوازێكی رێكخراو بۆ ناو ژینگە شارستانییەكان و چۆكپێدادانی ئەو 

كاروانە جەنگیە بەردەوامە لەژێر دەسەاڵتی بااڵی خوداییدا. 

سەركەوتن بەسەر هەڵگەڕاوەكاندا
دەوڵەتێكی  و  تەواوكراو  ئاینێكی  محەمەد،  پێغەمبەر  كۆچكردنی  دوای  لە 

وا  جۆرێكی  بە  جێهێشت،  عەرەبیدا  دورگ��ەی  هەموو  بەسەر  هەژمونداری 

پێكەوە گرێدرابوون كە لێكهەڵنەدەوەشانەوە. لە رێگەی بڕواهێنان بە ئیسالم و 

پەیڕەوكردنی، بە تایبەتیش نوێژ و زەكات توانرا تاكەكان و كۆمەڵەكان گوێرایەڵی 

كاریگەری  ژێر  كەوتبونە  كە  پێشینەكان  مسوڵامنە  بنب.  ئیسالم  نوێ  دەوڵەتی 
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بانگەوازەوە بە شێوەیەكی ئاسایی چوونە ژێر سایەی سیستمی دەوڵەتەوە. ئەركی 

پێغەمبەرایەتی جیهانی دنیایی و پیرۆز، جیهانی بەرجەستە و نابەرجەستە پێكەوە 

وەكئەوەی  وەستاوە،  خودا  فەرمودەكانی  لەسەر  دەسەاڵتەكانی  نەبەستێتەوە، 

كە  نییە  تێدا  گومانی  بەندە.  لەسەری  ئیسالم  ئومەتی  پراكتیكی  ئاڕاستەی 

عەرەبەكان بەبێ بزاڤی پێغەمبەرایەتی محەمەد نەیاندەتوانی یەكبگرن و خۆیان 

رێكبخەن و بگەنە ئەو پلە ئەخالقییە بااڵیە. بەو پێیەش نەیاندەتوانی بچنە ناو 

الپەڕەكانی مێژووەوە. بەم ئاراستەیە پێغەمبەرایەتی خۆی وەك واقیعێك منایشكرد 

كە عەرەبەكانی بە ئاكار و یەكبوون و یەكچارەنووس دەوڵەمەند كرد.

قۆناغە  لە  كە  پشتیوانان  و  كۆچبەران  واتا  مەدینە،  موسڵامنانی  راستیدا  لە 

ژیانێكی  واتا  ژیان،  پێغەمبەرایەتیدا  ئازایەتی  و  سەركێشی  جۆراوجۆرەكانی 

رەسەنی ئیسالمەتیان بەسەر برد، تەنانەت نەیاندەویست جگە لە ئیسالم بۆ هیچ 

ئاوێتە  ئیسالمدا  كاریگەرییەكانی  و  بۆتە  لەناو  تەواوەتی  بە  و  بژین  تر  شتێكی 

ببوون. لە دواییشدا شەپۆڵی نوێی كۆچبەران لە قورەیشیە باوەڕدارەكان و هۆزە 

چوونە  مەككە  فەتحی  لەدوای  خوزاعە(  موزینە،  )جوهەینە،  وەك  نزیكەكانی 

ئەوانیش  بەرەو مەدینە كۆچیانكرد،  ئیسالم  و  ناوەندی دەوڵەتی  پێكهاتەی  پاڵ 

مەككە  دانیشتوانی  لە  كە  هەبوو  سێیەمیش  بازنەی  كۆچبەرەكان.  پێیاندەوترا 

)قوڕەیشییەكان(، دانیشتوانی تائیف و سەقەفییەكان پێكهاتبوون. بە كورتی، ئەو 

گشتی  بە  پێكدەهێنا،  پێغەمبەرایەتی  دەسەاڵتی  رەگوڕیشەكانی  كە  بنەمایانەی 

شارەكانی حیجاز و كۆچەرییەكانی بوون. لە سەرووی ئەوەشەوە، هەموو دورگەی 

واتا جیهانێكی شارستانی و كۆچەری  ئیسالم هێنا،  بە  بڕوایان  بە گشتی  عەرەب 

گەیشتە  پێغەمبەر  لێرەوە  بەحرەین.  تاكو  یەمەنەوە  لە  بەرین،  دەشتەكی   -

درووستكردنی بونیادە پراكتیكییەكانی ئیسالم و دەوڵەتەكەی، كە بە شێوەیەكی 

سەرپێیی مایەوە. 

كۆچكردنی پێغەمبەر تاكە مەسەلەیەكی راستەقینەی هێنایە گۆڕێ : پارێزگاریكردن 
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و  خەالفەت  مەسەلەی  پاشان  دەوڵ���ەت،  و  دی��ن  لە  دەستكەوتەكانی،  لە 

لەناو  شتێك  هەموو  خەریكبوو  موسڵامنەكان.  هۆزە  دڵسۆزی  لە  پارێزگاریكردن 

بچێت، بەاڵم لە دوای كۆمەڵێك رووداودا توانرا پارێزگاری لە هەموو شتێك بكرێت. 

بە شێوەیەكی زۆر خێرا ئەبوبەكر بە جێنشینی پێغەمبەر هەڵبژێردرا، لە ماوەی 

ساڵێكدا هەڵگەڕانەوەی نیمچە گشتی هۆزەكان پاكتاو كراو كۆتاییپێهات. ئا لێرەوە 

هەست بە پتەویيەكی زۆر گەورەی پاراستنی دەستكەوتی پێغەمبەرایەتی كرا، كە 

دڵسۆزی  و  پێغەمبەرایەتی  كاری  و  پەیام  نێوخۆیی  بەهای خۆدی/  بە  دەكرێت 

و  كۆچبەران  ئیسالم،  سەنرتاڵی  كرۆكی  لەالی  بەرەنگاربوونەوە  گیانی  و  توانا  و 

شارەكانی  بازنەی  لەالی  بەرفراوانرتیش  شێوەیەكی  بە  لێكبدرێتەوە،  پشتیوانان 

دابەشبێت،  سەرەتادا  لە  خەریكبوو  ئیسالم  كرۆكەی  ئەو  راستیدا  لە  حیجاز. 

چونكە لە كاتی راگەیاندنی هەواڵی كۆچكردنی پێغەمبەر و لە دوای ماوەیەكی 

كورت لە دروستبوونی ناسەقامگیرییەكی تەواو، پشتیوانەكان لە سەقیفەی بەنی 

ساعیدە كۆبوونەوە. پرسی كۆبوونەوەكەیان پەیوەندار بوو بە راوێژكردن لە پێناو 

هەڵبژاردنی یەكێك لەناو خۆیاندا وەكو جێنشینی پێغەمبەر، ئەویش سەعدی كوڕی 

عوبادە بوو، كە یەكێك بوو لە سەرۆكانی هۆزی خەزرەج. بەاڵم هەڵبژاردنی بۆ چ 

شتێك؟ بە رووكەش بۆ شوێنگرتنەوەی پێغەمبەر لە رووی دەسەاڵتی دونیاییەوە. 

لە  كە  بەكۆمەڵ  دیموكراتی  شێوازی  بوونی  بۆ  ئاماژەیەكە  هەڵبژاردن  بیرۆكەی 

ئەركی  كە  ئەوەی  لەسەر  ئاماژەشە  هەروەك  قەتیسكرابوو،  ب��ژاردەدا  دەستی 

و  دەكرا  تەماشا  پێشەوایەتی  بەرپرسیارێتیەكی  و  ئەرك  وەك  پێغەمبەرایەتی 

پێویستی بە شوێنگرەوە یان جێنشین بووە. بەاڵم هەرگیز ناتوانرێت ئەوە بزانرێت 

كە ئایا بابەتەكە لە دیدی پشتیواناندا پەیوەندار بووە بە هەڵبژاردنی سەرۆكێك 

ئایا وەاڵمی پشتیوانان  یان  بۆ هەموو ئومەتی ئیسالمی،  یان  بۆ خۆیان  تەنیا  بە 

وەاڵمێكی خێڵەكیانە بووە یاخود مافی هەڵوێست وەرگرتن بووە بۆ رزگاركردنی 

ئوممەت و دەوڵەتی ئیسالمی لەو قەیرانە.
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كرا،  پەلە  بە  زۆر  كۆبوونەوەیەكی  داوای  كۆچبەران،  ئاگاداری  بەبێ   كاتەدا  لەو 

پشتیواناندا  تاقمی  لەنێوان  جیا  بە  كارووبارەكان  ئەوەبوو  مەبەستەكە  چونكە 

دەستپێشخەریەكی  پشتیوانەكان،  دەستپێشخەری  پێدەچێت  بكرێت.  تاوتوێ  

تەنیا،  بە  )مەدینە(  شارەكەیان  بەرژەوەندی  بۆ  بووبێت  تایبەتی  یان  خێڵەكی 

وەك  دەكرد  بەوە  حەزییان  بوون،  زۆرینە  خۆیاندا  شارەكەی  لە  ئەوان  چونكە 

سەرۆك و سەرگەورە مامەڵە بكەن و سەروەری خۆیان بەدەستبێننەوە كە پێشرت 

رادەستی پێغەمبەرییان كرد، كاتێك لە ژیاندا بوو. بە بۆچوونی من ئەوە جۆرێك 

نەدەگرت،  لەپێشچاو  ئوممەتی  كۆی  كە  جوداخوازییانە  هەڵسوكەوتی  لە  بوو 

بەڵكو تەنیا بەرژەوەندی دووقۆڵی هەردوو هۆزی ئەوس و خەزرەجی لەبەرچاو 

گرتبوو، چونكە لە دیدگای خۆیدا دەیویست سەرۆكێك بۆ خۆی دەستنیشان بكات. 

كوڕی  عوبەیدەی  ئەبو  عومەر،  ئەبوبەكر،  )املهاجرین(،  كۆچبەران  نوێنەرانی 

رووب��ەڕووی  كرد،  كۆبوونەوەیەدا  لەو  بەشدارییان  شاندێك  وەك  كە  جەڕاح، 

تایبەمتەندێتی جوادییخوازانەی پشتیوانان بوونەوە، تایبەمتەندیەك كە لە توانایدا 

بەشێوەیەكی  بەڵكو  پێغەمبەر،  جێنشینی  ببێتە  یەكتاپەرستیدا  كاری  لە  نەبوو 

و  پێوەر  چەند  جێبەجێكردنی  و  بەدەنگەوەچوون  لە  بوو  بریتی  سەرەكی 

نەریتێكی خێڵەكی و جاهیلیيانە، بەاڵم ئیسالم دەیویست ئەو گرێیە تێبپەڕێنێت12. 

هێزی  بەرامبەر  لە  پشتیوانان  كە  ئەوەیە،  راستیە  ئەو  لەسەر  منوونەش  باشرتین 

سێقۆڵی كۆچبەراندا دەیانەویست هەموو تاقمێك میر یان سەرۆكی خۆی هەبێت. 

لە  بریتی بوو  بۆ دەكرد،  بانگەشەیان  لە سەرەتادا  ئەوەی پشتیوانەكانی مەدینە 

بەدەستهێنانەوەی دەسەاڵتی مەدینە، كە واڵتی ئەوان بوو، بەاڵم ئەوەی لەوەدوا 

سەرۆك  دەبێت  و  دەسەاڵت  دابەشكردنی  بۆ  بوو  هەوڵدانێك  كرد  پێشنیارییان 

لەسەرییان  كاریگەری  سەردەمەدا  لەو  كە  خێڵەكی  شێوازی  لەسەر  بێت  لەوان 

12-سەرچاوەكان پشتیوانەكانیان وەك چاوتێبڕى دەسەاڵت بەسەر هەموو ئوممەتی ئیسالم و هەوادارانی 
دەسەاڵتێكی جوداییخوازیی وەك دوایین رێگەچارە وێنا كردووە: الگربی، بەشی 3، الپەڕە 221-220
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هەبوو. لە هەمبەر ئەم هەڵوێستەدا، سەرجەم بەرەی كۆچبەران پارێزگاریكردنیان 

لە یەكێتی و یەكڕێزی ئومەتی ئیسالم و جیهادی پێشینە كە پێغەمبەر لە پێناوی 

گەشەكردنی ئیسالم دایمەزراند. بۆیە گرنگی و ئەولەویەتیان دابووە ژیانی ئیسالم 

و ناڕەحەتی ژیان و گوزەرانی خۆیان هەڵبژارد لە پێناوی دەستگرتن بە باوەڕ و 

عەقیدە. 

وەلحاڵ، كۆچبەران هەر لە سەرەتاوە بەردەوامبوون لەسەر هەموو هەنگاوەكانی 

ئیسالم و بنەمای هاوەڵێتیان كردبووە پێوەر بۆ هەڵبژاردنی چاكرتین و باشرتین. 

پلەی  لە  بەاڵم  ناوە،  پشتیواناندا  جیهادی  گرنگی  بە  دانیان  ئەوان  هەرچەندە 

دووەمدا ئەژمار كراوە. بەمشێوەیە لە روانگەیەكی ئیسالمیانەی تەواو، پێشینەیی 

عەرەبیش  روانگەی  ئاستی  لەسەر  هەروەها  گەڕێرناوەتەوە،  كۆچبەران  بۆ 

پێشڕەویكردن هەر بۆ بەرژەوەندی ئەوان بووە، چونكە سەر بە خێڵی قورەیش 

بەالی  ئیسالم  میراتی  بێت  پێیەش  بەو  ئیسالم،  پێغەمبەری  خێڵی  واتا  بوون، 

كۆچبەراندا شكاوەتەوە. ئەوان دەیانگوت: »هەرگیز نابێت عەرەبەكان گوێڕایەڵی 

هیچ كەسێك بكەن كە سەر بە خێڵی پێغەمبەر نەبێت«. بۆیە خواستی دابەشكردنی 

دەسەاڵت نەبوو، بەڵكو داكۆكی دەكرایە سەر یەكێتی ئومەتی ئیسالم و پێشخستنی 

قورەیش و ئەولەویەتیش دەدرایە كۆچبەران، لە سەرووی هەمووشیەوە كاركردن 

بۆ بەردەوامبوونی كاری پێغەمبەرایەتی ئامانجێكی بنەڕەتی بوو. 

ئەبوبەكر كە زۆر بە توندی لەالیەن عومەری كوڕی خەتاب پشتیوانیلێكرا، توانی 

پشتگیریكردنی  لە  دواجار  دوودڵەكانیش،  پشتیوانی  بسەپێنێ .  خۆی  بیروڕاكانی 

هۆیەشەوە هەرزوو هەمووان  بەو  كرد.  كۆچبەران  لە  پاڵپشتیان  و  دوانەكەوتن 

بەیعەتیان دا بە ئەبوبەكر و چاوییان لە عومەر كرد كە بە قسەو راكانی سەرسام 

لە هەڵوێستیاندا كە دەرئەنجامی زۆر قورسی  بوون. ئەوە گۆڕینێكی سەیر بوو 

خێرا،  و  زۆر  گفتوگۆیەكی  و  مشتومڕ  ل��ەدوای  هەبوو.  دواڕۆژ  ئاستی  لەسەر 

خەالفەت دامەزرێرنا، بەاڵم چۆنچۆنی ئەو هەڵوێست گۆرینە لێكبدەینەوە؟ 
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درووستنەكردبوو،  یەكگرتوویان  بەرەیەكی  پشتیوانەكان  پراكتیكەوە،  لەڕووی 

رابردوودا  لە  كە  هەبوو،  خەزرەج  تریشەوە  الیەكی  لە  ئەوس،  لەالیەك  چونكە 

چەندین ناكۆكی و ملمالنێی خێڵەكی نێوانیانی تێكدابوو، بەاڵم ئیسالم هات و لەناو 

بۆتەی یەك چارەنوسی هاوبەشدا یەكیخسنت. راستە كە ئەوان لە سەقیفەی بەنی 

لەبەردەم  بەاڵم هەردوو الیەن  بەرەیەكی هاوبەشیان كرد،  نوێنەرایەتی  ساعیدە 

ئەوس  هۆزی  نێوانیانەوە.  كەوتە  كەلێن  كۆچبەراندا  بەرەی  بەرەنگارییەكانی 

حەزییان بەوە نەدەكرد كەسێك لە هۆزی خەزرەج بە سەرۆك هەڵبژێردرێت، بۆیە 

هەرزوو بەیعەتیان دایە ئەبوبەكر، كەواتا یەكێك لە هۆكارەكان دەگەڕێتەوە بۆ 

خواستی زیندووكردنەوەی داب و نەریتەكانی سەردەمی جاهیلیەت. بەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا بە شێوەیەكی كە جێی سەرنجدانە دەبینین پێداگر بوون لەسەر منوونە 

یەكبوونی  بۆ  پەرۆشبوون  بە  ناوەرۆكدا  لە  پشتیوانان  بەڵكو  ئیسالمی،  بااڵكانی 

ئومەتی ئیسالمی، سەرەڕای هەموو رابردووی دیارییان لە تێكۆشان لە پێناو خودا، 

بە سەرپەرشتی پێغەمبەر و لە ئامێزی ئەودا. جگە لەمەش، پشتیوانان توانیان بە 

لە جیهاد بەگوێرەی نەریتە  لەپێشینەیی كۆچبەران  ئاسانی رازی بنب بە چاكە و 

ئیسالمییەكانی پێشوو. 

پشتیوانەكان هێزو توانا و ژمارە و گوێڕایەڵی خۆیان پێشكەشی ئیسالمكرد، بەاڵم 

درێژی  دوورو  ماوەی  لە  و  بوون  ئامادە  شەڕەكاندا  هەموو  لە  كە  كۆچبەران 

پشتیوانەكان  بەمجۆرە  بوون.  ئەوانەوە  لەپێش  زۆر  مەككە  لە  چەوساندنەوەیان 

زیاتر ئەوەیە كە  ئەبوبەكر، لەوەش  پاساوەكانی  بەڵگە و  كەوتنە ژێر كاریگەری 

وەكو عەرەب، پابەندبوون بە چەمكی میراتگری لە چوارچێوەی هۆز، عەشیرەت 

یان خێزان. كۆچبەرانی ئیسالم ئەو چاكەیەشیان بۆ دەگەڕێتەوە كە رۆڵیان هەبوو 

لە پێكەوەگونجاندنی نێوان هەردوو نەریتی ئیسالمی و عەرەبی. بەاڵم لە رووداوی 

هەواڵدەرەكان  نەوەستان.  بەڵگەكان  و  بیروڕا  گۆڕینەوەی  بە  هەر  سەقیفەدا، 

بە هۆزی  سەر  كەسانی  لە  دەهات  مەدینە جمەی  شەقامەكانی  كە  دەگێڕنەوە 
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هۆزی  ئەندامانی  لەالیەن  هەبوو  سەربازی  گوشارێكی  الشەوە  لەو  ئەسلەم، 

لەگەڵ  پتەوییان  شەخسی  پەیوەندی  بوو،  نزیك  مەككەوە  لە  كە  خوزاعەوە 

پێغەمبەر هەبوو، كە دواتر ئەو پەیوەندییان گواسرتانەوە بۆ میراتگرە ئاساییەكان، 

واتا كۆچبەرانی قورەیش. بەو هۆیەشەوە هاوسەنگی هێزەكان لەپاڵ هاوپەیامنێتی 

لەگەڵ كۆچەریە دەشتەكیەكاندا بەالی كۆچبەرانی قورەیش شكایەوە. 

لەم  عومەر  كە  بكەین  بااڵیە  و  شایستە  رۆڵە  ئەو  بۆ  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 

یەكێك  ببێتە  وایكرد  بەهێزەكەی  كەسایەتیە  بوو  مرۆڤێك  عومەر  بینی.  بابەتەدا 

لە راوێژكارە ژیرو داناكانی پێغەمبەر، گوێ  بۆ راوێژو تەگبیری دەگیرا، یەكێكیش 

بوو لە كۆچبەرە یەكەمینەكان. ئەوەش راستە كە ئەبوبەكر بۆخۆی خۆی سەپاند، 

عومەر  هەنگاویش  یەكەم  و  یارمەتیدا  زۆر  عومەر  كە  راستە  ئەوەش  هەروەها 

توندی  بە  پشتیوانانی  عومەر  ئەبوبەكردا.  خەالفەتی  بە  دانپێدانان  بۆ  هەڵینا 

نییە  لەوەدا  ترساند. هیچ گومان  دڵنیاییەكەی  و  متامنەبەخۆبوون  و  هەڵوێست 

مەككەوە  سەردەمی  لە  هەر  عوبەیدە  ئەبو  عومەر،  ئەبوبەكر،  سێكوچكەی  كە 

گروپێكی تۆكمە و بەهێزییان پێكهێنابوو. ئەوان سەر بە چەند عەشیرەتێكی بچوكی 

قوڕەیش بوون، ئەوەش هۆكارێكبوو بۆ نزیكییان لە یەكرتی. ئەبوبەكر و عومەر بە 

شێوەیەكی زۆر گونجاوو بەهێز یەكرتییان تەواو دەكرد، چونكە دوانەیەك بوون لە 

یەكرت دانەدەبڕان. ئەو دوانەیە بە تەنیا لەناو قوڕەیشییەكاندا بەهۆی خزمایەتی 

و  ئەبوبەكر  وابەستەیی  هەبوو.  پشتیواناندا  لەگەڵ  پەیوەندییان  ژنخوازییەوە  و 

عومەر بۆ عەشیرەتە بچوكەكانی قوڕەیش جۆرێك لە دڵنیایی بوو بۆ پشتیوانەكان، 

چونكە زیاد لە پێویست پشتیان بە عەشیرەتە بەهێزەكانی قورەیش نەدەبەست 

بەندبوو، زیاتر  باوەڕ و عەقیدە  و سیاسەتەكانیشیان ئیسالمیانە بوو، كە لەسەر 

لەوەی بەند بێت لەسەر پەیوەندی و وابەستەیی خوێن و )خزمایەتی(.

ماوەتەوە بڵێین بنەماڵەی پێغەمبەر، بە مانا قەتیسكراوەكەی )بەنی هاشم(، یان 

لەوەشدا  دوورخرانەوە.  خەالفەت  لە  مەناف(،  عەبد  )بەنی  فراوانەكەی  مانا  بە 
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جیاوازیەك دەبیرنێت بەو مانایەی كە ئەگەرچی پشتاوپشتی میرات لەسەر ئاستی 

بنەماڵەییش  ئاستی  لەسەر  كە  ئاساییە  بۆیە  پێدەبەسرتا،  پشتی  )قوڕەیش(  خێڵ 

یان هۆز، ئەركی  لە دیدگای عەرەبەكان، ئەركی سەرۆك خێڵ  ببێت.  بەرجەستە 

بەرجەستە  )البیت(دا  گەورەكە  بنەماڵە  لە  كە  بوو،  سەرگەورە  و  بەرپرسیار 

لەم  عەرەبدا،  هەموو  بەسەر  دەسەاڵتە  سەپاندنی  مەبەست  لێرە  بەاڵم  ببوو. 

لەم  ببینێت.  بنەماڵە  رۆڵی  ئەوەی  بۆ  خۆشكرا  بۆ  رێگەی  خێڵ  روانگەیەشەوە 

بەرجەستە  كێشەیەك  بابەتە  ئەم  كە  بڵێین  ماوەتەوە  هەستیارەدا،  بارودۆخە 

ماڵی  ئەندامانی  كە  ئەوەیە  دەبەخشێت،  واتایەك  كە  زیاتر  لەوەش  دەكات. 

پێغەمبەر نە ئامادەی بوون، نە داوای كۆبوونەوەی سەقیفەشیان كرد، كە دوور 

لە كەسە نزیكەكانی پێغەمبەر ئەنجامدرا. شتێكی ئاساییە كە لەو بارودۆخانەدا 

هەڵبژاردنی ئەبوبەكر جۆرێك لە هەڵچوون و فیتنە درووست بكات. هەندێك لە 

سەرچاوە الیەنگرەكانی شیعە دەڵێن: عەلی سەرەتا بەیعەتی بە خەلیفە ئەبوبەكر 

نەدا، بەڵكو لەوەدا دواكەوت و خۆی لێپاراست. 

پشتی  لە  هەموویان  كە  ئومەوییەكان  تەنانەت  و  هاشمییەكان  لە  هەندێك 

بەرامبەر  لە  زۆرییان  خۆپارێزیەكی  مناف(ن،  )عەبد  بەرفراوانی  بنەماڵەی 

لە  تایبەتی  بە  و  عوسامن  لە  داوایان  پەلە  بە  و  نیشاندا  ئەبوبەكر  هەڵبژاردنی 

عەلی كوڕی ئەبو تالیب كرد خۆپااڵوتنی خۆیان رابگەیەنن. وا پێدەچێت كەسانی 

كوڕی  خالیدی  و  سوفیان  ئەبو  و  گەورەی  كوڕە  )الفضل(ی  و  )العباس(  وەكو 

سەعیدی كوڕی ئەلعاص، هەموویان دەیانویست عەلی هەڵبژێردرێت، ئەوەشیان 

بە ئاشكرا نیشاندەدا. بەاڵم ئەو كۆدەنگیەی كە لەسەر ئەبوبەكر هەبوو، لە ساتی 

نەیارییە هەڵمژێت و كۆتایی  ناڕەزایی و  ئەو  توانی  درووستبوونی قەیرانەكەدا، 

پێبێنێت. لە راستیدا ئەو دوو شێخە، واتا ئەبوبەكر و عومەری جێنشینی، بوونە 

سەرووی  لە  پاك،  ئیسالمی  هاوەڵێتی  بەرجەستەبووی  و  جیاواز  حاڵەتی  دوو 

ئیعتیبارێكی وەك نزیكیان لە )آل البيت( یان وابەستەیی عەشائیری و خێاڵیەتی، 
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لەم رێڕەوەشەوە بەردەوامبوون بەرەو گەشانەوە لە بازنەی نزیكی پێغەمبەرایەتی.  

دەسەاڵت لە دوای ئەوان، بۆ دواجار بە شێوەی پشتاوپشت لە دەستی بەنی عەبد 

مەناف، واتا لە دەستی ئومەوییەكان و هاشمییەكاندا گیرسایەوە. كەواتە بە روونی 

پارچە  كردو  سەرقاڵ  ئیسالمیان  ئومەتی  دواتر  گەورانەی  پرسە  ئەو  كە  دەبینین 

جێنشینی  بۆ  شایستەیە  كێ   هەبوو:  بوونیان  سەرەتاوە  لە  هەر  كرد،  پارچەیان 

پێغەمبەر؟ ئایا پێوەرەكانی جێنشینی و خەالفەت كامانەن؟ ئایا پێویست دەكات 

بنەماڵەیان  كام  یە،  )بەڵێ (  بە  ئەگەر  بكرێت؟  زاڵ  هەموواندا  بەسەر  بنەماڵە 

دەبێت، ئومەوی، عەلەوی یان عەباسی؟ 

بەرنامەیەكی  بۆ خۆی  پێغەمبەری خودا،  یان جێنشینی  دەستەواژەی )خەلیفە(، 

سەروەربوونە  لەالیەن  نەك  پێغەمبەرایەتی،  دەسەاڵتی  درێژەپێدانی  بۆ  تەواوە 

قابیلی  كە  الیەنەوە  لەو  بەڵكو  وەحی،  بە  پەیوەندیدارە  كە  مرۆڤایەتیەكەی، 

هەیە.  زەمەنیەوە  دەسەاڵتی  بە  پەیوەندی  ناوەرۆكیدا  لە  و  شوێنگرتنەوەیە 

لە  رابەرایەتی  و  سەركردایەتی  و  ئیسالمیە  ئومەتی  س��ەرگ��ەورەی  خەلیفە 

بۆیە  سیاسی/ئاینیە،  ئیسالم  ئومەتی  ئەوەی  لەبەر  ماوەتەوە.  بۆ  پێغەمبەرەوە 

خەسڵەت و تایبەمتەندییەكانیشی سیاسی/ئاینیە. بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە كە 

خەلیفە دەست بۆ عەقیدە یان پەرسرتاوەكان دەبات، كە لە پشكی پەیام )وەحی(

یە. دەسەاڵتەكەی بەو ئاستی ئایینیە كە ئایین ببێتە بناغەی بوونی ئومەت، بەو 

ئەو  هەموو  بێت،  روپۆش  ئاینیەكە  بوارە  بە  بنەڕەتدا  لە  كە  سیاسیە  ئاستەش 

ئایینەوە سەرچاوەی گرتووە. بە هەمان رێگەش،  الیەنانەش كە كاری خەڵكە لە 

دەسەاڵت لە جەوهەریدا بۆ خودا دەگەڕێتەوە كە بە پێغەمبەرەكەی بەخشیوە، 

بەاڵم خەلیفە جگە لە شوێنگرەوەی هیچی تر نییە. دەسەاڵت بۆ خۆی بناغەیەكی 

پیرۆزیی هەیە و خەلیفە تەنیا پارێزەرێكی ئەو پیرۆزیەیە لە رێگەی پێغەمبەرەوە. 

دەسەاڵتێكی  تر،  هیچی  و  سیاسیە  تەنیا  خەلیفە  دەسەاڵتی  پەیڕەوكردندا،  لە 

كارو  میسالیەتی  و  خودا  فەرمودەكانی  بە  تەنیا  كە  رەها،  نیمچە  و  شەخسی 



فیتنە 66

كردەوەكانی پێغەمبەرەكەی )سوننەت(وە بەندە، بەاڵم دەسەاڵتی خەلیفەش بە 

راوێژی بژاردەی موسڵامنان دیاری دەكرێت، واتا كۆچبەران و پشتیوانان. 

ئەبوبەكر ئەو بیرۆكەیەی پەخشدەكرد، كە دەسەاڵت لەگەڵ عومەر دابەشدەكات، 

بەاڵم لە راستیدا بە تەنیا بۆ خۆی گرنگرتین ئەو بڕیارانەی دەردەكرد كە چارەنوسی 

دوو  بە  پەیوەستبوو  ئەبوبەكر  خەالفەتی  بوون.  بەند  پێوە  ئیسالمی  ئومەتی 

كاری گەورەوە: لێدان و لەناوبردنی هەڵگەڕانەوەی هۆزەكان و سەپاندنی ئاینی 

ئیسالم بەسەر هەموو دورگەی عەرەبیدا لە رێگەی هێزەوە، بە پلەی دووەمیش 

دەستپێكردن بە پرۆسەی فەتحی ئیسالمی. لە كاتی كۆچكردنی پێغەمبەردا، بزاڤی 

هەڵگەڕانەوە لە ئیسالم وەكو دیاردەیەكی نیمچە گشتی لەنێو خێڵ و هۆزەكاندا 

تایبەتی،  بە  ئیسالم  دەوڵەتی  بەردەوامبوونی  لە  بوو  لێدانێك  ئەوە  سەریهەڵدا. 

چونكە ئەو پەیوەستیەی كە هۆزەكانی بە پێغەمبەرەوە دەبەستەوە، دركی بەوە 

كردبوو كە وابەستەییەكی كەسیە و قابیلی هەڵوەشاندنەوەیە، بۆیە لە كاتی مردنی 

پێغەمبەردا لێدرا و هەڵوەشایەوە. لەبەر ئەوەی دەوڵەت و ئایین بە هەردووكیان 

لە  بۆ دەوڵەت  درزتێبوونی هاوسۆزی  بۆیە  یەك شتی هاوبەش درووستدەكەن، 

كە  راستە  بەاڵم  لێدەكرا،  دەربڕینی  ئیسالم  لە  پشتكردن  و  رێگەی هەڵگەڕانەوە 

ئەو هەڵگەڕانەوەیە لەڕووی نكۆڵیكردن لە پێنەدانی زەكات و سەدەقەوە بەرگی 

زەكات  و  سەدەقە  نەدەبوون  رازی  هۆزەكان  پۆشی.  الدانی  و  هەڵگەڕانەوەی 

بدەن، بەاڵم بە شێوەیەكی سەرپێیی وەك گوێڕایەڵ خۆیان نیشاندەدا. لەبەر ئەوە 

خێڵ و هۆزەكان ئامادەبوون بۆ بەردەوامبوونیان لەسەر ئەنجامدانی نوێژ، هەر 

ئاینیەكە نەبوو كە تەنگەتاوی كردبوون،  پاكێتی رووە  بۆیە بە تەواوەتی الیەنی 

پێدانی  رەهەندی  كردبوون،  تەنگەتاوی  زیاتر  بوو  دەوڵەتیەكە  رەهەندە  بەڵكو 

نەبوو:  رازی  دانوستان و مشتومڕكردن  بە  ئەبوبەكر  ئەم خاڵەوە،  بارەی  لە  سزا. 

دەوڵەت و ئایین هەمان شنت، بەاڵم ئایین بە تەنیا خۆی سەربەخۆیە و پێویستە 

هەموو مەسەلەكان وەكچۆن پێغەمبەر بۆی جێهێشتوون وەكو خۆیان مبێننەوە. 
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شەڕێكی  راگەیاندنی  خۆی  بۆ  بوو،  ئەستەم  یان  قورس  بابەتەكە  هەرچەندێك 

بێكۆتایی بوو لە بەرامبەر هەموو نیوە دورگەی عەرەبی، لە كاتێكدا ئیسالم جگە 

لە چەند شارێكی حیجاز، لە مەدینە و مەككە و تائیف بە زیندوێتی بەردەوامبوو، 

جگە لە بەردەوامبوونی لە كۆمەڵگە كۆچەریە دەشتەكیەكانی دەوروبەری مەدینە 

لە  ئیسالم  دورگەی  روانگەی  واتا  خوزاعە،  هۆزی  و  غفار(  موزینە،  )جوهەینە، 

میراتی  بۆ  تەواو  دڵسۆزیەكی  بوونی  هەڵگەڕاوەدا.  دژو  روانگەیەكی  ناوەندی 

پێغەمبەر لە پێناوی مانەوەی، لەگەڵ متامنەیەكی بێهاوتا بە تواناكانی ئیسالم و 

گیانی باوەڕداری و دامەزراوەیی زۆر پێویستبوو. 

بەاڵم چارەنوسی  لێكرتازان،  و  بۆ هەرەسهێنان  بووە  ئامادە  ئیسالم  پێدەچێت  وا 

لەناو دورگەی عەرەبی، لەگەڵ بەردەوامی كاروانەكەی لە ئایندەدا، لەالیەن چەند 

كەسێكەوە لە هاوەاڵن و لە سەرووی هەمووشیانەوە ئەبوبەكر، رزگار كرا. ئیسالم 

هەبوونی  سەرباری  نیشانداوە،  لەخۆكردن  بەرگری  بۆ  ناوازەی  توانایەكی  و  وزە 

ترو  شارنشینەكانی  دواتر  پشتیوانان،  و  كۆچبەران  لەالی  قوربانیدان  توانای 

كۆچەرییەكانی حیجازیش چاوییان لێكردن، هەروەها لەبەر ئەوەش سەركەوتن، 

شەڕەكانی  لە  كە  جێیهێشت  پێغەمبەر  شەڕكەرەی  سەربازیە  هێزە  ئەو  چونكە 

دامەزراو  هێزێكی  هێشتا  نیشاندا،  سەركەوتنی  و  ئازایەتی  تەبوك  و  حونەین 

و  جەربەزە  هێزێكی  بەاڵم  كەمبوو،  هێزە  ئەو  ژمارەی  و  رێژە  بوو.  تۆكمە  و 

رێكخراو بوو. لەسەر ئاستی سەربازی، پێغەمبەر لە دورگەی عەرەبيدا نوێگەری 

نوێژخوێنان  ریزەكانی  شێوەی  لەسەر  شەڕدا  لە  جەنگاوەرانی  ریزەكانی  كرد، 

باڵەكان درووستكرد.  درووستكرد، پەیكەری لەشكرى لەسەر شێوازی نوكی رم و 

بە شێوەیەكی تایبەتی گیانی خۆڕاگری و بەرخۆدان و ورەبەرزی بەرجەستە كرد، 

هەموو ویستێكی بۆ راكردن و پاشەكشەكردن لێیان دوورخستەوە، بە شێوەیەك 

تێی گەیاندن كە پاداشتەكەی لەالی خودا زۆر گەورەیە. بەو پێیەش، ئەو ئامرازە 

جەنگیەی كە پێغەمبەر لە مەدینەدا جێیهێشت، ئامرازێكی شایستە و بااڵ بوو. بە 
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پێچەوانەشەوە، عەرەبە هەڵگەڕاوەكان بەپێی ناوچەكان و لە باشرتین دۆخیاندا 

بەپێی هاوپەیامنێتیان وەك چەند هێزو ریزێكی پەرتەوازە و چەند هۆزێكی لە 

كرد  پەیڕەوییان  مەدینە  كە سوپاكانی  تاكتیكەی  ئەو  دەركەوتن.  دابڕێرناو  یەكرت 

لەسەر بنەمای پێكەوە گرێدانی ئەو هۆزانە بونیاترنا كە تازە باوەڕییان بە ئیسالم 

هێنابوو، ئەویش بەگوێرەی ئاستی پێشكەوتنی ئەو سوپایانە بۆ شەڕكردن لە دژی 

ئەو هۆزانە كە هێشتا لە دین الدەر و هەڵگەڕاوە بوون. 

لە راستیدا، هەڵگەڕانەوە و شۆڕش هاوتای یەكرتن، چونكە مەسەلەكە پەیوەندیدار 

بوو بە دەرچوون لە بازنەی تاعەت و گوێڕایەڵی سەپێرناو لە بەرامبەر مەدینە. بەو 

دەركەوتنی  دادەماڵێرنا، هەروەها  ئیسالم  دەبوو،  بەرپا  كە شۆڕشێك  كاتێك  پێیە 

چەندین بانگەشەی پێغەمبەرایەتی جێمشتومڕو ئاماژەدار بۆ بەستنەوە لەنێوان 

سەجاح،  و  تەمیم  توڵەیحە،  ئەسەد،  وەك:  ببوو  بەرجەستە  سیاسەت  و  ئایین 

ئەسوەد ئەلعەنسی لە یەمەن،  )ذي التاج( لە عومان، موسەیلەمە لە حونەیفە. لە 

هەموو سەرچاوەكاندا سەرجەم ئەو پێغەمبەرە ساختانە وەك جۆرێك لە قەشەو 

كاهینەكان باسكراون، كە خاوەنی شەیتانی تایبەت بە خۆیان بوو، قسەی بریق 

و باقیان دەكرد و پەیڕەوی دەسەاڵتی روحی و دەسەاڵتی زەمەنیان دەكرد، بەاڵم 

تا ئاستێك وەك رابەر ببوونە مایەی گاڵتەجاڕی پێكەنین، لە بەرامبەر پێغەمبەری 

راستەقینە و قورئاندا كە لەالیەن خوداوە دابەزیوەتە خوارەوە. مەبەستەكە ئەوە 

بوو كە ئەو وێنایە گومان الی خەڵك درووستدەكات، چونكە وێنایەكی قێزەونە، 

رۆژهەاڵتناسەكانیش باسی ئەو جۆرە گومانانەیان كردووە. 

درووستكردووە.  كێشەیەكی  جێگەیەك  لە هەموو  بانگەوازانە  ئەو  سەرهەڵدانی 

ئایا مەسەلەكە كتومت پەیوەندی هەیە بە بەرپەرچدانەوەی پێغەمبەر محەمەد 

یاخود بە واتایەكی قووڵرت پەیوەندیدارە بە راستیەكی كۆمەڵگەیی و شارستانی؟ 

ئایا توڵەیحە و موسەیلەمە دەنگۆیەكی درووستكراوبوون وەك دوبارەبوونەوەی 

میكانیزمەكە لە بەرامبەر دانایی و دەسەاڵتە پڕ بەهاو بیروباوەڕەكەی محەمەد، 
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یان باسەكە پەیوەندیدار بوو بە دەرهاویشتەی كۆمەڵگەیەكی خێڵەكی، كە تەنیا 

بەدەستهێنانی  بگاتە  نەیدەتوانی  نەبێت  پێغەمبەرایەتیەوە  بزاڤی  رێگەی  لە 

دەسەاڵتێكی رێكخراو؟ پێدەچێت پرسەكە پەیوەندی بە هەردووكیانەوە هەبێت. 

ئەرەستۆكراتیەتی شەڕكەر لەو سەردەمەدا لە توانایدا نەبوو دەسەاڵتێكی دەوڵەتی 

ئاستی دەوڵەت  بەرەو  ئایینی دەیتوانی  دیاردەی  تەنها  بەڵكو  بكات،  بەرجەستە 

ئایینیش بوو كە دەیتوانی خەڵك یەكبخات و گوێڕایەڵیان  تەنیا  بە  هەڵبكشێت، 

بەدەست بێنێت و رێكیانبخات و سەركردایەتی و رابەرایەتیان بكات بۆ جەنگ. 

بۆ منوونە پێامن دەگوترێت كە موسەیلەمە لە یەمامە پەالماری حەرەمێكی داوە، 

و  پێغەمبەرایەتی  لەنێوان  پتەو  پەیوەندی  لە  جۆرێك  لێكردووە.  نكۆڵی  بەاڵم 

حەرەمدا هەبووە، هەموو هەوڵ و تەقەلالیەكی ئاینیش بۆ ئەوە بووە كە ئاشتی 

لە نێوان خەڵكیدا باڵوبكاتەوە و سەركردایەتیان بكات. موسەیلەمەش جۆرێك لە 

شەرع و یاسای دانا، خۆی وەكو سەركردەی جەنگ ناساند، بەاڵم پێویستە ئەوەمان 

لەیاد نەچێت كە پێشبینیكردنی گرتنەدەستی بە دەسەاڵت لەو سەردەمەدا بەبێ  

كۆمەڵگەی  لەناو  تایبەتی  بە  بوو،  ئەستەم  كارێكی  پێغەمبەرێتی  خەسڵەتی 

خێڵەكی و لە بارودۆخی دورگەی عەرەبی ئەو سەردەمەدا، بەاڵم شتێكی ئاساییە 

پەیامی  كاریگەری  ژێر  لە  كاتەدا  لەو  پێغەمبەرایەتیانەی  بانگەشەی  ئەو  كە 

بوون،  شلوشاو  و  بێبنەما  هەموویان  دەركەوتبوون،  محەمەد  پێغەمبەرایەتی 

چونكە تەنیا دەربڕین بوون لە خواستی خێڵ و هۆز و بەناو كاروانێكی دوورو 

درێژ و ئەزمونێكی راستگۆیانەدا گوزەرییان نەكردبوو. بۆیە لە بەردەم پەیامێكی 

پێغەمبەرایەتی راستگۆدا شكستیانخوارد كە خاوەنی بنەما و خەسڵەتی تایبەتیبوو، 

توانی بنكە كۆمەاڵیەتیەكەی دامبەزرێنێت و بەناو كاروانێكی درێژدا گوزەریكرد، 

جگە لە هەموو ئەمانەش خاوەنی هەستكرنێكی بەهێز بوو بۆ گەیشنت بە راستی. 

ئەو هێزانەی كە ئەبوبەكر بۆ لەناوبردنی هەڵگەڕاوەكان و بێباوەڕەكان ئاراستەی 

تەنیا )11( فەسیل بوو، لەالیەن )11( فەرماندەوە سەركردایەتی  كردن ژمارەیان 
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دەكران، دوان لەو سەركردنە لە یەكەمە پێشینەكان بوون )خالیدی كوڕی وەلید( و 

)عكریمەی كوڕی ئەبو جەهل(. ئەو هێزە سەربازییانە لە كۆچبەران و پشتیوانان 

و دەشتەكییەكانی نزیك مەدینە و خەڵكی شارەكانی حیجاز پێكهاتبوون. خالید 

كۆكردبۆوە،  خۆی  دەوری  لە  نەجدی  هۆزەكانی  كە  توڵەیحە  الی  بۆ  نێردرا 

)غەتەفان(.  و  )تەی(  هۆزەكانی  ئینجا  )ئەسەد(،  خۆی  هۆزەكەی  لەپێشیانەوە 

لە  واز  شەڕ  بەبێ   رازیبوون  حاتم  كوڕی  عەدی  پێگەی  بەهۆی  تائییەكان  بەاڵم 

هەڵگەڕانەوەیان لە دژی ئیسالم بێنن و چوونە ناو سوپاكەی خالیدی كوڕی وەلید، 

لە دژی هۆزەكانی ئەسەد و هوازن و غەتەفان  پەالمارێكی سەربازی  كە چەند 

ئەنجامدا. كاتێكیش ئەم هۆزانە لە شەڕدا شكێرنان، داوایان لێكرا بگەڕێنەوە ناو 

ریزی ئیسالم، دواجاریش گەڕانەوە. خەلیفە ئەبوبەكر، عكریمەی بۆ لەناوبردنی 

موسەیلەمە نارد و خێراش سوپاكەی خالید پەیوەندی پێوە كرد. 

بەرەی یەمامە بریتیبوو لە كۆمەڵێك هۆزی سەقامگیر و بەهێز كە توانیان )40( 

حیجاز  خەڵكی  لە  ژیانەوە  ستایڵی  ڕووی  لە  و  بكەن  ئامادە  جەنگاوەر  هەزار 

وا  بۆیە  ب��وون،  خۆیان  بەهێزی  بونیاتی  و  مێرگ  شارو  خاوەنی  و  دەچ��وون 

لێكدراوەتەوە كە هەڵگەڕانەوە و یاخیبوونیان مەترسیدارتر بووە لەسەر دەوڵەتی 

بەوانەی  بەراورد  بە  لەناوبردنی،  و  هەڵگەڕانەوەی  بەسەر  زاڵبوون  و  مەدینە 

تيايدا  موسڵامنەكان  كە  )عقرباء(  لە شەڕی  منوونە  بۆ  ویستووە.  زیاتری  زۆر  تر 

سەركەوتن، تەرمی )600( كوژراوییان لە ریزەكانی ئەواندا ژماردووە، كە )260( 

كەسیان لە كۆچبەران و پشتیوانەكان بوون. بە گوێرەی چەند سەرچاوەیەكی تر 

ریزی  لە  كوژراویش  هەزار   )7( و  موسڵامنان  سوپای  ریزی  لە  كوژراو   )1200(

بەحرەین،  بۆ  كرا:  رەوانە  شوێنێك  هەموو  بۆ  ئیسالم  سوپای  هەبووە.  حونەیفە 

ئەبوبەكر.  خەخالفەتی  سەر  هێرشیكردە  ئەلحەزرەمی(  كوڕی  )ئەلعەال  كاتێك 

دەستی  لەسەر  )ذوالتاج(  دەسەاڵتی  و  كرا  عومانیش  رەوانەی  ئیسالم  سوپای 

پێگەیشت.  عەبدولقەیس  و  ناجیە  لە  هاوكارییان  كاتێك  تێكشكێرنا،  موسڵامنان 
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سوپایەكی تر رەوانەی مەهرە كرا و هۆزەكانی ناجیە و ئەلئەزد و عەبدولقەیس 

و راسب و سەعد تەمیم چوونە پاڵ سوپای ئیسالم و هۆزی )مهرة(یان تێكشكاند. 

دژی  لە  كرد،  پێغەمبەر  ژیانی خودی  لە  العنيس( هەڕەشەی  )االسود  یەمەن  لە 

بەهێزی  هۆزی  یارمەتی  بە  و  تێكیانبشكێنێ  توانی  هەڵگەڕایەوە،  فارسەكانيش 

ماوەیەدا  لەو  العنيس(  )االسود  سەپاند.  بەسەریاندا  خۆی  دەسەاڵتی  )مذحج( 

بە  دووەم  هەڵگەڕانەوەی  كاتەشدا،  لەو  دواییكرد.  كۆچی  پێغەمبەر  كە  كوژرا 

بەسەر  دەستی  و  سەریهەڵدا  ئەملورادی(  مەكشوح  بن  )قەیس  سەركردایەتی 

سەنعادا گرت و واڵتەكەی خستە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە. پاشان عكریمە بەرەنگاری 

بۆوە و توانی بە یارمەتی ئەرەستۆكراتەكان و هۆزی )مهرة( تێكیبشكێنێت. دواتر 

ئەشعەىس  لەالیەن  كە  دا  )كندە(یان  پەالماری  موسڵامنەكان  حەزرەمەوت،  لە 

كورى قەیس سەركردایەتی دەكرا. موسڵامنەكان توانیان بەسەریدا زاڵنب و شورای 

)النجیر(یان بڕی و پیاوەكانی ئەشعەس كوژران. بەمشێوەیە ئیسالم گەڕایەوە بۆ 

هەموو ئەو واڵت و قەڵەمڕەوی هۆزانە كە لەو ناوچانەدا بوون، رازیشبوون بە 

پێدانی سەدەقە و گوێڕایەڵی و پابەندییان بە فەرمانەكانی دەوڵەتی مەدینە. 

ئەوەی مایەی سەرسوڕمانە ئەوەیە كە موسڵامنەكان، سەرەڕای كەمی ژمارەیان، 

بەرگە  لەبەردەمیاندا  نەیتوانی  كەس  و  بن  سەركەوتوو  هەمیشە  توانیيان 

بگرێت، هەڵگەڕاوە و یاخیبووەكانیش الواز و نابوت دەردەكەوتن و نەیانتوانی 

لە  زۆرێك  بوو.  گەورە  زۆر  كۆكرانەوە  غەنیامنەی  و  دەستكەوت  ئەو  یەكبگرن. 

چەكیيان  كە  پیاوانەی  ئەو  بەاڵم  بەدیلگیران،  و  كۆیلە  كرانە  ناوچانە  ئەو  ژنانی 

بوو،  بێبەزەییانە  توندو  شەڕەكە  بەمجۆرە  كوژران.  و  دەستگیركران  هەڵگرتبوو 

بزوتنەوەی  لەناوبردنی  لە  بووە  بریتی  مەدینە  شاری  بۆ  بابەتەكە  گرنگی  بەاڵم 

لەسەر  پێناوی دووبارە یەكخستنەوەی عەرەبەكان  لە  یاخیبوون  هەڵگەڕانەوە و 

عومەر  ئەوەش  لەبەر  ئیسالمیدا.  دەوڵەتی  يەك  سایەی  لەژێر  و  بیروباوەڕ  یەك 

بكەنە  یەكرتی  نییە  باش  عەرەب  »بۆ  رایگەیاند:  خەالفەتەكەیدا  سەردەمی  لە 
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كۆیلە، دەبێت دیلەكان لە بەرامبەر پێدانی فیدیەدا ئازاد بكرێن«. هاوكات لەگەڵ 

پێغەمبەری  كاری  مەدینە  دەوڵەتی  هەڵگەڕانەوەكاندا  تێكشكاندنی  و  لێدان 

لەناوبردنی هەموو هەڵگەڕانەوە  بۆ  توانای خۆیشی سەملاند  تەواو جێبەجێكرد، 

بەدەستهێنانەوە و فەتحكردنی دورگەی عەرەبی،  بە زەبری هێز.  یاخیبوونێك  و 

هەڵگەڕانەوەدا،  بزاڤی  لەگەڵ  هاوكات  بچەسپێرنێت.  دەوڵەت  دەسەاڵتی  توانرا 

ئەو بیرۆكەیە پشتڕاستكرایەوە كە دەڵێت: ناكرێت دورگەی عەرەب لە یەك ئایین 

زیاتری هەبێت، ئەویش ئیسالمە كە بەو پێیە بووە ئاینێكی نەتەوەیی وابەستە بە 

پانتایی زەویەكەوە، لەگەڵ گەلێكی گوێڕایەڵ و پابەندبوو بە ئایین و دەوڵەتەوە، 

كە لە ئایندەدا بەڕووی جیهاندا دەكرێتەوە. 
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جیهاد، داگیركاری، 
ئیمپراتۆرییەت

فەتحی عەرەبی، وەكو یەكێك لە رووداوە گەورەكانی مێژووی جیهان سەریهەڵدا، 

دەكرێت بڵێین كە لەوانەیە ئیسالم بەبێ  فەتح، وەك ئاینێكی الوەكی و قەتیسبوو 

فەتحی  پرۆسەی  بەاڵم  مبایاتەوە،  عەرەبيدا  دورگەی  ناوچەی  چوارچێوەی  لە 

ئیسالم  وایكرد  ئەمەش  بەرجەستەبوو،  وەرچەرخاندا  هەمان  بۆتەی  لە  ئیسالمی 

لە  ئیسالم  كە  كاتەوەی  لەو  بێنێت.  بەدەست  سەركەوتن  عەرەبی  دورگەی  لە 
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مەدینە گیرسایەوە، دەسەاڵتی پێغەمبەرایەتی ئالەتی جەنگی خۆی پێكەوەنا كە 

نەیدەتوانی بوەستێت و راگیر ببێت. كاركردنی ئەبوبەكر بۆ چۆكپێدادانی جیهانی 

پێغەمبەرێتی  كاری  لۆژیكی  بەگوێرەی  خێڵەكی،  الدەری  رێگە  لە  و  هەڵگەڕاوە 

سەركردایەتی  بە  سەربازی  هەڵمەتێكی  كە  كاتێك  هەروەها  دەچوو.  بەڕێوە 

ئوسامەی كوڕی زەید نارد بۆ سنورەكانی سوریا بە ئاراستەی هۆزەكانی قوزاعە، 

بەرەو  هەنگاونان  بۆ  جێبەجێككرد  پێغەمبەری  فەرمانی  و  مەبەست  لەوەدا 

ناوچەی باكور. 

ئەو توندوتیژیە جەنگیەی وایكرد عەرەب ببنە گەلێكی ئیمپراتۆریی گەورە و دیار، 

هەرگیز دەربڕینی هەستی خێڵەكی و دەشتەكی و خواستە جەنگییەكانیان نەبوو، 

بەڵكو بە راستی بنەمایەكی سەرەكیبوو لە بنەماكانی دەوڵەتی مەدینە، دەوڵەتی 

جەنگیەكەیدا  ویستە  لە  دەوڵەتە  ئەو  راستیدا  لە  سەقامگیر.  شارستانیخوازی 

هۆزە  رەهای  لێكردنی  پشتیوانی  نەك  لێدەكرا،  پشتیوانی  زۆرینەوە  لەالیەن 

جیهادكردن  ئامادەی  و  راهێرنابوون  لەسەر جەنگ  كە  دەشتەكییەكان  كۆچەریە 

بوون. كەواتا ئەو دەوڵەتە بوو كە لەسەر رێڕەوی فەتح ئامادەیكردن، نەوەك بە 

پێچەوانەوە. پیاوانی وەكو ئەبوبەكر و عومەر، كە لە خێڵی قوڕەیشی بوون و هیچ 

پەیوەندییان بە كۆچەری و دەشتەكیەوە نەبوو، وەك سەركردەی جەنگيى خۆیان 

نیشاندا، بەڵكو هەموو ئەو سەركردانەی كە بە كردەیی سەركردایەتی پرۆسەكانی 

كە  بوون  هۆزێك  بە  سەر  واتا  بوون،  قورەیشیەكان  كرد  ئیسالمییان  فەتحی 

بەگوێرەی بەهای جەنگیی بەناوبانگ نەبوو. لەگەڵ ئەمەشدا، هەر ئەوانە بوون 

لە دورگەی  ئاسانەوە  پرۆسەیەكی سەربازی  لە رێگەی چەند  وێرانكارییان كردو 

عەرەبیدا، هۆزە شەڕكەرە گەورەكانی وەك )ئەسەد، حونەیفە، بەكر، مزحەج(یان 

لە ناوچەكانیاندا خستە ژێر ركێفیانەوە، پێشئەوەی لوتی هەردوو سوپای بێزەنتی 

و ساسانی بشكێنن. 

عكریمەی  وەلید،  كوڕی  خالیدی  بوون:  ئەمانە  قوڕەیشییەكان  سەركردە  ناوی 
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كوڕی ئەبو جەهل، عەمرو كوڕی ئەلعاص، شەرحەبیل كوڕی حەسنە، یەزید كوڕی 

كە  نییە،  هەڵەتر  لەوە  شتێك  هیچ  وەقاس.  ئەبی  كوڕی  سەعدى  سوفیان،  ئەبو 

فەتحی عەرەبی وەكجۆرێك لە تەقینەوەی وزەی جەنگیی لەالی ئەو دەشتەكی 

دەوڵەمەندەكانی  واڵتە  بەسەر  خۆیاندا  كە  بكرێت،  تەماش  كۆچەرییانەی  و 

خۆرهەاڵتدا و خستیاننە ژێر فەرمنڕەوایەتی ئیسالمەوە. لە راستیدا كۆچەرییەكان 

رێكخرابوون،  شارستانیەكانەوە  لەالیەن  كە  جەنگیی  سیاسی  ئامرازێكی  لە  جگە 

كە  بوون  سوپایانەدا  ئەو  دیسپلینی  و  فەرمان  لەژێر  بەڵكو  نەبوون،  تر  هیچ 

فەتحی  پرسی  یەكەمی  كێشەی  دیاریكراوی  بە  كەواتا  هێنابوو.  پێكی  دەوڵەت 

پێغەمبەر  كە  سەربازی  دەزگایەكی  بوونی  لە  بوو  بریتی  )داگیركاری(  عەرەبی 

سەربازیە  دەزگا  ئەو  پێدا.  گەشەیان  عومەر  و  ئەبوبەكر  پاشان  دایمەزراند، 

خاوەنی خواستێكی فراوانخوازی بێكۆتایی بوو. لە بەرامبەردا، ئەو دەزگا سەربازیە 

جەنگیە بەبێ  پشتبەسنت بە تامی چنینەوەی دەستكەوت و غەنیمەت، نەیتوانی 

خۆی  كاریگەری  و  بوون  زیاتر  زیاترو  عەرەبەكاندا  بەرفراوانی  پانتاییەكی  لەناو 

و  سیاسی  و  ئایینی  پاڵنەرە  كە  وایە  مانای  ئەمە  بكات.  پێشڕەوی  و  نیشانبدات 

پێناو  لە  چووبوون  بەناویەكدا  و  بەسرتابوون  پێكەوە  سەرجەمیان  ئابورییەكان 

لەناو  كە  هێزەی  ئەو  هەمان  ئیسالمی.  ئیمپراتۆریەتی  و  دەوڵەت  دامەزراندنی 

تائیفی خستە  مەدینەدا كۆمەڵی جولەكەكانی تێكشكاند، فەتحی مەككەی كرد، 

ژێر ركێفیەوە، دەیان پەالماردان و غەزای كرد، پاشان بەهۆی بەرەنگاربوونەوەی 

ئەو  تێكشكاند، هەر هەمان  یەك هێزی هۆزەكانی  لەدوای  یەك  هەڵگەڕاوەكان 

هێزە بوو توانی بەبێ بەرەنگاری هەردوو سوپای بێزەنتی و فارسی لەناو ببات. 

دەوڵەتی  چونكە  مبێنێتەوە،  راوەستاوی  و  هێمنی  بە  نەیدەتوانی  بوو  هێزێك 

خەڵك،  بەرفراوانی  بنكەیەكی  تێركردنی  بۆ  بوو  هەوڵداندا  لە  زیاتر  مەدینە 

بازرگانی  هەرەسهێنانی  زیاتر.  غەنیمەی  بەخشینی  و  پێشكەشكردن  رێگەی  لە 

و  دەكرد  گوزەری  عەرەبیدا  دورگەی  هەموو  بە  پانی  و  درێژی  بە  كە  عەرەبی 
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لەدوای دەیەیەك لە شەڕ، برسێتیەكی گورچكبڕ لە دورگەی عەرەبی باڵوبۆوە، جگە 

لە زۆربوونی دانیشتوان و بوونی خواستێك بۆ یەكخستنی عەرەبەكان. هەموو ئەم 

زیاتر  زیاترو  فەتحدا  پێشكەوتنی  لەگەڵ  هاوكات  و  وەرگیران  هەند  بە  پرسانە 

جیهادی،  ئایدۆلۆژیای  و  جەنگ  بۆ  خواستگەلێك  بوونی  بەاڵم  دەبۆوە.  روونرت 

پێش هەموو ئەو پاڵنەرانە خرابوون. بە هیچ شێوەیەك بیرۆكەی بە ئیسالمبوونی 

تەنیا  بە  بەڵكو  ئایدۆلۆژیایەوە،  ئەو  هاوكێشەكانی  ناو  نەخرابووە  دیكە  گەالنی 

بیرۆكەی درووستكردنی دەسەاڵتی خودا لە رێگەی هەژمونی ئیسالمەوە خرابووە 

ناو هاوكێشەكانەوە. لەسەر ئاستی جەنگاوەری ئاسایی، ئایدۆلۆژیایەكی شاراوە بۆ 

جیهادكردن هەبوو بەو پێیەی كە دەربڕینە لە ویستی خودا و باوەڕداری. لەوەدا 

بۆ  ئاسایی  تاكی  بكەین.  بۆ  ئاماژەی  گرنگە  كە  بەدیدەكرێت  ورد  جیاوازیيەكی 

ئەوە دەجەنگا كە »دەسەاڵتی خودا بااڵ بێت«، بۆ ئەوەی جیهان لە ژێر ركێف و 

فەرمانی خودادا بێت، واتا شەڕكردن و تێكۆشانی بۆ ئەوە نەبوو كە خەڵكانی تر 

بۆ الی بیروباوەڕەكەی پەلكێش بكات. 

هیچ شتێك نەیتوانی وەكو فەتح ريزى عەرەب یەكبخات، هیچ شتێكیش ئەوەندەی 

درووستنەكرد.  لەسەرییان  كاریگەری  ئیسالم  خۆشویستنی  بە  سەبارەت  فەتح 

سوریا  سوپاكانی  عێراق،  لە  خالید  سوپای  یەكەمینەكان،  سوپا  ئەوەی  سەرەڕای 

لە  بەاڵم  نەبۆوە،  جێگەیان  ریزەكانیدا  لەناو  هەڵگەڕاوە  خەڵكانی  فەلەستین،  و 

سەردەمی عومەردا كرانەوەیەكی بەرچاو بەڕووی هەموو عەرەبدا بەرجەستە بوو، 

واتا رابردووی سڕییەوە و هەموو موسڵامنانی بەرەو یەك ئامانجی هاوبەش ئاراستە 

گەورەكانی  سەركەوتنە  و  جیهان  گەورەكانی  ئیمپراتۆریەتە  هەرەسهێنانی  كرد. 

سوپای ئیسالم بە درێژایی چەندین ساڵ، دیمەشق و ئەنتاكیە و مەدائین كە لەناو 

گوزەرەكانیاندا كۆچەری و دەشتەكیە برسیەكانیان بە خۆیانەوە بینی، لە الیەكی 

ترەوە هەموو ئەمانە وەكو خەونێكی ئەستەم وابوو كە دواجار بەدیهات. چەند 

گەنجینەكانی  بەرامبەر  موسڵامنەكان  كە سەرسوڕمانی  وروژێن هەن  سیامیەكی 
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هەموو  ئەو  چونكە  بەردەستیان،  كەوتنە  كاتێك  پیشاندەدەن،  فارسەكان  پاشا 

و  الوازی  پێیەش  بەو  دەیانكرد،  فارسەكان  كە  بوو  سەیر  پێ  زێدەمەرسەفیەیان 

دەگێڕایەوە.  خودا  گشتگیری  توانای  هێزو  بۆ  ئیمپراتۆریەتەكانیان  شلوشاوی 

كە  بەستبوو  بیرۆكەیە  بەو  پشتیان  لەوەدا  موسڵامنەكان  عەرەبە  كە  ئاشكرایە 

خودا بەڵێنەكەی جێبەجێكرد كە بە پێغەمبەرەكەی دابوو بەوەی هەموو دونیای 

سەرفراز  خودا  بەخششی  و  پشتیوانی  سایەی  لە  ئیسالم  بۆیە  ببەخشێت.  پێ 

هاوبەشدا  جیهادی  لە  خودا  ئەوەی  دوای  رووداوەكاندا  هەموو  لە  قایمبوو،  و 

عەرەب  گەلی  رزگاركاری  و  فریادڕەس  وەكو  بوو.  سەركەوتوو  لێكرد،  پشتیوانی 

سەیری پێغەمبەر دەكرا، چونكە پەروەردەی كرد و لە نەزانی و بەربەریەتەكەی 

لەو   ، خودا  فەرمودەكانی  رووبكەنە  دەربازبوونیان  بۆ  داوایلێكردن  و  دەریهێنا 

پێناوەشدا ئازاردرا و بەدرۆ خرایەوە. 

لەسەر  بوو  پڕشنگدار  بەڵگەیەكی  ئیسالمی  فەتحی  ئاسای  بروسكە  سەركەوتنی 

راستی ئیسالم. ئیسالم بەهۆی فەتحەوە، بووە ئایینی جەماوەری عەرەب و توانی 

شەرمێكی  هیچ  بەبێ   سەرچاوەكامنان  یەكیبخات.  و  قوواڵییەكانی  ناو  رۆبچێتە 

ساختە پێداگری لەسەر ئەوە دەكەن كە فاكتەرە ئابوریە راستەوخۆكانی فەتحی 

پرسەكە  كۆچكردن.  گرنگی  بزووتنەوەیەكی  بكرێتە  فەتح  وایانكرد  ئیسالمی، 

پەیوەندی نییە بە كۆچكردنێكی خۆڕسكانە و ناڕێكخراو، بەڵكو پەیوەندی بەوەوە 

هەیە كە سوپا رێكخراو بوو، بە دیسپلینەكانی پرۆسەی فەتح كە لە ژێر فەرمانی 

دەوڵەتدا بوون، حەزو خواستی كۆچكردن كە لە ناخی كۆچبەراندا هەبوو، پاڵی 

پێوە دەنان. واتا ئەو خواستەی جەنگاوەرە عەرەبەكان لە پێناو دەوڵەتدا نەبوو، 

بەڵكو ئەوانە خۆبەخش بوون دەیانزانی كە مانەوەیان بە بەردەوامی سەركەوتنی 

بوو،  دەوڵەتدا  فەرمانی  لەژێر  و  رێكخراو  كە سوپا  ئەوەی  لەبەر  دێت.  بەدوادا 

بۆیە ئەوە هەرگیز پێچەوانە نییە لەگەڵ بیرۆكەی كۆچكردن لەدوای هەر كارێكی 

سەربازی. هەروەها جەنگاوەرە عەرەبەكان وەها بیرییان دەكردەوە، كە هەموو 
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ئەو شوێن و ناوچانەی بە شمشێرەكانیان فەتحیانكردووە، دەبێتە موڵكیان، بەو 

بەكاریبێنن، چونكە  تێدا بكەن و  ئارەزووی خۆیان مامەڵەی  بە  پێیەش دەتوانن 

لەوەدا دەوڵەت تەنیا رێكخەر و نێوەندكار بوو. 

ئاشكرایە ئەبوبەكرى سديق كاتێك كە دەستی بە پرۆسەی فەتحكرد، بەوە هۆشیار 

ئامانجەكانی  و  نیاز  و  پێغەمبەرایەتیە  دەستكەوتەكانی  درێژەپێدەری  كە  بوو 

پێغەمبەر بەرجەستە دەكات و بەدییان دەهێنێت. ئەبوبەكر پێی وابوو ئەو كارە 

پێویستە بۆ ئایندەی عەرەب و مانەوەی ئومەتی ئیسالم، بەاڵم نەك بەو مانایەی 

واڵتە  لە  بدرێت  سەرلێشێواوەكان  و  هەڵگەڕاوە  عەرەبە  لە  وایدەخواست  كە 

دراوسێكاندا، لەبەر ئەوەی لە سەرەتاوە تەنیا ئەو هۆزانەی سازدابوو كە بەشداری 

پێغەمبەر،  فەرمانەكانی  جێبەجێكردنی  بۆ  نەكرد.  یاخیبوونیان  و  هەڵگەڕانەوە 

ئەبوبەكر یەكەمجار بیری لە پەالماردانی سوریا و فەلەستین كردەوە و خۆی بۆ 

یەكەمین هەڵمەتەكانی  عێراق  زەوییەكانی  راستی  بە  كاتێكدا  لە  دەكرد،  ئامادە 

فەتحی ئیسالمی گرتیەوە، واتا فەتحەكانی خالیدی كوڕی وەلید. سوپاكەی خالید 

دوای  لە  ناردی.  مەدینە  دەوڵەتی  كە  بوو  سوپایانە  ئەو  گرنگرتین  یەمامە  لە 

بەشدارییان  تریش  شارەكانی  و  مەدینە  خەڵكی  هەڵگەڕانەوە،  دامركاندنەوەی 

پێویستبوو  بوو.  )2( هەزار سەرباز  تەنیا  كە  سوپایەكیان هێشتەوە  تەنیا  و  كرد 

خالید )8( هەزار سەربازی خۆبەخش لە خۆرهەاڵتی دورگەی عەرەبی كۆبكاتەوە، 

نەچووبوونە  كە  لەوانەی  هەڵیبژاردن  رەبیعە  و  مەزەر  هۆزەكانی  لەنێوان  كە 

پاڵ هەڵگەڕاوەكان. خالید بەرەو عێراق جوواڵ بۆ فریاكەوتنی سەركردەی شیبان 

یەكەمین  ئەوە  ئەنجامدەدا.  عەفەوی  غەزای  كە  حاریسە(،  كوڕی  )موسەننای 

ئەو  بوو.  ساسانی  ئیمپراتۆریەتی  بە  سەر  كە  خاكێك  لەسەر  بوو  بەریەككەوتن 

عێراقی  خاكی  بەشی  هەندێك  و  كرد  تۆمار  سەركەوتنێكی  چەند  هەڵمەتە 

ناوەرۆكدا  لە  خالید  خێراكەی  سەربازیە  بزووتنەوە  بەاڵم  ركێفیەوە.  ژێر  خستە 

عەرەبەكانی كەنار دەریای كردبووە ئامانجی خۆی، كە لە حیرە و دومە و ئەنبار 
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دەژییان، واتا بە شێوەیەكی گشتی ئەوانەی كە لەژێر سایەی ساسانییەكاندا بوون. 

بەو جۆرە پێدەچێت یەكەمین هێرشە عەرەبییەكان درێژبوونەوەی شەڕەكانی دژ 

بە هەڵگەڕاوەكان بووە، چونكە لە بنەڕەتدا ئەو شەڕانە لەناو جیهانی عەرەبیدا، 

بەاڵم لە دەرەوەی دورگەی عەرەبی روویاندا. 

ئەبوبەكری  ئاراستەی خواستەكانی  بە چاكرتین شێواز  لە راستیدا ئەو كارەی كە 

فەلەستین(  و  بەرەو شام )سوریا  فتوحاتەكاندا جێبەجێ دەكرد،  لە چوارچێوەی 

لە  بوو  ئیسالم  كەواتا  بوون.  فەتح  پرۆسەی  سەرەكی  بەرەی  كە  كران،  ئاراستە 

هەمان ئەو كاتەدا كە جڵەوی دەكردن، وزە و توانا سەربازییەكانی عەرەبی نیشاندا. 

ئیسالم دەزگایەكی جەنگیی بۆ خۆی پێكهێنا كە لە سەردەمی خۆیدا و بە درێژایی 

تاكو شەڕی )طلس( و دوای ئەوەش.  تەنانەت  بوو،  یەكەمی جیهان  دوو سەدە 

لە  ببەزێت،  لە هیچ شەڕێكدا  بێئەوەی  فەلەستین،  و  لە سوریا  عەرەبی  سوپای 

سەركەوتنێكەوە بۆ سەركەوتنێكی تر هەنگاوی دەنا، بەاڵم لە شەڕێكی عێراقدا كە 

بە شەڕی )الجرس( نارساوە لە ساڵی )13ی كۆچی/634ی زایینی(دا تێكشكا. بەاڵم 

لە شەڕەكانی: فحل، مرج صفر، الیرموك، لە ساڵی )15ی كۆچی/ 636ی زایینی( 

زیانی زۆر گەورەی بە سوپای بێزەنتی گەیاند و شەڕ لە دوای شەڕ تێكیدەشكاندن 

و  سوریا  هەموو  بەسەر  كێشا  باڵی  ئیسالم  ساڵدا،   )3( لە  كەمرت  ماوەی  لە  و 

فەلەستیندا و شارەكانی یەك لەدوای یەك دەكەوتنە دەستی سوپای موسڵامنان، 

وەك: دیمەشق، حومس، شارەكانی كەنار دەریا: سور و صیدا، عەككا، بەیروت. لە 

ساڵی )17ی كۆچی( شاری قودس و لە )19ی كۆچی(دا شاری ئەنتاكیە كەوتنە ژێر 

دەسەاڵتی موسڵامنانەوە. شارەكان لەدوای گەمارۆدانیان نەیاندەتوانی زۆر بەرگە 

بگرن، بەڵكو هەرزوو خۆبەدەستەوەدانیان بە سوپای ئیسالم راگەیاند، بە تایبەتی 

دەسەاڵتی  رێگەی  لە  هەبوو،  دیاریكراوییان  سەربەخۆییەكی  كە  شارانەی  ئەو 

لە سوریا شەڕە  دانوستانیان لەسەر خۆبەدەستەوەدانیان دەكرد.  قەشەكانیانەوە 

ئاشكراكان لە دژی بێزەنتییەكان ئەنجامدران، لە كاتێكدا كە دەسەاڵتی شارەكان 
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لۆكاڵی بوو، بەاڵم لە پێناوی مانەوەیاندا تێدەكۆشان. 

بە شێوەیەكی گشتی، ئەرەستۆكراتی لەگەڵ كشانەوەی سوپای بێزەنتیدا پاشەكشەی 

كرد و چووەوە ناو خاكی ئیمپراتۆریەتی بێزەنتی، بەو شێوەیەش هەموو ماڵ و 

لە  عەرەب  سەركەوتنەی  ئەو  جێهێشت.  داگیركراوەكانی  نیوە  زەوییە  و  سامان 

سەرتاسەری  و  ئاسان  و  خێرا  سەركەوتنێكی  بەدەستیهێنا،  فەلەستین  و  سوریا 

بوو، جگە لەوەش دەستكەوتێكی سەرسوڕهێن بوو بەو ئاستەی كە بێزەنتییەكان 

ئامادەی وەاڵمدانەوە بوون، لەو بڕوایەشدا بوون هێرشدەكەن، چونكە ئەوان توشی 

قەیرانی رەچەڵەكی بنەماڵەیی یان قەیرانی سیستم نەبوون. بەاڵم ئەوە بارودۆخی 

ئیمپراتۆریەتی فارسی بوو، كە بە هێرشەكانی خالیدی كوڕی وەلید بۆ سەر خاكی 

عێراق لەوبەری دیجلە تووشی شۆكبوو. لە دوای رۆیشتنی خالید بۆ سوریا، عومەر 

بێئەوەی لەبەرچاوی بزر بێت، كە بەرەی  لە ساڵی )13ی كۆچی/634ی زایینی( 

سەرەكی شەڕ بەرەی سوریایە، دەستیكرد بە جێبەجێكردنی پرۆژەكەی لە عێراق. 

ئەلسەقەفی(  )ئەبی عوبێدى  بە سەركردایەتی  لەبەر ئەوەش سوپایەكی بچوكی 

گەورە  تێكشكانێكی  تووشی  لە ساڵی 13ی كۆچیدا  )الجرس(  لە شەڕی  كە  نارد، 

هات، پاشان لە ساڵی 14ی كۆچی سوپایەكی تری نارد و توانی لە بەرژەوەندی 

عەرەبەكاندا هاوسەنگی بەدەستبێنێتەوە. عومەر تاكو ساڵی )15ی كۆچی/636ی 

فارسەكان  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  نەدا  بەهێزی  سوپایەكی  ناردنی  بڕیاری  زایینی( 

لەبەردەم  عەرەبی  سوپای  دەرگای  پێناوەدا  لەو  شەڕەكە.  یەكالییكردنەوەی  و 

هەڵگەڕاوەكانی پێشوودا كرایەوە و خاكی عێراق كرایە دەروازەی كۆچكردن. لە 

ساڵی )15ی كۆچی/636ی زایینی(دا شەڕی قادسیە روویدا و تێكشكانی فارسەكان 

شێوەیەش  بەو  عێراق.  خاكی  هەموو  گرتنی  بۆ  خۆشكرد  رێگەی  شەڕەدا  لەو 

دەستگیرا بەسەر مەدائین )تەیسفون( كە پایتەختی ئیمپراتۆریەت بوو، لە پاش 

چیاكانی  بەرەو  و  هەڵكەنران  عێراق  لە  فارسەكان  جەلەوال،  لە  تریش  شەڕێكی 

كرد.  پاشەكشەیان  ئێرانەوە  نیشتامنی  خاكی  ناوجەرگەی  دەكەوێتە  زاگرۆس،كە 
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بەمشێوەیەش روبەروبوونەوەیەكی ئاشكرا لەگەڵ دووەم ئیمپراتۆریەتی جیهان، 

ئیمپراتۆریەتی ساسانی روویدا، كە بە شێوەیەك تێكشكا گەڕانەوەی بۆ نەبوو. 

واڵت��ەدا  دوو  لەو  چونكە  عەرەبیبوون،  هەژمونگەری  دڵی  عێراق  و  سوریا 

الیەكی  لە  میرسو  واڵتی  لەالیەك  واڵتانەشەوە  لەم  روویدا،  چڕ  كۆچكردنێكی 

تریشەوە واڵتی ئێران فەتحكران، لەو هەڵمەتەدا كە بە فتوحاتی شەپۆلی دووەم 

ناودەبرێت. لە فەلەستینەوە سوپاكەی عەمرو كوڕی ئەلعاص جوواڵ و لە ساڵی 

یەمەنیە  عەمرو  سوپاكەی  میرس.  هێرشیكردە سەر  زایینی(  كۆچی/639ی  )18ی 

سوریا  بەرەی  گەورەكانی  شەڕە  لە  پێشرت  كە  گرتەخۆی  ئیسالمی  پێشینەكانی 

و  كوفە  بنكەكانی  لە  تر  عەرەبییەكانی  سوپا  هەمانشێوە  بە  بەشدارییانكردبوو. 

بەرسەوە بەرەو چیای )میدیا( و واڵتی فارس رۆیشنت، بۆ روبەڕوبوونەوەی سوپای 

فارسی لە شەڕی نەهاوەند كە لە ساڵی )21ی كۆچی/642ی زایینی(دا روویدا بۆ 

پاراستنی زەوییەكانی ئێران. فەتحی عەرەبی كە ئەبوبەكر بڕیاری لێدا، بەاڵم لە 

جەوهەردا دەستكەوتی عومەر بوو لەنێوان سااڵنی )13-23ی كۆچی(دا. عومەری 

پێكەوە بەستەوە و عەرەبەكانی  بوو كە پرۆسەی فەتح و كۆچی  كوڕی خەتاب 

فەتح سیستمێكی  ئەنجامی سەركەوتنی  لە  و  نیشتەجێكرد  كراوەكاندا  زەویە  لە 

درووستكرد، كە خەالفەتی ئیسالمی بۆ ماوەی دوو سەدە لەسەری بەردەوامبوو 

درێژەی كێشا. بیرۆكەی سەرەكی و ئیلهامبەخشی پرۆژەكەی عومەر ئەوە بوو كە 

ئەركی عەرەبەكانە پارێزگاری لە ناسنامەیان بكەن و سازو ئامادەبن بۆ درێژەپێدانی 

جیهادی بێسنور و تاكو تەنیا بۆ ئاراستە جەنگیيەكەیان خۆیان تەرخانبكەن. 

مابوونەوە،  خۆیان  خاكی  لەسەر  كە  داگیركراو  گەالنی  لەسەر  بوو  پێویست 

عەوداڵ  ژیاندا  بژێوی  دوای  بە  تاوەكو  بكردایا  دابین  عەرەبەكانیان  پێداویستی 

نەبن، ئەوەش لە رێگەی پێدانی باج و خەراج لەسەر زەوی و جزیە لە بەرامبەر 

سەر خێزاندا. كارپێكردنی سیستمێكی لەمجۆرە بە هەموو بێگەردی خۆیەوە لە 

دابەشكردنی  هۆی  نەبووە  عەرەبیەوە،  جەنگی  یاساكانی  پێچەوانەی  بە  عێراق 
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زەوی لەنێوان سەركەوتوەكاندا و دانیشتوانە رەسەنەكانی ئەو ناوچانەش نەكرانە 

كرایە  واتا  كران،  ئەژمارد  گشتی  موڵكی  وەك  زەوییەكانی  هەموو  بەڵكو  كۆیلە، 

بۆ  خۆزستان  و  كوفە  شەڕكەری  تاقمی  بۆ  عێراق  خاكی  گشتی:  موڵكی  بناغەی 

تاقمی شەڕكەری بەرسە. 

و  بژێوی  بۆ  كە  دەی��ربد  خەرجیانە  ئەو  بەرهەمەكەی  زۆرب��ەی  راستیدا  لە 

باج  لەو  بەشێك  بەاڵم  تەرخانكرابوو،  منداڵەكانیان  و  جەنگاوەران  بەخێوكردنی 

و  پاشا  بۆ  موڵكدارێتیان  كە  زەوییانەی  ئەو  دەكرا.  مەدینە  رەوانەی  خەراجە  و 

راستەوخۆ  و  ناودەبران  )الصوايف(  بە  كە  دەگەڕایەوە،  فارسی  ئەرەستۆكراتیەتی 

لەالیەن نوێنەرانی جەنگاوەرانی كوفە، ئەوانەی كە لە شەڕە چارەنوسسازەكاندا 

بەاڵم  جەلەوال،  و  مەدائین  و  قادسیە  وەك  دەبران،  بەڕێوە  بەشدارییانكردبوو 

دەكرد  تێدا  كارییان  جوتیارەكان  عێراق  لە  كۆكردنەوەی خەراج  سەرزەمینەكانی 

ئەو  بۆیە  دەبران.  بەڕێوە  )الدهاقنة(وە  لۆكاڵییەكان  خانەدانە  چینی  لەالیەن  و 

زەوییانە بەشی هەرە سەرەكی داهاتەكانی عێراقیان تێدا بەرهەمدەهێرنا، كە لە 

سەردەمی خەالفەتی عومەر بە )100( ملیۆن درهەم مەزەندە دەكرا. لەبەر ئەوەی 

كە ژمارەی هەرە زۆری شەڕكەران لە سوریا لەناو شارەكاندا كۆببوونەوە و لەناو 

ئەو مااڵنەدا دەژیان كە لە خاوەنە كۆنەكانیان چۆڵكرابوون. شەڕكەرەكان لە عێراق 

لەناو چەند شار/سەربازگەیەكی تازەدا لە كوفە و بەرسە كۆكرانەوە. بەو شێوەیە 

شەڕكەرانی قادسیە و جەلەوال كە رزگاركارە راستەقینەكانی عێراق بوو، لە كوفە 

نیشتەجێكران، بەاڵم ئەو كۆچبەرانەی لە پرۆسەی فەتحدا لە بەحرەینەوە هاتبوون 

لە بەرسە نیشتەجێبوون و وردە وردە خۆزستان كرایە بنەما كشتوكاڵیەكەیان. لە 

كوفە بەشێك لەو هۆز و عەشائیرانە دەبیرنان كە لە هەموو ناوچەكانی دورگەی 

عەرەبیەوە هاتبوون، لەگەڵ كەمینەیەكی گەورەی یەمەن وەكو هۆزەكانی )كندە، 

هەمەدان، مزحەج(، بەو هۆیەشەوە پێگەوە یەكانگیر و گونجاو نەبوون، ئەمە لە 

كاتێكدا بوو كە بەسەربازكردن لە بەرسە گونجاوتر بوو كە )5( كۆمەڵی خێڵەكی 
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لە  دواتر  كە  االزد(  بكر،  القیس،  عبد  متیم،  العالیة،  )أهل  وەك:  گرتبوو  لەخۆ 

ئەزمونێكی  نوێنەرایەتی  نیشتەجێكراوانە  تاقمە  و  كۆمەڵە  ئەو  هاتن.  عومانەوە 

لەنێوان  عەرەبی  پێكەوەژیانی  لە  دەكرد  سەركەوتوویان  زۆر  بەئیسالمكردنی 

دورگەی  ناوچەكانی  هەموو  لە  راب��ردوودا  لە  كە  عەشیرەتەكاندا،  و  هۆزەكان 

عەرەبیدا ژیانێكی پەرتەوازەییان هەبوو. عەرەبەكان لەم ئەزمونەوە فێربوون كە 

لە سایەی ئاینە تازەكەیاندا پێكەوە بژین. بەمشێوەیە، كوفە و بەرسە وەكو دوو 

بەعەرەب  عێراق  هۆیەشەوە  بەو  دەركەوتن،  ئیسالم  و  عروبە  بەهێزی  شورای 

دەكرێت و لەوێشەوە ئیسالم سنوری هەموو جیهانی ئێرانی دەبەزێنێت.

لە سوریا، ئەزمونی كۆكبوون و كۆبوونەوە لە یەك خاڵدا شكستیهێنا و جەنگاوەرە 

عەرەبەكان بەسەر )4( گروپی جوندا دابەشبوون: فەلەستین، ئەردەن )فەلەستینی 

ناوچانە  لەم  عەرەبانەی  ئەو  حومس.  و  دیمەشق  باشور(،  سوریای  و  باكور 

یاخود  حمیر(،  و  )السكون  وەك  پێكهاتبوون  یەمەن  خەڵكانی  لە  كۆببوونەوە 

ئەوانەی لەنێوان مەككە و یەمەندا بوون وەك: عەك، مزحەج، جگە لەوەش هۆزی 

دورگەی  بەرەو  زۆرییان  ژمارەیەكی  لەوەودوا  كە  لێبوو  حیجازی  قەیسیەكانی 

عەرەبە  لە  )قزاعة(  لە  پێكهاتەیەك  چەند  تایبەتیش  بە  كۆچیانكرد،  عەرەب 

نیشتەجێ  دێرینەكان لە سوریا وەك: كەلب، بيل، جوزام، بەهرا و غسان، كە بوونە 

و  خەراج  پێدانی  بە  پابەندبوون  رەسەنەكان  هاونیشتامنیە  هەروەها  موسڵامن. 

بوون  بەشدار  دەیانتوانی  عەرەبەكان  عێراقەوە  پێچەوانەوەی  بە  بەاڵم  جزیە، 

كە  پاداشتكردن  و  دابەشكردن  سیستمی  داگیركردنیدا.  و  زەوی  بەكارهێنانی  لە 

عومەر و دەستەكەی دایانهێنا، بونیاترنابوو لەسەر ژیاندنی شەڕكەرە عەرەبەكان 

تا  سیستمە  ئەو  فەتحكراوەكاندا.  واڵتە  لە  كشتوكاڵی  و  جوتیاری  كاری  لەسەر 

ئەوپەڕی بەگوێرەی نەریتە جەنگیە ئیسالمییەكان و بەپێی پێشینەیی لە ئیسالمدا، 

سیستمێكی رێكخراو بوو. ئەو پێشینەییە بەرگی دابەشكردنی سەركێشی ئیسالمی 

بەبەردا كرابوو كە لەڕووی زەمەنیەوە بۆ چەند قۆناغێك دابەشكرابوو. بە راستی 
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پرسەكە پەیوەندارە بە جیهاد لەسەر ئاستی باوەڕ و عەقیدە، بەاڵم پەیوەستە بە 

راستیە جەنگیەكانەوە. ئەوانەی كە لەڕووی بەشداریكردنیان لە شەڕەكان یان لە 

روانگەی كۆچكردنەوە پێش ئەوانەی تر كەوتبوون، پاداشتی باشرتیان پێدەدرا بە 

بەراورد لەگەڵ ئەوانەدا كە پاشان هاتنە ناو ئیسالم. 

كەسە  لە  زنجیرەیەك  رێكخستنی  بە  بدات  رێگە  زەمەنی  قۆناغبەندی  ئەگەر 

بۆ  بووبێت  پێویست  مەرجێكی  كۆچكردن  پێدەچێت  ئەوا  موستەحەقەكان، 

لە  ناوەندیە  چەمكێكی  كۆچكردن  پاداشت.  و  مووچە  و  بەخشین  وەرگرتنی 

كە  راستە  دامەزراند.  ئیسالمی  مەدینەی  بوو شاری  ئیسالمدا، چونكە كۆچكردن 

كۆچبەران لە مانا ناوەخنەكەیدا، ئەو قوڕەیشیيانە بوون كە خۆیان كردە هاوەڵی 

پێغەمبەر )د.خ( لە كاىت كۆچكردنی بۆ مەدینە، بەاڵم بە مانا گشتیەكەی لە راستیدا 

دەستەواژەی كۆچكەران بەكارهێنانی كەمە و ئاماژەیەكە بۆ هەموو ئەوانەی كە 

دەشتەكی  تایبەتیش  بە  قوڕەیشیيەكان،  واتا  مەككە:  فەتحی  تاكو  كۆچیانكرد 

ناو  چوونە  كە  خوزاعە  و  جوهەینە  و  موزینە  هۆزەكانی  لە  كۆچەرییەكان  و 

ئیسالمەوە. دوایئەوە پێغەمبەر ئەوەشی بە كۆچكردن لە پێناوی خودا دایە قەڵەم 

ئەگەر مرۆڤ لە ماڵی خۆشیدا مبێنێتەوە، پێشدەچێت ئەوە لەو پێناوەدا بووبێت 

پەیوەستكرا  تەنیا  كۆچكردن  بۆیە  دابرنێت،  كۆچ  شەپۆلەكانی  بۆ  سنورێك  كە 

جۆرێك  بە  تازە  باوەڕدارێكی  هەموو  كەواتا  جیهاد.  بۆ  ئامادەسازی  و  باوەڕ  بە 

چەمكی  كۆچكردن  لە  مەبەست  واتا  شەرەفمەندە.  كۆچكەرێكی  جۆرەكان  لە 

كرداریی نەبوو، بەڵكو چەمكێكی روحی وەرگرت. لەگەڵ فەتحدا گەڕانەوەیەك بۆ 

كرداری كۆچكردن روویدا. سەرلەنوێ، ئیسالمی راستەقینە خۆی وا بینیەوە كە بە 

كۆچكردنەوە بەسرتاوە، بەاڵم ئەمجارەیان بەرەو شام و پانتاییەكانی عێراق. 

كۆچیانكرد،  كراوەكان  زەوییە  بەرەو  كە  دەدرا،  بەوانە  تەنیا  بەخشین  هەمان 

چونكە جیهادكردن بە تەنیا لەوێ دەكرا، بۆیە هەر لەوێ  دەكرێت پێكەوە ژیانێكی 

ئیسالمیانەی راست و درووست بەڕێوە بچێت. عومەری كوڕی خەتاب دەیوت: »ئەو 
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كەسەی لە كۆچكردن پەلە بكات، ئەوە زووتر بەخشین وەردەگرێت«. دەشتەكی 

و كۆچەریە بێبەشەكان لە بەخشین و پاداشت، هاندەدران بۆ ئەوەی كۆچ بكەن. 

دیوانی بەخشین یان تۆماری مووچەكان كە لە ساڵی )20ی كۆچی/641ی زایینی( 

دامەزرێرنا، بژاردەی ئیسالمی لە مەدینە و جەنگاوەرانی شام و عێراقی دەگرتەوە، 

كە بە وردی ریزبەندكرابوون بەپێی پێشینەییان لەناو ئیسالم بەو پێیەی كە شەڕی 

ئەوان لە شەڕی بەدرەوە تێكۆشان بوو لە پێناوی خودا. 

 )12( سااڵنە  كە  پێغەمبەر)د.ح(،  بێوەژنەكانی  هاوسەرە  دوای  لە  بەمشێوەیە 

كە  پشتیوانان  و  كۆچبەران  مەدینە  شاری  لە  وەردەگ��رت،  درهەمیيان  هەزار 

یەكێكیان  هەر  و  دەهاتن  یەكەم  پلەی  بە  كردبوو  بەدر  شەڕی  لە  بەشدارییان 

بەرەو  ئیسالم  كۆچبەرانی  ئەوانیش  دوای  لە  وەردەگ��رت.  درهەمی  هەزار   )5(

حەبەشە دێن كە بەشدارییان لە شەڕی ئوحودا كردبوو، هەر یەكێكیان )4( هەزار 

درهەمی لە ساڵێكدا وەردەگرت. پاشان لە ریزبەندیەكەدا ئەوانە بوون كە لەپێش 

فەتحی مەككە بەرەو مەدینە كۆچیيانكرد و هەر یەكێكیان )3( هەزار درهەمی 

وەردەگرت، دواتریش كوڕانی ئەهلی بەدر بوون، كە لەگەڵ فەتحكردنی مەككەدا 

بوونە ئیسالم و هەر یەكێكیان )2( هەزار درهەمی وەردەگرت. 

لە راستیدا پلەبەندییەكان بەپێی جیاوازی سەرچاوەكان دەگۆڕێت و جیاوازییان 

پشتیوانەكاندا  و  كۆچبەران  لەنێوان  سەالم  كوڕی  عوبێد  ئەبو  منوونە  بۆ  هەیە، 

جیاوازی لەنێوان ئەهلی بەدردا كردووە، بەاڵم سەیف كوڕی عومەر بەو قۆناغانە 

حودەیبیە  نێوان  )4000(دره��ەم،  حودەیبیە  و  بەدر  نێوان  بەدر،  دیاریكردووە: 

واڵتە  لە  بەاڵم  )3000(دره���ەم.  هەڵگەڕاوەكان  دژی  لە  شەڕكردن  كۆتایی  و 

كرایە  ئیسالمیدا  فەتحی  شەڕەكانی  لە  بەشداریكردن  پێشینەی  فەتحكراوەكاندا 

پێوەر بۆ جیاوازی دانان و جیاكردنەوە، بەرزترین بەخشین پێی دەوترا )شەرەفی 

عێراق،  بە  سەبارەت  عەرەبی(.  )نەك  ئیسالمی  شەرەىف  پاداشتی  یان  بەخشین(، 

ئەوانەی بە )أهل االیام( نارساون لوتكەی هەرەمی بەخشینەكانیان داگیر كردبوو، 
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ئەوانە بوون كە لە ساڵی )12(ی كۆچی لە سوپاكەی خالیدی كوڕی وەلید بەشداری 

هێرشەكانی سەرەتایان كردبوو، هەر یەكەشیان )3( هەزار درهەمی وەردەگرت. 

لە هەمان گروپدا تاقمی )شەرەفی بەخشین( هەبوو، بەاڵم لە ئاستێكی نزمرتدا 

بوون. خەڵكی قادسیە و خەڵكی شام، واتا ئەوانەی بەشدارییان لە هەردوو شەڕی 

لەبەردەم فەتحكردنی  قادسیە و یەرموك كردبوو، ئەو دوو شەڕەی كە رێگەیان 

عێراق و شامدا كردەوە، ئەوانەش سااڵنە )2(هەزار درهەم پاداشتیان وەردەگرت، 

بە هەمان شێوەش مامەڵە لەگەڵ ئەوانەدا دەكرا كە لە ساڵی )21ی كۆچی/642ی 

لە  سێیەم  تاقمی  پاشان  ك��ردووە.  نەهاوەند  شەڕی  لە  بەشدارییان  زایینی(دا 

)الروادف(.  واتا  دێت  داهاتوو  نەوە كۆچبەرەكانی  ریزبەندیەكەدایە،  خوارەوەی 

و  بەخشین  بڕەكانی  پاشان  دەكران،  پاداشت  درهەم   )1500( بە  یەكەم  رادفەی 

پاداشت بەگوێرەی پلەكان لە نێوان )1500( و )1000( و )500( درهەمدا بوو، تا 

دواجار لە ئاستی )25( دینار لە شام و )200 تا 300( درهەم لە عێراق وەستایەوە. 

پێشینەی  بەپێی  دابەشكردن  بۆ  پلەبەندیيەكی  عومەر  كاتێك  ترەوە،  الیەكی  لە 

رۆڵی  كە  داڕش��ت  ئیسالمی  سیستمێكی  بەوە  دان��ا،  ش��ەڕدا  لە  بەشداریكردن 

خانەدانە خێڵەكیە كالسیكییەكانی سنوردار كرد، بۆیە خۆی سەرپەرشتی هیچكام 

لە سەركردایەتیيەكانی شەڕى هەڵگەڕاوەكان نەكرد. هەروەها نە خانەدانانی ناو 

هۆزەكان و نە كەسە دیارەكانی هاوەاڵنی لە ویالیەتەكاندا دانەمەزراند، بەڵكو ئەو 

كەسانەی لەو پۆستانەدا دادەنا كە سادە و ئاسایی و خاوەن رابردووی ئیسالمی 

بوون، وەك عەماری كوڕی یارس، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود، عوتبەی كوڕی غەزوان، 

ئەبو موسای ئەشعەری. كارەكانی عومەر لەو رووەوە گەیشتە ئاستی رێگرتن لە 

نیشتەجێبوونی دیارترین كەسایەتییەكان لەناو كۆچبەران و پشتیوانان لە ویالیەت 

و واڵتە فەتحكراوەكاندا، لە رووی پراكتیكیشەوە لەناو مەدینە دەیهێشتنەوە. لەم 

چوارچێوەیەدا، گەورە ئەسحابە و هاوەاڵن لە ترسی راكێشانی هاوسۆزی و وەال 

بەهۆی كەسێتیانەوە، لەژێر جۆرێك لە چاودێریدا بوون. ئەمە لەبەر ئەوە بوو كە 
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روحی  و  ناوەندی سیاسی  مەدینە  بەاڵم  بوو،  ویالیەتەكاندا  لە  هێزی چەكداری 

بوو، واتە دوانەیەك بوو كە لە دواییدا تەقینەوەی قەیرانی مەترسیداری خەالفەتی 

لێكەوتەوە. بە هەمان شێوازیش، ئەو دەوڵەمەندیە لەڕادە بەدەرەی كە ئومەتی 

بەخۆیەوە  بێشومارەوە  غەنیمەی  و  خەراج  كۆكردنەوەی  ئەنجامی  لە  ئیسالمی 

لە  چونكە  بوو،  رێكخراو  عومەر  دەسەاڵتی  سایەی  لە  سەردەمە  ئەو  تا  و  بینی 

جەماوەری جەنگاوەرانەوە نزیكبوو، زۆریش گرنگی بە دادپەروەری دەدا. بەاڵم لە 

ئایندەدا ئەو دەوڵەمەندیيە دوانەكەوت لە بەرجەستەكردنی تێكچوونێكی قووڵ 

لە سەقامگیری و هاوسەنگیدا.
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گۆڕانكارییەكان
هەڵبژاردنی عوسامن: شورا

لە كۆتایی ساڵی )23ی كۆچی/644ی زایینی(دا، خەلیفە عومەر بەهۆی پێكرانیەوە 

بە چەند خەنجەرێك بە شێوەیەكی ئاسایی مرد، مردنیشی هیچ هۆكارێكی سیاسی 

لەپشتەوە نەبوو. ئەو كارانەی عومەر ئەنجامیدان زۆر بەرز و مەزن بوون. ئەگەر 

ئیسالمی  فتوحاتی  و  دەرهێنا  ریشەوە  لە  یاخیبوونی  و  هەڵگەڕانەوە  ئەبوبەكر 

دەستپێ نەكردبایا، دەكرا بڵێین كە عومەر شوێنگرەوەی راستەقینەی پێغەمبەرە. 
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لە راستیدا ئەبوبەكر و عومەر تا ئاستێكی زۆر لە پاڵ هەندێك جیاوازیدا، وەكو یەك 

كەس وابوون. عومەر پایەكانی دەوڵەتی بەهێزتر كرد و بە راستی پرۆسەی فەتحی 

سەردەمی  لە  درووستبوو.  دواتر  كە  رێكخستەوە  كۆمەڵگەیەی  ئەو  ئەنجامدا، 

عومەردا، دەوڵەت گۆِڕا بۆ ئیمپراتۆریەتێكی خاوەن هەژمون و دەسەاڵتی عەرەبی، 

كە تێیدا دانیشتوانی رەسەنە واڵت داگیركراوەكان هیچ رۆڵێكیان نییە، هەر لەو 

سەردەمەدا ناوچە ئاسیاوییە خاوەن پانتاییەكان و ناوچە ناوەندییەكان لە رێگەی 

یەكگرتنیانەوە پێكەوە گرێدران. 

عومەر زۆر هۆشیارانە راچەنی و سەرپەرشتی بزووتنەوەیەكی گەورەی كۆچكردنی 

كە  میرس،  و  شام  واڵتی  و  عێراق  ناوچەكانی  بەرەو  عەرەبیەوە  دورگەی  لە  كرد 

ئیسالم.  باڵی  ژێر  بۆ  هاتنیان  و  خۆرهەاڵت  بەعەرەبكردنی  بۆ  بوو  هۆكارێك 

موسڵامنەكان  عەرەبە  بۆ  بوو  مەدەنیانە  ئاشتی  سەردەمێكی  عومەر  خەالفەتی 

كە پەرۆش بوون بۆ جێبەجێكردنی فەتح و رێكخستنی ئیمپراتۆریەتی ئیسالمی 

لەناو  عومەر  بوونەوە.  قووڵ  ئیسالمەتییاندا  لە  سەربازگەكانیاندا  شارو  لەناو  و 

بەندبوون  یادەوەرییەكانی  مرد،  هەژاری  بە  بێشوماردا  سامانێكی  و  سەروەت 

بەخاك  ئەوانيشدا  پاڵ  لە  بۆیە  هاوڕێیەوە،  بەكری  ئەبو  و  پێغەمبەرەكەی  بە 

كە  راستی،  و  دادپەروەری  سەردەمی  زنجیرەی  دوایین  نوێنەری  وەك  سپێردرا، 

دواتر گۆڕا بۆ سوننەتێك كە شایستەی شكۆمەندی و رێزگرتنە. لە راستیدا لەگەڵ 

مردنی عومەردا، ئیرت الپەڕەی دامەزرێنەران و الپەڕەی ئیسالمی پاك و بێگەرد و 

قارەمانێتی پێچرایەوە. 

عومەر خەلیفەیەك بوو دەیزانی چۆن فەرمان و گوێڕایەڵی خۆی بسەپێنێت، چونكە 

بە شایستەیی كارەكانی، بە تەواوەتی پایەكانی دامەزراوەی خەالفەتی داكوتا، كە 

درووستبوونی بۆ رووداوێكی بە رێكەوت و هەڵوێستێكی جوامێرانە دەگەڕێتەوە. 

لەبەر  دەستنیشانكرد،  بە جێنشینی خۆی  عومەری  كە  بوو  ئەبوبەكريش  خودی 

كە  بوو  ئەوەش  لەبەر  بوو،  شلوشاو  و  لەرزۆك  ئیسالم  دەوڵەتی  هێشتا  ئەوەی 
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عومەر شوێنگرەوەیەكی شیاوو شایستە بوو. عومەر سەرەڕای هەیبەت و جوامێریە 

دیارو مەزنەكەی، بە روونی دەستبەرداری هەموو میراتێكی تایبەتی بنەماڵەكەی 

بوو، هەروەها وازی هێنا لە دانانی جێنشینێك بۆ خۆی سەرەڕای ئەوەی عوسامن 

لەنێوان عومەر و گەلی ئیسالمدا یاریدەدەر و هاوكار و نێوەندكار بوو. هەمیشە 

دەیگوت بە زیندوویی یان بە مردوویی نایەوێت دەرئەنجامەكانی خەالفەت لە 

ئەستۆی بگرێت. 

گومانی تیادا نییە كە پاڵێوراوێكی ئاشكرا نەبوو، لەگەڵ ئەوەشدا عومەر دەیویست 

بگەڕێنەوە بۆ شورا، واتا هەڵبژاردنێكی رێكخراو، ئەو شێوازەی ئەبوبەكری گەیاندە 

شێوازی  باشرتین  ئیسالمی  و  عروبی  ئاستی  لەسەر  پێدەچێت  كە  خەالفەت، 

ئەنجامدانی  رێگەی  مردنيدا  لەپێش  عومەر  شێوەیە  بەو  بووبێت.  دامەزراندن 

شورای هەڵبژارد. شورا واتا راوێژكردن و راگۆڕینەوە، بەاڵم لە راستیدا مەسەلەكە 

نێوانیاندا  لە  كە  سنوردار  كەسی  ژمارەیەك  دەستنیشانكردنی  بە  بوو  پەیوەندار 

ئەمیری باوەڕدارانی پێشوو هەبێت. ئەو پرۆسەیە بریتیە لە هەڵبژاردنی كەسێك 

لەالیەن كۆی هاوڕێكانیەوە. لەبەر ئەوەی كە هاوەڵە پاڵێوراوەكان دەسەاڵتەكانی 

عەوف  كوڕی  عەبدولڕەحامنی  ئەویش  خۆیانكرد،  لە  یەكێك  رادەستی  خۆیان 

خەڵكیدا  لەگەڵ  زۆری  راوێژی  دیاریكراودا  كەسی  هەڵبژاردنی  لەپێش  كە  بوو، 

ئەنجامدا، ئەوەش راوێژو راگۆڕینەوەی بەرفراوانی لەناو هاوەاڵن، لە كۆچكەران و 

پشتیوانان و سەركردە سەربازییەكان لێكەوتەوە. 

لە  كەسی  شەش  عومەر  بوو:  شێوەیە  بەم  هەڵبژاردنەكە  سیناریۆی  چیرۆكی 

هاوەڵەكانی پێغەمبەر هەڵبژارد و داوای لێكردن لەنێوان خۆیاندا راوێژ بكەن و 

یەكێك لە خۆیان بە خەلیفە یان ئەمیری ئیامنداران هەڵبژێرن. ئەو شەش كەسە 

هەموویان لە كۆچكەران بوون، واتا ئەو قورەیشیانەی لە هاوەڵە پێشینەكان بوو 

كە كۆچیان كردبوو بۆ مەدینە. عەمری كوڕی ئەلعاص كە درەنگوەخت موسڵامن 

دایەوە:  وەاڵمی  بەمشێوەیە  بەاڵم  دابرنێت،  شورا  گروپی  لەناو  ویستی  بوو، 
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»كەسێكی تێدا دانانێم كە چەكی لە دژی پێغەمبەری خودا هەڵگرتووە«. هەندێك 

عەبدوڵاڵی  بەشداركردنی  بە  كردووە  فەرمانی  عومەر  دەڵێن  گێڕانەوەكان  لە 

بەاڵم  هەبێت،  هەڵبژاردنی  مافی  بێئەوەی  بەاڵم  شورا،  ئەنجومەنی  لەناو  كوڕی 

دەسەاڵتی داوەریكردنی هەبوو. ئەم گێڕانەوەیە هەرزوو دەنگوباسی دەپچڕێت 

و كوڕی عومەر هیچ كاریگەرییەكی لەناو كۆی رووداوەكاندا نابێت، ئەمەش مانای 

ئەوەیە كە پێدەچێت ناوی عەبدوڵاڵ خزێرنابێتە ناو لیستەكە و زیاد كرابێت. ئەو 

كەسانەی بەشدارییان لە شورادا كرد، كە مافی هەڵبژاردن و خۆپااڵوتنیان هەبوو، 

لە هەمانكاتیشدا پاڵێوراو بوون بۆ وەرگرتنی خەالفەت و بوون بە خەلیفە، ئەو 

هەر  رازیبوو،  لێیان  جێیهێشنت  خودا  پێغەمبەری  كاتێك  كە  بوون  كەسە  شەش 

هەمان ئەوانەش بوون كە موژدەی بەهەشتیان پێدرابوو. مەبەست لێرەدا هاوەڵە 

سەرەتاوە  هەر  لە  كە  پێغەمبەر،  یەكەمینەكانی  هاوەڵە  واتا  بوون،  پێشینەكان 

سەردەمی  سەروەرییەكانی  هەموو  هاوسەردەمی  و  ه��اوڕێ  و  ئیسالمبوون 

پێغەمبەرایەتی بوون. 

سەرەڕای بەشداری و سەروەری و بەركەوتەیان، پشتیوانان دوورخرانەوە، بەڵكو 

قەتیسكرا.  دیارەكاندا  قوڕەیشیە  دەستی  لە  سنوردار  شێوەیەكی  بە  پرسەكە 

ئەواندا  لەگەڵ  بوو،  یەكەمینەكان  لە هاوەڵە  كە  یارس  تەنانەت عەمامری كوڕی 

لە رووی پێشینەی موسڵامنبوون و كۆچكردنەوە یەكسانبوو، هەڵبژاردنی شتێكی 

رێگەپێدراو نەبوو، چونكە قوڕەیشیەكی ديار نەبوو، بەڵكو لەبەر ئەوەش بوو كە 

لە رەسەنێكی پلە نزم و ئاسایی بوو. شەش كەسە هەڵبژێردراوەكە بریتی بوون 

لە: عەلی كوڕی ئەبی تالیب )لە بنەماڵەی عەبدوملوتەلیب و ئامۆزای پێغەمبەر و 

یەكێك بوو لە باوەڕدارە پێشینەكان لە دوای خەدیجە و ئەبوبەكر، زاوای پێغەمبەرو 

باوكی نەوەكانی بوو(، عوسامنی كوڕی عەفان )لە بنەماڵەی بەنی ئومەییە(، بەاڵم 

لە ژنەوە لە رەچەڵەكی بنەماڵەی عەبدوملوتەلیبە، زاوای پێغەمبەر و باوكی دوان 

لە نەوەكانی(. عوسامن پیاوێكی بە تەمەن و خاوەنی رێزو قورسایی بوو، یەكێكە 
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لە موسڵامنە پێشینەكان بوو، كەسێكی دەوڵەمەندیش بوو زۆرێك لە سامانەكەی 

لە  كە  عەوف  كوڕی  عەبدولڕەحامنی  بەخشی.  ئیسالمدا  سەركەوتنی  پێناوی  لە 

بەنی زوهرە، عەشیرەتی دایكی پێغەمبەرە، زوو موسڵامن بووە و زاوای عوسامنە، 

پیاوێكی دەوڵەمەند بووە و گوێ  بۆ قسەكانی گیراوە. سەعدی كوڕی ئەبی وەقاس 

كە لە ئەوەش بەنی زوهرە بوو، سەركردە و پاڵەوانی شەڕی قادسیە بوو )بەاڵم 

ئەمیان زۆر گرنگ نەبوو(، چونكە ئەوەی زۆر بە هەند وەرگیرا پێگەو نزیكی بوو 

لە پێغەمبەر و رۆڵی كەسەكان لە سەرەتای هەڵكەوتن و سەركێشیەكانی ئیسالمی 

بوو،  قوسەی  بن  عەبدولعوزی  بەنی  بە  سەر  كە  عەوام  كوڕی  زوبێری  سەرەتا. 

نازناوی )حواري رسول الله(ی هەبوو، یەكێكيش بوو لەوانەی زوو موسڵامن بوو، 

دایكی ئامۆژنی پێغەمبەر بوو بەو هۆیەشەوە لە رێگەی ژنخوزاییەوە دەچێتەوە 

بنەماڵەی عەبدوملوتەلیب. تەڵحەی كوڕی عوبەیدوڵاڵ كە سەر بە )تەمیم(  سەر 

عەشیرەتەكەی ئەبوبەكر بوو، یەكێكە لە موسڵامنە پێشینەكان و كەسێكی خاوەن 

سامان و دەوڵەمەند بوو. 

ئەم شەش كەسە هەموویان بەشدارییان لە شەڕی بەدردا كردووە، كە شەڕێكی 

یەكالكەرەوە بوو لەگەڵ بێباوەڕاندا، هەرچەندە عوسامن بەشداری تیادا نەكردبوو، 

لە  خۆی  بەشی  كردوو  ئەژماری  بەدرییەكاندا  ریزی  لە  )د.خ(  پێغەمبەر  بەاڵم 

غەنیمەت پێدا. ومتان ئەو پالنەی عومەر لەناو دیدگای خۆیدا مەزەندەی كردبوو، 

بریتیبوو لەوەی هەر شەش كەسەكە كۆبوونەوە بكەن و لەنێوان خۆیاندا راوێژ 

بكەن و یەكێك لە خۆیان بە خەلیفە هەڵبژێرن. بۆ ئەو ئەركەش )3( رۆژییان لەپێش 

پێویستە راوێژو راگۆڕینەوەیان  بوو. ئەگەر بەسەر )3( گروپدا دابەشبوون، ئەوا 

دەستپێبكەن، وە ئەگەر زۆرینە درووست بوو پێویستە بە قسەی زۆرینە بكەن. 

پاشان ئەگەر بوونە دوو گروپی یەكسان سێ  بە سێ  كەس، ئەوا ئەولەویەت بۆ 

ئەو گروپەیە كە عەبدولڕەحامنی كوڕی عەوفی تێدایە. ئەوە مانای وایە رۆڵێكی 

بااڵو دیار بەو سەحابەیەی پێغەمبەر بەخرشاوە، كە رۆڵێكی یەكالكەرەوە بوو. لە 
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سوهەیب  ئەوەی  بۆ  گرتەبەر  خۆی  رێوشوێنەكانی  عومەر  ئەوەشەوە  سەرووی 

بە درێژایی ئەو سێ  رۆژە پێشنوێژی بۆ موسڵامنان بكات، كە ئەسحابەیەكی بە 

رەگەزو رەچەڵەك بێزەنتی بوو. بۆ ئەوەی كۆمەڵێك لە پشتیوانان درووست بكرێت 

بۆ پارێزگاریكردن لە ئاسایشی گشتی و ئارامی بەڕێوەچوونی وتوێژەكان و بەباشی 

جێبەجێكردنی شورا، گفتوگۆ و وتوێژەكان لەپێش مردنی عومەر دەستیان پێكرد. 

لە راستیدا، عومەر بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ئاراستەی بۆچوونی رای گشتی بەالی 

و  مەناف  عەبد  بنەماڵەی  بە  سەر  كە هەردووكیان  راكێشا  عەلی-دا  و  عوسامن 

زاوای پێغەمبەر بوون. هەر لە یەكەم هەنگاوەوە دەركەوت كە كێبڕكێكە لە نێوان 

ئەو دوانەدا سەریهەڵداوە، بەاڵم سێ  كەسەكەی تر بە شێوەیەكی تایبەتی وەك 

دەنگدەر بوون، لە كاتێكدا كە تەڵحە گەشتی كردبوو. 

عەلی كوڕی ئەبو تالیب پێیوابوو خۆی بۆ وەرگرتنی خەالفەت شایستەترە بەهۆی 

خزمایەتی و نزیكییەوە لە پێغەمبەر، بەاڵم وا هەستیدەكرد كە هەڵبژاردنی بەندە 

بە رێڕەوی گۆڕانكارییەكان، بە تایبەتیش ئەو رۆڵە گرنگەی كە بە عەبدولڕەحامنی 

بەو  بوو،  عوسامن  هاوسەری خوشكی  هەمانكاتدا  لە  كە  درابوو،  عەوف  كوڕی 

بە  سەر  چونكە  هەبوو،  وەقاس  ئەبی  كوڕی  سەعدی  لەسەر  كاریگەری  پێیەش 

هەمان عەشیرەتی ئەوان بوو. دەگێڕنەوە كە )العباس(ی مامی پێغەمبەر و عەلی 

لەوە دەترسا جارێكی تریش خەالفەت لە دەستی عەشیرەتەكەیان دەربچێت، بۆیە 

بۆ  كرد  ئامۆژگاری  بەڵكو  نەكات،  لە شورادا  بەشداری  كە  كرد  ئامۆژگاری عەلی 

كە  ئەبی وەقاس،  لەالی سەعد كوڕی  بەاڵم عەلی كەوتە هەوڵدان  جیابوونەوە، 

تیایدا سەركەوتوو بوو. پێدەچێت ئەو هەوڵدانە بووبێت كە شێوازی  پێدەچێت 

عەوف  كوڕی  عەبدولڕەحامنی  لەالی  بوو  ترس  بوونی  یاخود  گۆڕی،  شورای 

لەوەی كە بەبێ  گەیشنت بە ئەنجامێك وا دەكات دۆخی بۆشایی دەسەاڵت درێژە 

بكێشێت، لە كاتێكدا هەوڵەكان بۆ گەیشنت بە پلەو پایەی خەالفەت گەورە بوون. 

داوایكرد  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  كشایەوە،  كێبڕكێكە  لە  عەبدولڕەحامن  راستیدا  لە 
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داواكەشی  و  بدرێت  خۆی  بە  داهاتوو  خەلیفەی  دەستنیشانكردنی  مافی 

قبوڵبكرێت، لە كاتێكدا كە نەیدەویست خزمەكانی پێشبخات. لەبەر ئەم هۆكارە، 

بەهاو  راستەوخۆ  هەڵبژاردنی  دەزگای  وەكو  ئەنجومەن  و  كۆدەنگی  وەك  شورا 

شێوازی خۆیان لەدەستدا، چونكە دەسەاڵت درایە عەبدولڕەحامنی كوڕی عەوف 

دانانی  بۆ  گۆڕا  بەو شێوەیەش هەڵبژاردن  ناوییەوە خەلیفە هەڵبژێرێت،  بە  كە 

كەسێك لەنێوان ئەندامانی شورا. پرسی هەڵبژاردن قەتیسكرا، بەاڵم لە بەرامبەردا 

قەبارەی راوێژكردن فراوانكرا. 

شتێكی زۆر ئاسایی بوو كە عەبدولڕەحامن راوێژی بە ئەندامانی ئەنجومەنەكە كرد، 

بەاڵم دوای كەمێك چوو راوێژی بە هاوەاڵنی پێغەمبەریش كرد، كەسایەتییەكانی 

مەدینە.  بۆ  هاتبوون  و  بوون  سوپا  سەركردەكانی  لە  كە  ئەوانەی  و  خەڵك  ناو 

پێكەوە  خەڵكدا  لەگەڵ  بەرفراوانە  شورا  و  قەتیسكراوە  شورا  ئەو  ئەنجامی  لە 

ئەندامانی  پێدەچێت  بوو.  عوسامن  بەرژەوەندی  لە  كە  لێدەرچوو  كۆڕاییەكی 

عەفان-یان  كوڕی  عوسامنی  ناوی  خۆیان  لە  جگە  سەعد(،  زوبێر،  )عەلی،  شورا 

وەكو باشرتین پاڵێوراو ناساندبوو، بەاڵم چەند سەرگوزشتەیەك باس لەوە دەكەن 

لە  هێشتا  تەڵحە  ئەوەی  لەبەر  هەڵببژێردرێت.  عەلی  باشبووە  پێی  سەعد  كە 

سەفەرەكەی نەگەڕابۆوە، بەاڵم عەبدولڕەحامن داوای لە سەعد و زوبێر كردبوو 

لە كێبڕكێكە بكشێنەوە، ئەوانیش دواجار هەر وایانكرد، بەو شێوەیەش كێبڕكێكە 

مایەوە.  عەلیدا  و  عوسامن  لەنێوان  دەكرا  پێشبینی  سەرەتاوە  لە  هەروەكو 

دەستنیشانكردنی یەكێك لەو دوو كەسە بە ناو بۆ پۆستی خەلیفە ئاسان نەبوو. 

سەرچاوەكان بە راستی باسی ئەوە دەكەن كە چانسی عوسامن زیاتر بووە، بەاڵم 

دەكرێت بابەتەكە لەدواییدا لێكدانەوەی تری بۆ كرابێت، ئەگینا پێویستی بەوە 

بەیعەتدان  بۆ  بن  تاكو رۆژی سێیەم چاوەڕوان  و  بكرێت  فراوان  نەدەكرد شورا 

شورا  ئەنجومەنی  ناوەوەی  لە  عوسامن  پێشدەچێت  خەلیفە.  وەكو  عوسامن  بە 

هەروەكو دەرەوەی شورا چانسی لەوانی تر زیاتر بووبێت، بەاڵم ئێمە لە شوێنێكدا 



فیتنە 96

هەست بە بوونی بەربەستێك دەكەین. 

و  وتابێژ  كە  بوو،  بەهێز  ئومەییەدا  بەنی  و  هاشم  بەنی  نێوان  لە  كێبڕكێكە 

دەهاتن.  یەكدا  بەدوای  پێغەمبەر  مزگەوتی  بڵندگۆی  لەسەر  پێشنوێژەكانیان 

عەلی  هەڵبژاردنی  لە  پشتیوانیان  توندی  بە  پشتیوانان  و  یارس  كوڕی  عەمامری 

دەكرد. ئەوەی كە سەرچاوەكان بە روونی باسی لێوە ناكەن، ئەگەری بوونی دوو 

رەوتە: رەوتێكی ئیسالمخوازی شەرعی كە وابەستەی دوو پەیوەندی بوو، رابردووی 

ئیسالم و پەیوەندی خوێن لەنێوان كەسە نزیكەكانی عەشیرەتی پێغەمبەر، كە عەلی 

پاڵێوراوییان بوو. هەروەها رەوتێكی قورەیشی پەیوەندیدار بە توانایی لە باشرت 

كە عەشیرەتێكی  ئومەوییەكان  لە  نزیك  پێیەش  بەو  قورەیش،  نوێنەرایەتیكردنی 

گەورە و بااڵ بوو، كە عوسامن پاڵێوراوییان بوو. ئومەوییەكان لە رابردوودا دژایەتی 

ئیسالمیان دەكرد، بە هەمان ئاستیش دژایەتی رۆڵە ئامۆزاكانیان لە بەنی هاشم، 

عەشیرەتی پێغەمبەر دەكرد. چەمكی بنەماڵەیی )آل البیت( كە بەرجەستەكرا بۆ 

جیاكردنەوەی عەلی و عوسامن، بە مانا فراوانەكەی واتای بنەماڵەی )عەبد مەناف(

بنەماڵەی بەنی هاشم، چونكە لەدوای  مانا بەرتەسكەكەی  بە  ی دەگەیاند نەك 

ئەبوبەكر و عومەر، كە چەمكی بنەماڵە لەالی ئەوان لە بەرژەوەندی هاوەڵێتی 

پاك سڕایەوە، بەاڵم گەڕانەوەیەكی گشتی هەبوو هێزی پەیوەندی خزمایەتی، بەو 

ئاستەی كە ئاماژە بوو بۆ گەورەیی پێگە و وێنەی پێغەمبەر، بەاڵم لە بۆتەی ئەو 

واتایەدا كە بۆ زۆربەی هاوەاڵن و قورەیشییەكان گونجاو بوو. بەالی هاوەاڵنەوە 

ترسی ئەوە هەبوو كە لێكدانەوەی بەرتەسكی چەمكی بنەماڵەیی )البیت( ببێتە 

كۆمەڵی  حسابی  لەسەر  پشتاوپشت  بۆماوەیی  پاشایەتی  دامەزراندنی  هۆی 

هاوەاڵن )الصحابة(، بەالی قورەیشییەكانیشەوە، ترس هەبوو كە لێكدانەوەیەكی 

لەو جۆرە ببێتە هۆكارێك بۆ سڕینەوەی وابەستەیی بە قورەیش بۆ بەرژەوەندی 

بنەماڵەی هاشمی. 

بەاڵم  خزمایەتیە،  و  خوێن  وابەستەیی  لێكدانەوەی  مەبەستەكە  لەوێ ،  و  لێرە 
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كێبڕكێكە  و  ملمالنێ   چونكە  بەهاكانیدا،  و  ئیسالم  چوارچێوەی  لە  هەمیشە 

بەوپەڕی  هەبوو  پێشینەیان  و  راب��ردو  كە  دەگ��وزەرا  ه��اوەاڵن��ەدا  ئەو  لەناو 

بە  عوسامن.  و  عەلی  كردووە:  ئیسالمدا  سەركێشی  لە  بەشدارییان  هێزیشیان 

هەڵبژاردنی عوسامن ئەوە پشتڕاست بۆوە كە رەوتی ئۆلیگارشی لەناو هاوەاڵن 

بە  و  بااڵدەست  راوێژكاراندا،  جەماوەری  لەناو  قورەیش  الیەنگرانی  رەوتی  و 

مۆنارشی،  بیرۆكەی  نە  عوسامندا.  هەڵبژاردنی  بەرژەوەندی  لە  بوون  هەژمون 

واتایەكی  بە  بەوجۆرە  كە  پێغەمبەر(  خێزانی  لە  قەتیسكراو  )بنەماڵەیی  واتا 

بە قورەیش،  بیرۆكەی پەیڕەوی ئیسالمی پەتی دژ  نە  لێكدراوەتەوە،  قەتیسكراو 

بۆمان  مێژوو  بەسەرهاتەكانی  بێنن.  بەدەست  سەركەوتن  نەیانتوانی  هیچیان 

دەگێڕنەوە كە لە سێیەمین رۆژی شورا، لە كاتێكدا كە خەریكبو تۆوی پەرتبوون 

لە  لەنێوان موسڵامناندا چەكەرەی دەكرد، دواجار عەبدولڕەحامن  دابەشبوون  و 

ژێر گوشاری هەموو الیەنەكاندا بۆ ئەوەی بگەنە سەرئەنجام، بڕیاریدا كێشەكە 

یەكالیی بكاتەوە. لە مزگەوتی گەورەی مەدینە، لەبەردەمی كۆمەڵی كۆچكەران 

عەبدولڕەحامن  سوپادا،  سەركردەكانی  و  ویالیەتەكان  نوێنەرانی  و  پشتیوانان  و 

ئایا  كە  كرد،  هەردووكیان  ئاراستەی  پرسیاری  و  كرد  عوسامنی  و  عەلی  بانگی 

لەدوای هەڵبژاردنیان بە خەلیفە دەتوانن شوێن پەیڕەوی پێغەمبەری خودا )د.خ( 

و ئەبوبەكر و عومەر بكەون و جێبەجێی بكەن. عەلی بە شێوەیەكی پەناگیرانە 

وەاڵمی دایەوە و وتی: شوێنكەوتن و جێبەجێكردنی پەیڕەوی پێغەمبەر كارێكی 

قورسە و هەرچیەك لە توانایدا بێت دەیكات. لە بەرامبەریشدا عوسامن بەبێ  هیچ 

نیشاندا،  پێغەمبەر  پەیڕەوی  جێبەجێكردنی  لەسەر  خۆی  رەزامەندی  دوودڵیەك 

لەو كاتەشدا عەبدولڕەحامن بەیعەتی پێدا و خەڵكیش دەستە دەستە بەیعەتیان 

پێدا. عەلی ناڕەزایی نیشاندا و رازینەبوو بەیعەتی پێبدات، بەاڵم لە كۆتاییدا لەژێر 

گەڕانەوەی  دوای  لە  تەڵحە  دواتر  پێدا.  بەیعەتی  هاوەاڵندا  هەڕەشەی  و  فشار 

بەیعەتی بە خەلیفەی نوێ  )عوسامن(دا. 
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چونكە  نییە،  قبوڵكردن  جێگەی  ئێمە  بۆ  شێوەیە  بەو  رووداوەك��ان  گێڕانەوەی 

دەیەوێت پاساوێكی گونجاو بدات بە عەبدولڕەحامن بۆ راگەیاندنی عوسامن بە 

خەلیفە لە جیاتی عەلی و دواتر پاساو بۆ دەستنیشانكردنێك دەهێنێتەوە كە زۆر 

لەپێشرت پێكهاتنی لەسەر كراوە. لە سەرووی ئەمەشەوە عەلی وەكو نوێكەرەوەیەك 

پیشاندەدات، كە شێواز و رێگەی تایبەتی خۆی لە شیكردنەوەی ئیسالمدا هەیە، 

كە لە شێوازی دوو خەلیفەكەی پێشوو جیاوازە، ئەمەش لە داهاتوودا درایە پاڵ 

لە  پێببەسرتێت، چونكە  ناكرێت پشتی  ئەمانە  تالیب. هەموو  ئەبو  عەلی كوڕی 

راستیدا هەڵبژاردنەكەی عەبدولڕەحامن ئەنجامدرا و ئەوەی وەكو دوایین رێگە 

پێدەچێت  دەدرێت،  گوێامندا  بە  پاڵێوراوەكان  لە  یەكێك  دەستنیشانكردنی  بۆ 

لەبەر  عوسامن  دراوە.  عوسامنەوە  لەالیەن  تەنیا  بە  بێت  راشكاوانە  لێدوانێكی 

ئەوە هەڵبژێردرا، چونكە زۆرینەیەك هەبوو پشتگیریيان لێدەكرد و دەیانویست. 

عوسامن شیاوی متامنەپێكردن و دڵنیایی بوو، لە یەككاتیشدا سەر بە عەشیرەتی 

پێغەمبەر بوو، بەاڵم لە دەرەوەی بنەماڵەكەی بوو، بۆیە بە راستی هێامیەك بوو 

بۆ گەڕاندنەوەی پەیوەندییەكانی خوێن كە سنوری ئەبوبەكر و عومەری تێپەڕاند، 

لەالیەن  پشتاوپشت  پاشایەتی  بەرەو  مەترسی هەنگاونان  بەبێ  هەبوونی  بەاڵم 

كرۆكی  لە  یەككاتدا  لە  عوسامن  پێغەمبەر.  بنەماڵەی  بە  سەر  كەسێكی  هەر 

قوڕەیش و كرۆكی ئیسالم بوو، بنەمای كۆن و بنەمای نوێی پێكەوە دەگونجاند. 

بە  بوو،  بەرجەستە  لە سەردەمی دوای عومەردا  بەاڵم گەورەترین جیاوازییەكان 

تایبەت لە رووی زیندووبوونەوەی پەیوەندییەكانی خوێن و گەڕانەوەی بەهێزی 

لە  پێشرت  كە  مەناف،  عەبد  بنەماڵەی  بۆ  بەرجەستەكراو  شێوەیەكی  بە  رابردوو 

پتەوكردنی  بۆ  بوو  هۆكارێك  هەروەها  نرابوو،  پێدا  دانی  جاهیلیەت  سەردەمی 

و  ناچونیەك  بونیاتی  دوو  ئەمانە  بەئەنجامهاتوو.  ئیسالمیانەی  هەستی  هێزی 

خەالفەتی  لەرزاندنی  و  دۆخەكە  تەقینەوەی  لە  كە  بوون،  یەكرتى  پێچەوانەی 

عوسامن دوانەكەوتن.    
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كەڵەكەبوونی سەروەت و سامان
نەریت و تەقلیدی مێژوویی سەردەمی عوسامن كە ماوەی )12( ساڵی خایاندووە، 

بەسەر دوو بەشدا دابەشكردووە هەر بەشەیان ماوەكەی )6( ساڵ بووە: یەكەمیان 

سەردەمێكی سەقامگیر و ئارام و جێی رەزامەندی بووە. دووەمیان سەردەمێكی 

لێكەوتەوە.  عوسامنی  كوژرانی  دواجار  كە  بوو،  پڕكێشە  و  ناسەقامگیر  و  ئاڵۆز 

ئەو دابەشبوونە تا ئاستێكی دیاریكراو ئاراستەی خۆی وەرگرت، هەرچەندە ئەو 

لە  پێشیش  لەوەو  و  سەرەتاوە  لە  هەر  كرد،  بەرپا  قەیرانەكەیان  كە  هۆكارانەی 

سەردەمی خەلیفە عومەر بوونیان هەبوو. 

گرت.  عومەری  رێچكەی  شوێنی  جەوهەرییەكاندا  كارە  لە  عوسامن  راستیدا  لە 

سەرەكی  پ��رۆژەی  كە  پێیەی  بەو  فەتحكرد،  پرۆسەی  لە  پارێزگاری  ئەوەبوو 

كۆمەڵگەی جەنگیی ئیسالمیە، هەروەها پارێزگاریشی لە بونیاتە كۆمەاڵیەتییەكان 

كرد و پلەبەندییەكانی دابەشكردن كە لە ئەنجامی پرۆسەی فەتحەوە دروستببوو. 

بەرچاوی  لە الیەكەوە شارەكان - هەرێمەكان هەبوون كە شوێنی كۆبوونەوەی 

ئەو جەنگاوەرانە بوون كە ئامادە دەكران بۆ جیهاد، لە الیەكی تریشەوە لە مەدینە 

دەسەاڵتێكی بااڵ هەبوو لەگەڵ )بیت املال( یاخود خەزێنەی گشتی دەوڵەت و 

و  نێوان شەڕكردن  لە  دەبینی  ناوەندیی  رۆڵی  كە  و سەرپەرشتیارانی،  بەرپرسان 

زەوی، نێوان شەڕكردن و گەالنی غەزا لەگەڵكراودا. بەاڵم پرۆسەی فەتح لە دوای 

هێشتا  دەدرا  عومەر  و  ئەبوبەكر  سەردەمی  لە  كە  بێئەندازەی  هەوڵدانە  ئەو 

زایینی(،  كۆچی/642ی  )21ی  ساڵی  لە  نەهاوەند  دوای شەڕی  لە  بوو.  هەڕەتی 

دەستەبەسەرداگرتنی  بۆ  نوێیان  فەتحی  درێژەپێدانی  بە  پەرەیاندا  عەرەبەكان 

خاكی ئێران، ئەوەبوو نێردەكانیان تاكو خوراسان لە خۆرهەاڵت و دەریای قەزوین 

شێوەیەكی  بە  ئەوە  بەاڵم  دا،  چیاكانیان  و  سەجستان  پەالماری  نارد،  باكور  لە 

بە  دووران��ەدا.  هەرێمە  ئەو  لەگەڵ  بوو  سەرەتایی  بەریەككەوتنێكی  تایبەتی 
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و  فارس  واڵتی  بەسەر  دەستیانگرت  تەنیا  موسڵامنەكان  پراكتیكی،  شێوەیەكی 

میدیادا، واتە ناوچەی ناوەڕاستی ئێران، كە شارەكانی یان لە دوای دانوستان یان 

تایبەتی  لە دوای شەڕ بە دوای یەكدا خۆیان رادەستی موسڵامنەكان دەكرد. بە 

لە ماوەی دووەمی خەالفەتی عوسامن لە ساڵی )30ی كۆچی/651ی زایینی(دا، 

لە بەرسە و كوفەوە هێرشێكی راستەقینەیان كردە سەر خوراسان و ئازەربایجان. 

ئەمە مانای وایە كە شەش ساڵی سەرەتای خەالفەتی عوسامن، بریتی بوو لە سااڵنی 

ویالیەتێكی  پەالماری  تێیدا  كە  زەمەنیەی  ماوە  لەو  و خۆسازدان، جگە  پشودان 

باڵی  ئارامی  ماوەیە  ئەو  زایینی(.  كۆچی/648ی  )27ی  ساڵی  لە  درا  ئەفەریقی 

ناوخۆ.  بە چارەسەركردنی كێشەو گرفتەكانی  زیاتر گرنگی دەدرا  تێیدا  كێشابوو 

كە  بوو  ماوەیەك  بوو،  دیار  فەتح  دوای  قۆناغێكی  هەموو  لە  چۆن  هەروەكو 

و  زیو  و  ئاڵتون  بڕەكانی  یەككاتدا  لە  گەشەيانكرد،  زۆر  سامانەكان  و  سەروەت 

بەردە گرانبەهاكان زۆر كەڵەكە بوون. 

چۆن  دەیانزانی  كە  كەسانە  ئەو  الی  بۆ  دەدۆزییەوە  خۆی  رێگەی  سامانە  ئەو 

دەستیان بەسەریدا بگرن. لە دوای )10( ساڵی بەردەوام لە فەتحكردن، سەرەڕای 

ئەوەی كە تەنیا مافی پێنجیەكی لە غەنیمەدا هەبوو، بەاڵم )بیت املال(ی خەلیفە 

پڕ بوو لە پارە و سامان. خەزێنەی )بیت املال( بڕێكی زۆری سەدەقاتی دورگەی 

عەرەبی بۆ دەهات كە لە زەكاتی سەپێرناو بەسەر مەڕو مااڵت كۆدەكرایەوە و بۆ 

یارمەتیدانی هەژاران و بێنەوایان تەرخان دەكرا. هەروەها لە رێگەی كۆكردنەوەی 

بەشێك لە باج و خەراج سەپێرناو، پێنجیەكی داهاتەكانی ئەو زەوییانە بۆ )بیت 

املال( دەهات كە موڵكدارێتیان دەگەڕایەوە بۆ پادشا دۆڕاوەكان و ئەرەستۆكراتە 

و سەركردەی سەربازەكان  كارمەندان  لە شەڕدا. خودی  یان هەاڵتوەكان  كوژراو 

خۆیان مامەڵەیان لەگەڵ بڕی پارەی بێئەندازدا دەكرد كە ملیۆنان درهەم و دینار 

ئەو  ئاسایی  داهاتی  یان  بوو،  غەنیمە  و  دەستكەوت  یان  سەرچاوەكانیان  بوو، 

واڵتانە بوو كە فەتح كرابوون. 
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بازرگانەكان شوێنپێی سوپاكانیان هەڵدەگرت و لەگەڵیاندا دەڕۆشنت، كۆیلەكان و 

بەردە بەنرخ و شتی گرانبەهایان دەكڕی و بە قازانجێكی زۆر دەیانفرۆشت. عەمرو 

كوڕی حورەیس، كەسێكی قوڕەیشی سەر بە بەنی مەخزوم بوو، بەهۆی ئەو جۆرە 

كارە بازرگانیيانەوە بووە دەوڵەمەندترین پیاوی كوفە. لەبەر ئەوەی كە زۆربەی 

كاریگەری  ژێر  كەوتنە  بۆیە  كرد،  فەتحدا  شەڕەكانی  لە  بەشدارییان  عەرەبەكان 

بووە  غەنیمە  بڵێین  دەكرێت  كە  ئاستەی  ئەو  تا  دەستكەوتەكانەوە  و  غەنیمە 

بزوێنەری فراوانكردنی رووبەری فتوحات. كۆیلەكان و قوماشی جوان و گرانبەها 

و پێستی ئاژەڵ و زێڕو خشڵ لەالی ئەرەستۆكراتەكان چنگ دەكەوتن و دەكەوتنە 

دەستی سادەترین جەنگاوەران. هەرچەندە سامانەكان لەو شوێنانەدا كە بە زۆری 

كۆدەكرانەوە و كەڵەكە دەكران چاوییان لەسەر نەبوو، بەسەر خەڵكێكی كەمدا 

و  ئاڵتون  ئیمپراتۆریەت.  پایتەختی  مەدینە  بارودۆخی  بوو  ئەمە  دەكرا.  دابەش 

كەمی  پێویستیەكی  بوونی  لەگەڵ  هاوكات  دەكران،  رەوانە  ئەوێ   بۆ  كۆیلەكان 

چەند  یان  كەسێك،  سەد  چەند  لە  بەخشینەكان  پێدانی  چونكە  خەرجییەكان، 

هەزارێك لە خەڵك تێپەڕی نەدەكرد، كە ژمارەیەكی بچووك بوو بە بەراورد لەگەڵ 

كۆمەڵگە زۆرەكاىن عێراق و شام. سەرەڕای ئەمەش دەوڵەتی مەدینە ئەو خەرجیە 

هەرێمەكان  و  ویالیەت  ناوخۆی  لە  كە  نەبوو،  لەسەر  سەربازییانەی  و  ئیداری 

كۆدەكرایەوە، بەو پێیەش لەو شوێنانە سامانەكان دیارتر و زێدە بەهاو بەخشین و 

دەستكەوتەكان زیاتر كۆدەكرانەوە و سامانەكان باشرت بونیات دەنران. 

نیشتەجێببوون،  مەدینە  لە  كەسەكان  دەوڵەمەندترین  حاڵەتێكدا،  هەموو  لە 

لە عێراق.  بۆ منوونە  بوو،  تر  لە جێگەیەكی  ئەگەرچی سەرچاوەی سامانەكانیان 

خەالفەتی عوسامن هەر لە سەرەتاوە، بە پێچەوانەی خەالفەتی عومەری كوڕی 

بەخشینەكاندا  و  دەستكەوت  پێدانی  لە  كە  نیشاندا  خۆی  بەشێوەیەك  خەتاب 

لیربالیانەیە. عومەر بەهۆی خۆشویسنت و زۆر پێداگریكردنی لەسەر دادپەروەری 

و پەرۆشی زۆری بۆ پارێزگاریكردن لە سامان و دارایی گشتی و سكهەڵگوشینی 
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تۆقاندبوو.  خەڵكەكەی  بابەتدا،  بچوكرتین  لە  دەستێوەردانی  و  شەخسی  بە 

بنەمای  نەهێڵێت،  گشتی  سامانی  دزیكردنی  دیاردەی  ئەوەی  بۆ  لەوەش  جگە 

ویستی  عوسامن  بەاڵم  درووستكرد،  كارمەندەكاندا  لەگەڵ  پارەی  دابەشكردنی 

وای  سەردەمەكە  چونكە  دەربكەوێت،  و  بكات  رەفتار  لیربالیانە  و  نەرمرت  زیاتر 

دەخواست. عوسامن رێگەی بە هاوەڵەكاندا لە ویالیەتەكان بازرگانی بكەن و لە 

مەدینە دەربچن بۆ ئەوەی بەناو ویالیەت و واڵتاندا باڵو ببنەوە. ئەو گۆشەگیری 

و داخرانەی شكاند كە بەسەریاندا سەپێرنابوو، هەر خۆی رێگەی بە خۆیدا كەڵك 

لەو شتانە وەربگرێت كە ئەبوبەكر و عومەر لەسەر نەفسی خۆیان قەدەغەیان 

بۆ خۆی  پارە و سامانی  لە خەزێنەی گشتی  لێپرسینەوە  بەبێ   ئەوەبوو  كردبوو. 

بكات  پاداشتیان  و  بدات  یارمەتیان  دەیویست  كە  ئەوانەی  و  خانەوادەكەی  و 

هەڵگرت. عوسامن بڕی پارەی زۆری لە )بیت املال( بە قەرز وەردەگرت و هەموو 

و  بەخشین  وەكو  یان  كردبێت  پێوە  بازرگانی  پێدەچێت  نەیدەگێڕایەوە،  جارێك 

لە  ئومەوییەكاندا  و  مەدینە  هاوەاڵنی  گەورە  لەناو  خەڵكیدابێت.  بە  پاداشت 

خزمەكانی خۆی كە دەورەیان دابوو، سامانێكی قەبە و گەورە درووستبوو، كە لە 

چوارچێوەی قەرز و كارئاسانییەكانی )بیت املال(دا نەبێت هیچ لێكدانەوەيەكی 

و  پێغەمبەر  قارەمانانەی  لەگەڵ سەردەمی  بەراورد  بە  ناكرێت. جیاوازیيەكە  بۆ 

سەردەمی سادەیی یان سەردەمی ئەبوبەكر و عومەر، زۆر روونە. ئەو خانووەی 

و  مێگەل  هەروەها  بوو،  گرانبەها  تەختەی  و  بەرد  لە  كرد  درووستی  عوسامن 

سامانێكی بۆ خۆی لە مەدینە پێكەوە نا. بەپێی گێڕانەوەی )املسعودي(، سەروەت 

ملیۆن درهەم  یەك  كاتی مردنیدا گەیشتە  لە  و سامانی عوسامنی كوڕی عەفان 

و )150( هەزار دینار. بەاڵم سامانە نەگوازراوەكانی لە دۆڵی )القری( و حونەین 

پاشخۆی  لە  هەروەها  دینار،  هەزار   )100( بە  بوو  بەرامبەر  دیكەش  شوێنی  و 

ژمارەیەك ئەسپ و حوشرتی جێهێشت. 

ئینب سەعد دەیگێڕێتەوە، لە كاتی مردنی عوسامن، بڕی )35( ملیۆن و )500( هەزار 
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درهەم لەالی خەزنەدارەكەی هەبووە، دواتر ئەو پارانە تااڵنكرا بێئەوەی بزانرێت 

ئایا سامانی تایبەتیە یان سامانی گشتی بووە، هەرچەندە ئەوە ئەگەرێكی الوازە. 

راستە كە خەلیفە عوسامن هەر لە سەردەمی جاهیلیەوە پیاوێكی دەوڵەمەند و 

هەبوو بوو، بەاڵم كەمی سامانەكەی لە رابردودا لەگەڵ سامانەكەی لەو كاتەی كە 

خەلیفە بوو بەراورد ناكرێت. هەریەك لە تەڵحە و زوبێر لە هەموو هاوەڵەكانی 

تر دەوڵەمەندتر و زیاتر لە نیعمەتدا ژیاون. )تەڵحە(ش لە دوای مردنی سامانێكی 

گوازراوەی جێهێشت كە بە بەهای )2.200( ملیۆن درهەم و )600( هەزار دیناری 

درهەم  ملیۆن  بە)30(  سامانەكەی  تێكڕاییش هەموو  بە  دەكرا،  مەزەندە  ئاڵتون 

مەزەندە كراوە. رۆژانە لە رێگەی موڵكەكانی لە عێراق كە بە )النشاشتج( دەنارسا، 

زیاتر لە )1000( درهەمی دەستدەكەوت، سااڵنەش بە تێكڕا )400 تا 500( هەزار 

درهەمی دەستدەكەوت. تەڵحە كەسێكی بەخشندە بوو، یارمەتی عەشیرەتەكەشی 

دەدا و سااڵنەش بڕی )10( هەزار درهەمی بۆ عائیشەی هاوسەری پێغەمبەری 

خودا دەنارد. لە كوفە خانویەك و لە مەدینە خانویەكی تری هەبوو كە لە گەچ 

و خشت و ساج دروستكرابوون. بەاڵم عەبدولڕەحامنی كوڕی عەوف، كە یەكێك 

بوو لە هاوەڵە پێشینەكانی سەرەتاى ئيسالم و كەسێكی سەرەكی ناو شورا بوو، لە 

دوای مردنی هەزار حوشرت و )3( هەزار سەر مەڕو )100( ئەسپ و رووبەرێكی 

دەشكێرنان.  پاچ  بە  كە  جێهێشت  ئاڵتونی  خشتێكی  چەند  بەراوو  زەوی  زۆری 

عەبدولڕەحامن موڵكێكی لە موڵكەكانی )بەنی نەزیر( لە كیدمە هەبوو بە )40( 

هەزار دینار فرۆشتی، كاتێك كە پێغەمبەر )د.خ( بەسەر كۆچبەراندا دابەشیكرد 

نرخێكی  بە  هەبووە،  تریشی  زەوی  پارچەیەك  هەروەها  كەوتووە،  ئەو  بەر 

هاوشێوە بە عوسامنی كوڕی عەفانی فرۆشتووە. لەوانەیە زوبێری كوڕی عەوام لە 

هەموان دەوڵەمەندتر بووبێت، چونكە بە تەنیا خۆی رۆڵی بانكی پارە دانراوەكان 

)ئەمانات(ی دەبینی، لێرەشەوە درك بە میكانیزمی دەوڵەمەندبوونی دەكەین، لە 

پاڵ وەرگرتنی قەرز لە خەزێنەی گشتی، چونكە پارە لێ قەرزكراوەكان لە موڵك و 
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سامانە گوازراوە و نەگوازراوەكان و پاڵپشتیكردنی دارایی پرۆسە بازرگانییەكاندا 

بەكاردەهێرنا. لە دوای مردنی زوبێر بڕی )2.200( ملیۆن درهەم گەڕێرنایەوە كە 

تر  سەرچاوەی  هەندێك  بەپێی  خایاند.  ساڵێكی  چەند  گەڕاندنەوەكە  پرۆسەی 

سامانەكەی زوبێری كوڕی عەوام بە زیاتر لە )35 یان 40 یان 51( ملیۆن درهەم 

باسی  كاتێك  دەكات  بەرپا  هەڵەیەك  ئەملەسعودی  من  رای  بە  كراوە.  مەزەندە 

بڕێكی كەم دەكات، چونكە زوبێر خاوەنی زۆرێك دارستان و زەوی و زار و )11( 

خانوو لە مەدینە و دوو خانوو لە بەرسە و خانوویەك لە كوفە و یەكێكی تر لە 

میرس بووە، جگە لە باخ و باخات لە نزیك مەدینە و هەندێك موڵكی تر لە كوفە 

و )الفسطاط( و ئەسكەندەریە. ئەو سامانەی بە هەموو شوێنێكدا دابەشببوو. 

بەاڵم  بوو،  دەوڵەمەند  كەمرت  لەوان  كە  وەقاس،  ئەبی  كوڕی  سەعد  هەروەها 

لە  خانوویەكی  و  دره��ەم  ه��ەزار   )250( بڕی  بە  سامانێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

)العقیق( هەبووە. ئەملەسعودی باسیدەكات كە هاوەڵە غەیرە قورەیشییەكان و 

زۆر مامناوەندییەكانیش سامانیان كۆكردۆتەوە: زەیدی كوڕی سابت كاتێك مردووە 

بە بەهای  پارە و دارایی  لە جێهێشتنی  ئاڵتون و زیوی زۆری جێهێشتووە، جگە 

لەو  لە مەدینە  لە دووری چەند میلێك  )املقداد(  دینار. هەروەها  )100( هەزار 

شوێنەدا كە بە )الجرف( نارساوە خانوویەكی خۆشی درووستكردبوو، كە ناوەوە 

كاتێك یەعلی كوڕی مونیە مرد بڕی  بە قسڵ و گەچ دروستكرابوو.  و دەرەوەی 

تری  موڵكی  و  لەالی خەڵك هەبوو، خانوو  زۆری  قەرزی  و  دینار  )500( هەزار 

بە میرات جێهێشت كە بایی )300( هەزار دینار بوو. تەنانەت عەبدوڵاڵی كوڕی 

مەسعود، كە یەكێك بوو لە سەحابە گەورەكان و لە هەژارەكان بوو، ماوەی دوو 

ساڵ عوسامن بێزاری كردو لە بەخشین بێبەشی كرد، بەاڵم لە دوای مردنی بڕی 

)90( هەزار درهەمی جێهێشت.  

كۆكردنەوە  بۆ  بوو  لەبار  زەمینە  تایبەتی  بە  عوسامن  خەالفەتی  سەردەمی 

لەو  بوو،  پشوودان  سەردەمی  چونكە  جۆرە،  لەو  سامانێكی  كەڵەكەكردنی  و 
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سەردەمەدا پارە و سامان زۆر و زەوەندە بوو بە چڕی كۆدەكرایەوە، ئەو ماڵ و 

سامانە كۆدەكرایەوە و خەرجدەكرا یان كۆدەكرایەوە و هەڵدەگیرا. بەاڵم عوسامن 

و  بازرگانییەكان  پرۆسە  ئازادكردنی  بۆ  هەڵكەوتوو  بارودۆخێكی  دەیەویست 

ئایدۆلۆژیایەك  خاوەنی  عوسامن  بكات.  فەراهەم  دەوڵەمەندبوون  و  بەكاربردن 

لە  نزیكە  كە  بكات«،  قازانج  با  لێگەڕێ   بیكات،  با  »لێگەڕێ   دەڵێت:  كە  بوو 

ئایدۆلۆژیای چێژ وەرگرتن و سودوەرگرتن. دەسەاڵتی لە رێگەی خۆشگوزەرانیەوە 

كوڕی  زەیدی  وەكو  بنب،  سودمەند  لێی  نزیكەكانی  كەسە  وایكرد  و  دەكرد  وێنا 

سابت و خزمەكانی ترى بە شێوەیەكی تایبەتی. لێرەوە ئەو تۆمەتە مەترسیدارە 

درووستبوو كە دواتر ئاراستەی كرا، واتە كاركردنی لەسەر خۆشویسنت و خزمخزمێنە 

و دابەشكردنی سامانی موسڵامنان بەسەر خزم و كەسوكارەكەیدا بە شێوەیەكی 

ئەو  رووبەڕووی  بەخۆبوونەوە  متامنە  و  دڵنیایی  بەوپەڕی  عوسامن  ناشەرعی. 

تۆمەتە بۆوە و وتویەتی: »من دەسەاڵتەكانم بە ئاراستەی یارمەتیدانی خانەوادە 

غەنیمەتەكانی  پێنجیەكی  منوونە  بۆ  بەكارهێناوە«.  موحتاجەكەم  و  گ��ەورە 

ئەفەریقیا كە دەكاتە )100 تا 200( هەزار دینار، بە مەروانی ئامۆزای بەخشیوە13. 

مەروان كە هەژارێكی قوڕەیشی بوو، بەو پارەیە خانوویەكی لە مەدینە بۆ خۆی 

درووستكردووە و كتوپڕ دەوڵەمەند بوو. بە هەمان شێوەش، عوسامن سەدەقاتی 

بە  داویەتی  بەخشندانە  شێوەیەكی  بە  بوو  درهەم  هەزار   )300( كە  )قضاعة( 

ئەلحەكەمی مامی. هەروەها بڕی )300( هەزار درهەم و )100( هەزار دیناری 

بەخشیوە بە ئەلحارس كوڕی ئەلحەكەم و زەیدى كوڕی سابت. عوسامن سامانی 

جارێكیان  خۆیشی  تەنانەت  نزیكەكانی،  و  گەورە  بنەماڵە  دەبەخشیە  زۆری 

دانەوەی  لە  پاشان  كردووە،  قەرز  املال(  )بیت  لە  درهەمی  هەزار   )500( بڕی 

دواكەوتووە یاخود نەیویستووە بیگەڕێنێتەوە بۆ )بیت املال(. ئەو بڕە پارانە زۆر 

13- بەاڵم بەشی هەرەزۆری گێڕانەوەی بەسەرهاتەكان باس لەوە دەكەن، كە عوسامن ئەو پێنجیەكەی 
بە عەبدوڵاڵی كوڕی سەعد كوڕی ئەبی سەرح بەخشیوە. الطربي، أنساب االرشاف، الپەڕە 25 و 28 و 52
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و بێشومار بوون، بە بەراورد لەگەڵ بەخشینی جێگیری ویالیەتەكان كە ئاستێكی 

زۆر كەمبووە و سااڵنە )200( درهەم بوو، ئەگەر بڕی بەخشینە دراوەكان زیاتریش 

بووبێت لە )3( هەزار درهەم تێپەڕی نەدەكرد. ئەوەی كە لە مەدینە دەگوزەرا 

ئەو بەخشینە بوو كە بە بەدرییەكان دەدرا و بە )5( هەزار درهەم دیاریكرابوو. 

گومانی تیا نییە كە راكێشانی سامان و پارە لە )بیت املال( زۆر یارمەتیدەر بووە 

بۆ پێكەوەنانی سەرمایە و كڕینی زەوی و زارو ئەنجامدانی سەودا بازرگانییەكان. 

بیستامن كە هەندێك لە هاوەاڵن رۆڵی بانكی سامانی دانراوییان بینیوە، ئەوانە 

دەشتەكیەكانەوە  كۆچەریە  پێچەوانەی  بە  كە  ئەوانەی  بوون،  قورەیشییەكان 

پێشینەیان هەبوو لەگەڵ هەموو شتێكدا كە پەیوەندی بە بازرگانی یان سەروەت 

و سامانەوە هەبووە، بۆیە شتێكی سەیر نییە كە ئەوەندە زۆر دەوڵەمەند بووبن. 

لەوانەیە بۆ لێكدانەوەی دەوڵەمەندبوونێكی ئاوەها، پرۆسەی گۆڕینەوەی زەوی و 

زار بە بەرباڵوی هەبووە كە عوسامن فەرمانی لەسەری داوە و هانی پەیڕەوكردنی 

داوە. زەوی و زارەكانی عێراق، كە بە بەپیتی و بەها كشتوكاڵیە بااڵكەی نارساوە، 

بەسەر دوو بەشدا دابەشكراوە: زەوی خەراج كە بەشی هەرە گەورەی دەگرتەوە 

مەدینە  بەخشینی  پێدەچێت  و  عێراق  بەخشینەكانی  دارای��ی  پاڵشتی  بۆ  و 

بۆ  هەردووكیان  كە  )الفيء(  و  )الصوايف(  زەوییەكانی  هەروەها  بەكاردەهێرنا، 

شەڕكەرانی لەشكری قادسیە و جەلەوال دەگەڕێتەوە و لەالیەن نوێنەرەكانیانەوە 

االیام( بەڕێوە دەبران و لە دەستكەوت و زێدە قازانجەكانیان بەشیان  لە )اهل 

شەڕە  لە  بەشدارییان  كە  ئەوانەی  مەدینە  خەڵكی  پێیوابوو  عوسامن  دەدان. 

گەورەكانی وەك قادسیەدا كردبوو بۆ فەتحكردنی عێراق، هەرچەندە لە حیجاز و 

مەدینە نێشتەجێبوون، بەاڵم بەشی خۆیان لەو زەوییانەدا هەیە، ئەوەبوو بیری 

كردەوە ئەوانەی كە لە دورگەی عەرەبی، واتا لە حیجاز و یەمەن و حەزرەمەوت 

زەوی و زارییان هەیە، دەتوانن بەشەكانیان بە بەشی خەڵكی مەدینە بگۆڕنەوە، 

)الفيء( لە عێراق. بەمشێوەیە ئەوانە لە بەرامبەر  واتا بە زەوی و زاری خەراج 
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بەشداریكردنیان لە شەڕەكانی فەتحدا لە دورگەی عەرەبی بوونە خاوەنی زەوی 

و زار، لە خەیبەر، تائیف، یەمەن و حەزرەمەوت. لە بەرامبەریشدا، ئەوانەی تر 

زەوی و زاری عێراق بەدەست دەهێنن، لە جیاتی موڵكەكانیان لە دورگەی عەرەبی 

كە دەیانەویست گۆڕینەوەیان پێبكەن. 

لە راستیدا ئەم بابەتە بووە هۆی پێكەوەنانی موڵك و سامانێكی زۆر لە عێراقدا 

بۆ ئەوانەی كە خاوەنی شتێكی ئەوتۆ بوون لە دورگەی عەرەبی یان تەنانەت لە 

بەرژەوەندی ئەوانەشدا بوو كە تەنیا خاوەنی دارایی بوون. بەو شێوەیە تەڵحە 

بەرامبەر  لە  فورات  خاكی  سەر  ناوچەی)النشاشتج(ی  لە  سامانەكەی  و  موڵك 

تەڵحە  كە  دەكرێت  ئەوەش  بۆ  ئاماژە  دەستكەوت.  خەیبەر  زارەكانی  و  زەوی 

داهاتێكی رۆژانەی هەزار درهەمی لەو موڵكە چنگ دەكەوت. هەروەها مەروانی 

كوڕی ئەلحەكەم موڵكی دارستانەكانی رووباری نەهرەوانی بەدەستهێناوە، دوای 

بەخشیوە.  پێی  عوسامن  كە  داوە  پارەیە  لەو  كاش  پارەی  بە  نرخەكەی  ئەوەی 

تەڵحە سەحابیەكی گەورە و دیار بوو بەهۆی ئەو موڵكانەیەوە زۆر دەوڵەمەند 

شێوەی  لە  شتێكی  هەموو  بوو  خەلیفە  ئامۆزای  كە  مەروان  هەروەها  ببوو. 

بەخشیندا پێدراوە. جیاوازیەكە لەوەدا بەدیدەكرێت كە هەردووكیان لە مەدینە 

ببنە خاوەنی موڵك  لە عێراق  لەبەردەمیان كە  نەبوو  دەژیيان، بەاڵم ئەوە رێگر 

سەرۆك  وەك  وەرگرتووە،  لەوە  سودیيان  هەبوون  تریش  خەڵكانی  سامان،  و 

عەرەبی  دورگەی  لە  سامانیان  و  موڵك  و  بوون  كوفە  نیشتەجێی  كە  هۆزەكان 

منوونە  بۆ  دەبەخشی،  بابەتەكان  بە  وردتری  شێوەیەكی  پرۆسەیە  ئەو  هەبوو. 

)الصوايف(،  و  زارەكانی خەراج  و  بارودۆخی زەوی  نێوان  لە رووی جیاكردنەوەی 

بۆیە روونكردنەوەی ئەو بابەتە بۆ ئەوانە قورس بوو كە سودییان لێ وەرگرتووە، 

بابەتەكانی لە ناڕوونیەك دەرهێنا كە توانرا كەڵكی لێوەربگیرێت. چەند  چونكە 

سەرگوزشتەیەكی تر ئەوە نیشاندەدەن كە )اهل االیام( بە شێوەیەكی تایبەتی لە 

بەرامبەر قوڕەیشییەكاندا رق و كینەیان دەردەبڕی، چونكە بەوە تۆمەتبار دەكران 
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كە دەیانەوێت دەست بەسەر زەوی و زارەكانیاندا بگرن. تەقینەوەی ئەو جۆرە 

رق و كینەیە لە ئەنجامدا دەبوو دۆخەكە بگاتە ئاستی ئەو كێشەو ئاڵۆزییانەی كە 

لە ساڵی)33ی كۆچی/654ی زایینی(دا لە كوفە لە دژی سەعیدی كوڕی ئەلعاس 

روویاندا. 

گوژمی هێزی هەستەوەری ئیسالمی
پرسەكان زۆر سانا دەبنەوە كاتێك دەوترێت خەالفەتی عوسامنی كوڕی عەفان بۆ 

شەش ساڵی خۆش و ئارام و شەش ساڵی ناخۆش و ئاڵۆز دابەشبووە. لە راستیدا، 

خەالفەتی  دووەمی  نیوەی  لە  تەنیا  دژایەتیكردن  و  تانەلێدان  كە  ئەوەی  لەبەر 

ئەو  گ��ەورە،  هەرایەكی  بوونە  تاكو  بوون  گەورەتر  و  سەریانهەڵدا  عوسامن 

بیرۆكەیەی كە دەڵێت عوسامن لە سوننەتی پێشخۆی دابڕابوو پێچەوانەی روحی 

منوونەش  كردبوو.  چەكەرەی  زووتر  زۆر  سەردەمێكی  لە  دەجواڵیەوە،  ئیسالم 

ئەوەیە كە تەنیا لە دوای ساڵێك بەسەر بەیعەتپێدانی وەكو خەلیفە، )الولید بن 

سەعدی  لەجێی  كوفە  سەرپەرشتیاری  وەكو  بوو،  برای  دایكیەوە  لە  كە  عقبة( 

بە  باوەڕی  درەنگ  )الولید(  دەوترێت  وەلحاڵ  دایمەزراند.  وەقاس  ئەبی  كوڕی 

بردوون،  ناوی  )الطلقا ء(  بە  پێغەمبەر  كە  لەوانەی  یەكێكیشە  و  هێناوە  ئیسالم 

ئازادكراون.  و  بوردراوە  لێیان  مەككەدا  بەسەر  دەستگرتن  دوای  لە  كە  ئەوانەی 

قورئان بە شەخسی وەكو فاسق وەسفیكردووە، واتا لە دەقی قورئاندا بەو پیاوە 

نارساوە كە متامنە بە قسەكانی ناكرێت، بەاڵم لە كوفە شوێنی سەعدی گرتەوە 

بوو.  قادسیە  شەڕی  پاڵەوانی  و  دیارەكان  و  گەورە  هاوەڵە  لە  بوو  یەكێك  كە 

)24ی  ساڵی  لە  كە  )الولید(  دامەزراندنەی  ئەو  راشكاوی  بە  دەڵێت:  )البالذري( 

كۆچی(دا بوو، كاردانەوەیەكی خراپی هەبوو. لە دوای تێپەڕبوونی ساڵێك، واتا لە 

ساڵی )25ی كۆچی/646ی زایینی(دا عەبدوڵاڵی كوڕی سەعد كوڕی ئەبی سەرح 
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كوڕی  عەمرو  لەجێی  بوو،  عوسامن  شیری  برای  و  ئامۆزا  ترو  ئومەوییەكی  كە 

ئەلعاص بە والی میرس دایمەزراند. هەرچەندە عەمرو هاوەڵێكی پێشینە نەبوو، 

بەاڵم دوو ساڵ لەپێش فەتحی مەككەدا بۆ مەدینە كۆچی كرد و بە شێوەیەكی 

باش پەسەندكراو بوو، سەركردایەتی چەند هێزێكی كرد كە پێغەمبەر ئاراستەی 

یەكێك  عەمرو  ببوو.  ئاوێتە  ئیسالمیدا  رێبازی  لەگەڵ  تەواوەتی  بە  و  دەكردن 

لە  لە سوریا و فەلەستین،  ئیسالمی  لە سەركردە متامنەپێكراوەكانی سوپای  بوو 

كارەكانیەوە  بەهۆی  بینی.  سەركردایەتی  رۆڵی  میرس  و  فەلەستین  فەتحكردنی 

یەكێك بوو لە كەسایەتیە گەورەكانی ئیسالم، هەروەكو خالیدی كوڕی وەلید. لە 

بەرامبەریشدا باسی ئەوە دەكرێت كە پێغەمبەر بڕیاری خوێنڕشتنی عەبدوڵاڵی 

كوڕی سەعدی راگەیاندووە، چونكە ئیدیعای ئەوەی دەكرد كە دەتوانێت ئایەتی 

مەحكەم وەكو ئایەتەكانی قورئاىن پیرۆز بڵێت. 

لە ساڵی )27ی كۆچی/648ی زایینی(دا غەزای ئەفەریقیا روویدا، بە دیاریكراویش 

مەروانی  بەخشیوەتە  غەنیمەكانی  پێنجیەكی  عوسامن  كە  بوو  ساڵەدا  لەو 

پێنجیەكانەی كە  ئەو  یان عەبدوڵاڵی كوڕی سەعد،  ئامۆزای،  ئەلحەكەمی  كوڕی 

عوسامن  پێدەچێت  وا  بڕوات.  املال(  )بیت  خەزێنەی  بۆ  شەرع  بەپێی  دەبوو 

دوورخستنەوەی  بڕیاریداوە  داوە،  بڕیارێكی  چەند  خەلیفە  بە  بوونی  دوای  لە 

ئەلحەكەمی مامی عوسامن و منداڵەكانی بۆ تائیف كە پێغەمبەر بۆی دەركردبوو، 

هەڵبوەشێنێتەوە. ئەلحەكەم كوڕی ئەبی ئەلعاص یەكێك بوو لەو قوڕەیشيیانەی 

دژایەتی پێغەمبەری كردووە، تەنانەت لە دوای كۆچكردنیشی بۆ مەدینە، لەسەر 

بۆ  دوورخستنەوەی  بابەتی  لێرەوە  ئیرت  بووە،  بەردەوام  پێغەمبەر  بە  گاڵتەكردن 

تائیف دەستیپێكردووە، كە دواتر نە ئەبوبەكر و نە عومەر زاتی ئەوەیان نەكردووە 

ئەو بڕیارە بشكێنن. بەاڵم عوسامن هێنای دایمەزراند و كردی بە سەرپەرشتیاری 

و  پێبەخشی  زۆری  پارەی  بڕی  و  )قضاعة(  باجەكانی  و  كۆكردنەوەی سەدەقات 

لە  عوسامن  هەروەها  دەكرد.  نوێژی  گۆڕەكەی  لەسەر  ئاشكرا  بە  مرد  كاتێكیش 
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ساڵی )29ی كۆچی/649ی زایینی(دا عەبدوڵاڵی كوڕی عامری بە سەرپەرشتیاری 

بەرسە دامەزراند، لە جیاتی هاوەڵی بەناوبانگی پێغەمبەر ئەبو موسای ئەشعەری. 

كە  بوو  ئەوە  كەموكورتی  تەنیا  بوو  ئومەوی  كەسێكی  عامر  كوڕی  عەبدوڵاڵی 

تەمەنی بچوكبوو. بەپێی سەرچاوەكان ئاشكرایە عوسامن لە زووەوە دەستیكردووە 

بەاڵم  بەخشینەكانی،  و  پێویستی  دابینكردنی  بۆ  املال(  )بیت  پارەی  بردنی  بە 

پێدەچێت لە رێگەی قەرزكردن لە )بیت املال( ئەو كارەی كردبێت. 

بیرهێنانەوە  بۆ  كرایەوە  رووبەڕووی  رەخنە  و  تانەلێدان  زۆری  بەشێكی  كەواتە 

یان  یەكەم،  ساڵی  بۆ شەش  ریشەكانی  و  رەگ  كە  گشتی،  رای  ئاراستەكردنی  و 

بیرۆكە  ئەو  پێچەوانەی  بە  و  بەو شێوەیە  دەگەڕێتەوە.  سەرەتای خەالفەتەكەی 

لە  عوسامن  هەڵسوكەوتەكانی  دەكەن،  بۆ  ئاماژەی  سەرچاوەكان  پێكهێرناوەی 

ئاراستەیەكی  بە  نەبینی  خۆیەوە  بە  كتوپڕی  گۆڕانێكی  دیاریكراودا  كاتێكی 

دیاریكراو بەرەو بیدەعە كە پێویست بەوە بكات لەسەری لۆمە و مەاڵمی ئاراستە 

بكرێت، بەاڵم رای گشتی بە شێوەیەكی چاوەڕواننەكراو لە سەرەتای ساڵی )29 

یان 30( كۆچی بێزاری و ناڕەزایی لە بەرامبەری خۆی نیشاندا، هەروەها رووداوە 

نەبوون.  لێبوردن  جێگەی  و  وەرگرت  خۆیان  رێڕەوەی  و  ئاراستە  بچوكەكانیش 

كەواتە پێویستە جیاوازی بكرێت لە نێوان كردەوەكانی عوسامن بە درێژایی ماوەی 

خەالفەتەكەی، كە هەر لە سەرەتایەوە تاكو كۆتاییەكەی لەژێر كاریگەری هەمان 

سیاسەتدا بوو، هەروەها لە نێوان ئەو توڕەیی و ناڕەزایەتیەی كە لێی كەوتەوە، 

كە لە سەرەتاوە شەرمنانە بوون، بەاڵم لە شەش ساڵی كۆتایی دەسەاڵتەكەیدا بە 

زەقی دەركەوت، بە تایبەتی لە دوایین دوو ساڵی خەالفەتەكەیدا، واتا لە ساڵەكانی 

رای گشتی  كاتەدا  لەو  لوتكە.  گەیشتە  زایینی(دا  كۆچی/654-655ی  35-ی   34(

خوێندنەوە و هەڵسەنگاندنی خۆی بۆ هەموو خەالفەتەكەی عوسامن كرد و یەك 

بە یەك هەڵەكانی بیرهێنایەوە تا گەیشتە ئەوەی كرایە كۆمەڵێك تانە و تۆمەت 

كە رووبەڕووی كرایەوە، بەاڵم بێئەوەی هەرگیز بگاتە پێدانی یەك دەستەواژەی 
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كورت و پوخت بۆ تۆمەتباركردنی. ئەوەبوو دواتر چەند تانەیەكی ئاراستە دەكرا 

كە  خۆی  بەرگەی  لەو  جگە  قورئان  بەرگەكانی  سوتاندنی  بە  فەرمانیداوە  وەك: 

سەپاندبووی، ئەلحەكەمی گێرَایەوە كە پێغەمبەری خوا دووری خستەوە، كەسانی 

تایبەتی  بە  دادەمەزراند،  سەرپەرشتیاران  و  والیەكان  پۆستی  لە  نەوجەوانی 

ئەوانەی لە بنەماڵەی خۆی بوون، دیاری و بەخشی بە خانەوادەكەی داوە، سامانی 

عێراقی  زەوییەكانی  ببێت،  دەوڵەمەند  تاوەكو  بردووە  موسڵامنان  خەزێنەی  لە 

لە  دابڕانی  بە  كراوە  تۆمەتبار  هەروەها  دابەشكردووە.  كەسدا  هەندێك  بەسەر 

شەریعەتی  لە  الدانی  و  پێشینخۆى  خەلیفەی  هەردوو  و  پێغەمبەر  سەردەمی 

ئیسالم و حوكمەكانی. 

رێكخستنی ئەو تانە و تۆمەتانە لە شێوەی پڕوپاگەندەی ژیرانە بۆی هۆنرایەوە، 

تایبەتیش  بە  باڵوبۆوە،  ئیسالمیدا  واڵتانی  هەموو  بە  دەنگۆكان  ئاستەی  ئەو  تا 

لە كوفە و میرس زۆر دەنگیاندایەوە، تاوەكو لە ساڵی )35ی كۆچی/655-656ی 

زایینی( كار گەیشتە ئەوەی هێرشبكرێتە سەر مەدینە و كوشتنی خەلیفە عوسامنی 

لێبكەوێتەوە، كە بۆ خۆی بریتیبوو لە لەسێدارەدانێكی راستەقینە. 

خۆی  شوێنی  ئیسالمدا  دڵی  لەناو  ناچونیەك  و  دووفاق  بونیادێكی  راستیدا  لە 

زیادەڕۆییكردنی  خەلیفەوە،  لەالیەن  بنەماڵەكەی  هەاڵوێردكردنی  ك��ردەوە، 

لەڕووی كارئاسانیكردن و رێگەخۆشكردنی بۆ ئومەوییەكان، بە كورتی سیاسەتێكی 

شاهانە و بنەماڵەویستی پەیڕەو كرد، كە زۆرجار پێچەوانەی ئەو سوننەتە نوێیە 

الیەكی  لە  دایامنەزراند.  پێشوو  و هەردوو خەلیفەی  پێغەمبەر  كە  بوو،  بەهێزە 

ترەوە، هەڵكشانێكی بەهێزو قوڵبۆوەی هەستی ئیسالمی سەریهەڵدا كە هەندێك 

الیەنی كۆمەاڵیەتی بانگەشەیان بۆ بەرجەستەكردنی دەكرد. بە شێوەیەكی گشتی 

لە الیەك دەكرێت بابەتەكە بگەڕێرنێتەوە بۆ ملمالنێیەك لە نێوان نوێكردنەوەی 

پەیوەندی و وابەستەییەكانی خوێن و گەڕانەوە بۆ داب و نەریتەكانی سەردەمی 

جاهیلی، هەروەها هەوڵدان بۆ چەسپاندنی دەسەاڵتێكی شەخسی و پاوانخواز، 
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رێگەی  لە  كە  ئیسالمی  هۆشیاریەكی  لەدایكبوونی  بۆ  تریشەوە  الیەكی  لە 

و  ئیسالمی  سەركێشی  مێژووی  و  قورئان  دەكرد:  بەهێز  خۆی  سەرچاوەوە  سێ  

پێوەرەكانی سەردەمی حوكمی ئەبوبەكر و عومەر. خودی ئیسالم لە دژی عوسامن 

بووە، هەر ئیسالمیش بوو كوشتی. 

ویژدانی  لەناو  ناواخن  ئیسالمی  بۆ  بوو  سەركەوتنێك  عوسامن  خەلیفە  كوشتنی 

عەرەبیدا، سەركەوتن بوو بەسەر پاشاموەكانی جاهیلیەتدا كە لە لقێكی قورەیشدا 

بەرجەستە ببوو، واتا ئومەوییەكان و پیاوەكەیان )عوسامن(. پێدەچێت لێكدانەوەی 

قەیرانە گەورەكە وەك ملمالنێ  لە نێوان بنەمایەكی كۆچەری دەشتەكی كە مردنی 

نوێنەرایەتیان  عوسامن  بكوژانی  كە  دەكرێت  پێشبینی  و  لێكەوتەوە  عوسامنی 

كردووە و لە نێوان بنەمایەكی بەرجەستە بوو لە كەسێتی عوسامندا، هەڵەیەكی 

باو بێت. هەروەك عەبدولعەزیز ئەلدوری لە دوای ئەوانی تر لە كتێبی )مقدمە 

پێویستبوو  راستیدا  لە  باسیكردووە.   1960 چاپی   - االس��الم(  صدر  تاریخ  فی 

بوو  پێشوەخت  وێناكردنێكی  عوسامن  سیاسەتی  كە  بێت،  راست  پێچەوانەكەی 

كاتەی  ئەو  واتا  دەگوزەرێت،  ئومەوییەكاندا  لەگەڵ  داهاتوودا  لە  ئەوەی  بۆ 

دەگەنە سەر كورسی دەسەاڵت: دەستگرتن بەسەر دەسەاڵتی خەالفەتی ئیسالمی 

نەكردووە،  پەیڕەو  ئیسالمەتیەكەی  باشی  بە  كە  بنەماڵەیەك  بەرژەوەندی  بۆ 

بناغەیەكی  لەگەڵ  بوو،  دیار  پێوە  ئیسالمی  دژەیەتیكردنی  ئاسەوارەكانی  بەڵكو 

پادشایانە لەگەڵ دابەشكردنی سامان و دەستكەوتەكان و هاندانی هێزە عەرەبيە 

كالسیكییەكان لە توێژی خانەدانانی هۆزەكان و نسكۆی بژاردەی ئیسالمی، ئەگەر 

لە هاوەاڵن بن یان لە قورئانخوێنان بن. بە واتایەكی تر، ئەوەی وایكرد لە دواییدا 

نوێنەرانی رەوتی ئیسالمی لە دژی یەزیدی كوڕی موعاویە راپەڕن، هەمان ئەو 

و  كوفە  و  میرس  هەڵگەڕاوەكانی  راپەڕینی  لەپشت  كە  بوون  ئامانجانە  هۆكارو 

میراتی  سەر  »هەڕەشەكانی  راپەڕین:  عوسامن  دژی  لە  كاتێك  بوون  بەرسەوە 

بە  بەاڵم  كوژرا،  و  كە عوسامن سەرنەكەوت  ئەوەبوو  ئەوەی روویدا  ئیسالمی«. 
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پێچەوانەی ئەوەوە ئومەوییەكان بەسەر نەیارەكانیاندا سەركەوتن. 

هاوسەنگی  گۆڕانی  بە  دەكرێت  كە  دەردەكەوێت،  گەورەكە  جیاوازیە  لێرەوە 

سەردەمە  لەو  ئیسالمی  ئیمپراتۆریيەتی  كە  پێیەی  بەو  لێكبدرێتەوە،  هێزەكان 

پادشایەتی.  بنەمای  پەیڕەوكردنی  بە  هەبووە  پێویستی  زیاتر  داه��ات��ووەدا 

و  ئیسالمی  پیاوێكی  خۆی  بۆ  عوسامن  هەیە:  تریش  گ��ەورەی  جیاوازیەكی 

سەحابیەكی لەپێشینە بوو، بەو پێیەش خاوەنی شەرعیەت بوو كە نەدەكرا تانەی 

یان  بیكات  ئەوەی عوسامن هەوڵیدا  بكرێت  پێشبینی  بەاڵم دەكرێت  لێبدرێت، 

كردوویەتی بابەتیيانە بوو، پاشان موعاویە كە سیستمی قورەیشی/ پادشایەتی بە 

ئەو  بەدیبێنێت. بەاڵم  پێبدات و  توانی درێژەی  بنەمای پشتاوپشت سەپاندووە، 

هەنگاوە )5( ساڵ شەڕێكی ناوخۆیی ترسناكی لێكەوتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

بوونی ئۆپۆزسیۆنی بەردەوام لە سەردەمی ئومەوییەكان، توانایی و بەردەوامێتی 

بنەمای ئیسالمیی نیشانداوە، ئەو بنەمایەی كە تەنیا لە كۆتاییدا نەبێت هەرگیز 

سەركەوتوو نەبوو، هەرچەندە بە شێوەیەكی بەردەوام ئامادەگی هەبوو. لەبەر 

ئەوەی لە سایەی بارودۆخێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو و لەژێر گوشاری هەندێك 

بە  دژ  نەیارو  ئیسالمی  بیرۆكەی  دیاریكراودا  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  هۆكاری 

پادشایەتی و خزمخزمێنە و توندوتیژی لە كوفە، الفسطاط، میرس، بەرسە و مەدینە 

سەریهەڵدا، ئایا مانای وایە كە كێشەكە پەیوەندی بە قەیرانێكی بونیادی حەمتیەوە 

هەبووە، یان لە هەموو بارێكدا بە جۆرێك لە جۆرەكان هەر سەریهەڵدەدا؟ 

ئاشكرایە كە ئەوان گلەییان لە عوسامن لەوەدا نەبووە كە وازی لە ئەسحابەكان 

هێنا راپەڕن، هاواری )أيب ذر( هاوارێك بوو لە بیابان، بەاڵم دەاللەتەكەی لە تانە 

و تەشەرەكانی تردا بەرجەستە بوو، هەروەها گلەییان لەوەدا نەبوو كە عوسامن 

خانەدانەكانی دەستوااڵ كرد تاوەكو موڵك و سامانی تایبەتیيان پێكەوە بنێن، یان 

لەناو  راستیەكەی  نەبوون.  یەكالكەرەوەكان  تەشەرە  و  تانە  لە  ئەوانە  النیكەم 

لە  كۆمەاڵیەتی  هێزێكی  چەند  بوو،  درووستبووندا  لە  كە  ئیمپراتۆریەتەدا  ئەو 
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 ، راستە  ئەمە  ناحەزیش هەبوون،  و  ناكۆك  بوون و هەندێك هێزی  هەڵچووندا 

بەبێ  گومان هێزە  پێشبینی بكرێت.  یەكەمینجار  بۆ  مانایەی كە  بەو  بەاڵم نەك 

بوو  ئیسالم  بەڵكو هێزی  نەبوو،  كاریگەرە هێزی هۆزایەتی و عروبی  هاندەر و 

لەالیەن ئەوانەوە ئاراستە دەكرا كە هەڵوێست و شەرعیەتی خۆیان بە هەرەمی 

ئیسالمەتیەوە گرێدابوو. شۆڕش لە دژی عوسامن شۆڕشێك بوو لەپێناو پاراستنی 

ئەو سیستمە ئیسالمیەی كە عومەر دایمەزراند، شۆڕشێك لە دژی گۆڕانكاری بوو، 

بە  گۆڕانكاری  و  بێت  سیستمەكە  الی  بەهاكان  و  بیروباوەڕ  كاتێك  تایبەتی  بە 

پێچەوانەوە لە بەهاكان بەدەر بێت. 

لە  دەرك��ەوت،  سەرەتايی  واتای  بەپێی  ئیسالمی  سوننەی  بیری  هێزی  لێرەوە 

نوسێرنا،  بیدعەوە  بیرۆكەی  بە  كە  درووستبوو  رقلێبوونەوەیە  ئەو  بەرامبەریشدا 

كە بە دیاریكراوی لە سەردەمی عوسامندا دەركەوت. راپەڕیوەكان بە عوسامنیان 

دەگوت: »تۆ گۆڕاوی«. سیستمی ئیسالمی سیستمێكی تەواو دیاربوو، شەرعیەتی 

لە گۆڕانێكی شۆڕشگێڕانەی زەبەالحەوە وەرگرت كە هەموو سیستمی جاهیلیەت 

الیەنگری  كە  كرد  ژێ���رەوژوور  قۆناغەی  بەو  سەر  گوتارەكانی  سەرجەم  و 

دوژمنی  »كاتێك  دەیانگوت:  ئەوان  دەكرد.  سەردەمەیان  ئەو  بیروباوەڕەكانی 

ئیسالم  نیعمەتی  یەكرتى،  برای  كردە  ئێمەی  و  هات  ئیسالم  بووین،  یەكرتی 

گەورەیە لەسەرمان، بەاڵم جاهیلیەت پڕى بوو لە ستەم و شەڕەنگێزی«. هەموو 

پەیامی  و  لێناوین  رێزی  »خوا  دەیانگوت:  یان  كۆكبوون،  ئەوە  لەسەر  خەڵكی 

محەمەدی بۆ ناردین«. ئەم گوتارە الیەنی سیاسی/ئەخالقی نیشاندەدات، زیاتر لە 

نیشاندانی الیەنی غەیبی )یەكتاپەرستی(: گەلێكی یەكگرتوو كە فەرمان بە چاكە 

دەكات، گەلێك خودا لە سایەی ئیسالمدا كردیە میراتگری نەتەوەكان، گەلێك كە 

لە رابردوودا بێزراو بوو، بەاڵم ئیمڕۆ گەلێكی خۆشەویستە، هەر گەلی خودایە. 

جاهیلیەت  سەردەمی  بۆ  پەیوەستبوونێك  هەموو  بەسەر  راستی  بە  ئیسالم 

سەركەوت، بەاڵم كاتی پێویست بوو تاكو سەرلەنوێ  بگەڕێتەوە سەر گۆڕەپانەكە، 
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راستە  داهاتوودا  قۆناغی  لە  ئومەوییەكان  دەستی  لەسەر  دیاریكراویش  بە 

لە  پاشان  حیجاز  لە  سەرەتا  و  بنێت  بونیات  دەوڵەت  ئەوەی  بۆ  پێغەمبەر  كە 

لە  ئ��ەوەش  بۆ  یەكبخات،  ئومەت  هەموو  ویستی  عەرەبی  دورگ��ەی  هەموو 

پالنەكەیدا هەندێك گەڕانەوەی بۆ رابردوو تیادا بوو، بۆ منوونە هەندێك خەاڵت و 

دەستكەوتی دەبەخشیە ئەو قوڕەیشیيانەی كە تازە دەبوون بە ئیسالم، هەروەها 

لە رێگەی دانانیان لە هەندێك پۆست و پلەدا بەسەری دەكردنەوە، چونكە بەڵێنی 

ژێر  بۆ  دەشتەكییەكان  كۆچەریە  هێنانی  بۆ  دابوو  هۆزەكان  خانەدانەكانی  بە 

سایەی ئایینی ئیسالم. هەروەها ئەبوبەكریش سەركردایەتیكردنی سەربازی گرنگی 

بە قوڕەیشییەكان سپارد، بە تایبەتیش بە ئومەوییەكان. 

بەرەنگاربوونەوەی  پێغەمبەرایەتیدا  سەردەمی  كۆتایی  لە  ئومەوییەكان  بەاڵم 

و  ئەرك  كە  ئەوانەی  تایبەتی  بە  نەدەدا،  نیشان  ئیسالمدا  بەرامبەر  لە  توندییان 

وەرگرتووە،  ورەبەرز  و  دڵسۆز  و  باش  موسڵامنانی  وەكو  گرنگیان  بەرپرسیارێتی 

بۆ منوونە وەك یەزیدی كوڕی ئەبو سوفیان و موعاویەی برای. بەاڵم ئەوەندەی 

بەوێدا  هەڵگەڕانەوە  بزاڤی  كە  ئەوەیە  هۆزەكانەوە،  سەرۆك  بە  پەیوەندیدارە 

تیادا كرد هەموو هیواكانیان  بەشدارییان  كە  ئەوانەی  گوزەری كردووە، النیكەم 

وەكو  ئەبوبەكر  لە  زیاتر  عومەر  لەدەستداوە.  بااڵ  پۆستی  پلەو  وەرگرتنی  بۆ 

كوڕی  عوبەیدەی  ئەبو  دەركەوت،  ئیسالم  لە  سەرسەخت  توندو  بەرگریكارێكی 

پێگەی  شوێنێكدا  هەموو  لە  و  دانا  وەلید  كوڕی  خالیدی  شوێنی  لە  جەراحی 

ئەسحابەكان و ئەهلی ئیسالم سەپاند، هاوكات وەكو سەركردەیەكی راستەقینەی 

هەموو گەلی عەرەب دەركەوت. عومەر بوو كە سیستمی ئیسالمی بۆ كۆمەڵگەی 

ئیسالمی هەڵكەوتوو لە ئەنجامی فەتح دامەزراند، ئەو سیستمەی لە ریزبەندی 

پلەی جیهادی و پلەو پۆستی سەرپەرشتیاران و والیەكاندا زۆر ورد بوو. بۆ ئەو 

كارانە موسڵامنە دیارو گەورە غەیرە قوڕەیشیيەكانی بەالوە باشبوو، كە هەروەك 

بنەچەیەكی  لە  نەبوو،  گرنگیان  خێڵەكی  پێگەیەكی  هیچ  ومتان  سەرەتاوە  لە 
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ئەشعەری،  موسای  ئەبو  یارس،  كوڕی  عەماری  وەك:  بوون  بچوك  كۆمەاڵیەتی 

لە:  بریتیبوون  سەربازییەكانی  سەركردە  هەروەها  مەسعود.  كوڕی  عەبدوڵاڵی 

ئەبو عوبەیدە كوڕی جەڕاح، سەعد كوڕی ئەبی وەقاس، حوزەیفە كوڕی یەمان، 

نوعامنی كوڕی موقرین، عوتبەی كوڕی غەزوان. ئەمانە هەموویان جگە لە یەكەم 

و دووەمیان لە هاوەاڵنی پلە دوو بوون و پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی بچوك و ئاساییان 

هەبوو. 

لە سایەی سیستمی خەالفەتی عومەردا شوێنێك بۆ خانەدانەكانی خێڵ و هۆزەكان 

نەبوو، بەڵكو تەنیا خانەدان، خانەدانە موجاهیدەكانی ئیسالم بوون. لە نێوان ئەو 

ئەرستۆكراتە قورەیشیيانەش كە لە دوای فەتح بە زۆر ببوون بە ئیسالم، عومەر 

تەنیا یەزید و موعاویەی كوڕی ئەبو سوفیانی بەكارهێنا و ئەركی پێسپاردن. كەواتا 

سەردەمەدا  لەو  بووە.  ئیسالم  ئاڵتونی  سەردەمی  عومەر،  خەالفەتی  سەردەمی 

سیستمی  و  ئومەت  وەك  كۆمەاڵیەتی،  سیستمی  وەك  بیروباوەڕ،  وەك  ئیسالم 

كە  ئیسالمی  فتوحاتی  فراوانبوونی  بەاڵم  بوو.  دامەزراو  و  بەرجەستە  بەهاكان 

بەردەوامی  سەركەوتنی  كرد،  ئیسالمی  سوپاكانی  سەركردایەتی  خوراسان  تاكو 

بەدیهێنا، غەنیمە بە شێوەیەكی بێشومار كۆكرایەوە. هەموو ئەمانە هۆكار بوون 

بۆ قووڵكردنەوەی هەستی ئیسالمی و باڵوكردنەوەی ئەو بیرۆكەیەی كە دەڵێت: 

سەركەوتن بەشێكە لە پشتیوانی خودا. هەمووان لەژێر چەتری سیستمی عومەرى 

كوڕی خەتابدا كۆبوونەوە، لەپێشیانەوە لەشكر )املقاتلة(. لەگەڵ ئەمەشدا، ئەو 

سیستمە زۆر پێداگری دەكرد لەسەر بەها بااڵكانی ئەو سەحابانەی كە ئیسالمیان 

كە  ئەوەی  لەسەر  پێداگریدەكرد  ئەسحابەكان  لەالی  عومەر  خودی  پێگەیاند. 

بۆیە  دەكرێت،  تەماشایان  پێشەوا  و  سەركردە  وەكو  بەدواوە  ئێستا  لە  ئەوان 

ئەسحابەكان  رێكبخەن.  بناغەیە  ئەو  لەسەر  هەڵسوكەوتیان  و  رەفتار  دەبێت 

كە  پێشینەكان  ئەسحابە  لە  ژمارەیەك  لە  باڵوبوونەوە، جگە  ویالیەتەكاندا  بەناو 

كۆدەبوونەوە  دەوریان  لە  باڵوبوونەوە. خەڵكی  زیاتر  مردنی  دوای  لە  ئەوانیش 
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و وایان لێدەكردن هەستبكەن كە ئەوان سەركردەی ئاسایی ئوممەتی ئیسالمن. 

ئەوسا هەموو جوامێرییەكانی ئیسالمی موجاهید لە بەدرەوە دەستیپێكرد، چونكە 

سیستمی كۆمەاڵیەتی لەسەر بناغەی غەزای بەدر درووستبوو، لەبەر ئەوەی كە 

ئەو سیستمە تۆكمەیە لەو مێژووە ئیسالمیەوە سەرچاوەی گرت. 

ئیرت  بەاڵم  بوون،  خانەدانەكانەوە  و  ئەرشاف  سەرووی  لە  هاوەاڵن  و  ئەسحابە 

سێ   بە  پێویستی  كە  هەڵنەدەسەنگێرنان  هۆز  خانەدانەكانی  پێوەری  بە  ئەوان 

بەدەستدەهێنا،  )شەریف(ی  خانەدان  نازناوی  تا  بوو  سەرگەورەكان  نەوەی 

بەڵكو بەگوێرەی ئەو ریزبەندیە هەرەمیە بوو كە عومەر وێنای دەكرد بۆ خوار 

فەتحدا  و  جیهاد  لە  كە  ئەوەی  لەبەر  تریش،  ئەوانەی  هەموو  و  سەحابەكان 

نازناوی  عومەر،  سەردەمی  دەستپێكردنی  لەگەڵ  هەبوو.  بەرچاوییان  بەشداری 

)شەریف( ئاماژە بوو بۆ ئەو كەسانەی كە شەرەفی وەرگرتنی بەخشینیان پێ رەوا 

دەبیرنا، واتا بەشدارانی شەڕەكانی قادسیە و یەرموك، بە دڵنیاییشەوە ئەوانەی بە 

)اهل االیام( یان )اهل البالء( دەنارسان و لەپێش ئەوانەوە بوون پلەی خانەدانە 

پایەبەرزەكانیان هەبوو، كە لە بەخشیندا لەگەڵ ئەسحابەكانی پێش فەتحكردنی 

مەككە یەكسان بوون. لە سەردەمی خەالفەتی عومەردا كە )11( ساڵی خایاند، 

بۆ  بوو  لەبەردەمدا  تەواوییان  كاتی  مێژوویی  هۆشیاری  و  ئیسالمی  سیستمی 

ئەوەی لەناو واقیعی كۆمەاڵیەتیدا رەگيان دابكوتن. هیچ جێگەیەك نەمایەوە بۆ 

گومانكردن لە ئەولەویيەت و پێشینەیی ئەسحابەكان، ئەوانەی كە درووستكارانی 

سەرەكی ئەو مێژووە بوون. لەناو كۆمەڵی ئەسحابەكاندا، كۆچبەرانی بە رەچەڵەك 

قوڕەیشی دیارترینیان بوون، بەاڵم ئەسحابەكانی تر لە پشتیوانەكان، یان تەنانەت 

ئەوانەش كە بە رەچەڵەك لە كۆچەرییەكان )غەفار، خوزاعە، جوهەینە( بوون و 

لەبەر  بۆیە  )قوڕەیش(،  پێغەمبەر  نەدەچوونەوە سەر هۆزی  شێوەیەك  هیچ  بە 

ئەوەی كۆچەری بوون، بابەتێك نەبوون بۆ هیچ رێزلێنان و خەاڵتكردنێكی تایبەتی، 

چونكە كۆچبەرانی پێشینە لە قوڕەیش بوون، هەروەك كۆنرتین و سەرسەخترتین 
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دوژمنەكانی پێغەمبەریش لە قوڕەیشییەكان بوون. 

ئەگەرچی عومەر سوور بوو لەسەر تۆماركردنی ناوی موستەحەقەكان لە تۆماری 

دیوانی بەخشین بەپێی پلەبەندی نزیكیان لە پێغەمبەر محەمەد، بەاڵم بە گیانی 

وەفا و رێزگرتن لە پێغەمبەری دامەزرێنەر و وەك رێزلێنان كردوویەتی، هەرچەندە 

جەوهەری كارەكە بەپێی سیستمی ریزبەندی دابەشكردن و بەركەوتن و پێشبڕكێ  

بوو. راستە كە كەسایەتی پێغەمبەر بەندە بە عەقیدە و نوێژ پێكەوە، هەروەك 

ئاوێتەی نەریتە ئاینییەكان و شەهادەتیش بوو، بەاڵم هێشتا لەو كاتەدا لە ئاستیدا 

هەستكردن بە ترس و خوداپەرستی و سۆز نەبوو، تەنیا لەناو ریزی ئەسحابەكاندا 

نەبێت، بەڵكو بە زۆری رێزگرتن و گوێڕایەڵی بۆ پێغەمبەری دامەزرێنەر هەبوو، 

و  ئیسالم  شتێك  هەر  پێش  مێژوودا.  ئاسۆی  لە  بەردەوام  ئامادەگیەكی  لەگەڵ 

خودا  پێناوی  لە  قارەمانێتی  و  جیهادی  كاری  و  جوامێری  واتای  پێغەمبەرەكەى 

و قوربانیدان لە رێگەی قەزیەی ئیسالم دەگەیەنن. ئەو جوامێری و قوربانیدانە 

بە پشتبەسنت بە قۆناغی مەدینە و دوای دامەزراندنی ئومەتی ئیسالمی، سەرەتا 

لە بەدر و دوای بەدریش درووستبوو، نەك بە گەڕانەوە بۆ قۆناغی سەرەتایی پڕ 

بوونی  بەبێ   خواپەرستی  بۆ  بانگەواز  قۆناغی  مەككە،  تاریكی  و  چەوساندنەوە 

پشتی  خۆیدا  سیستمی  سايەى  لە  بوو  كەس  یەكەم  عومەر  ئیسالم.  مەدینەی 

قۆناغی  بە  دەدرا  گرنگی  ئەوەندەی  پێیەش  بەو  بەست،  مەدینە  قۆناغی  بە 

پێغەمبەرایەتی كارا و سەركەوتوو مێژوویی و دامەزراندنی مەدینە و بونیاتنانی 

پێغەمبەرایەتی  قۆناغی  بە  گرنگی  ئاستە  بەو  موجاهید،  و  جەنگاوەر  ئیسالمی 

نەك  نەبوون،  سەرسام  پیرۆزییان  بە  هاوەاڵن  نەدەدرا.  ئازارچەشتوو  و  شەكەت 

سەرسام  بەوە  بەڵكو  نزیكبوون،  )پێغەمبەر(  مامۆستاكەیانەوە  لە  ئەوەی  لەبەر 

بۆ  بینی  پێكەوە  رووداوەكانیان  و هەموو  كرد  ئەودا جیهادیان  لەگەڵ  كە  بوون 

پێكەوەنانی ئەو دەسەاڵت و كارە مێژووییەی ئیسالم، لە كاتێكدا كە دەسەاڵتی 

پێش  مافی  هەروەها  هەبوو،  تێیدا  مافیان  بوو،  رێژەیی  ئەوانیش  و  پێغەمبەر 



119فیتنە

خۆشیان لەسەر بوو. بۆیە لەسەر هاوەاڵن فەرز نەبوو تا بكرێنە پێشەنگ و منوونە 

و لەخواترسێكی زۆر بەرز، بەڵكو دەبوو زیاتر لە خەڵكی خاوەنی ماڵ و سامان 

بوونایە. بۆ منوونە وەكو لۆمەكردن بە )أيب ذر(یان وتووە: »هاوەڵەكانت لەپێش 

ئێمەوەن سامانیان لە هەموو خەڵكی زۆرترە«، ئەویش لە وەاڵمدا دەیگوت: »ئایا 

ئەوانیش لە ماڵ و سامانی خودا مافیان نییە، منیش وەك ئەوانم هەیە«. 

زاهیديی لە ئیسالمدا بەهایەكی زۆر باو نەبوو، بۆیە لەو سەردەمەدا تەنیا چەند 

كەسێك كەم بەرجەستەیان دەكرد، وەك ئویس ئەلقەرەنی و كەعبی كوڕی عەبدە، 

ئەبی  بانگەشەكەی  بۆ سەملاندنی  ئامادەگی هەبوو  تەواوەتی  بە  زاهیدی  بەاڵم 

دابەشكردنی  لەسەر  دەكرد  پێداگری  ئەوەی  بەقەدەر  ترەوە  لەالیەكی  كە  زەر 

دادوەرانەی سەروەت و سامان، ئەوەندە داوای بێزراندنی سامان نەدەكرد. چونكە 

لە ئیسالمی پێشینەدا، كە دەكرێت بە ئیسالمی رەسەن ناوبربێت بە شێوەیەكی 

بەپێی  كە  هەبوو،  دادپ��ەروەری  پەیڕەوكردنی  بۆ  زۆر  هەستكردنێكی  تایبەتی 

فۆرمە عەقڵییەكانی ئەو سەردەمە گرنگی پێدراوە. ئەبوبەكر و عومەر وەك دوو 

سەرگەورە و سەرپەرشتیاری راست و دادپەروەری خەڵك تەماشا دەكران، چونكە 

نەبوو. عومەر  تریيان  رەعیەت سەرقاڵیەكی  كاروبارەكانی  بەڕێوەبردنی  لە  جگە 

خەڵكی  لە  هاوڕێكانی  و  كەسوكارەكەی  و  خزم  و  خێزانەكەی  شتێكدا  هیچ  لە 

جیانەدەكردەوە. عومەر بۆ خۆیشی بە تەواوەتی خۆی بێبەری كردبوو، داوای هیچ 

سامان و پارەیەكی بۆ خۆی نەدەكرد، بە شێوەیەكی نەگۆڕیش خۆی خستبووە ژێر 

فەرمانی باوەڕدارانەوە بۆ ئەوەی پابەندی هەر سكااڵیەكیان بێت و خۆی راست 

بكاتەوە، هەروەها داوای لە هاوكارەكانی دەكرد لە بەرامبەر هەموو دزیكردن و 

باسدەكرا،  بە شكۆمەندییەوە  عومەر  كارەكانی  سيامى  وێنا  بن.  بەئاگا  الدانێكدا 

و  سادەیی  دەربارەی  سەرسوڕهێنی  زۆر  وێنەیەكی  ژیانیەوە  بارەی  لە  تەنانەت 

گرنگیدان و پەرۆشی بۆ سەروەت و سامانی ئومەت و پاكێتی دادپەروەری تەواو 

پیشاندا، بەوەش توانی خۆی بەسەر هەموواندا بسەپێنێت. 
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و  چەسپاندن  بۆ  زۆری���داوە  تەقەلالی  و  ه��ەوڵ  عومەر  نییە  تیادا  گومانی 

و  خواسرتاو  ئیسالم  وایكرد  ئیسالم،  بااڵكانی  و  جوان  زۆر  منوونە  باڵوكردنەوەی 

شایستەی  رێبازی  بە  درێژەی  رێچكەیەش  ئەو  لەسەر  هەر  بێت،  سەرنجڕاكێش 

ژیان  پێویستییەكانی  حەزو  تەسلیمی  خۆی  كە  عوسامن  بەاڵم  داوە.  پێغەمبەر 

كە  سكهەڵگوشین،  و  لێگرتنەوە  بارەی  لە  دەكرد  عومەری  خەلیفە  لۆمەی  كرد، 

ئەركی خەلیفەكانی دوای خۆی قورسرت كرد. ئەو سیستمەی عومەر پەیڕەوی كرد 

بیرۆكەی  بە  بوو  پەیوەندیدار  ئەودا  دیدی  لە  بوو،  چاكەخوازانەی  سیستمێكی 

پاداشتی دادوەرانە، بەاڵم ئەوەی ئاشكرایە ئەبوبەكر هەموو جۆرێكی پلەبەندی 

لەالی  ئەوەی  نیشاندەدات.  ئیسالم  یەكسانیخوازانەی  دیوی  كە  رەتكردوەتەوە، 

بە  پایەش  پلەو  بوون،  یەكسان  هێز  زەبری  بە  هەبوو،  عەرەب  جەنگاوەرانی 

جۆرێك لە جۆرەكان رێزلێنان و مافێكی بەدەستهاتووی پەیوەستبوو بە ئیسالمەوە. 

لە سەروبەندی سەرهەڵدانی توندی  لە كوفە،  لە سەردەمی خەالفەتی عوسامن 

هەڵچوونی عەقڵ و دەروونەكاندا، هەندێك رەخنەیان ئاراستەی پلەبەندی دەكرد 

بكەن،  كەسوكارییان  باسی  نەدەكرد  ئەوەیان  زاتی  بەاڵم  دادەنا،  عەیبەیان  بە  و 

چونكە زۆرینە لە دژییان بوون. هەروەها جەنگاوەران وەها بیریان دەكردەوە كە 

زەوی بۆ خۆیان دەبێت، چونكە بە هێزی شمشێرەكانیان فەتحیان كردووە. هەموو 

پەیوەستبوون  ئەوانەی  هەموو  كە  تێبگەین  تاوەكو  باسبكرێت  دەبێت  ئەمانە 

بە »ماڵی خودا«وە، لە دەستكەوت و غەنیمە و خەراج كە لە پێناویدا ئەركیان 

لەسەر  سازشیيان  بێزراو  پرسێكی  وەك  بوو  بابەتێك  ئەوانەوە  بەالی  كێشابوو، 

نەدەكرا. 

هەموو ستەمێك ئەو كەسانەی تا ئەوپەڕی توڕە دەكرد، سەرەڕای ئەوەش خەلیفە 

عومەر كە بە مەچەكێكی ئاسنین دەسەاڵتەكەی بەڕێوە دەبرد و دەوڵەتی وەكو 

خزمەتكاری ئومەت وێنا كردبوو، نەك بە پێچەوانەوە. راستە كە خەلیفە ئامانجی 

كارووباری  رێكخستنی  بە  فەرمانیدەدا  دیاریدەكرد،  جەنگاوەرانی  لەشكرو 
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سوپاكان، بەاڵم ئەوەی بۆ خزمەتی سوپا و سەربازەكان دەكرد و خۆیشی كردبووە 

ناوبژیوانێك لەنێوان ئەوان و جیهاندا. خودی پرۆسەی فەتح بەناوی دەوڵەتەوە 

نەبوو، بەڵكو لە پێناوی ئیسالم و موسڵامناندا بوو. گەورەیی و بااڵیی تەنیا بۆ خودا 

بوو نەك بۆ دەوڵەت، واتە خودا موسڵامنەكانی بەرەو فتوحاتەكان و زەوییەكانیان 

لەالیەن  زەوییەكان  دەكرد  پێویستی  وا  كارانە  ئەم  رسوشتی  دەكرد،  ئاراستە 

دابەشیان  جەنگ  یاساكانی  بەپێی  دەبوو  و  بربێت  بەڕێوە  جەنگاوەرەكانەوە 

بكردایە، بەو پێیەش دەوڵەت دەستبەرداری دەبوو وەك ڕێگەپێدانێك بۆ موسڵامنان، 

بەاڵم شتێكی ئاسایی بوو كە زەوی تەنیا بۆ ئەوان بێت. عومەر نەیدەتوانی زیاتر 

لەوەی كە كردی رۆڵی دەوڵەت لە جیهانی رابردوودا بەرجەستە بكات، جیهانێك 

كە بەردەوامبوونی بنەمای دەوڵەتداری فەرامۆش كردبوو، بەاڵم ئێستا لە ژێر باری 

والییەكان و  ناچارە گوێڕایەڵی بێت. خەڵك،  كۆمەڵێك كێشە و گیروگرفتی زۆردا 

سەرپەرشتیارەكان و سەركردەی سەربازەكان گوێڕایەڵی خەلیفە بوون، واتا گەلی 

گوێڕایەڵ و ئومەتێكی یەكگرتوو بوون، بۆیە لە ماوەی )13( ساڵ لە خەالفەتی 

ئەبوبەكر و عومەردا، هیچ كێشەو گرفت و سكااڵیەك نەبوو، بەڵكو یەكڕیزیەكی 

بێ  درزو كەلێن و دەسەاڵتێكی بێ ستەمكاری بوونی هەبوو. لە ماوەیەكی كەمدا 

داوا لە خەڵكێكی زۆر كرا لە دژی بتەكان و خواوەندەكانیان ڕاپەڕن، كۆچبكەن و 

ژیانێكی نوێ  درووستبكەن، لە نەریت و پابەندییە خێڵەكیەكان دوور بكەونەوە.

راستە كە ئاسۆی ژیانێكی نوێ  لەبەردەمیاندا كرایەوە، بەاڵم دەرگای خۆسازدانی 

هەمیشەیی و بزوتنەوەی سەربازی و قوربانیدانی بێ  پسانەوەشیان لەبەردەمدا 

بە  نوێژكردن  فەزای  بوو.  ئیسالمدا  ركێفی  ژێر  لە  ژیانیان  سەرتاپای  كرایەوە. 

چونكە  دەگونجێت،  بەكۆمەڵدا  و  جیهادی  ژیانی  لەگەڵ  باش  زۆر  شێوەیەكی 

گەلێكی تەواو چەكدار بەرجەستە دەكات و عەشیرەتەكان و هۆزە دەربەدەر و 

زێدەڕۆكانی دوێنێی هەموو پێكەوە وا لێكرد بچنە ژێر باڵی سیستمی چەمانەوە و 

سوجدە بردنەوە، كە تیایدا نەفەسی بەهێزی قورئان دانراوە. لە سەروبەندی شەڕە 
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بۆ  شەوەكان  تەواوی  بێزەنتییەكان،  دژی  لە  الصواري(دا  )ذات  وەك  گەورەكانی 

نوێژكردن و قورئانخوێندن تەرخانكرابوو، لە كەشێكی بێدەنگیدا قورئانخوێنەكان 

 )13( ماوەی  دەخوێند.  )الجهاد(یان  سورەتی  هێرشەكاندا  دەستپێكردنی  لەپێش 

ساڵ لە شەڕكردنی پێكەوەیی لە ژێر بەیداخی ئیسالمدا، لە كەشێكی گەرموگوڕ 

رابردوو  بۆ  گەڕانەوە  بۆ  بوارێك  هیچ  درووستبوو.  ئوممەتێك  ورەدا،  لە  پڕ  و 

نەبوو، هیچ هەوڵدانێكیش بەو ئاراستەیەدا نەدرا تا ئەو رادەیەی كاتێك عوسامن 

لەسەر  موسڵامن  عەرەبی  گەورەی  ئوممەتی  هەموو  دەست،  گرتە  دەسەاڵتی 

پێی خۆی وەستابوو. ئەو بەرفراوانبوونە گەورەیەی مەدینە كە بە هەموو سیام 

مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەیەكی  لەدایكبونی  هۆی  بووە  پێكهێرنا،  سەرەكییەكانیەوە 

ئیسالمی نوێ . 

پێویستە هەموو ئەمانە لە بیرو هۆشامندا بێت بۆ تێگەیشنت لەو رووداوانەی لە 

تایبەتیش ئەو شۆڕشەی بەرپا بوو، چونكە لە  سەردەمی عوسامندا روویاندا، بە 

دیدی هەندێك لە موسڵامنەكاندا ئەوەی عوسامن دەیكرد سازش و لێبوردنی بۆ 

نەبوو، بەاڵم لە هەمانكاتیشدا زۆرینە بێدەنگ بوون، تەنانەت ئەگەر گلەییشیان 

ئیسالم  ئوممەتی  یەكێتی  دابڕینی  بۆ  شتێك  هیچ  نابێت  وابوو  پێیان  بكردایە 

جێگەی  هەرگیز  ئیامنداران  ئەمیری  خەلیفە/  ئیامم/  ئەوەی  لەبەر  دابڕێژرێت. 

دەستربدن و تانەلێدان نەبوون. ئەگەرچی ئیسالم بە قووڵی وێنای پێشەوا )ئیامم(

كەسێكی  پێیەی  بەو  ئوممەت،  بەرجەستەكردنی  بۆ  رابەرێك  وەك  كردووە  ی 

پیرۆزە. هەمان ئەم ئارەزووە بوو  كە بەرەو عوسامن كشاو دواجار بە ناوی ئەو 

بیرۆكە پێكهاتووە لەناو ئیسالمدا، رەتكرایەوە و كوژرا. ئەمە وای لە زۆرینە كردبوو 

خۆیان لەو مەسەلەیە دوور بگرن، بەاڵم لە داهاتودا بە ئاراستەیەكی پێچەوانە بۆ 

بەرگریكردن لە یادەوەرییەكانی و تۆڵە سەندنەوەی، بزوتنەوەیەكی لێ  درووستبوو. 

ئەبوبەكر  خەلیفە  هەردوو  شكۆداری  و  باش  خەالفەتی  لە  ساڵ   )13( ماوەی 

زێڕینی  سەردەمی  پێغەمبەر،  سەردەمی  لە  )10(ساڵ  ئەوانیش  پێش  عومەر،  و 
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روداوانەدا  ئەو  هەموو  لەگەڵ  ئیسالم،  جەنگاوەریی  و  مرۆیی  سیاسی،  ئایینی، 

بنەمایانە پێشەوایەتیان  كە ئوممەتی ئیسالمیان درووستكرد، لە هەمانكاتدا ئەم 

ئاینی  وابەستە  هەموو  لەگەڵ  تایبەتی  بە  ئوممەت،  هەموو  ژیانی  كلیلی  كردە 

و سیاسییەكاندا بوونە دڵی بونیاتنانی ئیسالم. چونكە سەردەمی پێغەمبەرایەتی، 

لە دوای ئەویش رابەرایەتی ئوممەتیان كرد. رابەرایەتیكردن و سەركردایەتیكردن 

بووە  بەڵكو  پربۆزییەك،  هەموو  و  توندوتیژی  هەموو  بە  بوو  بارگاوی  ئەركێكی 

ناسنامەيەكی حەماسی و ورەبەرزی بۆ گەلی ئیسالم. 
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قەیران
مەدینە: سەرهەڵدانی ناڕەزایەتییەكان لە 

دژی عوسامن

هاوەڵەكانەوە  لەناو  عوسامن  دژی  لە  گلەیی  و  رەخنە  یەكەم  بنەڕەتدا  لە 

كە  هەستیدەكرد  وا  بوو  هاوەاڵن  ناوەندی  مەبدەئیەوە،  لەڕووی  سەریهەڵدا. 

لە  بەرپرسیارە  تر  الیەنێكی  و  كەس  هەر  لە  زیاتر  ئاینییەوە  و  سیاسی  لەڕووی 
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چارەنوسی ئوممەتی ئیسالم، چونكە پێیوابوو تەنیا خۆی پەیوەندیدار و بەرپرسە 

لە میراتی پێغەمبەرایەتی و لە رووی مێژووییەوە بەشداریكردووە و بۆ بونیاتنانی 

ئیسالم هەوڵیداوە. بەاڵم گەورە هاوەاڵنی قوڕەیش لەناو ریزی كۆچبەراندا، جگە 

لە عەبدولڕەحامنی كوڕی عەوف هەر لە سەرەتاوە لە بەرامبەر زێدەڕۆییەكانی 

نیشاندانی  وەكو عەلی  كەسێكی  بۆ منوونە  تەنانەت  لێكرد،  بێدەنگیان  عوسامن 

لە  پشتیوانان  هەروەها  ناشارێتەوە.  گازەندەییەكان  و  رەخنە  بۆ  پشتیوانی 

دیاریكراوی  و  روونی  بە  خۆیان  رەخنەكانی  و  تێبینی  ئەوانیرت،  یان  بەدرییەكان 

نیشان نەدەدا. بەاڵم ئەوانەی سنوری ئەو هێڵەیان بەزاند بە شێوەیەكی گشتی 

سەر  دەگەڕایەوە  رەسەنایەتیان  و  پێشینە  خەڵكی  لە  كە  بوون  هاوەاڵنە  ئەو 

كۆچەری دەشتەكی و هەندێكجاریش الیەنگری قوڕەیشییەكان بوون، ئەوانەی بە 

تەواوەتی لەگەڵ ئیسالمدا ئاوێتە ببوون، ئەو ئیسالمەی كە بواری بۆ رەخساندن 

بۆ بەرجەستەكردنی دۆخ و رەوشی كۆمەاڵیەتيیان كە ئاستی خوارەوەی هەبوو، 

ئەوەش بۆ گەیشتنیان بە پلەو پایە لە سەردەمی عومەر، یان لە پێناو بەدەستهێنانی 

پلەیەكی مەعنەوی شایستە لە ریزی یەكەمدا. 

دەگوزەراند،  ژیانیان  ئیسالمییەكاندا  ویالیەتە  و  مەدینە  نێوان  لە  هاوەاڵنە  ئەو 

تایبەتی  بە شێوەیەكی  تاكو  دەبوونەوە  باڵو  گلەییەكانیان  و  رەخنە  لەوێ   لێرەو 

لەناو مەدینەدا گەیشتە ئەوپەڕی توندی و بەهێزی. سێكوچكەیەكی ناڕەزایەتی 

ئەبو زەری غەفاری، عەبدوڵاڵی  لێبدرێت:  تایبەتی سەرنجی  بە  پێویستە  هەبوو 

ناوجەرگەی  لە  غەفاری  زەری  ئەبو  یارس.  كوڕی  عەمامری  مەسعود،  كوڕی 

دەوڵەمەندتر  دەوڵەمەندەكان  و  تیایدا هەژارەكان هەژارتر  كە  كۆمەڵگەیەكەوە 

دەبوون، لەناو كۆمەڵگەی دوای فەتح كە بەهۆی درووستبوونی خەمی كۆكردنەوە 

و پێكەوەنانی ئاڵتون و زیو دەكواڵ و جۆشیدەدا، لە ساڵی )30ی كۆچی(دا هەستا 

پێكەوەژیانی  و  دادپەروەری  موژدەی  بەهێزو  و  سانا  وشەیەكی  وتنى چەند  بە 

هێنایەوە و رەخنەی لە عەمباركردن و كۆكردنەوەی سامان گرت. 
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سەرەتاى  ساتەكانی  یەكەم  لە  بوو،  كینانە  كۆچەرییەكی  بنەچەدا  لە  زەر  ئەبو 

دیارەكانی  هاوەڵە  لە  بوو  یەكێك  ب��ووە.  ئیسالم  ئيسالمەوە،  سەرهەڵدانی 

جێهێشت  مەدینەی  بەاڵم  مەدینەیی.  هاوەڵێكی  بووە  بۆیە  پێغەمبەر)د.خ(، 

حەدیسێكی  نەیدەیویست  چونكە  خانوو،  بیناو  زۆربوونی  فراوانبوونی  بەهۆی 

ئاگاداركەرەوەی پێغەمبەر ببینێت بەدرۆ بكەوێتەوە كە دەفەرموێت: »اذا بلغ البنا ء 

سلعا فالهرب«، واتا هەر كاتێك درووستكردنی كۆشك و تەالر زۆر تەشەنەیكرد لێی 

رابكەن. راكردن بۆ پاراستنی ئایین و بەهاكانی. پێشرتیش ئەبو زەر لە مەدینە لە 

دژی ئەو بەخشین و دیارییانە وەستایەوە كە بڕەكەی سەدان هەزار دینارو درهەم 

بوو عوسامن بەسەر خزمەكانی و دۆست و هاوڕێكانیدا دەیبەخشیەوە. ئەبو زەر 

و  ئاڵتون  و  خشڵ  تاقەتكارانی  لە  هەڕەشە  كە  خودا  فەرمودەكانی  بە  پاڵپشت 

زیو دەكات، دەیگوت: »مژدە بدەرە ئەو كەسانەی ئاڵتون و زیو كۆدەكەنەوە كە 

مەدینەی جێهێشت  جیهادەوە  بەهۆی  زەر  ئەبو  دەبێت«.  دۆزەخ  ناو  جێگەیان 

تا  هانیدەدان  و  دەكرد  دەوڵەمەندەكانی  ئامۆژگاری  لەوێ   سوریا،  روویكردە  و 

بكەن.  درێژ  هەژاران  بۆ  هاوكاری  و  كۆمەك  دەستی  و  بێنن  لە خۆپەرستی  واز 

بكەنەوە«.  هەژارەكان  لە  الیەك  دەوڵەمەندەكان،  كۆمەڵی  »ئەی  دەیگوت: 

هەمیشە دووبارەی دەكردەوە و دەیگوت: »ئەوانەی خاوەنی ماڵ و سامانن كاتێك 

زەكاتەكانیان دەدەن تەواو لەبەردەم خودا پاك نابنەوە، بەڵكو لەسەرییان پێویستە 

سوریا  والی  كە  دەكرد  موعاویەش  لە  گلەیی  زەر  ئەبو  ببەخشن.  زیاتر  لەوەش 

بوو، لەبەر ئەوەبوو كە ماڵ و سامانی غەنیمە و باجەكانی بە موڵك و سامانی 

خودا دەزانی، بەاڵم موعاویە دەیویست لە موسڵامنانی بستێنێت. ئەو لە وەاڵمدا 

پێی راگەیاند: »ئەم سامانە هی موسڵامنانە و ناكرێت بڵێیت بە ماڵی خودا ناوی 

تۆمەتبار  پارە  بەفیڕۆدانی  و  زیادەمەرسەفی  بە  موعاویەی  زەر،  ئەىب  ببەیت«14. 

14- ئەو گێڕانەوەیە كە عەبدوڵاڵ كوڕی سبأ دەخاتە سەر شانۆی روداوەكان، جێگەی قبوڵكردن نییە. 
گێڕانەوەكە كە )الطربي( لە سەیف وەریگرتووە بەمشێوەیە: »كاتێك ئینب ئەلسەواد چوو بۆ شام ئەىب 
زەڕی غەفاری بینی پێیوت: ئەی ئەىب زەڕ ئایا بە موعاویە سەرسام نیت، ئەویش دەڵێت: سامان سامانی 
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كرد سەبارەت بە درووستكردنی كۆشكی )الخرضا ء( لە دیمەشق، بۆیە رازینەبوو 

موسەلەمەی  كوڕی  حەبیبی  و  موعاویە  لە  دیاری  و  بەخشین  وەرگرتنی  بە 

یاریدەدەری. ئامۆژگارییەكانی ئەبی زەر لە سوریا هەمووی دەربارەی خراپیەكانی 

نێوان  لە  فراوانرت  هاوكاریكردنێكی  پێكەوە  بۆ  بوو  پێویستی  و  دەوڵەمەندبوون 

موسڵامنان و چاكیيەكانی دەستلێگرتنەوە و سكهەڵگوشین بوو، ئەوەش هەژارانی 

پێ  دڵخۆش و دەوڵەمەندەكانی پێ  بێزار دەبوو. 

دەترسا  لەوە  چونكە  كرد،  زەر  ئەىب  لە  سكااڵی  خەلیفە  لەالی  موعاویە  دواجار 

بۆ  گرفتی  كێشەو  ئارامەكە(دا  )ویالیەتە  سوریا  لە  زەر  ئەبی  وتارەكانی 

درووستبكات. ئەوەبوو خەلیفە عوسامن داوایكرد بینێرن بۆ الی لە شاری مەدینە، 

لەوێش خەلیفەی بەوە تۆمەتبار كرد كە خەڵكی بە گشتی پێیان تۆمەتبار دەكرد، 

تایبەتكردنی  و  فەرمییەكان  پۆستە  كارو  لە  گەنجان  دامەزراندنی  تایبەتیش  بە 

ئەمە  سەر  بۆ  زیادەییەكی  ئەو  بەاڵم  پێغەمبەر.  كۆنەكانی  دوژمنە  نەوەكانی 

هەبوو كە وتی: »نابێت دەوڵەمەندەكان سەروەت و سامان كۆبكەنەوە«. ئەوە 

داواكارییەكی قورس بوو، عوسامن نەیدەتوانی جێبەجێی بكات، بۆیە تەنیا وتی: 

سەرگوزشتە  هەندێك  بەپێی  بكەم«.  ناچار  دەستگرتنەوە  بۆ  رەعیەت  »ناتوانم 

هەندێك  خستەوە.  دووری  )الربذة(  بۆ  عوسامن  پێدا  درێژەی  كاتێك  دەوترێت 

بەفیڕۆدان و زێدەڕۆیی  لە زۆربوونی  ئەبی زەر كە  سەرچاوەی دیكەش دەڵێن: 

جارجارێك  بەاڵم  دەژیا،  گۆشەگیریدا  لە  كردو  نەفی  بیابان  بۆ  خۆی  دەترسا، 

سەردانی شاری مەدینەی دەكرد بۆ ئەوەی بە تەواوەتی نەگەڕێتەوە سەر ژیانی 

كۆچەری. ئەبی زەر دەنگێكی سانا و توند بوو، هەرگیز گرنگی بە تێڕوانین نەدەدا، 

ناوی  و  بیخوات  موسڵامنان  بەبێ   ویستبێتی  وەكئەوەیە  خودایە.  هی  شتێك  هەموو  بەڵكو  خودایە، 
بڵێیت سامانی  بە سامانی موسڵامنان  وایلێكردیت  پێیوت: چی  زەڕ  ئەبا  پاشان  بسڕێتەوە.  موسڵامنان 
خودا؟ وتی: خودا لێت ببورێت ئەی ئەىب زەڕ، ئەی هەموومان بەندەی خودا نین، كەواتا سامان سامانی 
پێیوت: هیچ مەڵێ ،  ئینجا  ئەفرینی خۆیەتی و فەرمانیش هەر فەرمانی خۆیەتی.  ئەفرین  خۆیەتی و 

ئەویش وتی: باشە هیچ ناڵێم«. الطربي، بەشی 4، الپەڕە 283. 
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لەسەر  بە وەاڵمهاتوو  و  توند  و  راستگۆ  بانگهێشتكارێكی  دەیویست وەك  بەاڵم 

باوكی  وەكو  غەفاری  زەری  ئەبی  ویستیان  دەربكەوێت.  مەدینە  كۆنی  رێگەی 

لە  لە سەردەمی خۆیدا، جگە  راستیدا  لە  بەاڵم  بناسێنن،  ئیسالمی  سۆسیالیستی 

پێداگریكردن لەسەر بنەماكان و ئەخالقیاتی قورئان كە هەمیشە بە روویەكی ترەوە 

دژایەتیكراوە، كارێكی دیكەی ئەنجامنەدا. ئەبی زەر پیاوێكی توند و بەرگریكاری 

راستی بوو، حەزی بە دابڕان و گۆشەگیری هەبوو، هەروەك ئیسالم ژمارەیەك لە 

تایپی ئەو كەسانەی بەرهەم هێناوە. لە ساڵی 32ی كۆچیدا بە بێكەسی و هەژاری 

لە ناوچەی ربزە كۆچی دواییكرد، بەاڵم یادەوەرییەكانی بە زیندوویی و پارێزراوی 

مایەوە. دەوترێت ئەبی زەر لە دوای مردنی لەالیەن ژمارەیەك خەڵكی كوفەوە 

كە بەرەو حەجكردنی ماڵی خودا بە رێگەوە بوون، بە رێزەوە بە خاك سپێردراوە. 

یەكێك لەوانە )االشرت( بوو، كە یەكێك بووە لە سەركردەكانی شۆڕش و راپەڕین 

لە دژی عوسامن، هەروەها جورەیری كوڕی عەبدوڵاڵ ئەلبجلی، كە یەكێك بوو لە 

سەركردەكانی فەتحی عێراق.

یەكێك  بەڵكو  وەستایەوە،  عوسامن  دژی  لە  كە  نەبوو  ئەسحابە  تەنیا  زەر  ئەبی 

كارێكی  ئەنجامدانی  بە  هەستا  زەر  ئەىب  بەاڵم  پێشینەكان.  هاوەڵە  لە  بوو 

پڕوپاگەندەیی، نەك بە تایبەتی لە دژی عوسامن، بەڵكو لە دژی دەوڵەمەندەكان 

بوو بە شێوەیەكی گشتی. بەاڵم عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود و عەماری كوڕی یارس 

باڵوكردەوە  عوسامن  دژی  لە  تۆمەتیان  ئاشكرایی  و  روون  بە  چونكە  دران،  سزا 

بەاڵم  بوو،  ئەسحابەكان  یەكەمی  پۆلی  لە  ئەوانیش  هەروەها  كرد.  دژایەتیان  و 

سەر  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بوون.  نزمدا  كۆمەاڵیەتی  پێگەیەكی  ئاستی  لە 

بوو.  قورەیشی  زەهرەی  بەنی  عەشیرەتی  هاوپەیامنی  كە  بوو  )هوزەیل(  بە 

عەماریش كوڕی تۆبەكارێكی بەنی مەخزوم و كوڕی دایكی خۆی بوو، بەو پێیەش 

ئیسالم، چونكە  بوونە  لەو كۆیالنەی زوو  بوون  بەشێك  بوو، كە  سەرپەرشتیكراو 

ئیسالمیان بە فریادەڕەس و ئازادی هێنەرییان دەبینی، بۆیە باجی ئیسالمبوونیان 
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قورس بوو. 

عەمامر یەكێك بوو لەو هەژارانەی كە قوڕەیش بە النەواز و كەمدەست دەیدانە 

قەڵەم، چونكە سەر بە هیچ هۆزو عەشیرەتێك نەبوو، بۆیە قوڕەیشییەكان ئازار 

بكەنەوە. عەمامری  پەشیامنیان  باوەڕهێنانیان  لە  تاوەكو  دەدان  ئەشكەنجەی  و 

كوڕی یارس بە هەموو ژیانی قەرزداری ئیسالمە، عومەر لە سەردەمی خۆیدا بە 

شێوەیەكی تایبەتی و بۆ ماوەیەكی زۆر وەكو والی كوفە دایمەزراند. بۆیە پێكەوە 

لەگەڵ ئینب مەسعود نوێنەرایەتی پاكرتین دەستە و تاقمی ئیسالمیان دەكرد، واتا 

بەرزییان  و  بگەن  پێی  دەیویست  عومەر  كە  لەدایكبوون،  بە  پشتبەسنت  بەبێ  

بكاتەوە. ئەوان هەروەك ئەسحابەكانی تر، بگرە لەوانیش زیاتر وایان هەستدەكرد 

بە  دەكەن.  و عوسامن  ئەبوبەكر  میراتی  و  پێغەمبەرایەتی  میراتی  لە  پارێزگاری 

شێوەیەكی پراكتیكی، ئەوان هاوەاڵنی راستەقینەی پێغەمبەر بوون بەو هۆیەشەوە 

زۆر رێزیيان لێدەگیرا، بەاڵم لەبەر ئەوەی راستەوخۆ لە خوێنی قوڕەیشی نەبوون، 

پزیشكەكانی  بۆیە  بوون،  خ��وارەوەدا  و  الواز  كۆمەاڵیەتی  ئاستێكی  لە  بەڵكو 

توڕەیی دەسەاڵت زۆر بە ئاسانی رووی تێكردن. عوسامن لە بابەتی ناڕەزایەتی و 

دژایەتیكردنیان بۆ دەسەاڵتەكەی سازشی نەكرد، بۆیە سزایدان و نابووتی كردن. 

بەاڵم ئەو سزادانە بووە یەكێك لە خاڵە دیارەكانی تۆمەتباركردن و دژایەتیكردنی 

عوسامن. هەروەها دەشكرێت بڵێین كە ئەو ملمالنێیە دەربڕینێكی ئەو ناكۆكیە 

بووە كە دەستیكردبوو بە دانانی ئەسحابەكان لە بەرەوڕووی خەلیفەدا. 

لە ساڵی )29ی كۆچی/649-650ی زایینی(دا، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود بوو بە 

كرد،  قەرز  لێ   پارەی  بڕێك  كوفە، سەرپەرشتیارەكەی  املال(ی  )بیت  خەزنەداری 

گەڕاندنەوەی  داوای  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  دواكەوت.  دانەوەیدا  لە  بەاڵم 

پارەكەی لێكرد، بەاڵم سەرپەرشتیارەكە سەبارەت بەو مەسەلەیە چووە الی خەلیفە 

خەزنەدارێكی  تەنیا  »تۆ  پێیوت:  و  نوسی  عەبدوڵاڵ  بۆ  نامەی  ئەویش  عوسامن، 

ئەو  وتویەتی:  وەاڵمدا  لە  بوو،  بێتاقەت  و  نیگەران  بەوە  عەبدوڵاڵ  ئێمەیت«. 
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خانەوادەكەی،  و  عوسامن  خەزنەداری  نەوەك  موسڵامنانە،  خەزنەداری  پێیوایە 

بەاڵم دواجار هەر  پۆستەكەی هەڵگرت،  لە  فڕێدا و دەستی  بۆ  كلیلەكانی  بۆیە 

لە كوفە مایەوە و دەستیكرد بە ئاشناكردنی خەڵك بە بنەماكانی ئایینی ئیسالم، 

بەو شێوەیەش ئەستێرەی عەبدوڵاڵ لە بواری ئاینیدا گەشایەوە و توانی چەندین 

الیەنگرو مورید لە دەوری خۆی كۆبكاتەوە. عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود لە كوفە 

لە  )فیقه و حەدیس(.  ئایندەی قوتابخانەی  بووە دامەزرێنەر و رابەری رەمزیی 

بواری فێركردندا جۆرێك لە رەخنەی شاراوە و ناواخن پەیڕەو دەكرا، كە ئاماژەی 

دەكرد بۆ كارو رەفتارەكانی خەلیفە عوسامن، كە بە رای ئەو بیدعە یان داهێنانێك 

ئایینی  بنەماكانی سوننەت و  بە بەراورد لەگەڵ  بوو شایەنی سەركۆنەكردن بوو 

زۆر  شێوەیەكی  بە  و  مەدینە  بۆ  كرد  عەبدوڵاڵی  بانگهێشتی  عوسامن  پتەودا. 

بەرامبەر  الیەكەوە  هەموو  لە  ناڕەزایەتییەكان  دوایی  ئەشكەنجەیدا.  مەترسیدار 

تایبەتی لەالیەن عائیشە دایكی ئیامنداران  ئەو هەڵسوكەوتە پەرەیان ستاند، بە 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  بە  رێگە  تالیب.  ئەبو  كوڕی  عەلی  و  پێغەمبەر  هاوسەری  و 

مەسعود نەدرا مەدینە جێبهێڵێت، بۆیە زۆر رقی لە عوسامن هەڵسا، بەاڵم دواجار 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  كە  رایگەیاند  الیخۆیەوە  عوسامن  نەدا.  دادی  ئیهانەكردن 

لە  مەسعود  كوڕی  دواجار  بەاڵم  سزایداوە،  بۆیە  حەاڵڵكردووە  خوێنى  مەسعود 

زایینی(دا كۆچی دواییكرد و وەسیەتی كرد كە رێگە  ساڵی )32ی كۆچی/652ی 

نەدرێت عوسامن نوێژی مردوو لەسەر تەرمەكەی بكات. 

چیرۆكی )عەمامری كوڕی یارس(یش زۆر لە چیرۆكی عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود 

و  خێزان  بۆ  املال(  )بیت  لە  زێڕ  و  خشڵ  خۆیدا  بە  رێگەی  عوسامن  دەچێت. 

بووە  و  كرد  توڕە  زۆر  ئەسحابەكانی  بابەتە  ئەم  بۆیە  ببات، هەر  خانەوادەكەی 

و  بەرز  دەنگێكی  بە  عوسامن  دواتر  بەاڵم  خەڵكی.  زمانی  سەر  خواسی  و  باس 

بە توندی هاواری كردو رایگەیاند كە ئەوە مافی خۆیەتی و بەكاری دەهێنێت، 

ناڕەزایی  لەوانەی  یەكێك  بوو.  بەرپا  زۆر  ناڕەزاییی  و  گلەیی  بەرامبەریشدا  لە 
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توندو  شێوەیەكی  بە  و  كرد  دەستگیریان  بوو،  یارس  كوڕی  عەماری  دەردەبڕی 

نەشیاو سوكایەتی پێكرا، بەاڵم هەر لەوێدا ئەسحابەكان و هاوسەرەكانی پێغەمبەر 

»دایكانی باوەڕداران« ئەو كارەیان پێ  قبوڵنەكرا، گەیشتە ئەو ئاستەی كە عائیشە 

قژی پێغەمبەر و پێاڵوەكانی نیشانی خەڵكیدا و بە دەنگێكی بەرز هاواری كرد 

و وتی: »مەخابن سوننەتی پێغەمبەر لە دوای خۆی پشتگوێ خراوە«. بارودۆخی 

عەمامر  كە  مەخزوم   بەنی  ناڕەزاییەكانی  بوو.  لوتكەدا  لە  بێزاری  و  ناڕەزایی 

بەوەی  كرد  عوسامن  لە  هەڕەشەیان  كە  رادەیەی  ئەو  گەیشتە  بوو،  لەپشتیان 

كە ئەگەر براكەیان مبرێت لەجیاتی كەسێكی گرنگی ئومەوی دەكوژن. ئەوەبوو 

ئازاد كرا، بەاڵم بوو بە یەكێك لە سەرسەخترتین  كێشەی عەمامر چارەسەركرا و 

هێور  و  ئاسایی  نێوانیان  ئەوەی  بۆ  خەلیفە  دواییشدا  لە  عوسامن.  دوژمنەكانی 

بكاتەوە ناردی بۆ میرس، چونكە عەمامر یەكێكبوو لەو كەسانەی كە زۆرترین قین 

و هەستی ناڕەزایی لە دژی عوسامن دەوروژاند. 

بە راستی عوسامن لە دوای رووداوی دوورخستنەوەی ئەبی زەڕی غەفاری، جامی 

یارس هەڵڕشت،  كوڕی  و عەمامری  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بە  توڕەیی خۆی 

بەوەش رایەڵەكانی برایەتی هەڵوەشاند كە لە نێوان ئەسحابەكاندا هەبوو، جگە 

لەوەش بە شێوەیەكی مەترسیدار دەستدرێژی كردە سەر رابردو و پارێزبەندی و 

پێگەیان وەكو سەركردە و پێشەوای ئاسایی باوەڕداران. بەمشێوەیەش بە تایبەتی 

ئەوە  بناغەكانی شەرعیەتی دەسەاڵتەكەی.  لەناوبردنی  بوونە هۆكاری  كارەكانی 

راستە كە عوسامن نەیدەتوانی بەرەنگاری ئەو هاوەاڵنە ببێتەو كە پێگە و پێشینەیان 

زیاتر و بەهێز بوو، وەك عەلی و تەڵحە و زوبێر، بۆیە روویكردە دەستنیشانكردنی 

هەندێكی الواز لە نێوانیاندا، بەاڵم دەرئەنجامی ئەوە زۆر بە قورسی لەسەر كەوت 

لەناو كۆمەڵی هاوەاڵن و جەماوەری موسڵامناندا  بێزاری و توڕەییەكی زۆری  و 

بەدوای خۆیدا هێنا. سەرەڕای ئەوەش، ئەو كارو كردەوانەی بە الدان، توندوتیژی 

و داپڵۆسین، ستەمكاری و دەرچوون لە داب و نەریت و ئادابی سیاسی ئیسالم 
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بەفیڕۆدانی  خزمخزمێنە،  بە  گرنگیدان  پادشایەتی،  عەقڵیەتی  قەڵەم.  دەدرانە 

تانە و تۆمەتە  لەو  سامانی گشتی، چەوساندنەوە و ستەمكاری، كۆمەڵێك بوون 

رووداوەدا  لەو  و  دەكران  عەفان  كوڕی  عوسامنی  رئاراستەی  كە  سەرەكییانەی 

كورتبوونەوە كە تێیدا ناڕەزایی دەربڕین پێویستی بە توندوتیژی نواندن هەبوو، 

بەكارهێنانی توندوتیژیش پێویستی بە پانتاییەكی زیاتری ناڕەزایی هەبوو.

كوفە: هەڵچوونی سامناكی جەنگاوەران
چۆنچۆنی هەستی رق و كینە لە ویالیەتەكان، لە كوفە و بەرسە و )الفسطاط( 

لە دژی عوسامن دەركەوت و تەشەنەیكرد؟ چۆن ئەو رق و كینەیە لەناو واقیعی 

كۆمەاڵیەتی و سیاسی و لۆكاڵیدا رێگەی خۆی دۆزییەوە؟. 

تر  لەوان موسڵامنی  لەو سەردەمەدا جگە  جەنگاوەرە عەرەبە موسڵامنەكان كە 

نەبوو، لە روانگەی ئیمپراتۆریەتی ئیسالمیدا وەك دورگەیەك وابوون كە دەوری 

بە عەجەم و بێباوەڕەكان تەنرابوو. بە تەنیا ئەوان بوون كە ئوممەتیان پێكدەهێنا. 

واڵتەكانی خۆیان جێهێشت بۆ ئەوەی لەناو كۆمەڵگەی گەورەی نوێدا بژین كە لە 

كوفە و بەرسە و ئەلفستات بۆیان درووستكرا، یان بۆ ئەوەی كە بەشێك لە شارە 

دێرینەكان لە سوریا، وەك دیمەشق و حومس و شارەكانی تریش ئاوەدان بكەنەوە. 

و  هاتبوون  كە  قورەیشیانەی  لەو  ببوو  پڕ  مەدینە  شاری  عەرەبیش  دورگەی  لە 

تیایدا نیشتەجێبوون، هەروەكو چۆن پڕ بوو لە كۆچكەرە دەشتەكییەكانی حیجاز. 

و  ناوەندی سەروەت  و  عەرەبی  دورگەی  گەورەكەی  شارە هەرە  ببووە  بەوەش 

سامان و دەسەاڵت. لەپاڵ ئەوەشدا مەككە و تائیف و شارەكانی یەمەن و هەموو 

ئەوەی  لەبەر  لێكەوتبێت،  خەوییان  وابوو  ئەوە  وەك  عەرەب،  تری  روانگەكانی 

كە هەموو وزەی عەرەبایەتی رویكردە دەرەوە، بە تایبەتی شاری مەدینە. لەوێدا 

مێژوویەك دروستدەبوو، ئیسالم گەشەیدەكرد. بەاڵم لە كاتێكدا كە هێزی سەربازی 
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مەدینە  شاری  لە  كۆببۆوە،  شام  و  ئەلفستات  و  بەرسە  و  كوفە  لە  جەنگیی   –

دەژیا،  لەناویدا  قورەیشیش  ببوو،  درووست  ئیسالم  هاوەاڵنی  ئەرەستۆكراتی 

)دار  ماڵی كۆچ  پێغەمبەری خوا.  تەنیشت گۆڕی  لە  بوو،  لەوێ   خەلیفەش هەر 

الهجرە( بە كەشێكی روحانی دەورەی درابوو، دەسەاڵت تیایدا كۆكرابۆوە، چونكە 

ئەو دڵی ئیسالم بوو كە بەردەوام لێی دەدا. 

تێكشكێنەرانی  و  عێراق  فەتحی  جەنگاوەرانی  ئامێزگرتنی  لە  تایبەمتەندی  كوفە 

گیرسانەوە،  لەوێ   االیام(  )اهل  جەنگاوەرانی  بۆیە  پێدرابوو،  ساسانی  دەوڵەتی 

خاكی  لەسەر  پێیان  ئەسپەكانیانەوە  بەسەر  بوون  كەس  یەكەمین  كە  ئەوانەی 

عێراق دانا و لە ساڵی )12ی كۆچی(دا لە فەتحكارە پێشینەكان بوون. هەروەها 

جەنگاوەرانی شەڕی قادسیە كە رووبەڕووی سوپای فارسی بوونەوە و تێكیانشكاند 

خەڵكی  نیشتەجێبوون.  كوفە  لە  هەر  دا،  )مەدائن(یان  پەالماری  سەربەرزانە  و 

لە  هاوكاری  و  پاڵپشتی  هەندێك  و  تازەكان  كۆچبەرە  لەگەڵ  هاوكاری  بە  كوفە 

و  تەخت  ئێراندا  خاكی  جەرگەی  لەناو  نەهاوەند  شەڕی  لە  توانیان  بەرسەوە 

تاراجی دەوڵەتی فارسی بە تەواوەتی بڕوخێنن. لە كاتێكدا كە میرس و بەرسە، تەنیا 

نەبەردیەكی  هیچ  خاوەنی  كە  لێبوو  عەرەبیان  دورگەی  كۆچبەرانی خۆرهەاڵتی 

جەنگیی نەبوون. بەرسە لەو سەردەمەدا لە قۆناغی دامەزراندندا بوو، میرسیش 

گەورەش  بیناسازی  بنەمایەكی  خاوەنی  بوو،  كەمدەرامەت  و  هەژار  واڵتێكی 

نەبوو، بەاڵم كوفە هەموو نەبەری سەربازی و سامانی زەوی تێدا كۆببۆوە، واتا 

توهامییەكان  و  یەمەنی و حیجازی  لە واڵتی شام جەنگاوەرانی  سامانی عێراق. 

نیشتەجێبوون، ئەوانەی كە لە كاتی هەڵگەڕانەوە و یاخیبونیشدا دڵسۆزانە لەگەڵ 

و  جەنگاوەر  دەشتەكیە  خێڵە  هۆزو  بە  سەر  زۆرینەیان  بەاڵم  مانەوە،  ئیسالمدا 

جەنگاوەرە  جیاواز،  شێوەیەكی  بە  كوفەدا  لە  بەاڵم  نەبوون.  شەرەفمەندەكان 

خەڵك  هەموو  پێش  فەتح  سەركەوتنەكانی  لە  كە  ئەوانەی  پێشینەكان،  عەرەبە 

كەوتن و بە )اهل االیام( نارساون، لەگەڵ كۆمەڵێك لە هەڵگەڕاوەكانی پێشوو كە 
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تۆبەیان كردو بەشدارییان لە شەڕی قادسیەدا كرد، پێكەوە دەژییان. بە تایبەتیش 

لەبەر ئەم هۆكارە بوو، كە نوێنەرایەتی گەورە هۆزە شەرەفمەندەكانی یەمەن و 

لەبەر  هەر  ئەسەد(.  تەمیم،  كندە،  )مزحەج،  هۆزەكانی  وەك  دەكرد،  مەزەریان 

یان  ئیسالم(  )سەری  بە  كوفەی  شاری  جار  لەدوای  جار  عومەر  كە  بوو  ئەوەش 

عەرەبی  ئەرەستۆكراتی  پێكەوە  چونكە  دەكرد،  ناوزەد  عەرەب(  )كەللەسەری 

كۆچەری و جەنگاوەرانی پێشینەى ئيسالم و سەردەستەكانی بزووتنەوەی مەزنی 

فەتحی لە ئامێز گرتبوو. واتا ئیسالم و عروبە بە توندی لە كوفە ئاوێتەی یەكرتی 

ببوون. 

ببووە  ساسانیدا  پێشووی  جیهانی  لەناو  كوفە  راستی  بە  عومەردا،  سەردەمی  لە 

بوو.  عەرەبی  هێزی  بارەگای  و  عەرەبی  سەربازی  هێزی  گەورەی  سەنتەرێكی 

و  دیجلە  لەسەر  شەونخونیكردن  و  پاراسنت  لە  نەبوو  بریتی  تەنیا  كوفە  ئەركی 

فورات، بەڵكو سەرەڕای ئەوەش ببووە بنكەی هەموو تەدەخول و دەستێوەردانە 

عەرەبییەكان لەناو خاكی ئێران. ئەو سوپایانەی لە شەڕی یەكالكەرەوەی نەهاوەند 

بەرەنگاری فارسەكان دەبوونەوە، لە كوفەوە دەرچوون، بەڵكو لە بنەڕەتدا خەڵكی 

میدیا  لە  هەر  گرت،  ئێراندا  باكوری  و  ناوەڕاست  بەسەر  دەستیان  و  بوو  كوفە 

تاكو قوم، لە جرجان تا تەبەرستان و ئازەربایجان. بەو پێیەش كوفە هەموو ئەو 

سەردەمی  لە  بوو.  ئەستۆدا  لە  چاودێریكردنی  ئەركی  كە  لێدا  گسك  ناوچەیەی 

عوسامندا، كوفە تەنیا پێگەی خۆی قایمرت دەكرد، بەردەوامبوو لەسەر فەتحكردنی 

رووبەرێكی  نەیتوانی  بۆیە  بوون.  قەزوین  دەریای  هاوسنوری  ناوچانەی  ئەو 

زۆری زەوی بخاتە ژێر ركێفیەوە، بە تایبەتی خوراسان كە لە ساڵی )31ی كۆچی(

ئەو سەردەمەش  تا  بەرسە  بەرسە.  ژێر دەستی  ركێفی دەرچوو خرایە  ژێر  لە  دا 

دەدا  كوفەی  یارمەتی  و  هاوكاری  تەنیا  بوو،  ناوەندێكی سەربازی الوەكی  تەنیا 

بۆ فەتحكردنی ناو دڵی ئێران و تێكشكاندنی دوایین هێزی ساسانییەكان، بەاڵم 



135فیتنە

بەرسە لە سەردەمی عوسامندا ناخی هێزی خۆی تەقاندەوە15. لە سایەی والی ئینب 

عامر، كوفە بە باڵە تایبەتیەكانی خۆی فڕی و لە ساڵی )31ی كۆچی/651 652-ی 

زایینی(دا توانی پێشكەوتنێكی شایستە لە واڵتی فارس، لە كرمان و سەجستان و 

تایبەت  بواری  بەسەر  دەستبگرێت  توانی  شێوەیە  بەو  بەدەستبێنێت.  خوراسان 

و دەستكەوت  ژێر دەستی  كەوتنە  گەورە  و شوێنی  ناوچە  و چەندین  بە خۆی 

كوفە.  ركابەری  بووە  بەرسە  كاتەوە  لەو  ئیرت  كەوت،  چنگ  زۆری  غەنیمەی  و 

دەكرێت بڵێین سەردەمی خەالفەتی عوسامن بۆ بەرسە كاتێكی خۆش بوو، بەاڵم 

فراوانرت  پێگەی  سنوری  و  بكەوێت  چنگ  زۆری  دەستكەوتی  نەیدەتوانی  كوفە 

لە  هێشتا  سەربازی،  شكۆداری  رابردووی  و  پێشووی  دەستكەوتی  بەاڵم  بكات، 

بە  عێراق  لە  و سەرەكی  گرنگ  ناوەندێكی  وەكو  كوفەیان  عوسامندا  سەردەمی 

هێزو بەهاكەیەوە هێشتبۆوە. 

لە ساڵی 24ی كۆچی عوسامن ئامۆزا ئومەوییەكەی )وەلیدی كوڕی عوقبە(ی كردە 

والی كوفە، كە بەهۆی گرتنەبەری سیاسەتێكی دێامگۆجیيانەوە خەڵك بە درێژایی 

بەسەر  بەرووبومی  و  بەخشین  لە  بەشێك  دەویست، چونكە  ساڵ خۆشیان   )5(

دەوترێت  هەروەها  كۆیلەكاندا.  بەسەر  تایبەتیش  بە  دەبەخشیەوە،  هەژاراندا 

هەڵساوە بە دابەشكردنی سامان بەسەر كۆچبەرانی تازە و رەوادفەكاندا كە لەو 

سەردەمەدا روویاندەكردە كوفە. سەرگوزشتەیەك هەیە دەڵێت: »وەلید لە هەموو 

كەسێك خۆشەویسترت و بۆ خەڵك بە بەزەییرت بووە«. هەروەها سەرگوزشتەیەكی 

لە  تایبەت  خەڵكی  بەاڵم  بوون،  ئەلوەلید  لەگەڵ  خەڵك  گشتی  »بە  دەڵێت:  تر 

دژی بوون«. ئەلوەلید خێرو خۆشی بۆ خەڵك هێنا، تەنانەت چاكە و خێراتەكانی 

ئەو بەسەر كەسانی بندەست و كۆیلەكاندا دابەشدەكرا«. بە شێوەیەكی خێڵەكی 

پیاهەڵدانانەی ئەلوەلید سەرسام نین، چونكە سەرجەم والییەكانی عوسامن  بەو 

وا خۆیان نیشاندەدا كە كەسانی ئیداری و باشن، لەوانەش وەك موعاویە و ئینب 

15- ئەبو موسا هەر لە سەردەمی خەلیفە عومەرەوە بەشداری فتوحاتەكانی واڵتی فارسی كردووە.
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عامر، یان سەعیدی كوڕی ئەلعاص و ئینب ئەبی سەرح. ئەوانە كارەكانیان بە چاكی 

بەڕێوە برد. بەاڵم تایبەت دەربارەی ئەلوەلیدى كوڕی عەقبە لە كوفە، رووداوێكی 

بچوك هەیە، كە تاوانە لە مافی گشتیدا، هەر ئەوەش بوو هۆكاری رووداوەكانی 

كوشتنی  پاشان  روویدا  دزیكردن  كارێكی  زایینی(.  كۆچی/650ی  )30ی  ساڵی 

لێكەوتەوە و بكوژەكان دەستگیركران، كە بریتیبوون لە چەند گەنجێك كە والی 

قبوڵ  ئەوەیان  كەسوكارەكەیان  و  خانەوادە  بەاڵم  لەسێدارەیدان،  و  دادگاییكردن 

نەكرد. 

بە  شارستانیانەی  عەرەبە  ئەو  كە  ئەوەیە  بەالمانەوە  بابەتە  ئەو  لێكدانەوەی 

پێ   ئاوەهایان  پەرچەكرداری  ئاسانی  بە  بوون  دەشتەكی  و  كۆچەری  رەچەڵەك 

هەرس نەكراوە، واتا لە رێگەی دەستوەردانی دەسەاڵتی گشتی و رۆڵی دەوڵەت 

لە دادوەریكردن لە مەسەلەی خوێندا. دواجار باوكانی گەنجە لەسێدارە دراوەكان 

ئینب عامر و چاودێرییان دەكرد و  ئەلوەلید  بوونە دوژمنی  بە شێوەی شەخسی 

هەنگاو بە هەنگاو شوێن پێیان هەڵدەگرت بۆ ئەوەی بتوانن تۆڵەی لێبكەنەوە 

نارساو  پیاوێكی  چەند  بەڵكو  نەبوو،  نەنارساو  كەسانی  ئەوانە  بدەن.  ئازاری  و 

بوون، لەوانەشە لە دەستەی )اهل االیام( بووبن. لە هەموو حاڵەێكدا ئەوانە بە 

توندی ئەهلی ئیسالم و خوداپەرستی بوون، پێداگرییان دەكرد لەسەر دۆزینەوەی 

ئەلوەلید  ئایین.  بەرامبەر  لە  نەرمی  دیاریكراویش  بە  ئەلوەلید،  خاڵە الوازەكانی 

كەسێك بوو دەیخواردەوە و سەرخۆش دەبوو، تا درەنگانی شەو لەگەڵ شاعیرێكی 

بە  دەكرد، هەروەها حەزی  گفتوگۆی  و  دەمایەوە  ببوو  كە موسڵامن  مەسیحی، 

شوێنی  و  بنێنەوە  بۆ  داوێكی  توانیان  بۆیە هەرزوو  دەكرد،  جادو  سیحرو  كاری 

هەنگاوە هەڵەكانی بكەون. رۆژێكیان والی زیاتری خواردبۆوە و بە سەرخۆشی 

رێگەی بەخۆیدا بە شێوەیەكی كاڵ و كرچ نوێژ بكات، ئەوانەش كە لە دژی بوون 

چوو.  ئابڕووی  بەوە  كورتی  بە  دەربێنن.  پەنجەی  لە  ئەنگوستیلەكەی  توانیان 

زۆربەی سەرچاوەكان دەڵێن ئەلوەلید بە سەرخۆشی و بێئاگایی چەند رەفتارێكی 
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كە  هەبوو  شمشێرێك  لەوالوە  بەاڵم  نییە.  قبوڵكردن  جێگەی  كە  كرا  بەرامبەر 

هەوڵیدەدا الپەڕەكەی سپی بكاتەوە وەها لێكیبداتەوە كە ئەو بابەتە تەنها داوێكی 

بێبەها بووە لە دژی ئەلوەلید. دوای رووداوەكە شاندێك لە كوفەوە رۆیشت بۆالی 

خەلیفە بۆ ئەوەی رووداوەكەی پێ رابگەیەنن، شاندەكە بە تۆمەتی خواردنەوە و 

سەرخۆشبوون لە دژی ئەلوەلید شاهیدییان دا. 

عوسامن لە بەرامبەردا جۆرێك لە بەرەنگاری پیشاندا، دوودڵ بوو لە رادەستكردنی 

براكەی لە دایكیەوە بۆ جەڵدكردن و لێدانی حەد، كە سزایەكی جەستەییە بەپێی 

قورئان سەپێرناوە بەسەر هەر كەسێكدا كە بخواتەوە، هەروەها لە قەدەغەكراوەكان 

و سنوری خودا كە سازشی لەسەر ناكرێت، بەاڵم لەژێر فشاری عەلی و ترسان لە 

خۆی  دەستی  بە  عەلی  سزادانی،  بۆ  ملیدا  دواجار  تریش  خەڵكانی  دەرچوونی 

كە  بوو  دراماتیكی  وێنایەكی  ئەوە  بوو.  زۆر جێگەی سوكایەتی  ئەوەش  سزایدا، 

عوسامنی بە خەمباری و ئازارچەشتوو لە بەرامبەر عەلیدا نیشاندا كە داكۆكیكار 

بوو لە سنورەكانی خودا و لەو بابەتانەدا گرنگی بە پەیوەندی و وابەستەیی خوێن 

و خزمایەتی و هاوڕێیەتی نەدەدا. ئەلوەلید لە پۆستەكەی دورخرایەوە و سەعیدی 

كوڕی ئەلعاص، كە ئومەوییەكی تر بوو لە شوێنی دانرا. سەعید لەالیەن خەلیفە 

بوو.  بەتوانا  كەسێكی  ئایینەوە  بارەی  لە  و  دەكرا  پشتیوانی  و  الیەنگری  عومەر 

چیرۆكی بەسەرهاتی ئەلوەلید یەكەمین سوكایەتی بوو كە بەرەوڕووی عوسامن 

كرایەوە، چونكە بە ئاشكرا بەسەریاندا سەپاند و بەبێ  چاوپۆشی لێكردن سوكایەتی 

بە والی و براكەی بكرێت و سزا بدرێت بە جەڵدكردن، كە یەكێكە لە سنورەكانی 

سیامی  یەكەمین  رووداوە  ئەو  هەروەها  بربێت.  بۆ  دەستی  قەدەغەیە  و  خودا 

ناڕەزایەتی دەربڕین بوو، كە بەپێی شەرع و یاسا چەسپێرنا. راستە كە بە شێوەیەكی 

راستەوخۆ خەلیفەی نەكردە ئامانج لەبەر ئەوەی كە تەسلیمی حوكمەكەی بوو، 

بەاڵم كەسێكی زۆر نزیكی خەلیفەی كردە ئامانج. عوسامن بە ناچاری گوێڕایەڵی 

حوكمەكە بوو، چونكە ئەو سكااڵیەی لە بەرامبەریدا بەرزكرایەوە تەنیا هی رای 
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گشتی نەبوو، بەڵكو شەرعی خودا بوو كە لە سەرووی هەموانەوەیە و بوارێك نییە 

بۆ خۆدزینەوە لێی. 

راستە كە ئەلوەلید ئەرەستۆكراتێكی لیرباڵی و سەخی تەبیعەت و والیەكی باش 

لە  هەندێك  تەنانەت  هەبوو،  ئیسالمدا  لەگەڵ  كێشەی  بەاڵم  بوو،  دادپەروەر  و 

بەسەرهاتە گێڕدراوەكان راستەوخۆ بە دەقی قورئان تۆمەتباری دەكەن. با بڵێین 

ئەو سەردەمەدا كە  توندەكانی  نەریتە  لەگەڵ  نەبوو،  ئیسالمیانە  كە ئەخالقیاتی 

بەو  كەسێكی  دانانی  النیكەم  وێكنەدەهاتەوە.  وێنایكردبوون،  قووڵی  بە  ئیسالم 

شێوەیە بە سەرۆك و والی كوفە ژیری سیاسی تیادا نەبوو، لەوەش زیاتر چاودێری 

نەكردنی كارو كردەوەكانی حیكمەت نەبوو. ئەوانەی كە دوایەتی )ئەلوەلید(یان 

دەكرد سەر بەو بژاردە تایبەتە ئیسالمیە ناخێڵەكیە بوون كە خۆشیان نەدەویست. 

جوندەب كە یەكێك لەوان بوو، بۆ ماوەیەكی كورت هاوەڵێتی پێغەمبەری كردبوو، 

بە )جندب الخیر( ناوبانگی دەركردبوو. ئەو گلەیی و ناڕەزایەتیەی لەسەر ئەلوەلید 

ئایینی بوو بەهۆی ئەخالقی و رابردوویەوە،  بوو.  ئایینی و كۆمەاڵیەتی  هەبوو، 

بۆ  پەیڕەویدەكرد  كە  دێامگۆجییەوە  سیاسەتە  ئەو  بەهۆی  بوو  كۆمەاڵیەتیش 

نزیكبوونەوەی لە كۆچبەرانی تازە و هەژاران و كۆیلەكان. ئەو گروپە بچوكەی كە 

دژایەتیان دەكرد، بێگومان سەر بە دەستەیەكی بژاردەی كۆمەاڵیەتی بوون، كە 

هەستیان كردبوو لەڕووی مەعنەوەیەوە لەو سیاسەتەی والی زیانیان بەردەكەوت. 

كۆیلەكانی  ناوی  ئەلوەلید  كە  دەڵێن  پێامن  سەرچاوەكان  وەك  هەرچەندە 

لە  شتێكی  هیچ  ئەوە  بەاڵم  كردووە،  زیاد  موستەحەقەكان  توێژە  لیستی  لەسەر 

وا هەستیان  ئەو دەستەیە  بەاڵم  نەكردەوە،  بەرژەوەندییەكانی سەییدەكان كەم 

دەكرد كە لەالی والی و دامەزراوەی دەوڵەت پێگەیان الوازە و بەهۆی گرنگیدان 

كۆچبەرە تازەكانەوە ژێرپێ  كەوتوون. 

سەعیدی كوڕی ئەلعاص لە ساڵی )30ی كۆچی/650ی زایینی( وەك جێگرەوەی 

ئەلوەلید دەستبەكار بوو، بە شێوەیەكی رەمزی دەستیپێكرد و بڵنگۆی مزگەوتی 
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دەربارەی  راپۆرتێكی  پاشان  البەرێت.  لەسەر  ئەلوەلیدی  ژەنگی  تاوەكو  شوشت 

رەوشی شاری كوفە لە سایەی ویالیەتكردنی ئەلوەلید بۆ خەلیفە نارد، بەاڵم ئەوە 

چ سودێكی هەبوو؟ 

تێكچووە،  كوفە  خەڵكی  ژیانی  نوسیویەتی:«رەوشی  راپۆرتەكەیدا  لە  سەعید 

خەڵكی شەرەفمەند و بنەماڵەكان و خاوەن رابردوو پەراوێز خراون، ئەوەی لەو 

واڵتەدا بااڵدەستە رەوادف و كۆیلەی و ئەو كۆچەرییانەن كە هاتوون«. عوسامن 

لە وەاڵمدا بۆ نوسی: »رێز لەوانە بگرە كە خاوەنی پێشینەن و خودا ئەو واڵتەی 

و  وابەستە  ببنە  هاتوون  بۆی  ئەوانەوە  بەهۆی  كە  ئەوانەش  با  بەخشیون،  پێ  

تابعیان، تەنیا بۆ ئەوانە نا كە لە ئاست حەق الدەدەن، شەونوێژیان واز لێهێناوە و 

ئەوانی تر  ئەنجامی دەدەن. پێگەو پایەی هەموان بپارێزە و مافی هەمووان بدە، 

چونكە ناسینی خەڵك دادوەری دەردەخات«. سەعید ناردی بەدوای كەسایەتی و 

پیاوماقواڵنی ناو خەڵك لە تاقمی )اهل االیام( و جەنگاوەرانی قادسیە و پێیوتن: 

»ئێوە پێشەنگی ئەوانەن كە لە دواتانەوەن، پێشەنگیش دەربڕی جەستەیە، ئەوەی 

پێویستە بیڵێن«.

لەم دەقەوە ئەوە هەڵدەهێنجرێت، كە كوفە لە قۆناغی دوای رۆیشتنی ئەلوەلید 

لە بارێكی نیمچە پاشاگەردانیدا دەژیا، چونكە زۆر بەهێز كەوتبووە ژێر كاریگەری 

چوارچێوەی  لە  دەشتەكییانەی  عەرەبە  لەو  كۆچبەران،  نوێی  شەپۆلێكی  چەند 

سیستمی بەخشیندا رێكنەخرابوون. ئەوانە لە رووی زۆری ژمارەیانەوە دەستیيان 

بەسەر كاروبارەكاندا گرتبوو، پێدەچێت سیاسەتە دێامگۆجییەكانی ئەلوەلید ئینب 

عوقبە تا رادەیەك لەپشت ئەوە دەرئەنجامەوە بێت. بونیادی كوفە هەڵوەشابۆوە، 

پێشینەی  خاوەن  كۆمەڵی  نە  و  خێڵەكی  تایپی  بە  سەر  خانەدانەكانی  نە  بۆیە 

دەسەاڵتیان  لە  كە  قاڵببدەن  لە  كۆمەڵگەیە  ئەو  نەیانتوانی  هیچیان  جەنگیی، 

دەرچوبوو. ئەو كۆمەڵە لەڕووی ژمارەیانەوە لەالیەن زۆرینەوە ژێرپێ  خرابوون و 

لەبیر كرابوون، ئەو زۆرینەیەی كە پشتی بە بنەمای خێڵەكی نەدەبەست تاوەكو 
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گوێڕایەڵی خانەدانەكان بن نەوەك بنەمای ئیسالمی كە لەسەر جیهاد بونیاترناوە. 

بەدەرەوە  لەڕادە  نارێكخراوو  لەو سەردەمەدا كوفە بەدەست زۆری كۆچكردنی 

و  هەرەمیەت  بونیاتنانەوەی  لەسەر  سەعید  و  عوسامن  سیاسەتی  دەینااڵند. 

درووستكردنەوەی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و پێشخستنی بەهای بنەمای تایبەمتەندی 

بنەمای شەرەفمەندی  لەسەر  پێداگری كردن  لەجیاتی  پێداگری دەكرد،  ئیسالمی 

خێڵەكی، ئەوەش گەڕانەوەیەك بوو بۆ سیاسەتی عومەر. 

ئەو هەنگاوە كاردانەوەیەكی ئیسالمخوازی بوو لەسەر فۆرمی بژاردەیی: پشتبەسنت 

بە كۆمەڵی )اهل االیام( و قادسیە، لەگەڵ كۆكردنەوەی قورئانخوێنان لە دەوری 

والی. ئەمە بۆچی؟ چونكە ئەوە تاكە رێگە بوو بۆ جڵەوگیركردنی ئەو پاشاگەردانیەی 

خاوەن  و  چاالكرت  توندترو  هەموان  لە  كۆمەڵەیە  ئەو  كاتێكدا  لە  تێكشكێنەرە، 

پێگەو پایە بوون. ئەو پیاوانەی كە )ئەلوەلید(یان تۆمەتبار كردو گەیشتنە ئاكامی 

دورحستنەوەی لە پۆستەكەی، سەر بەو كۆمەڵەیە بوون. لە بەرامبەر سیاسەتی 

ئیسالمی  بژاردەی  كە  زانرا  چاك  بە  وا  ئەلوەلید،  گەوجاندنی  و  دێامگۆجیەت 

بانگهێشت بكرێت و هانایان بۆ بربێت و رێزو پێگەیان بۆ بگەڕێرنێتەوە. ئەوەبوو 

لەپێناو هێوركردنەوەی گلەیی و ناڕەزاییەكان، ژمارەیەكی دیاریكراو لە كۆچبەرانی 

تر  ئەوانی  بەاڵم  بوون،  بژاردەیەوەی كە ئەهلی بەخشین  ئەو  نوێ  خرانە ریزی 

لێكەوتەوە.  قسەڵۆكی  قسەو  و  ناڕەزایەتی  بەرامبەردا  لە  ئەوەش  پشتگوێخران، 

قسەو قسەلۆك نەك بە ئاراستەی دژایەتیكردنی عوسامن، بەڵكو بە بۆچوونی من 

بە ئاراستەی رەخنەگرتن بوو لە دەسەاڵت بە شێوەیەكی گشتی. دواتر ئەو توێژە 

ناڕازییەی دانیشتوان كە لە كەمینەی رەوادف و كۆیلەكان پێكهاتبوو، دەیانتوانی 

ببنە دەستەیەكی پیالنگێڕی كاریگەر و باش كە زۆر بە ئاسانی دەكرا بەكاربهێرنێت، 

كەمێك  یەكسانیخوازیەكەیان  ئایدۆلۆژیا  و  بوون  سەركردە  بێ   كاتەدا  لەو  بەاڵم 

دەنگی دایەوە. هەروەها ئەو ژاوەژاوە هیچ ئایندەیەكی نەبوو، چونكە سیاسەتی 

ئیسالمخوازی – بژاردەیی كە بە درێژایی سێ  ساڵ، واتا تا ساڵی )33ی كۆچی( لە 
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پارێزگاریكردن لە دۆخی ئاشتی و هاوسەنگی كۆمەاڵیەتی سەركەوتوو بوو. ئەو 

ژاوەژاوەی هەبوو، تەنیا هۆشداریەكی ساختە بوو، ئاشكراشە كە شۆڕش لە دژی 

بێگومان  نەكرا.  بەرپا  بێبەشەكانەوە  تازە  كۆچبەرە  لەالیەن جەماوەری  عوسامن 

شۆڕش لەالیەن كۆچەری عەرەبی، ئەو كۆمەڵگە كۆچەریە پەراوێزخراو و ژێر پێ  

خراوەوە نەبوو، بەڵكو شۆڕشێكی جەماوەری و عەرەبیش نەبوو لە دژی ئیسالم، 

چونكە ئەو ژاوەژاوەی راگەیەنرا، هەمووی روانگەیەكی هەڵە و تێكدانێكی ساختە 

و تێپەڕیوو بێ  سبەی بوو. مەترسیەكە لە شوێنی تر سەریهەڵدا، لەوانەوە بوو كە 

لەالیەن خاوەن پێشینەكانەوە دەویسرتا موجامەلەیان لەگەڵدا بكرێت، ئەوانەی 

كە زۆر لە والیەوە نزیكبوون: واتا قورئانخوێنەكان. 

ئەوانیش  بێتەوە،  نزیك  لێیان  دەیویست  دەس��ەاڵت  كە  هەبوو  تر  تاقمێكی 

كەسایەتیە  ئەو  گشتی  شێوەیەكی  بە  یان  بوون،  كالسیكییەكان  خێڵە  سەرۆك 

خێڵەكیانەی بەهۆی پێگەیانەوە لە دورگەی عەرەبی خاوەنی زەوی و زار بوون. 

بینیامن كە عوسامن گۆڕینەوەی زەوی و زاری لەگەڵ خەڵكی مەدینە داهێنا كە 

نەكرد. هەروەها  بەاڵم كۆچیان  كرد،  عێراقدا  فەتحكردنی  لە شەڕی  بەشدارییان 

بەوە ئاشنا بووین كە ئەو پرۆسەیە بە راستی خزمەتی ئەو جەنگاوەرانەی دەكرد 

و رێگەی پێدەدان مافەكانیان وەربگرنەوە. ئەو پرۆسەیە بە تایبەتی بووە هۆی 

پێیە  بەو  چونكە  حیجاز،  و  یەمەن  لە  زەوی  بەدەستهێنەرانی  دەوڵەمەندكردنی 

زەوی پڕ دەستكەوت و بەپیتیان لە واڵتی رافیدەین )عێراق( دەستكەوت. تەڵحە 

كە لەسەر كۆی بواری ئیسالمی دەژیا، لەم بابەتەدا باشرتین منوونەیە. هەروەها 

سەبارەت بە )مەروان(یش هەمان شێوە دەگوزەرا. هەردووكیان لە قورەیشیيەكان 

بەاڵم  بوو.  سامان  خاوەن  رابردووشدا  لە  و  گەورە  یەكێكیان سەحابیەكی  بوون، 

بینیوە  ئاڵوێرە  لەو  خێڵەكان(یش سودییان  )پیاوانی  كە  باسدەكەن  سەرچاوەكان 

لە  بكەن، كەواتا  پێوە  ئاڵوێری  تا  بوون كە شتێكیان هەبوو  ئەوانەدا  لە ریزی  و 

ریزی ئەو خەڵكانەدا بوو كە پێشرت دەوڵەمەند بوون، بە دیاریكراویش لە ریزی 
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دەستەواژەیەی  ئەو  ئیسالم.  دەركەوتنی  پێش  لە  بوو  خێڵەكی  ئەرەستۆكراتی 

ئەوە  مانای  تەواوەتی  بە  كە  بەكارهێرناوە،  دەگمەن  بە  پێكراوە،  ئاماژەی  لێرەدا 

سامانەكانیان  خێڵەكیانەوە  پێگەی  روانگەی  لە  كەسانە  ئەو  كە  دەگەیەنێت 

بەدەستهێناوە، ئەوەش جیهانی خێڵەكی خستە پێشی پێشەوە، ئەمە لە كاتێكدایە 

بنەمای  لەسەر  كە  ئیسالم،  بە  بوو  ئاوێتە  واقیعێكی  لە  كراوە  بزر  توندی  بە  كە 

زاراوەی خانەدانەكان  ئەوەش دەكرێت كە  تێبینی  لێرە  بونیاترناوە.  نوێ   پێوەری 

بەكارنەهێرناوە یان لەو قۆناغەدا بە كەمی بەكارهێرناوە. 

دەدا،  لەقاڵب  سەربازیدا  كاری  لە  هۆزەكانیان  و  خێڵ  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەوان 

زۆر  ماوەیەكی  لە  عەقڵەكانیش  بێگومان  هەبوو،  دەسەاڵتیان  و  پێگە  چونكە 

كورتدا گۆڕانیان بەسەردا نایات، بەو پێیەش وا پێویست بوو لە دوای ئەو ماوەیە 

دەوڵەتی  هەمان  لەناو  و  هەستنەوە  دووبارە  دژوار،  پووكانەوەی  و  متبوون  لە 

ئیسالمیدا رۆڵی خۆیان وەربگرنەوە. وەرچەرخانەكە بە دیاریكراوی لە سەردەمی 

عوسامن دەورەبەری ساڵی )30ی كۆچی(دا بوو، هاوكات لەگەڵ گۆڕینەوەی زەوی 

و زارەكان، دانانی سەركردە سەربازییەكان بۆ فەتحكردنی خوراسان و ئازەربایجان 

و وەرگرتنی پۆستی والی و سەرپەرشتیار لە ناوچە پاشكۆكانی سەر بە كوفە. لەو 

كاتەدا كە عوسامن بە شێوەیەكی بااڵ سەرقاڵ بوو بە نوێكردنەوەی پێگەی ئەهلی 

ئیسالم و خاوەن پێشینە، والی كوفە بە بەخشین و رێزلێنان بەسەری دەكردنەوە 

و دەیكردنە دارو دەستە و راوێژكاری خۆی، هەروەها سەرۆكەكان واتا سەرۆك 

دەستكەوتە  و  سەركردە  پۆستی  و  سامان  و  موڵك  خاوەنی  دەبوونە  خێڵەكان 

گرنگەكانیان لە رێگەی رۆڵی خانەدانیی بەخرشاو بە ئەهلی پێشینە چنگدەكەوت. 

لێرەدا نوێگەرەكانی وەك )هایندز( و )شەعبان(، لە دوای ئەوانیش )لیشفلدت(، 

و  بابەتە  ئەو  نێوان  بەستنەوەی  رووی  لە  كردووە  بۆ  ئاسانی هێامیان  بەوپەڕی 

كە  كوفە،  شارى  لە  هەڵتۆقیوە  كۆمەاڵیەتیە  دینامیكیا  ئەو  هەموو  لێكدانەوەی 

دواتر  سەریهەڵدا،  كۆچی(دا  34ی  و   33( ساڵی  نائارامییەكانی  و  هەڵچوون  لە 
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)35ی  لە ساڵی  لە كوشتنی عوسامن  كوفە  بەشداریكردنی  ئاستی  تا  پەرەیسەند 

نێوان  توندی  كێبڕكێی  بەهۆی  یان  دژایەتیكردن  كاریگەری  لەژێر  یان  كۆچی(دا، 

سەرۆك خێڵەكان و بژاردەی ئیسالمی و خانەدانەكان/قورئانخوێنەكان. 

ئەو  هەمان  درووست  لێكدانەوەیە،  ئەمجۆرە  لەپشت  كە  ئایدۆلۆژیایەی  ئەو 

ئایدۆلۆژیا مۆدێرنە مێژووییە، ئابوری و كۆمەاڵیەتیەیە كە هەبوو. ئەو ئایدۆلۆژیایە 

بە شێوەیەكی الوەكی دروستە، بەاڵم بە ساناییەكی توندئامێز چڕی و پڕی هەمان 

لە  و  بەدەری  لەڕادە  جوزئیەتی  بە  هەروەها  شاردۆتەوە،  كۆمەاڵیەتی  گەمەی 

هەموو قواڵییەكەیدا مشتومڕی هەڵكەوتوو لە نێوان ئایین و سیاسەت ناگرێتەخۆ. 

قەیرانەكەیان  كۆچی(دا  )33ی  ساڵی  لە  كە  چاالك  هاندەرانی  پێیوایە  هایندز 

گەیاندە لوتكە، لەو جەنگاوەرانە كە لە كۆنەوە لە كوفەدا نیشتەجێبوون، پابەند 

و وابەستەی ئەو سیستمە ئیسالمیە بوون كە عومەر درووستیكرد، جگە لەوەش 

راستەقینە  خێڵی  سەرۆك  بەاڵم  بوون،  مامناوەندی  خێڵەكی  پێگەیەكی  خاوەنی 

عەشیرەت  بەشەكانی  و  بچوك  عەشیرەتی  سەرۆكی  گشتی  بە  بەڵكو  نەبوون، 

بوون، بۆیە پێگە و كاریگەرییان لەسەر كۆی جەماوەر نەبوو. تا ئەو سەردەمە، 

لە  كۆنەوە  لە  ئەوانیش  كە  لەگەڵ سەرۆك خێڵە گەورەكاندا  بە هاوكاری  ئەوان 

كۆچكەرە  شەپۆلەكانی  دژایەتی  كە  هەبوو  هەستێكیان  نیشتەجێبوون،  كوفە 

تازەكان بكەن، بەاڵم ئاستی چڕی كۆچكردنی درەنگوەخت هاوسەنگی هێزەكانی 

بۆ  تازەی  خەڵكی  لێشاو  بە  چونكە  گۆڕی،  خێڵەكاندا  سەرۆك  بەرژەوەندی  لە 

دەهێنان، ئەوانەی تەنیا بەپێی ویست و خواستی خێڵەكی دەجوواڵنەوە. لێرەوە 

داواكارییەكی  و  خواست  پەتای  و  )النخبە(وە  بژاردە  نێوان  كەوتە  دوبەرەكی 

زۆری ئەوانە سەریهەڵدا كە جگە لە ئیدیعاكردنیان بۆ وابەستەبوون بە دۆخێكی 

ئیسالمیانە، درووست دۆخی پێشینەییان لە جیهاد، هیچی تر لە توانایاندا نەبوو 

بیكەن، بەاڵم هەستی لەدەستدانی پێگە و رێزو تایبەمتەندییان لەال درووست بوو. 

ئەو دەستكەوت و تایبەمتەندییانە بە شێوەیەكی جەوهەری پەیوەندار بوون بە 
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مافیان  و  پشك  كە  عێراق  لە  )الصوايف(  زەوییەكانی  بەڕێوەبردنی  و  وەبەرهێنان 

تیایدا هەبوو. پرۆسەی گۆڕینەوەی زەوی و زار زیانی پێگەیاندن، چونكە سنوری 

تەختی  كۆنی  زاری  و  زەوی  كە  دیاریكرد،  و  روونكردەوە  )الصوايف(  زەوییەكانی 

بە  بەاڵم  بوو،  ئاسایی  بەالیانەوە  ئەو سەردەمەش گومانربدنەكە  تا  بوو.  ساسانی 

راستی ئەوانە تاقمێكی كۆنەپەرست و موحافیزكار بوون، لە پێناو بەدەستهێنانەوەی 

ئەو دەستكەوتانەیاندا تێدەكۆشان كە پێشكەوتنی بارودۆخەكان دایخوراندبوون. 

كەمینەیەك  لە  جگە  بەاڵم  دەكرد،  ئەكتیڤیان  كەمینەیەكی  نوێنەرایەتی  ئەوانە 

كە  زۆرینەوە  بەالی  عوسامن  الدانی  لەسەركار  بیرۆكەی  بەاڵم  نەبوون.  هیچیرت 

بیرۆكەیەكی  هەرگیز  كرابوو،  كۆنرتۆڵ  میانڕەوەكانەوە  خێڵە  سەرۆك  لەالیەن 

خواسرتاو نەبوو.

هەردوو  سەرگوزشتەكان،  رووداوەك��ان.  تۆڕی  بۆ  بگەڕێینەوە  پێویستە  لێرەوە 

رەچەڵەكی  سەرگوزشتەی  و  تەبەری  لەالی  ئەلواقیدی  و  سەیف  سەرگوزشتەی 

خانەدانەكان، كە زیاتر پێكهاتوو رسرتاوە، چونكە پشت بە بەڵگەی تاك نابەستێت، 

بەڵكو بە راستی بەرگێكی چیرۆكئامێزانەی بەبەردا كراوە. بەاڵم لەو چوارچێوەیەدا 

و لە رێگەی چەند ئاماژەیەكی پەرشوباڵوەوە، هەروەها لە رێگەی هەڵقۆستنەوەی 

زاراوەی بەكارهاتوو یان لە رێگەی هەوڵدان بۆ دیاریكردنی ناسنامەی كێبڕكێكارەكان، 

شیكردنەوەكە دەتوانێت بگاتە واتایەك. لە ماوەی سێ  ساڵدا، واتا لە ساڵى 30 تا 

33ی كۆچی و لە دوای قەیرانی ئەلوەلید، كوفە لە سایەی ئارامی و سەقامگیریدا 

بوو، بە جۆرێك دەكرێت بگوترێت كە هاوسەنگیەكی جەوهەری بوونی هەبوو بۆ 

ئەوە دەگەڕایەوە كە والی هەوێنی شاری كوفە كردە نیشتەجێبووە پێشینەكان، لە 

كەسایەتیە دیارەكانی )اهل االیام( و جەنگاوەرانی قادسیە و قورئانخوێنانی كوفە 

و ئەهلی زیكر. لێرەدا ئێمە دورین لە سیاسەتە شەعبەوییەكانی ئەلوەلید و لە 

ترسە گەورەكەی سەر تاقمی تایبەت نەبادا لەالیەن كۆمەڵەوە پەالمارییان بدرێت. 

سەرلەنوێ  تەوژمەكە لە نێوان دەسەاڵت و ئەو بژاردانەدا بەرپا بوو. لیستی ساڵی 
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33ی كۆچی لەبەردەستامندایە دەربارەی ئەو كەسانەی كە دارودەستەی ئەمیریان 

زۆری  دەستكەوتی  و  پێگە  پلەو  ئەمیر  كە  ئەوانەی  ناوی  هەروەها  پێكدەهێنا، 

بەسەردا دەبەخشینەوە و دەوڵەت گفتوگۆی بەردەوامی لەگەڵیاندا پێكدەهێنا. 

دیاریكردنی  بۆ  هەوڵێكدا  لە  لیستانە،  ئەو  بۆ  دەگەڕێینەوە  ورد  شێوەیەكی  بە 

مەودای  لە  كە  )قورئانخوێنان(،  سیاسیە  كۆمەاڵیەتیە  گروپە  ئەو  ناسنامەی 

كرۆكی  بوونە  ئایندەشدا  لە  گێڕاوە،  گەورەیان  سیاسی  رۆڵێكی  راستەوخۆدا 

شیعەكان كە لە دەوری عەلی كۆبوونەوە و بزووتنەوەی )الخوارج(یان بەرجەستە 

و  گرنگ  لە سەرۆك خێڵە  ژمارەیەك  لە ساڵی 33ی كۆچی،  دیاریكراوی  بە  كرد. 

دامەزرێرنان.  كوفەدا  كاروبارەكانی  سەرپەرشتیارانی  پۆستی  پلەو  لە  دیارەكان 

بۆ  لەسەر  نییە،  راستەوخۆ  ئاماژەیەكی  هیچ  سەرچاوەكامناندا  لە  هەرچەندە 

هەوڵدان یان ناڕەزایی دەربڕین لە دژی پرۆسەی گواستنەوەی زەوی و زار، بەڵكو 

بە پێچەوانەوە لەو بارەیەوە وتراوە كە بە رەزامەندی لە نێوانیاندا ئەنجامدراوە، 

نەك وەكو دژایەتیەك لە بەرامبەر ئەو دامەزراندنانەدا، ئەوەش بوو كە تیۆرەكانی 

قورئانخوێنان هەڵوەشاندەوە.  و  خانەدانەكان  لەنێوان  ملمالنێ   بوونی  بارەی  لە 

ببێت،  بەرجەستە  لێرەوە  شاردویانەتەوە  سەرچاوەكان  كە  ئەوەی  پێدەچێت 

لەوانەیە هەستی رق و كینە لە كاتێكدا بوونی هەبوو، شاراوە و ناهۆشیارییانە 

بووبێت، بۆیە دەربڕینی بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بووە. 

رۆژێ ،  »ئەوێ   دەڵێت:  پێامن  كە  )سەیف(ە  ئەوەی  سەرگوزشتە،  گونجاوترین 

ئەمیر دانیشتنێكی گشتی رێكخست و دارودەستە و دەوروبەرەكەی ئامادەیبوون، 

قسەو گفتوگۆیان دەكرد، یەكێك لە دارودەستەی سەعید هات كە بە تەواوەتی لە 

بارەی سەخاوەتی تەڵحە قسەی كرد، كە یەكێكە لە گەورە هاوەڵەكانی پێغەمبەر، 

كەسێكی دەوڵەمەند بوو لە رێگەی پرۆسەی گواستنەوەی زەوی و زارەوە موڵكی 

ئەوەندە  كەسێك  ئاساییە  كە  كرد  تێبینی  ئەمیر  كەوت«.  عێراق چنگ  لە  زۆری 

موڵك و سامانی هەبێت و خاوەنی سەخاوەت بێت، خۆ ئەگەر ئەویش موڵك و 
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سامانێكی هاوشێوەی هەبێت وادەكات خەڵك ژیانێكی خۆشگوزەرانیان هەبێت. 

حەزم  »وەڵاڵهی  وتی:  كردو  هاواری  هەڵچوونێكەوە  بە  گەنجە  ئەو  كاتەدا  لەو 

دەكرد ئەم مەزرایە هی تۆ بێت، واتە ئەوەی موڵكی بنەماڵەی كیرسایە لەوبەری 

فورات و پشتی كوفەوە«. 

لەو ساتەدا روداوێكی مەترسیدار بەرپا بوو. كۆمەڵی قورئانخوێنانی چاالك لە دژی 

ئەو كوڕە گەنجە هەڵچوون و هەڕەشەیان لێكرد، كاری توندوتیژییان لەگەڵدا كرد 

تا ئەو رادەیەی كە خۆی و باوكیشی كە لەگەڵی بوو بورانەوە. ئەمیر هەوڵیدەدا 

بە  پەیوەستە  بابەتەكە  كە  روونكردنەوە  بۆی  سەرلەنوێ   بكاتەوە،  هێورییان 

گەنجێك كە تەنیا ئاواتێكی خۆی دەربڕیوە. بەاڵم لە بەرامبەردا قورئانخوێنان بە 

قسە بەرپەرچی ئەمیریان دایەوە و بەوە تۆمەتبارییان كرد كە خۆی ئەو كۆمەڵە 

چ��واردەوری  ئەسەد  هۆزی  دواتر  چرپاندووە.  گەنجەكەدا  گوێی  بە  قسەیەی 

وایاندەزانی  كە  بكەنەوە  قوربانیەكە  دوو  تۆڵەی  دەیانەویست  گرت،  كۆشكیان 

مردوون. بەاڵم سەعید بە قورسی توانی توڕەییەكان هێور بكاتەوە و ناچار كرا كە 

بكات.  دەربازییان  خێڵەكی  تۆڵەسەندنەوەی  گێژاوی  لە  و  بپارێزێت  فیتنەگێڕان 

هەبوو  بۆی  مبردنایا  تيايدا  كەسەكە  دوو  ئەگەر  لەوجۆرە  روداوێكی  راستیدا  لە 

زۆر ئاڵۆزتر بێت، بەاڵم روداوە مەترسیدارەكە لەو ئاستەدا نەوەستایەوە. ئیرت لێرە 

بەدواوە سەعید رازینەبوو پێشوازی لە دارودەستە كۆنەكەی بكات، ئەوانەی كە 

سەرگوزشتەیەكی تر پێامندەڵێت گوایا سەعید بۆ خزمەتی ئیسالم هەڵیبژاردبوون. 

دەسەاڵت  دژی  لە  پڕوپاگەندەیان  شوێنەكان  و  ویالیەت  لە  هاندەران  گروپی 

باڵوكردەوە، لە كاتێكدا كە خانەدانەكانی كوفە و پیاوماقواڵنیان دەستپێشخەرییان 

ئەوەبوو  بخاتەوە،  دورییان  كوفە  لە  تاوەكو  عوسامن  بۆ  نامە  نوسینی  بە  كرد 

عوسامن دەریكردن و رەوانەی سوریای كردن و لەوێ  موعاویە پێشوازی لێكردن. 

تر  سەرگوزشتەی  و  سەرچاوە  هەندێك  بەاڵم  بوو،  كەس   )10( ژمارەیان  ئەوانە 

دیمەنەكە  ئەلواقدی  لەالی  جیاوازن.  بەسەهاتەكان  وردەكاری  جۆرو  دەربارەی 



147فیتنە

ئاگرەكەی  گڕی  والی  خودی  تیایدا  كە  تایبەتی  كۆبوونەوەیەكی  لە  بریتیە 

هەڵگیرساندووە كاتێك وتویەتی: »ئەم خاكی عێراقە مەزرای قورەیشە«، واتا باخ 

)االشرت(  لەالیەن  زبر  شێوەیەكی  بە  بەرامبەریشدا  لە  قورەیشیەكانە،  موڵكی  و 

پێتوایە زەوییەكانی عێراق كە خودا  »ئایا  پێشەوای گروپەكەوە وەاڵمدراوەتەوە: 

قەومەكەتە؟«.  و  تۆ  مەزرای  و  باخ  بەخشیوین  پێی  شمشێرەكامنانەوە  بەهۆی 

لێرەوە درامای توندوتیژی تازە بۆوە، قوربانیەكەی فەرماندەی پۆلیسی ئەمیر بوو 

بكاتەوە. چیرۆكی وەچەی  ئاگادارییان  زێدەڕۆییەیان  ئەو  بارەی  لە  كە هەوڵیدا 

خانەدانان، هەردوو سەرگوزشتەی پێشوو پێكەوە دەبەستێتەوە، كە باسی عێراق 

)الصوايف(  وەزی  نەك  عێراق،  چێرناوانەی  زارە  و  زەوی  ئەو  كۆی  واتە  دەكات، 

بكات  خۆبەلزانانە  و  هاندەر  و  ناڕێك  قسە  ئەو  سەعید  وایكرد  كە  تایبەت،  بە 

دەربارەی ئەژماركردنی عێراق بە مەزرای قورەیش. 

و  موڵك  »ئەمە  دەیگوت  كە  بیرۆكەیەی  ئەو  دژی  لە  خێرایی  بە  كاردانەوەكان 

سامانی ئێمەیە كە بە نوكی شمشێرەكامنان فەتحامن كردووە« سەرییان هەڵدەدا 

و ئەوەش درامایەكی دیكەی توندوتیژی بوو. بەاڵم والی خۆی داوای لە عوسامن 

دەكرد دورییان بخاتەوە و دەیگوت: »من لە كوفە هیچ شتێكم لەگەڵ ئەشتەر و 

هاوڕێكانيدا نییە كە ناوی خۆیان ناوە قورئانخوێنان، ئەوانە نابووت و نەزانن«، 

دواتر بەرەو سوریا دوورخرانەوە. 

تا ماوەیەكی زۆر لەسەر ئەم دەقە هەڵوەستەم كرد و پێموابوو ئەركی منە گرنگی بە 

هەمەجۆری و وردەكارییەكان بدەم، چونكە ئەوە تەنیا دۆكیۆمینتە لەبەردەستامندا 

دەربارەی سەرهەڵدانی قەیرانەكە و گرنگە بۆ كێشانی باكگڕاوندە كۆمەاڵیەتی/

ئابورییەكەی كە مێژوونوسانی مۆدێرن لەپاڵ هەموو گۆڕانكارییەكانی دۆخەكەدا 

بێت،  راسترت  و  رونرت  كە سەرگوزشتەی سەیف  ئەگەر هەیە  پێبەستووە.  پشتیان 

هەروەها ئەگەریش هەیە ناوەرۆك و ترۆپكی ناكۆكیەكە لەسەر زەوی )الصوايف( 

قسەیش  ئەگەر  تەنانەت  گشتی.  بە  عێراق  زەوییەكانی  لەسەر  نەك  بووبێت 
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ناڕازییەكاندا چەمكی )الصوايف(  لەسەر عێراق بێت، بەاڵم لە فیكری جەنگاوەرە 

لە  بابەتەكە  ئایا  بەاڵم  بووە.  هەستیار  بابەتێكی  و  گرنگ  گشتی  شێوەیەكی  بە 

مەودایەكی دووردا پەیوەندی هەبووە بە توڕەییەكی خەفەكراو و لە رێگەی چەند 

قسەیەكی بێبەهاوە كە لە دانیشتنێكی شەودا كراوە تەقیبێتەوە، دواییش بواری 

بە هەند وەرگیراوە  كاتەدا  لەو  فیتنە دۆزیوەتەوە؟ ئەوەی  بۆ هەاڵیسانی  خۆی 

پێیانوابوو كە  تایبەتی  بە شێوەیەكی  ئەوەیە كە قورئانخوێنەكان )جەنگاوەران(، 

)الصوايف( وەك موڵكی خۆیان وایە، كە فەتحیان كردووە و غەزایان تیادا كردووە 

و ویستویانە لە ئایندەدا دەستی بۆ ببەن، هەروەك لە رابردوودا دەستی بۆ براوە. 

بدەینە  دیاریكراو  میسداقیەتێكی  مبانەوێت  ئەمەوە  پێچەوانەی  بە  ئەگەر  بەاڵم 

دووبارە  قسەیەی  ئەم  واتا  كراون،  یەكدیدا  بەرامبەر  لە  قسانەی  ئەو  ناوەرۆكی 

كراوەتەوە و زۆر پێداگری لەسەر كراوە و بووەتە كلیلی سەرهەڵدانی كێشەكە، 

ئەویش وشەی قوڕەیش بووە. 

و  خانەدانەكان  بەرامبەر  نەك  كرابوون،  ئاراستە  قوڕەیش  بەرەو  كینەكان  و  رق 

سەرۆكانی خێڵەكی شارەكەیان. روداوی هەرە دیارو پڕشنگدار، كە هیچ گومانی 

ناكۆكیەكە لەسەر زەوی و زارە كراوەكانی عێراق بووە،  نییە، ئەوەیە كە  لەسەر 

واتا لەسەر زەوییەكانی )الصوايف( نەك زەوییەكانی عێراق بە گشتی. لێرە پێویستە 

ئەوە بێنینەوە بیری خۆمان سەرگوزشتەكەی سەیف كە پەیوەندی بە ساڵی 15ی 

شێوەیەكی  بە  زەوییانە  ئەو  كە  بكەین  پێشبینی  وامانلێدەكات  هەیە،  كۆچیەوە 

راستەوخۆ لەالیەن جەنگاوەرانی )اهل االیام( و قادسیەوە بەڕێوە دەبران، نەك 

بە تەنیا لەالیەن )اهل االیام(ەوە و لە رێگەی كەسانێكی دەستپاك و باوەڕپێكراو 

دابەشكردنی  لە  دابەشكردووە، جگە  موستەحەقدا  لەگەڵ خەڵكی  داهاتەكانیان 

بەخشینەكان. 

ئەو موڵك و سامانە زۆر دوور بوو لە دەستی ئەو كۆچبەرانەی كە دواتر هاتوون بۆ 

كوفە. ئەگەر هەیە كە دەستێوەردانی دەوڵەت لە موڵكی )الصوايف( ئەوە بووبێت 
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كە بۆ منوونە خەلیفە عومەر چەند پارچەیەكی بەسەر میراتگرانی ئەبو عوبێدی 

ئەلسەقەفی دابەشكردووە، بە تایبەتی لە پرۆسەی گواستنەوەی زەوی و زاردا. بە 

خاوەن  كەسانێكی  جەنگاوەرەكان  كە  نەچێت  لەیاد  ئەوەمان  دەبێت  هەرحاڵ، 

مافی خەڵكی مەدینە  نەیانتوانیوە  بەو هۆیەشەوە  بوون،  روحیەتی حەقویستی 

تریشەوە،  الیەكی  لە  كردووە.  فەتح  شەڕەكانی  لە  بەشدارییان  كە  رەتبكەنەوە 

پەیوەندار  كە  نەبوون،  سامان  هەبوونی  باشیەكانی  دژی  لە  تایبەتی  بە  ئەوان 

خێڵ  سەرۆك  لە  وای  تەنیا  بە  عێراقییەكاندا  نێوان  لە  كە  لەدایكبوون،  بە  بووە 

سامان،  و  موڵك  خاوەنی  ببنە  گۆڕینەوەوە  پرۆسەی  رێگەی  لە  كرد  و هۆزەكان 

لەو  مافیان  )االشعث(  وەك  منوونە  بۆ  خێاڵنە  سەرۆك  ئەو  كە  ئەوەی  سەرەڕای 

پێشینە  خاوەن  خەڵكی  نێوان  لە  كە  ئەوەش  لەگەڵ  بەاڵم  هەبوو.  زەوییانەدا 

)قورئانخوێنان( و خانەدانانی خێڵەكاندا هەبوو، هیچ جۆرە دوژمنایەتیكی روون 

و ئاشكرا لە نێوانیان ئەو دوو تاقمەدا بەرچاو نەبوو. لە سەرووی ئەوەوە، جێی 

سەرنجە كە هەندێك لە قورئانخوێنان بۆ خۆشیان لە خانەدانەكان بوون » خەڵكی 

خانەدانەكان  بە  سەرچاوەكان  لە  هەندێك  گشتی  بە  و  دەكردن«  گوێرایەڵیان 

بخوێنینەوە،  سەیف  سەرگوزشتەی  دەقی  وردی  بە  ئەگەر  دەكەن.  لێوە  باسیان 

گڕی  قورەیشیە،  ئەسحابیەكی  كە  تەڵحە  حاڵەتی  باسكردنی  كە  دەكەین  تێبینی 

ئاگرەكەی هەڵگیرساندووە، نەك بە منوونە باسكردنی حاڵەتی )االشعث(، كە پێشرت 

تێبینی  بوو. هەروەها  پیاوانی كوفە  لە  تاقمی هەڵگەڕاوەكان و  لە  یەكێك بووە 

دەكەین مەترسیەكە دەربارەی ئەو پڕوپاگەندەیە بەرجەستە بووە كە دەگەڕێتەوە 

خاوەنی  ببێتە  دەیەوێت  گوایا  كە  ناڕاست،  یان  راستە  ئەگەر  ئایا  قورەیش،  بۆ 

زەوییەكانی )الصوايف( و بیانكاتە مەزرا و باخی خۆی. با بیری خۆمان بێنینەوە كە 

تەڵحە مەزرایەكی گەورەی بەدەستهێناوە، بەاڵم لە خەیبەر بە رێگەی گۆڕینەوە 

عوسامن  لە  كە  ئومەوییەی  كەسە  ئەو  مەروان  هەروەها  بەدەستهێناوە،  زەوی 

ببێتە خاوەنی  تا  نەبوو  ئەوەندەی  لە خەلیفەوە  نزیكی  لە  كە جگە  بوو،  نزیك 
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كە  بوو  ئەوە  تایبەمتەندی  تاكە  بەڵكو  )الصوايف(،  زەوییەكانی  لە  دارستان  و  باخ 

و  مەحسوبیەت  بنەمای  لەسەر  كە  سیاسەتی عوسامن  بوو. سەرەڕای  قورەیشی 

خزمخزمێنە درووست ببوو، ترسیان لێی هەبوو كە بە فۆرمێكی دیاریكراو وەكو 

دەستكەوت و بەخشین هەڵسێت بە دابەشكردنی زەوییەكانی )الصوايف( بەسەر 

خزمەكانی و كەسە نزیكەكانیدا.

بە دیدی قورئانخوێنان، سەرەتا قوڕەیش دەوڵەتی عوسامن بوو كە دەستی بۆ مافی 

ئەوان برد و تایبەمتەندی دایە مەدینەییەكان لە رێگەی تەرخانكردنی مافەكانیان، 

هەروەها تایبەمتەندیشی دایە هەندێك لە قوڕەیشییەكانی وەك تەڵحە و مەروان. 

بەاڵم تەڵحە، ئەو هاوەڵە دێرینەی پێغەمبەر هێشتا لەبەر دیدی ئەواندا خاوەنی 

پلەو پایەیەكی تایبەتی بوو. بەاڵم قوڕەیش ئەو بنەماڵە ئومەویيە بوو كە دەیتوانی 

بۆ  ئەمیر  قسەكانی  كە  ئاشكرایە  بگرێت.  زارەكانیاندا  و  زەوی  بەسەر  دەست 

دڵنیاكردنەوەیان نەبوو كە دەیگوت: »مەزرای عێراق باخی قوڕەیشە«. ئەم قسەیە 

بە دیاریكراوی رەتكردنەوەی بنەمای رێكخستنی فەتح بوو، چونكە نكۆڵی دەكات 

لە هەبوونی مافی شەڕكردن، لە بەرامبەریشدا مافێكی موڵكایەتی رادەگەیەنێت 

كە  كردبێت  هەستیان  قورئانخوێنەكان  پێشدەچێت  ناكرێت.  لەسەر  سازشی  كە 

ئەوە داوێكە ئامانجی دابەشكردنی زەوی و زاری زیاترە بەسەر خەڵكی قورەیشی، 

سەرەتاش بەسەر والی و ئومەوییەكاندا. قورئانخوێنان لەو بڕوایەدا بوون كە پیالنی 

نوێ  لە دژییان داڕێژراوە لە قۆناغی جێبەجێكردندان. ئەوەشبوو واتای ناڕەزایی 

لە  نەبوو  نێوخۆیی  ناكۆكیەكی  بوونی  مەبەستەكە  هەرگیز  هەڵگەڕانەوەیان.  و 

دەرەوەیەی  ئەو  دەرەوەيدا،  و  كوفە  نێوان  لە  بوو  ناكۆكی  بوونی  بەڵكو  كوفە، 

دەبوو  بەرجەستە  عوسامندا  دەوڵەتی  لە  جارێكیش  و  مەدینە  لە  خۆی  جارێك 

ئەمیر  بۆ  قسەیان  ئەو  بەردەوام  دەكرد.  منایش  قوڕەیشدا خۆی  لە چەمكی  كە 

دووبارە دەكردەوە: »تۆ و قەومەكەت«، بەاڵم ئەوە زیاتر بوو لە ترسیان بەرامبەر 

بۆیە  قوڕەیش،  بەرژەوەندی  بۆ  زارەكانیان  و  زەوی  كردنی  پەخشان  و  تەخشان 
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مەسەلەكە رەهەندێكی سیاسی قوڵی بەبەردا كرابوو: ملمالنێ و تەقینەوە لە دژی 

هەژمونگەری قوڕەیش. 

ئەم بابەتە لە دووتوێی ئەو مشتومڕەدا كە لە نێوان قورئانخوێنەكان و والی شام 

بەهێز  زۆر  دەوڵەت،  بەهێزی  پیاوی  و  ئومەوی  موعاویەى  رویدا،  )موعاویە(دا 

دیالۆگەكە  ئابڕوبەرانە  شێوەیەكی  بە  من  بۆچوونی  بە  كرد.  بەرجەستە  خۆی 

دوای  لە  دەردەبڕێت  ئومەوییەكان  و  موعاویە  ئایدۆلۆژیای  بوو،  درووستكراو 

دەستگرتنیان بەسەر دەسەاڵتدا، زیاتر لە دەربڕینی ئەو ئایدۆلۆژیایە كە لە قۆناغی 

ئێستاماندا باوە. موعاویە دەستیكرد بە قسە لەگەڵیاندا و وتی: »پێم راگەیەنراوە 

كە ئێوە قسەتان بە قوڕەیش وتوە«. دوای ئەوە دەستیكرد بە خوێندنەوەی مێژوو 

لە  ملمالنێكە  بناغەی  ئەودا،  دیدی  لە  ئیسالم.  و  عەرەب  و  قوڕەیش  سیاسەتی 

لە  واتا  دەبینێتەوە،  خۆی  ترەوە  عەرەبەكانی  لەالیەن  قوڕەیش  برینداركردنی 

قوڕەیش  وەلحاڵ،  بووە.  بەرجەستە  قوڕەیش  و  عەرەب  نێوان  مشتومڕی  میانی 

بوو هۆكاری گەیشتنی عەرەبەكان بە ژیانێكی نوێ ، هەر قوڕەیش بوو لە رێگەی 

هەموو  پێبەخشین.  ئیمپراتۆریەتی  و  خاوەندارێتی  و  یەكیخسنت  ئیسالمەوە 

سەركەوتنەكانی ئیسالم لێرەوە دەخوێندرێتەوە بەو پێیەی گەشەكردنی قورەیشە، 

هۆزی خودا، هەڵبژاردنی قوڕەیش لەالیەن خوداوە، چونكە خودا لە سەردەمی 

جاهیلیەتدا لە توندوتیژی و دڕندایەتی دەوروبەر پاراستوويەىت. خودا ئەو رێزەی 

بە چاكرتین دروستكراوەكانی بەخشی، پاشان بەخشیە ئەو هاوەاڵنەی كە بژاردەی 

وتەبێژی  پاشان  بەخشیوە«.  بەوان  خەالفەتیشی  و  موڵك  ئینجا  بوون،  قورەیش 

لە  هۆزەی  ئەو  عەبدولقەیس،  هۆزی  بە  سەر  صوحان(  بن  )صعصعة  تاقمەكە 

كۆنەوە نزیكی ساسانییەكان بوو بە توندی رەخنەی لە موعاویە گرت و هۆشداری 

ئایین،  و  ئیسالم  و  پێغەمبەر  و  خودا  ئەودا،  دیدی  لە  پێكرد.  سوكایەتی  و  پێدا 

مەرجەعە گەورەكانن و  بۆ هەموو جیهانن، تەنانەت موعاویەش ناتوانێت خۆی 

لێیان بدزێتەوە، بەاڵم هەموویان لەگەڵ پەیامی مێژوویی قوڕەیش بوو كە خودا 
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رێزی لێناوە، بۆیە بەبێ  ئەو پەیامە عەرەبەكانی تر شایەنی باسكردن نین، بەاڵم 

كاتێك هاندەران هێرشدەكەنە سەر قوڕەیش، بە تەنیا پەالماری ئەوانە نادەن كە 

كردیانن بە خاوەنی موڵك و تەخنت، بەڵكو پەالماری »دینی خودا«یان داوە. 

هیچ  الم  بۆ  هاتوون  »خەڵكانێك  پێیوت:  و  نوسی  عوسامن  بۆ  نامەی  موعاویە 

بردنی  و  فیتنە  درووستكردنی  خەمیان  هەموو  بەڵكو  نییە،  ئاینێكیان  و  عەقڵ 

سامانی ئەوانەیە كە لەژێر سایەی دەوڵەتی ئیسالمدان، ئەوانە لە مانای ئیسالم 

تێنەگەیشتون، ناشكور و چاوچنۆكن«. 

وێنا  مێژوویی  و  سیاسی  هێزێكی  وەكو  ئیسالم  جەوهەری  بەوجۆرە  موعاویە 

رۆڵی  بەاڵم  ئیمپراتۆریەتێكە.  و  دەسەاڵت  و  ئوممەت  ئەفرێنەری  كە  دەكات، 

ئیرادیی و جیهادیی و قارەمانانەی پێغەمبەر لە پشت پالنەكانی ویستی خوداییدا 

رەچەڵەكی  كردووە، چونكە  بەرجەستە  قوڕەیشدا خۆی  بەرژەوەندی  لە  كەمێك 

پێغەمبەر لە قوڕەیشە، هەر لەوێشەوە ناوەرۆكی ئەخالقی و غەیبیی پەیامەكە 

هەموو  بەرامبەر  لە  لەمشێوەیە  چەمكێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  وندەبێت، 

ئاسەوارەكانی  تایبەتیش  بە  دەگەڕێرنێتەوە،  ئیسالم  بۆ  هەمیشە  دژەكانیدا 

سەردەمی جاهیلییەت. پێدەچێت خوێندنەوەیەكی دیاریكراو بۆ ئەم دەقە پاڵی 

بە )عەبدولعەزیز ئەلدوری(یەوە ناوە بچێتە ئەو باوەڕەوە كە ملمالنێی سەرەكی 

لەو سەردەمەدا مانای بوونی ناكۆكیی بووە لە نێوان چەمكی خێڵەكی عەرەبی و 

ئیسالمدا. چونكە راستە موعاویە لەو بڕوایەدا بووە سیستمی هەڵكەوتوو ئیسالمە 

كە لەژێر هەڕەشەی چەند الیەن و هێزێكی هەڵوەشێنەر و پاشەكشەخوازدایە، 

ئەوانەی لە روانگەی دۆخی خراپی كەلتوری عەرەبی و لە هەمانكاتدا لە روانگەی 

كەموكورتی ئیسالمییەوە سەرچاوەیان گرتووە. 

لە راستیدا رەوا نییە كە لۆمەی موعاویە بكرێت، نە لەسەر ئاراستە مێژوویەكەی و 

نە لەسەر روانینە ئیمپراتۆریەكەی بۆ ئیسالم، بەاڵم دەكرێت بە هەستە خێڵەكیە 

قورەیشیە هەڵگەڕاوەكەی و لێكدانەوەی تایبەتی خۆی بۆ ئیسالم ناوزەد بكرێت، 
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نە  و  )قورئانخوێنان(  هاندەران  لەالیەن  نە  خێڵەكایەتی  پیادەكردنی  چونكە 

و  دەسەاڵت  سیستمی  و  دەوڵەت  لەالیەن  بەڵكو  بوو،  ویالیەتەكانەوە  لەالیەن 

نوێنەرەكانیەوە بوو. ئەو گوتارەی كە خرایە پاڵ موعاویە، ئایا بابەتیانە بووبێت 

یان نا، گوتاری سەردەمێكی ترە یان گوتاری سەردەمەكەی خۆیەتی، بەاڵم چەند 

پێشەنگەكانی  لەالیەن  زۆر  تا  كەم  پێویستە  كە  روو  دەخاتە  سەرەكی  پرسێكی 

قورئانخوێنانی كوفەوە گفتوگۆی لە بارەوە بكرایا، ئەگەر بە شێوازێكی ناهۆشیار 

و ناعەقاڵنیش بوایا پێویست بوو. لەم چەكەرەیەوە، ئیرت رەگوڕیشەی ئایدۆلۆژیای 

كە  دەزانین  و  روونە  و  بۆمان  كاتێك  دەستیپێكرد،  خەواریجەكان  داهاتووی 

بانگەشەكانی قوڕەیشی بۆ قەتیسكردنی خەالفەت لە دەستی خۆیدا رەتكردۆتەوە. 

ئایا لەالی كوفەییەكان بابەتەكە تەنیا پەیوەندی هەیە بە بەكارهێنانی مەحسوبیەت 

لەالیەن عوسامنەوە كە لەو سەردەمەدا هەموو خەڵك بە ئەسحابەكان و نەوەی 

ئەسحابە قوڕەیشییەكانیشەوە رەخنەیان لێگرتووە؟ یان پەیوەندیدارە بە شتێكی 

ئوممەتی  سەركردایەتیكردنی  دیدگایی  بە  پەیوەندیدارە  یان  قووڵرت،  لەوەش 

قوڕەیشییەكانەوە  لەالیەن  بەكرەوە  ئەبو  خەالفەتی  لە  هەر  وەكئەوەی  ئیسالم 

هەستەوەرانە  گەڕانێكی  بە  پەیوەندیدارە  بابەتەكە  پێیەش  بەو  كرابێت؟  پاوان 

تر  پێوەرێكی  لەسەر چەند  كە  دادوەرانەتردا،  و  تازە  دوای سەركردایەتیەكی  بە 

بونیات برنێت؟ لە رووی مەبدەئی و لە بنەڕەتدا، خەڵكی كوفە  هەروەكو خەڵكی 

بەرسە، هەستیاندەكرد كە زۆر بە پرسی دانانی كەسانی سەر بە بنەماڵەكەی لە 

كە  دەیانزانی  نین، چونكە  پەیوەندیدار  لەالیەن عوسامنەوە  پایەكاندا  و  پۆست 

ئەوەش  ئیسالم،  چارەنوسی  لەسەر  بن  راسپێردراو  خۆیانە  مافی  قوڕەیشییەكان 

لەبەر ئەوەی كە پێغەمبەر و ئەسحابە و هاوەڵە سەرەكییەكانی لە قوڕەیش بوون، 

كردنی  هاوەڵێتی  دەیانزانی  و  بوون  هۆشیار  زیاتر  ناوییاندا  لە  ئەوانەی  بەاڵم 

پێغەمبەر لەبەر ئەوەی كە شەرعی و مێژووییی بوو، بەو هۆیەوە بەسەر سیفەتی 

بوو،  گونجاو  هەمووان  بۆ  هاوسەنگبوونە  ئەو  زاڵكرابوو.  قوڕەیشدا  خێڵەكی 
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چونكە بیروباوەڕێكی عەرەبی و ئیسالمی پێكدەهێنا. هەردوو هاوەڵی قوڕەیشی 

واتا  نەوەكەیدا  لەگەڵ  بوو،  بەرێز  هاوەڵێكی  كە  وەقاس  ئەبی  كوڕی  سەعدی 

هاشمی كوڕی عوتبە، ئەو دوو كەسە بوون كە سەركردایەتی كوفەییەكانیان كرد 

بۆ ماوەیەكی زۆر فەرمانڕەوایەتی كوفەییەكانی  بەرەو سەركەوتنەكانیان. سەعد 

گرتەدەست. هەروەها عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود و عەمامری كوڕی یارس لەناو 

قوڕەیشییەكاندا بە وابەستەیی دڵسۆزی ئاوێتەیان ببوون، چونكە ئەوان بە تایبەتی 

دوو هاوەڵی بەڕێز و دوو موسڵامنی پاك و بێگەرد بوون. 

پێداگری  كردووە،  ریوايەتی  )البالذري(  كە  هەیە  گۆشەگیربوو  سەرگوزشتەیەكی 

دەكات كە دانانی ئەلوەلید كوڕی عوقبە لە شوێنی هاوەڵی بەڕێز )سەعد كوڕی 

دواتر  بەاڵم  توشی شۆككرد،  كوفەییەكانی  كۆچی،  24ی  ساڵی  لە  وەقاس(  ئەبی 

هۆی  بە  ئەوە  دوورخرایەوە،  پۆستەكەی  لە  ئەلوەلید  كاتێكیش  رازیبوون.  پێی 

لە ساڵی 29-30ی كۆچیدا هیچ سەركۆنەیەكی  بوو.  هەڵسوكەوتی شەخسیيەوە 

هیچ  خاوەنی  ئەویش  كە  نەكرا،  ئەلعاص(  كوڕی  )سەعیدی  تر  ئومەوییەكەی 

عوسامن  و  سەعید  لەسەر  گلەییەك  و  سكااڵ  هیچ  تێبینی  نەبوو.  رابردوویەك 

ناكرێت، نە بەهۆی دانانی لەو پۆستە و نە بەهۆی نزیكی و خزمایەتییانەوە. لە 

راستیدا رەخنەگرتن لە مەحسوبیەت و خزمخزمێنە لە مەدینەدا بە قەتیسكراوی 

مابۆوە لەناو كۆمەڵی ئەسحابەكانی وەك عەلی كوڕی ئەبو تالیب، عەبدولڕەحامنی 

و  كوڕان  و  یارس  كوڕی  عەمامری  مەسعود،  كوڕی  عەبدوڵاڵى  عەوف،  كوڕی 

نەوەكانی ئەسحابەكانی وەك محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر و محەمەدی كوڕی ئەبی 

حوزەیفە. مەسەلەكە وەك ئەوە وابوو پەیوەندیدار بێت بە هەبوونی ناكۆكی لە 

نێوان قورەیشییەكان، یان لەالیەكی ترەوە پێدەچێت پەیوەندار بووبێت بە بوونی 

سەرچاوەی  كە  ئەسحابەكان،  كۆنی  مێژوویی  ناوەندی  روانگەی  لەناو  ناكۆكی 

بەخشینی دەسەاڵت و شەرعیەت بوو. عەرەبەكان بە شێوەیەكی بەرچاو هەستیان 

بەوە نەدەكرد كە لەم پرسەدا دەنگیان هەبێت، بەڵكو ئەوەی بەالیانەوە گرنگ بوو 
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بریتی بوو لە چارەنوسی تایبەت بە خۆیان: كاروانی جیهادی چاك، دابەشكردنی 

بەخشین و دەستكەوتەكان و پارێزگاریكردن لەو زەوییانەیان كە بە هێزی شمشێر 

چنگیان كەوتووە. 

جێی  بۆیە  )لۆكاڵی(،  ناوخۆیی  ئاستی  بە  پابەندبوون  و  سنورداركراو  ئەوان 

پەیوەندیدار  كوفە،  لە  كۆچی  33ی  ساڵی  تەقینەوەكەی  كە  نییە  سەرسوڕمان 

بووە  پەیوەست  یاخود  )لۆكاڵی(،  ناوخۆیی  هۆكارێكی  چەند  بۆ  بگەڕێتەوە 

بەرامبەر  كینە  و  رق  یەكەم  پلەی  بە  و  شتێك  هەر  پێش  كەواتا  پاساوە.  بەو 

بەرەو  ئومەوییەكان  بۆ  لەوەی كە خۆشەویستی عوسامن  بووە  ترسان  قوڕەیش، 

مانای  ترەوە  لەالیەكی  بەاڵم  بكات.  تەشەنە  عێراق  لە  )الصوايف(  زەوییەكانی 

كە  عوسامن،  دەسەاڵتەكەی  هەستیاندەكرد  كوفەییەكان  دەگەیەنێت  ئەوە 

و  خێڵ  دەوڵەتی  لە  جگە  دام��ەزراوە،  ئومەوی  هاوكاریكردنی  بنەمای  لەسەر 

ئەوەش  نییە،  دیكە  شتێكی  پێغەمبەریشە،  خێڵی  هەرچەندە  قورەیش  دەوڵەتی 

لەبەر ئەوەیە كە لێكیان جیا نەدەكردەوە، بەڵكو هەموو مەسەلەكانیان تەنیا لە 

بوو،  ئومەوییەكاندا  دەستی  لە  دەسەاڵت  چەرچەندە  دەبینی.  خێڵەوە  گۆشەی 

و  میتامێژوویی  شەرعیەتی  حوكمی  بە  نەك  خوێنەوە  پەیوەندی  بەهۆی  تەنیا 

شەرعیەتی هاوەڵێتی، بۆیە لەوەدا پرسەكە پەیوەندیدار بوو بە هەژموونی خێڵێك 

بەسەر خێڵەكانی تردا، یان تەنانەت هەژمونگەری خێڵ بوو بەسەر موسڵامناندا. 

لەبەر ئەوەی كە پرس و بابەتەكان لە دوورەوە دەبیرنان، ئەوە بوو خوێندنەوەی 

تایبەتیان بۆ مەسەلەی مەحسوبیەت و خۆشویسنت كە زۆر بە دیاری لە مەدینە 

بەرجەستە دەكرا. 

لە ئاستێكی تردا، ئایا بابەت و پرسەكان لەوەش دوورتر تەماشایان دەكرا؟ ئایان 

و  كۆچبەرەكان  هاوەڵە  میتامێژوویی  یان  مێژوویی  شەرعیەتی  لە  گومانیان 

شەرعیەتی عوسامن و تەڵحە و عەلی و زوبێر پێكەوە هەبوو؟ بۆ منوونە بە ناوی 

قورئانەوە، النیكەم لەو قۆناغەی گەشەكردنی هۆشیاری سیاسی و ئایدۆلۆژی لە 
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كوفە؟. لێرەدا لەگەڵ شاراوەیی سەرچاوەكاندا بەریەك دەكەوین، تەنانەت لەگەڵ 

ئەوانەش بەریەك دەكەوین كە دەزانرێت لێامن شاراوەتەوە، هەروەك )الطربي( 

ئاگادارمان  هەیە  دوورەپەرێزخراو  باسێكی  راگەیاندووە.  ئەوەی  راشكاوانە  زۆر 

خەڵكی  كە  رایاندەگەیاند  كوشت  عوسامنیان  داهاتوودا  لە  ئەوانەی  كە  دەكات 

مەدینە هیچ مافێكیان لە بردنی دەستكەوت و بەخشینەكان نییە، جگە لەو شێخانە 

نەبێت كە هاوەاڵنی پێغەمبەری خودا بوون. بەو پێیەش پێیانوابوو كە سەروەت 

و سامانی زۆر لەناو مەدینە دابەش دەكرا، كە بە سامانی خۆیانیان دەزانی، بەڵكو 

مافی  پێكهێنا،  ئیسالمیان  كە  ئەوانەی  بچوك  هەوێنی  تاقمێكی  كە  پێشیانوابوو 

خۆیان لەو سەروەت و سامانەدا هەبوو. لەمەدا رێزلێگرتن و پایەبەرزی هاوەاڵن 

دەردەكەوت، بەاڵم تەرشیفاتی و لەسەر لێوانەوە بوو. لە دواییدا، ئەو كەسانەی 

لە  تایبەتییان  لە عەلی، هیچ رێزێكی  بۆ گەمارۆدانی عوسامن رۆیشنت جگە  كە 

ئەسحابەكان نەگرت. هەروەكو دەوترێت دواجار لە )صفین( هەڕەشەی كوشنت لە 

عوسامن كرا ئەگەر پابەند و گوێڕایەڵی قورئان نەبێت.

دەگەڕێمەوە سەر مەسەلەی دوو مەرجەعەكە، مەرجەعیەتی مێژوویی هاوەاڵنی 

بابەتێكی  ئەمە  قورئان:  دابەزیوی  دەقی  لە  جیاواز  مەرجەعیەتی  و  محەمەد 

عوسامن،  بنەماڵەیی  مەسەلەی  دەكرێت  تەنیا  ئێستادا  لە  بەاڵم  سەرەكیيە. 

پشتڕاست  چاوچنۆكانە  دەروونی  دەركەوتنی  و  ئەسحابەكان  نێوان  دابەشبوونی 

دواجاريش  بەرپابوو،  ئەسحابەكاندا  ریزی  لە  و  دەوڵەت  لەناو  كە  بكرێتەوە، 

پاشان  بیشكێنێت،  بێئەوەی  بەاڵم  لەرزاند،  ئەسحابەكانی  مێژوویی  شەرعیەتی 

كۆسپەكاندا  و  گرفتەكان  خراپرتین  ناوەندی  لە  و  ناتەواو  شێوەیەكی  بە  عەلی 

ترس  زیاتر،  تر  شوێنێكی  هەموو  لە  و  كوفە  لەناو  بەمشێوەیە  نایەوە.  بونیادی 

لەسەر  هەڵكەوتوو  قوڕەیشی   – مەدینەیی  سەركردایەتی  بەرامبەر  لە  تۆقین  و 

بنەمای هاوەڵێتی پەیدا بوو، لە جیهانی عەرەبی - ئیسالميدا، كە بە شێوەیەكی 

كتوپڕ هەستیكرد كە پەیوەندیدارە بە چارەنوسی ئیسالمەوە، بۆیە قسەی خۆی 
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بردە سەرو مەرجەعێكی تری بۆ خۆی دۆزییەوە: »قورئان«. 

هێشتا  ئێمە  بوون.  شەرمنانە  سەرەتاوە  لە  هەنگاوانە  ئەو  هەموو  كە  ئاشكرایە 

كوفەوە  لە  كە  ئەوانەی  یەكەمدا  قۆناغی  لە  )صفین(.  شەڕی  نەگەیشتووینەتە 

بۆ  نێردران  موعاویە،  لەالی  كورت  مانەوەیەكی  دوای  لە  دوورخرانەوە،  شام  بۆ 

عەبدولڕەحامنی  ئەویش  دیكە،  پایەبەرزی  قورەیشیەكی  لە  پارێزگاریكردن 

بوو نەك جەزیرە. هەرچەندە  بوو كە والی حومس  كوڕی خالیدی كوڕی وەلید 

زۆرزانی موعاویە نەیتوانی رازییان بكات، بەاڵم توندی عەبدولڕەحامن لە رووی 

مەعنەویەوە تێكیشكاندن. بەاڵم لە راستیدا ئەو توندی نواندنە تەواو رێژەیی بوو، 

چونكە عەبدولڕەحامن لەو قۆناغەی مێژووی عەرەب و ئیسالمدا پیرۆزی هەبوو، 

بۆیە نەكوژران و لێشیان نەدرا، بەاڵم عەبدولڕەحامن رۆژانە هۆشداری دەدانێ  

لە  ئەسپەكەیەوەیە  بە سواری  كاتێكدا كە  لە  وایلێكردن  ئاگاداری دەكردنەوە،  و 

تەنیشتیەوە بڕۆن، بەوەش كەمێك زەلیلیكردن و زۆریش تاوانباری دەكردن. لەو 

كاتەدا جگە لە پەیڕەوكردنی گوشارێكی دیاریكراو دەسەاڵت نەیدەتوانی كارێكی 

تر بكات، بە واتایەكی تر پێشبینی نیشاندانی الوازی لێدەكرا، لەبەر ئەوەی لەژێر 

كاریگەری هەموو ئەو هۆكارانەدا زۆرێك شەڕی ناوخۆی ترسناك سەریهەڵدەدا، 

نەك بە تەنیا لەالیەن تاقمی كوفەوە. 

لە دوای كەمرت لە )20( ساڵ، موعاویە كە لەو رێگەیەوە بووە خەلیفە، كۆمەڵێك لە 

هاندەرە الیەنگرەكانی شیعەی لەسێدارە دا كە خەڵكی كوفە بوون. بارودۆخەكان 

دەگۆڕان، بەاڵم لەو كاتەدا تاقمی قورئانخوێنەكانی بێزاركرد و دواجار لەبەردەمی 

ئەوەی  بۆ  قورئانخوێنەكان  كردن.  ئازادی  ئەویش  كرد  تۆبەیان  عەبدولڕەحامن 

بەاڵم  مبێننەوە،  عەبدولڕەحامندا  لەپاڵ  باشبوو  پێیان  نەبنەوە  بەرەنگارییان 

و  ژێردەستە  هەستیاندەكرد  بوو،  شۆڕ  سەرییان  كوفەدا  هاواڵتیانی  لەبەرچاوی 

باسیدەكەن  سەرچاوەكان  لە  هەندێك  پێدەكرێت.  سوكایەتیيان  و  تێكشكاون 

رابەری كۆمەڵەكە كە ناوی )االشرت( بوو، لەگەڵ چەند كەسێكی تردا چاوپێكەوتنی 
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لەگەڵ عوسامن كردووە. دیدارەكەیان بە ئەندازەیەك باشبوو، تەنانەت عوسامن 

رێگەیپێدان بۆ هەر شوێنێك بڕۆن كە خۆیان حەز بكەن. دەگێڕنەوە كە گروپێك 

لە قورئانخوێنەكان، لە دوای ناردنی دوورخراوەكانیان بۆ شام نامەیەكی بەكۆمەڵی 

لەسەر  دەربڕین  ناڕەزایی  مەبەستی  بە  ناردووە  عوسامن  بۆ  نەكراوییان  واژۆ 

لە  ئەوان  بۆ شام.  )ئەهلی خوداپەرستی و چاكەخوازی(  بڕیاری دورخستنەوەی 

نامەكەیاندا بەرپرسیارێتی خەلیفەیان لە بەرامبەر ئوممەتی محەمەد و پالنەكەیان 

بۆ سەپاندنی خزم و نزیكەكانی بیر هێنایەوە. 

لەناو لیستی ئەوانەدا كە نامەكەیان نوسی، بەاڵم زاتی ئەوەیان نەكرد واژۆی بكەن، 

كوڕی  عەمروى  یەكێكیان  هەبوو،  پێغەمبەر)د.خ(  ئەسحابەكانی  لە  دوان  ناوی 

ئەلحمقی خوزاعی كە ناحەزێكی سەرسەختی عوسامن بوو، ئەویرتیش سلێامنی 

كوڕی رصد بوو، كە یەكێكە لە دامەزرێنەرە پێشەنگەكانی شیعەگەرایی روحی و بە 

)شەهیدی تۆبەكاران( نارساوە. لە پاڵ ئەوانەشدا چەند ئەسحابە و سەركردەیەك 

هەبوون كە عەلی و شیعەی ناڕازییان بەالوە پەسەند بوو. هاوكات لەگەڵئەمەشدا، 

كەعبی كوڕی عەبدە، كە بە كەسێكی خۆبەكەمزان و سادە و دەستگرەوە نارساوە 

بە هەمان ئاراستەی بۆچوونی ئەوانەیرت نامەیەكی بۆ عوسامن نووسی و واژۆی 

كرد. با بڵێین كە تاقمی دورخراوەكان لە كوفە دانەبڕان، لەالیەن چەندین كەسی 

لەو سەردەمەدا كۆمەڵێكی  لێدەكرا.  پشتیوانیان  پێگەوە  و  گرنگ و خاوەن رۆڵ 

بەرفراوان لە ئەهلی خوداپەرستی و باوەڕقایامن هەبوون، كە لە نێوان خۆیاندا تەبا 

و هاوكار بوون، هەروەها بزوتنەوەیەكی رێكخراو بە تایبەتی لەناو ژیانی كوفەدا 

دەستیكردبوو بە دەركەوتن، كە بزوتنەوەیەك بوو لە مەدینەوە هاوردە نەكرابوو. 

لەناو ئەو بزوتنەوە كوفەییەدا رەهەندێكی سیاسی و ئایینی قووڵ هەبوو، ئامادە 

نەبوو لە دوای كوشتنی عوسامن دامبركێتەوە، هێزێكی دامەزراوەیی بوو چونكە 

بە بیروباوەڕەوە پەیوەستبوو. لەبەر ئەوە پێویستە سەرگوزشتەكەی )سەیف( بە 

دابڕاوی  و  الدەر  تاقمێكی  بە  ئەوەیە  ئامانجی  قەڵەم، چونكە  بدەینە  گوماناوی 
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پیاوچاكان رێزیان نەدەگرتن،  ئاشنامان بكات، كە خانەدانان و  فیتنە  هاندەرانی 

بە هۆشدارییەكانی موعاویە و عەبدولڕەحامن هەڵدەچوون، تۆبەكاری شەرمن و 

نابەرپرس بوون. بەاڵم ئەگەر ئەوانە كەسانی خواپەرست بوون یان نا، قورئانخوێنی 

راستەقینە بوون یان ساختە، ئێمە لە بەرامبەر كەسانێكی سیاسی و هاندەرداین، كە 

لە داهاتوودا دەبنە سەركردە و دەیانەوێت ناخی خۆیان ئاشكرا بكەن، دواجاریش 

روداوەكان بە دەرخستنیان و قەبەكردنیان كۆتاییان پێدێت. 

ئەوەی لە ساڵی 34ی كۆچی رویدا گرنگیەكی سەرەكی هەبوو، چونكە بابەتەكە 

كرداریی  بە  كە  عوسامن،  دژی  لە  راستەقینە  شۆڕشی  یەكەمین  بە  پەیوەندارە 

و  هەواڵ  كۆمەڵێك  سەرچاوەكان  بوو.  سەركەوتوو  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  و 

سەرگوزشتەی شپرزە و ناتەواویان پێشكەش كردووین. ژمارەیەك لەو سەرگوزشتە 

نادیارە، جگە  گواستوینەتەوە سەرچاوەكانیان  بۆی  تەبەری  كە  بەسەرهاتانەی  و 

لە سەرگوزشتەی سەیف و سەرگوزشتەی )الواقدي( كە الوازە و ناكرێت پەسەند 

بكرێت. سەرگوزشتەی )االنساب(ی ئینب ئەلئەعسەم گونجاوە و باسی وردەكاری 

)االشرت(  كارەكانی  روونیش  بە  زۆر  دەك��ات،  كێبڕكێكارەكان  و  ناحەزان  ناوی 

نیشاندەدات، كە هاوتەریبە بە خواستی پاوانخوازی و دەستبەسەرداگرتنی هەموو 

كاروبارەكانی كوفە. بونیاتی ئەو بەسەرهات و روداوانەی كە كۆدەنگیان لەسەر 

هەیە بەمشێوەیەیە: لە بەرامبەر هەڵكشانی ئاستی سكااڵكان و مەترسییەكاندا، 

كوڕی  )سەعیدی  كوفە  والی  دەك��ات،  والیەكانی  بە  كۆبوونەوەیەك  عوسامن 

ئەلعاص( و والی شام موعاویەی كوڕی ئەبو سوفیان هیچیان لە شارەكانی خۆیان 

كوڕی  یەزیدی  كە  كوفە،  ئامادەبووەكانی  هاندەرە/قورئانخوێنە  بۆیە  نەبوون، 

قەیسی ئەرحەبی دیارترین كەسایەتیيان بوو، بڕیارییاندا لە دوای گەڕانەوەیان بۆ 

كوفە والیەكەیان لەسەركار دەربكەن. بەاڵم بە تەنیا خۆیان نەیانتوانی تا كۆتایی 

لەسەر ئەو كارە بەردەوام بن، بۆیە پەنایان بۆ هاوڕێ دورخراوەكانیان لە شام برد. 

)االشرت( گەڕایەوە و دەستیكرد بە هاندانی خەڵك و سەرپەرشتی بزوتنەوەكەی كرد 
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و تاقمێكی بۆ سەر رێگەی نێوان مەدینە و كوفە نارد تاوەكو رێگە لە گەڕانەوەی 

پاشان  بۆ مەدینە،  گەڕایەوە  و  بەو شێوەیە سەعید دەركرا  بگرن.  بۆ كوفە  والی 

ئەبو موسای ئەشعەری، كە ئەسحابەیەكی بەڕێز بوو لە سەردەمی عومەردا والی 

پێشووی بەرسە بوو بۆ شوێنگرتنەوەی دەستنیشان كرا و حوزەیفە كوڕی ئەلیەمان 

بووە یاریدەدەری. 

بەبێ   كوفەییەكان  خواستی  بە  موسا  ئەبو  و  قبوڵكرد  كودەتایەی  ئەو  عوسامن 

هیچ بەرەنگارییەك بە والی كوفە دامەزرێرنا، بەاڵم النیكەم بەناو مەرجەعیەتی 

خەلیفەیی و دەسەاڵتی تایبەتی خەلیفەی پاراست. بە دیاریكراوی كێشەی كوفە 

چارەسەر كرا: تەقینەوەی بارودۆخەكە لە ساڵی 33ی كۆچی لە دژی سەعید، كە 

توندوتیژی و دەركردنی خودی سەعیدی لەسەر دەستی ئەو تاقمە كارایە بەدوای 

خۆیدا هێنا و بەگوێرەی خواستی ئەوانیش كاربەدەستێكی تر لە شوێنی دانرا، بەاڵم 

ئەوە یەكەم كاری راستەقینە بوو لە دژی عوسامن كە سەركەوتنی بەدەستهێنا. لە 

بۆ میرس،  پاشان دۆخەكە دەگوازرێتەوە  ترازا و  لەكار  كار  هەموو ویالیەتەكاندا 

كە سەنتەری هاندان و هەڵچوونی توند بوو. لە راستیدا، ئەوەی لە كوفە رویدا 

البردنی  لەسەركار  بۆ  توندڕەوەكان  خواستی  نێوان  لە  پێكهاتن  لە  جۆرێكبوو 

نێوان  و  گوێڕایەڵی  بازنەی  لە  مانەوەیان  بۆ  زۆرینە  ویستی  و  عوسامن  خودی 

پاراستنی  و  ئارامی  ئاراستەی  بە  كاركردنی  و  ئەشعەری  موسای  ئەبو  كاریگەری 

بە  سەبارەت  تێبینیەك  چەند  دەتوانین  وردەكارییەكاندا،  دووتوێی  لە  یەكڕیزی. 

بارودۆخی ناوخۆیی كوفە لەو قۆناغە هەستیارە و رەوشی هێزە هاوشێوەكانی تر 

تۆمار بكەین. والی لەوێ  نەبوو، واتا بۆشایی لە دەسەاڵتدا هەبوو. والی خاوەنی 

بیرۆكراتی/ سەربازی  بونیاتێكی  و  تایبەتی و هیچ دەزگا  پۆلیسی  هیچ هێزێكی 

نەبوو، كە بتوانێت جێگەی بگرێتەوە. لە راستیدا پێگە و سامانەكەی لە دەسەاڵتە 

بە  ئەو  دەكرد.  خەلیفەی  نوێنەرایەتی  كە  پێیەی  بەو  بوو،  زیاتر  سنوردارەكەی 

گوتارو وشە و ئامادەیی جەستەیی حوكمی دەكرد. لە كاتێكی زۆر درەنگوەخت 
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لە سەردەمی ئومەویدا، كاتێك دەسەاڵت بەهێزو پتەو بوو، ئامادەگی راستەقینەی 

كاربەدەست بۆی هەبوو شۆڕشەكان دامبركێنێتەوە لە رێگەی گرتنەبەری كۆمەڵێك 

دەستپێشخەری پێویستەوە. بۆ منوونە )هاتنی عوبەیدوڵاڵی كوڕی زیاد بۆ كوفە، 

پرۆسەی  كەربەال  لە  و  كردەوە  ئاوەژوو  حسێن  ئیامم  دژی  لە  رەوشەكەی  كە 

لە  گەورە  بۆشاییەكی  كاربەدەست  غیابی  كەواتا  ئەنجامدا(.  بەرپەرچدانەوەی 

ئاوەاڵ  ئەگەرێكدا  هەموو  لەبەردەم  دەرگاكان  و  دەكات  درووست  دەسەاڵتدا 

دەكات. ئەگەر كاربەدەست لە كوفە بوایا، ئەستەم بوو گروپێكی بچوك بتوانن لە 

پۆستەكەی الیبدەن، چونكە ئەوە مانای دەرچوونە لە تاعەت و فەرمانی خەلیفە 

لەناو  دووبەرەكایەتی  بۆ  كارێكە  كۆتاییشدا  لە  بەیعەتپێدانی،  لە  نكۆڵیكردنە  و 

پێشەوا  ئەویش  بووە،  بەرجەستە  كەسدا  یەك  لە  كە  ئوممەتەی  ئەو  ئوممەت، 

)امام(ە. 

قووڵ  زۆر  خەلیفە/پێشەوا،  گوێڕایەڵیكردنی  و  تاعەت  مانای  سەردەمەدا  لەو 

نیشاندانی دڵسۆزی و كۆدەنگی وەردەگرت كە  لە  بوو، چونكە رەگ و ریشەی 

ریشەی  و  رەگ  بەرجەستەیدەكردن، هەروەها  ئازادیەوە  بەوپەڕی  بەیعەتپێدان 

و  بەهێزی  بەوپەڕی  كە  وەرگرتبوو  پێغەمبەرایەتی  میتامێژووی  ئەزمونی  لە 

دامەزراندو  كەسەوە  یەك  بە  وابەستەبووی  دەسەاڵتی  چەمكی  گرنگیدانەوە 

ئوممەت  هەمووان،  لەالی  ناهۆشیارانە  بڕوای  روانگەی  لە  كردبوو،  بەهێزی 

لە  ئەوە  لەبەر  رێوە.  بچێتە  و  درووستبێت  خۆی  خودی  تەنیا  بە  نەیدەتوانی 

وەرگیرا  دەسەاڵتەكەی  بازنەی  لە  دەرچوونی  لە  سود  سەعید،  و  كوفە  حاڵەتی 

ئەوان  دەربكرێت.  پۆستەكەی  لە  و  وەربگیرێت  گەڕانەوەی  لە  رێگەی  تاوەكو 

بازنەی ئەفسوناوی دەسەاڵتە  بەربەستێكی جەستەییان لە نێوان كاربەدەست و 

پەیوەستەكەی بە شوێن، واتا كۆشك و مزگەوتەكەی لە )كوفە( درووستكرد و لە 

شوێنی كاربەدەستێكیان بە خواستی خۆیان هەڵبژارد. بەاڵم دەبوو بە شێوەیەكی 

و  هەڵگەڕاوە  بوایا، خودی  لەسەر  خەلیفەی  رەزامەندی  هەڵبژاردەیە  ئەو  رەها 
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ناچار  عوسامن  بەاڵم  پێویستە.  ئەوە  دەیانزانی  بوو  كەس  یەكەم  یاخیبوەكانیش 

ئەم  تایبەتی  بە  ببێت.  رازی  پێشی  و  كەمبكاتەوە  دۆخە  ئەو  گرنگی  لە  كرابوو 

بووە  و  گەیاند  خەلیفایەتی  دامەزراوەی  بە  گەورەی  زۆر  زیانی  كە  بوو  بابەتە 

لێكەوتەوە،  كوشتنی  كە  كۆچی  ساڵی 35ی  گشتیەكەی  راپەرینە  تۆوی  هەڵگری 

هەرچەندە فەرماندەی جەنگ )القعقاع( كە لە كوفە خاوەنی پێگە و هێز بوو، 

هۆشداری دابوو لە بەرامبەر رودانی هەر هەوڵدانێكی لەو جۆرە16. 

بە گشتی بەهۆی بوونی بۆشاییەكی گشتی لە دەسەاڵتی كوفە و وەكو سوپرایز 

كودەتایەكی سەركەوتوو رویدا، كودەتایەك كە هەرگیز ئامانجی نەبوو زۆر دوور 

بڕوانێت بەرەو دابڕانێكی گشتگیر، هەروەك نەشیدەتوانی ئەو كارە بكات. لەبەر 

ئەوە ئەستەمە بڕوا بە سەرگوزشتەكە بالزەری بكەین كە )االشرت( وەكو گەورەی 

كاربەدەستەكان  شوێنێك  هەموو  لە  كە  نیشانداوە،  شارەكە  بێركابەری  و  رەها 

برتسێت.  پەالماردان  لە  وەكئەوەی  بەرسەوە  و  شام  لەالی  تایبەتی  بە  دادەنێت، 

بۆ  ناگەیەنێت  قورئانخوێنەكان  خواستی  مانای  دەرئەنجامە  ئەو  هەروەها 

دەستبەسەرداگرتنی خاكی عێراق، بە مانای بەدەستهێنانەوەی مافەكانیان لە زەوی 

و زار. لە راستیدا )االشرت( توانی ئەمیر دەربكات و دەستبگرێت بەسەر كۆشك و 

مزگەوتدا، بە تایبەتیش توانی چەند سەد كەسێك رەوانە بكات )الجرعة( بۆ ئەوەی 

رێگەی كوفە لەبەردەم سەعیدی كوڕی ئەلعاص بگرێت. ئەو كارە بریتی بوو لە 

دەستبەسەرداگرتنێكی پاوانخوازانەی سنوردار و كاتی بەسەر دەسەاڵتدا تاكو ئەبی 

موسا و تاقمێكی كەم گرتیانەدەست كە ژمارەیان لە چەند سەد كەسێك تێپەڕی 

نەدەكرد، كە بە گشتی دەگەیشتنە هەزار كەس. بەو پێیەش ئەو گروپە هەمیشە 

كەمینە بوون، بەاڵم زۆر بوێر و ئازا و چاالك و كارامە بوون، خۆیان لە پەیوەندیە 

خێڵەكیەكان دامااڵند و خاوەنی ئامانجی سیاسی بوون، بە ئایدۆلۆژیایەكی لێڵ و 

16- نازناوی )امیر الحرب( لەو سەردەمەدا نازناوێكی ناباو بوو، چونكە والی یان جێگرەكەی بڕیارییان 
لەدەستدا بوو، لە شەڕدا فەرمانیان دەدا و پێشنوێژییان بۆ خەڵكی دەكرد: الطربي، بەشی 4، الپەڕە 331
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ناڕوون خۆیان چەكدار كردبوو، سودییان لە خاڵە نێگەتیڤەكانی زۆرینە وەردەگرت. 

بە وشەیەك دەكرێت بڵێین كە )االشرت( و هاوڕێكانی دەرفەتی شۆڕشگێڕییان لە 

كوفە قۆستەوە، كە تایبەت بوو بە دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت و شۆڕشكردن لە 

دژی دەسەاڵت بە درێژایی یەك سەدە.

قورئانخوێنان و دیاردەی قورئانیی
كێ  بوون ئەو قورئانخوێنانەی لەناو كوفەدا رۆڵیيان دەگێڕا؟، ئەوانە بوون كە لە 

شەڕی )صفین( و دوای ئەو شەڕەش هەر رۆڵیان گێڕاوە، بە تایبەتی لە دەركەوتنی 

حزبە سیاسیە/ وئاینییەكان، شیعە و خەواریجەكان لە ساڵی )33ی كۆچی/653ی 

زایینی( بە دواوە، كە پەیوەندی بە روداوەكانی ساڵی 33-34ی كۆچیەوە هەیە؟

بەكارهێناوە.  )قورئانخوێنان(یان  دەستەواژەی  جار   )10( سەرچاوەكان  النیكەم 

بە  راستەقینەكەی  مەبەستە  دوودڵیەك  هیچ  بەبێ   قورئانخوێنان  مانای  وەلحاڵ 

جۆرێكی وردتر واتای خوێنەرانی قورئاىن پیرۆز دەگەیەنێت، چونكە زۆرجار قورئان 

دەخوێرنێت.  بەدڵ  زۆرجاریش  دەخوێرنێت،  كۆمەڵی  بە  و  بەرز  دەنگێكی  بە 

لە  بەشیان  و  جەنگاوەرانن  لەشكرو  لە  تر  خەڵكەكەی  وەكو  سەرەتا  ئەوانیش 

و  پیشەگەر  دەستەیەكی  خوێندندا  قورئان  بواری  لە  بەاڵم  هەبوو،  بەخشیندا 

تایبەمتەند نەبوون. بە تەواوەتی پێامندەوترێت كە سەعد لە سەردەمی عومەر، 

یان ئەبو موسا، هەوڵیانداوە بڕێك بەخشینی تایبەت بە بەهای )2( هەزار درهەم 

تایبەتیەوە  توێژێكی  بە  پەیوەندی  بابەتەكە  وەكئەوەی  قورئانخوێنان،  بدەنە 

هەبووبێت، بەاڵم عومەر بە تەواوەتی ئەوەی رەتكردەوە. ئەم سەرگوزشتانە جگە 

هەوڵدانێك بۆ تێچەنین لە سەردەمی كۆن و تایبەمتەندێتی لە پرسی بوونی ئەو 

گروپە زیاتر شتێكی تر نییە. 

چاالك  سەركردەكانیشیان  بوو،  جەنگاوەران  لە  قورئانخوێنان  كۆمەڵەی  كەواتا 
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تایبەتی  بە  و  ئایینی  پابەندێتی  بەاڵم  بوون.  پێشەوا  و  سیاسی  واتا  كارامە،  و 

قورئانی لەالی ئەوان زۆر بەهێز ئامادەیی هەبوو. لەالی هەندێكیان، بۆ منوونە 

پاڵ  یزید بن قیس( كە چووە  )االشرت، صعصعة بن صوحان،  سەركردەكانی وەك 

بزوتنەوەكە، الیەنی حەرەكی تیایاندا زاڵبوو. بەاڵم لەالی ئەوانەی تر، وەك دووان 

هەیە،  لیستەكامناندا  لەناو  ناوییان  كە  مەسعود  ئینب  هاوەاڵنی  لە  سیان  یان 

ئەوانیش )االسود بن یزید، علقمة بن القیس(، یان گەنجێكی خوداپەرستی وەك 

نامەیەكی بۆ عوسامن نوسی. بەاڵم  )كعب بن عبدة(، كە سەركێشی كرد كاتێك 

گرنگیپێدانی ئایینی بە قورئان وەك الیەنی بنەڕەتی دەمێنێتەوە، بۆیە لە دواییدا 

لە كاری سیاسی دادەماڵێن و سەركردایەتیی راستەقینە ناگرنە دەست 17. بێگومان 

هەموویان بە پلەی جیاواز لە كۆمەڵی قورئانخوێنان بوون. ئەوان قورئانیان فێری 

خەڵكی دەكرد، دەقی پیرۆزیان لێكدەدایەوە و شیاندەكردەوە، كردبوویانە كرۆكی 

سەرقاڵبوون و گرنگیپێدانیان. هەموویان دەیانتوانی بە ئەمانەت و بە دەنگی بەرز 

دەقەكانی قورئان بە هەموو وردەكارییەكانی بڵێنەوە، كە بەدڵ لەبەرییان كردبوو، 

بەاڵم زۆربەیان دەیانتوانی قورئان لە رێگەی ئەو مەسحەفانەوە بخوێننەوە كە لەو 

سەردەمەدا بەرە بەرە ژمارەیان زۆر دەبوو. سەیف پێامندەڵێت: »قورئانخوێنان، 

نوێژكردن  لە  جۆرێك  و  خوداپەرستی  بە  مەسحەفەكاندا  لە  قورئانیان  خوێندنی 

دەدایە قەڵەم، ئەوەش لەالیان لە تاعەت و خواپەرستی زیاتر بوو«. سەرەڕای ئەوەش 

هەموو ئاماژەكان لەسەر شۆڕشی كوفە، ئەوانەیان وەكو ئەهلی خوداپەرستی و 

پیاوچاكی نیشانداوە. دواتریش هاشمی كوڕی عوتبە لە شەڕی )صفین(دا ئەوانی 

لە پلەی هاوەاڵنی پێغەمبەر محەمەد)د.خ( ئەژمار كردووە، تاكو دەڵێت ئەوانیش 

ئایین  نوێنەرایەتی  راستی  بە  كە  ئەوانەی  واتا  ئاینن،  هاوەاڵنی  سەرجەمیان 

17- مەرسوق بەوپەڕی روونی و ئاشكراییەوە دژایەتی خۆی بەرامبەر كوشتنی عوسامن نیشاندا. )االسود( 
هیچ رۆڵێكی سیاسی ناگێڕێت، بەاڵم النی زۆر پەیوەندی بە شورتەی مەسعەبی كوڕی زوبێر كردووە. بە 
تەنها علقمە ناوی لە لیستی ئەوانەدا هاتووە كە لە )صفین( شانبەشانی عەلی شەڕییان كردووە: ئینب 

سەعد، )طبقات(، بەشی 6، الپەڕە 74 و 87. الطربي، بەشی 4، الپەڕە 482.
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دەكەن18. بە هەرحاڵ، بە شێوەیەكی تێكڕایی ئاوەها وێنا دەكران و لێیان دەڕوانرا. 

كە  بوون،  لەخۆدرووستكردندا  و  قورئانی  ئیسالمی  بژاردەیەكی  قورئانخوێنەكان 

بەرجەستە  خۆیان  مەودای  و  پێودانگ  هەموو  روداوەكاندا،  باری  لەژێر  پاشان 

كرد. ئەو ناوانەی كە لە چەند لیستێكی هاوكۆكدا بەردەستامن كەوتووە، لە )20( 

ناو تێناپەڕێت: ئەوانەش لە سەركردەكانن. بەاڵم ئاشكرایە كە چەند سەد كەسێك 

ناوەندێكی بەرفراوانی رێژەیی  لە قورئانخوێنان لە دەورییان بوون، ئەوانەی كە 

34ی  ساڵی  لە  )االشرت(  ئەوەی  لەبەر  پێكهێنا.  بەسرتاوییان  پێكەوە  بەتوندی  و 

كۆچیدا النیكەم توانی )500( پیاو كۆبكاتەوە و ئامادەیان بكات، هەروەها لەبەر 

ئەوەی ئەو دانیشتوانەی كوفە كە چوون بۆ مەدینە بۆ دەستكردن بە جموجوڵ 

لە دژی دەسەاڵتی عوسامن لە ساڵی 35ی كۆچی، ژمارەیان )500 تا 600( كەس 

لە  بەرسە  قورئانخوێنانی  كە  پێامندەڵێن  سەرچاوەكان  تریشەوە  الیەكی  لە  بوو، 

رۆژانی فەرمانڕەوایەتی ئەبی موسای ئەشعەری )واتا لەپێش ساڵی 29ی كۆچی(

دا ژمارەیان )300( كەس بوو. 

ئەم ژمارانە ئاماژەن بۆ ئەوەی رێژەی دەركەوتنی دیاردەی دەركەوتنی قورئانخوێنان 

تەنیا لە كوفە قەتیس نەبوو. بە كردەوە لە كاتێكی داهاتوودا و لە رێگەی شەڕی 

)صفین(وە، ژمارەیەكی دیكەمان پێدەدات كە )4000( قورئانخوێنە لەناو سوپای 

تەواوەتی هەروەك  بە  یەكەیەكی جەنگیی سەربەخۆدا،  لەناو چەند  كە  شامدا، 

قورئانخوێنانی كوفە رێكخرابوون. لەو بارودۆخەدا پێدەچێت ژمارەكە زیادەڕۆیی 

تێدا كرابێت، تەنانەت ئەگەریش باوەڕ بكرێت بە زۆربوونی ژمارەیان لە ماوەی 

كە  ئەوەی  لەبەر  ببەسرتێت،  پێ  پشتی  ناكرێت  بەاڵم  ناوخۆدا،  شەڕی  سااڵنی 

لە هەموو شارو شوێنەكان هەبوون، لە كوفە، لە بەرسە، لە شام. دەربارەی ئەو 

مەزەندە  كەسێك  بە چەند سەد  كە  و سنوردارەدا  بەرفراوان  ناوەندە  و  كۆمەڵە 

18- الطربي، بەشی 5، الپەڕە 43 )صفین(، الپەڕە 354: دەڵێت »بكوژانی عوسامن لە هاوەاڵنی محەمەد 
و قورئانخوێنان بوون بۆ خەڵك...هاوەاڵنی محەمەدیش هاوەاڵنی ئاینن«. 
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كراون و لە جەنگاوەران و قورئانخوێنان پێكهاتبوون، هەموو رەوشەكان بە وردی 

نەزانراوە، نە دەربارەی ناوەندێتی خێڵەكیان و نە دەربارەی ناوەندێتی جەنگیان 

ئەوانە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  پراكتیكەوە  لەڕووی  جیهادەوە.  ریزبەندیی  لەڕووی 

لە جەنگاوەرانی )اهل االیام( و قادسیە بووبن و لە ئیسالمبوونیاندا پێشینە بن، 

بۆیە سەركردەكیان  نەكردبێت،  یاخیبوونیان  و  بەشداری هەڵگەڕانەوە  لەوانەشە 

و  زەوی  لە  كردووە  مافەكانیان  لە  داكۆكیان  ناوییانەوە  بە  ئەمیردا  لەبەردەمی 

زارەكانی )الصوايف(.

لەبەر ئەوەی كە پێگەی خێڵەكیيان لەالمان شاراوەیە، بۆیە مومكین نییە ئەوانە 

بە  سەر  ئەگەر  تایبەتی  بە  بووبن،  عەشیرەتەكان  سەرۆك  یان  خێڵ  سەرۆك  لە 

نەوەی یەكەمی )اهل االیام( بن، كە زۆربەیان خالیدی كوڕی وەلید لەناو خێڵە 

سنوریە بچوكەكان هەڵیبژاردبوون، لە سەرووی ئەوەشەوە بە شێوەیەكی كەسی 

خۆبەخش و پابەند بوون، بەهۆی ئیسالمەوە بە دوای شەرەفمەندیدا دەگەڕان. 

بابەتەكە پەیوەندی بە كۆمەڵی قورئانخوێنانەوە هەیە. دەمێنێتەوە  بەاڵم لێرەدا 

ئەو سەرۆك و رابەرانە، كە زۆر بە چاكی نایانناسین وەكئەوەی كە سەرچاوەكان 

پێیان ئاشنامان دەكەن گوایا لە »پیاوماقواڵنی ناو خەڵك و اهل االیام و قادسیە« 

بوون، واتا لە كەسە دیارو كاریگەر و خاوەن پێگەكان بوون، هەرچەندە ناوی هیچ 

كەسێكیان لە داستانی فەتحكردنی عێراقدا درەوشاوە نییە. تەنانەت ناوی )االشرت( 

كە لە باسی فەتحكردنی ناوچەكانی شام بەرگوێامن دەكەوێت، سەرەتا ناچار بوو 

لەگەڵ سوپای عێراقدا كۆچبكات بۆ شام و لەوێ  نیشتەجێ  ببێت، بەاڵم بەو پێیەی 

كە كاریگەری خالیدی كوڕی وەلیدی لەسەر بووە، وا مەزەندە دەكرێت النیكەم لە 

شام یەكێك بووە لە هاوەڵەكانی، بۆیە پێویستە لە ریزی )اهل االیام(دا دابرنێت. 

ئاشكرایە كە )االشرت( تا سەرئێسقان دۆخێكی خێڵەكی پایەبەرزی هەبوو. 

لەناو كۆمەڵی قورئانخوێناندا كەسێك هەبوو ناوی )كومەیل كوڕی زیاد( بوو، لەناو 

دەرەوەی  لە  دەنارسا.  بەرێز  كاریگەرو  و  شەرەفمەند  كەسێكی  بە  قەومەكەیدا 
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ئەلكندی( بەرچاو  ناوی )حوجر كوڕی عەدی  كرۆكی یەكەمی قورئانخوێنانیشدا 

دەكەوێت، كە سەر بە بنەماڵەیەكی شەرەفمەندی كندەیە، لە ساڵی 34ی كۆچی لە 

ناڕەزاییەكانی دژی عوسامن بەشداریكردووە و دەبێتە شەهیدی داهاتووی شیعە، 

بەاڵم نەگەیشتوەتە پلەو پێگەی كەسێكی وەكو )االشعث(. هەروەها ئەلحارسی 

بۆ  دوورخراوەكان  قورئانخوێنە  لە  بوو  یەكێك  كە  هەمەدانی،  عەبدوڵاڵی  كوڕی 

شام، سەر بە عەشیرەتێكی دۆستی بنەماڵەی )السبیع بن السبع(ە، واتا بنەماڵەی 

گروپی  وەسفكردنی  بۆ  بەكاریهێناوە  )الواقدي(  كە  هەمەدان،  شەرەفمەندی 

قورئانخوێنان بە زاراوەی خانەدانانی كوفە، بەاڵم )الواقدی( بە شێوەیەكی تایبەتی 

لە بابەتی رەچەڵەكە عەرەبیی و كوفییەكاندا شارەزا نییە. 

لە راستیدا دەستەواژەیەكی ورد بۆ ناولێنانی سەركردەی خێڵەكان یان عەشیرەتەكان، 

جاهیلیەت  سەردەمی  واقیعی  بۆ  كە  )سەرۆكەكان(  دەستەواژەی  لە  بریتیە 

دەگەڕێتەوە، بۆیە لەڕووی پراكتیكیەوە پێشەوای قورئانخوێنان سەرۆك خێڵەكان 

نەبوون، لەسەر شێوازی )االشعث( لە كندە و سەعیدی كوڕی قەیس لە )هەمەدان( 

و جورەیر كوڕی عەبدوڵاڵ لە )بجیلة(، كە دواتر لە پۆستی كاربەدەستاندا دانران. 

هەبوونی  و  كەسێتیان  كاریگەرێتی  بەهۆی  بێگومان  بارێكدا  هەموو  لە  ئەمانە 

و  كەسایەتی  بە  عەشیرەتەكانیانەوە  لە  سەرچاوەگرتوو  دیاریكراوی  پێگەیەكی 

پیاوماقوڵ دادەنران. ئەوانە خاوەنی پێگەو كاریگەری كۆمەاڵیەتی بوون، هەمیشە 

ئامادەییان لەناو كۆمەڵدا هەبوو، بەڵگەی وەهاش نییە كە بیسەملێنێت زۆرێكیان 

سەر بە خێڵ و هۆزەكانی یەمەن بن، وەك هۆزەكانی: )النخع، مذحج، همدان، 

االزد، كندە، ربیعە، مرض(. ئەوەی ئاشكرایە لە رێگەی شڵەژان و ناسەقامگیرییەوە، 

سەركردایەتی  سەریهەڵدا،  مەدینە  لە  كارا  حەرەكی  ئیسالمی  سەركردایەتیەكی 

كەسانێكی تازە كە توانیان گوفتار و كارو كردار بۆ خۆیان بەدەست بێنن. رۆڵیان 

بەرژەوەندیخوازییەكانیانی  و  ئابوری  پاڵنەرە  و  كۆمەاڵیەتیان  بنەچەی  سنوری 

بەرجەستە  خۆی  ئایینی  و  سیاسی  روانگەی  هەردوو  لەسەر  تاوەكو  بەزاندبوو، 
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بكات، سەرەتا لە چوارچێوەی كوفە و بە شێوەیەكی خێراش لەسەر ئاستی خودی 

مەدینە. دەركەوتنی ئەو رۆڵە پەیوەستە بە دەركەوتنی دیاریدەی قورئانيی وەكو 

مەرجەعێكی سەرەكی و بنەڕەتی.                 

لە  هەر  خودا،  دابەزیوی  كتێبی  و  پەیام  وەكو  قورئان  بە  داننان  راستیدا،  لە 

سەرەتاوە ناوەرۆكی بانگەوازی پێغەمبەرایەتی بوو. راستە كە ئیسالم، باوەڕبوون 

بە ئیسالم، پێش هەموو شتێك بریتیە لە داننان بە تاىك و تەنیایی خودا و ناسینی 

محەمەد وەك پێغەمبەری خودا، بەاڵم لە هەمانكاتدا داننانە بە راستی دابەزینی 

قورئان لەالیەن خوداوە، لە پێناو راكێشانی دڵ و دەروونی باوەڕداران و الیەنگران. 

پێغەمبەر)د.خ( چەند بەشێكی قورئانی بۆ باوەڕداران دەخوێند، لە هەمانكاتیشدا 

بنەماكان و كۆڵەكەكانی عەقیدەی بۆ شیدەكردنەوە. بە پلەی یەكەم، پێغەمبەر 

بە  و  وەردەگ��رت  قورئانی  وەحی  بوو.  خودا  دابەزیوەكانی  فەرمودە  ئامێزی 

شێوەیەكی جەوهەری پەیامەكەی بەرجەستە دەكرد. لەو روانگەیەوە دەستیكرد 

بە بانگەواز و گەڕانەوە بۆ الی خودا. لە دوای ماوەیەكی كورت، بانگەوازەكەیی 

و كارە سیاسی/ جەنگیەكەی، سیامیەكی دیكەی تەواوكاری پەیامەكەی بوون، كە 

وەرگرتنی  لەسەر  بوو  بەردەواميش  تەرخانكرد،  بۆ  خۆی  وزەی  سەرەكی  بەشی 

قورئانیی  وەحی  كارەكانیدا  لە  باڵوكردنەوەیان.  و  قورئانیی  وەحی  پەیامەكانی 

ئەو  پێدەكرد.  هەڵكەوتوی  تازە  ئوممەتی  سەرپەرشتی  و  دەك��رد  ئاراستەی 

ئایەتەكان  خوێندنەوەی  فێری  كۆبوونەوە،  پێغەمبەر  دەوری  لە  كە  هاوەاڵنەی 

دەبوون و كاتێك لەالیەن خوداوە دادەبەزین بە دڵیان لەبەرییان دەكردن، چونكە 

كە  بوو  ئەوەش  لەبەر  بوو،  ئایینەكەیان  باوەڕو  ناوەرۆكی  بوو،  پیرۆز  وەحی 

فێركردنی خوایی بوو ئاراستەیان دەكرا. 

چونكە  بوو،  مێژووییەكەیان  زانستە  سەرەكی  ئیلهامبەخشی  قورئانیی  وەحی 

بوو،  رێنیشاندەرییان  و  دەكردەوە  روناك  رێگەیانی  هەنگاوێكیاندا  هەموو  لە 

پێویستیش بوو لەسەر پێغەمبەر تا فێری وەحیان بكات. پێویست ناكات تا بڵێین 
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هاوەاڵنی پێغەمبەر وا هەستیان دەكرد كە لەناو ئەزمونێكی دەگمەن و بێوێنەدا 

ئەو  )خودا(دا،  لەگەڵ خودی  جیاواز  پەیوەندییەكی  هەبوونی  ئەزمونی  دەژین، 

خودایەی كە لە رێگەی ئەوانەوە لەگەڵ جیهان و مرۆڤایەتیدا ئاخاوتن دەكات. 

بەاڵم بە بۆچوونی من وابەستەییان بە قورئانەوە لە سەرووی ئامادەگی جەستەیی 

پێغەمبەر بوو، كە پەیوەندی خودای بە جیهانەوە بەرجەستە دەكرد و هەمیشە 

ئامادە بوو بۆ وەرگرتنی فەرمودە دابەزیوەكانی خودا و فەراهەمكردنی پرۆسەی 

زۆری  گرنگیپێدانی  ژیانیدا  لە  پێغەمبەر  بەاڵم  لەگەڵی.  ب��ەردەوام  پەیوەندی 

و  شوێنكەوتوان  وایكرد  دابەزیوەكان:  فەرمودە  لە  پارێزگاریكردن  بۆ  نیشاندەدا 

هاوەاڵنی بەبێ  ماندوبوون فێری قورئان بن، لە كۆتاییشدا كاتێك بۆی دەخوێندنەوە 

وایلێكردن بینوسنەوە. قورئانخوێنی گەورە عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود وتویەتی: بە 

دڵ )70( سورەتی قورئانی لە خودی پێغەمبەر وەرگرتووە و لەبەری كردوون، بەاڵم 

لەوانەشە  نوسیویەتیەوە،  و  وەرگرتووە  ئیمالیی  بە  وەحی  سابیت  كوڕی  زەیدی 

وەحی  نوسەرانی  دەركەوتنی  و  قورئانی  وەحی  نوسینی  نەبووبێت.  تەواوی  بە 

دام��ەزراوەی  سەقامگیری  بە  بووە  پەیوەندیدار  و  درەنگوەخت  دیاردەیەكی 

دەوڵەتەوە، لە كاتێكدا كە گواستنەوەی سەرزارەكی بەردەوامی قورئان، بەشێكی 

چڕی  بەهۆی  بۆیە  پێغەمبەر،  خودی  فێركردنی  جەوهەری  لە  بوو  دانەبڕاو 

بۆ  ئاراستەیەك  جۆرە  سەرسوڕهێنەرەكەیەوە،  ئایینیە  سیاسی/  فۆرمە  و  كارەكان 

لەبیرچوونەوەش هەبوو. 

لەبەرییان  و  زانیوە  قورئانیان  دڵیان  بە  پێشینەكان  هاوەڵە  زۆربەی  نزیكی  بە 

كەموكورتییەكانی  لە  نەبوون  بەدەر  نەبێت  هەندێكیان  لە  جگە  بەاڵم  كردووە، 

مەوال  سامل  و  مەسعود  ئینب  و  ئەشعەری  موسای  ئەبی  وەك  لەبەركردن،  توانای 

باشرت قورئانیان  لە هەندێكیان  نێوان هاوەاڵنیدا، هەندێكیان  لە  ئەبی حوزەیفە. 

دەزانی. لە بارەی سامل دەگێڕنەوە كە لە هەموو كۆچبەران باشرت قورئانی دەخوێند، 

شێوەش  باشرتین  بە  ببوو،  ئاشنا  خودا  كتابی  بە  باشرت  لەوانیرت  یەككاتدا  لە  واتا 
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وردیی  لە  بوو  بریتی  یەككاتدا  لە  قورئان  خوێندنەوەی  چەمكی  دەیخوێندەوە. 

لە خوێندنیدا.  لەگەڵ دەق و بەهرەمەندی  بەردەوام  تێكەڵبوونێكی  زانین و  لە 

شایستە  و  جوان  شێوەیەكی  بە  ئەشعەری  موسای  ئەبو  كە  دەگێڕنەوە  بۆمان 

بە  دانی  پێغەمبەر  خودی  تەنانەت  دەخوێند،  قورئانی  خۆش  دەنگێكی  بە  و 

بەهرەمەندی ئەودا ناوە. بەاڵم عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود شاهیدی بۆ خۆی داوە 

كە لە نێوان هاوەاڵنی پێغەمبەردا لە هەموویان چاكرت بە كتێبی خودا )قورئان( 

ئاشنا بووە. مردنی پێغەمبەر وای لە هاوەاڵنی كرد هەتیو بكەون. بێدەنگی باڵی 

راسپاردەی  وەكو  بوو،  تەواو  و  پێگەیشت  وەحی  ئێستاش  كێشا،  وشەدا  بەسەر 

خودا هەموو تایبەمتەندییە بااڵكانی خۆی بەدەستهێنا. بەاڵم بەڕای من، هاوەاڵن 

زیاتر لە پەیوەستبوونیان بە وەحی، بە پێغەمبەری خودا پەیوەست ببوون. 

و  پێشەنگ  مامۆستا  بە  وابەستەن  و  پەیوەست  زیاتر  ئەوان  هەستدەكرد  وایان 

رێبازەكەی  لەسەر  و  بكەن  تەواو  كارەكەیان  پێویستە  بۆیە  میسالیەتەكەیانەوە، 

بەردەوام بن، بیریش بكرێتەوە لەو بارودۆخە نوێیەی كە بەدیهێناوە و ئەنجامیداوە، 

فەرمودەكانی  بەرامبەردا  لە  كاڵدەبۆوە،  بیرەوەرییەكانی  كە  ئاستەی  بەو  بەاڵم 

پێغەمبەر  دووركەوتنەوەی  و  كات  تێپەڕینی  لەگەڵ  دەدرەوشانەوە.  زیاتر  خودا 

لێیان بە جەستە، زیاتر فەرمودەكانی خودا لەناو دڵی ئەوانەدا كە پێغەمبەرییان 

زیاتر  زیاترو  ئەوان  كەسایەتیەكەیدا،  لەگەل  بەراورد  بە  دەچەسپی،  نەناسیبوو 

رۆدەچوون و كاریگەرییان درووستدەكرد. 

خەمی گرنگیدان بە كۆكردنەوەی فەرمودەكانی خودا لە چوارچێوەی كتێبێكدا و 

پارێزگاریكردن لە دەقەكان و پاراستنیان لە دەستكاریكردن و پالر و هەڕەشەكانی 

سەردەم و لە كەموكوڕییەكانی زاكیرەی مرۆیی پێكەوە، هەر زوو لەالی ئەبوبەكری 

بۆ  نەبوو  حكومی  كارێكی  ئەنجامدانی  مەبەستەكە  هەرگیز  سەریهەڵدا.  سدیق 

ئوممەتێك  پێشكەشی  نورساو  مەرجەعیەتێكی  یان  یەكگرتوو  یاسایەكی  ئەوەی 

بكات كە لە قۆناغی بەرفراوانبووندا بوو، بەڵكو تەنیا مەبەست هەروەك بۆمان 
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بەشێكیان  كە  قورئانخوێنان،  لە  زۆرێك  درووستكردنی  لە  بریتیبوو  دەگێڕنەوە، 

لە  مەبەست  ك��وژران.  هەڵگەڕاوەكان  دژی  لە  )عقرباء(دا  گەورەی  شەڕی  لە 

قورئانخوێنان ئەو ئەسحابانە بوون كە بە شێوەیەكی باش قورئانیان لەبەر دەكرد، 

نەك بوونیيان وەك دەزگایەكی تایبەمتەند. 

پاراستی،  تۆمارێكدا  لە  و  كۆكردەوە  قورئانی  پەرشوباڵوەكانی  بەشە  ئەبوبەكر 

بەاڵم گرنگی بە باڵوكردنەوە و گەشتاندنی نەدا. پاشان عومەر لە )ئەبوبەكر(ەوە 

وەریگرت و لە كاتی مردنیشیدا رادەستی )حفصة(ی كچی، هاوسەری پێغەمبەری 

تەواوەتی  بە  قورئان  هێشتا  پێیانوابوو  ماوەیە،  ئەو  درێژایی  بە  ئەوان  كرد. 

باش خۆی  شێوەیەكی  بە  هەر خۆی  و  ئامادەیە  زیندوو  خەڵكیدا  بیرەوەری  لە 

بەرجەستە و باڵودەكاتەوە، یان بەپێی بڕیارێكی تایبەت كە لە سەرەوە دەركرابوو، 

بارەیەوە  لەو  كە  بڕیارێك  تاكە  بیزانن.  و  باڵوبكرێتەوە  نەدەبیرنا  پێویست  بە 

ئەوەی  بۆ  ئەسحابەكاندا  لەناو  قورئانخوێنێك  دانانی  بە  بوو  بڕیاری عومەر  درا، 

لەپێش دەستپێكردنی هەموو شەڕێك سورەتی )االنفال( بخوێنێت كە بە سورەتی 

)الجهاد(یش ناونراوە. ئەو شێوازە لە خوێندنی قورئان رێگەیەك بوو بۆ جۆشدانی 

جەنگاوەران لەڕووی دەرونی و بەرزكردنەوەی ورەبەرزی و ملكەچیان بۆ خودا، 

هەروەها بۆ دانانی جیهاد لە ژێر پەیامی قورئان. لەو كاتەدا كە سورەتی )االنفال( 

یاساكانی دابەشكردنی دەستكەوت )الغنیمة(ی دیاریكردووە، بە تایبەتی ئەوەی 

كە بۆ خودا و پێغەمبەرەكەی دەگەڕێتەوە، قۆناغە دامەزرێن و تراژیدییەكانی بەدر 

و ئوحود بیر دەهێنێتەوە و فەرمان بە باوەڕداران دەكات كە لەبەردەم دوژمناندا 

ئەوانە  كۆمەكی  و  پەخشدەكات  خودا  بەڵێنەكانی  هەروەها  نەكەن،  پاشەكشە 

شدەكات كە لە پێناوی خودا جیهاد دەكەن، زۆر بەهێزیش بانگەشەیان دەكات 

سەرەكیەی  ئایدۆلۆژیا  ئەو  خودا،  پێناوی  لە  تایبەتی  بە  جیهاد،  و  شەڕكردن  بۆ 

كە ببووە پرسە گەورەكەی سەردەم. هەموو ئەمانەش لەپێناو هاوپەیوەندییەكی 

توندی نێوان جیهادی پێغەمبەرایەتی و جیهادی فەتحكردنی جیهان بوو، سەرەڕای 
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ئەو میتۆدە زۆر گشتیەی كە بەهۆیەوە دەقی قورئانی گەشەی كرد، ئەو دەقەی 

كە هەمیشە ئاخاوتنی لەگەڵ باوەڕداراندا پێدەكرێت، ئەو باوەڕدارانەی كە دوێنێ  

ژمارەیان كەم و ئەمڕۆ زۆرن و لەناو بۆتەی ئوممەتێكی گەورەدا كۆبوونەتەوە، كە 

لە دژی تەواوی جیهان خەبات دەكات.

هەردوو  نێوان  لە  لێكچواندن  ئەفراندنی  مانای  )االنفال(  سورەتی  خوێندنی 

كاتە  لەو  ئاوەها،  سورەتێكی  خوێندنەوەی  دووبارە  بە  دەگەیەنێت.  جیهادەكە 

ئاوێتەبوونی  واتا  خ��ودا!،  ئامادەگی  بۆ  بوو  هێزێك  هەستیارانەدا،  و  قەتیس 

هەمیشەیی لەگەڵ دەقی قورئان بە هەستی بیسنت، لە رێگەی ئەنجامدانی نوێژی 

رۆژانە، یان )نوێژی ترس( لەبەردەم دوژمندا، هەروەها گەیاندنی سەرسوڕهێنی 

دڵنیاییەوە  بە  پەلكێشدەكات،  بۆ خۆی  لە دڵ و دەروونەكاندا  قورئانیی  پەیامی 

سنوری  كرد،  پتەو  بێباوەڕ  گەلێكی  لەالی  باوەڕداریی  ئاستی  ئەمانە،  هەموو 

ناهۆشیاری كۆمەڵی جەنگاوەرانی بەزاند و ئیحساسێكی قورئانی بەهێزی لەالی 

تایبەتی  بە  ئەنجامگەیشت،  بە  سنوردار  كارێكی  بەاڵم  درووستكرد.  هەندێكیان 

بە دەستپێشخەری لەالیەن هەندێك لە ئەسحابەكان، بێگومان لەگەڵ نیشاندانی 

قواڵییدا  لە  بوو  كارێك  ئەوە  خەتاب.  كوڕی  عومەری  لەالیەن  باش  هەڵوێستی 

سایەی  ژێر  شوێنەكانی  لە  قورئانی  هەستێكی  درووستكردنی  بۆ  ئەنجامدرا 

دەسەاڵتی دەوڵەتی ئیسالميدا. عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود لە كوفە، ئەبو موسای 

لە  یەكەمیان  پێكدەهێنا.  رمەكەیان  سەری  هەردووكیان  بەرسە،  لە  ئەشعەری 

تا ساڵی 29ی كۆچی خەزنەداری )بیت  سەردەمی خەالفەتی عومەر و عوسامن 

ئەوان  بوو.  بەرسە  كاربەدەستی  كۆچی  29ی  تا   17 ساڵی  لە  دووەمیش  املال(، 

لە ماوەی )10( ساڵدا وەكئەوەی لە پەیامی موژدەهێنی ئیسالمدا هاتووە، فێری 

قورئانخوێندن بوون، چونكە هەردووكیان لە گەورەی قورئانخوێنەكان بوون. ئەبو 

موسای ئەشعەری خەڵكی یەمەن بوو، سەر بە هۆزی )اشعر( بوو، زۆر زوو كە 

لە قۆناغی بانگەوازی مەككەییدا باوەڕی بە ئیسالم هێنا، هەرچەندە لە مەككە 
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نەدەژیا. پێدەچێت كۆچی كردبێت بۆ حەبەشە، یان بەگوێرەی چەند ریوایەتێكی 

تر لەوانەیە گەڕابێتەوە بۆ واڵتەكەی خۆی، لەبەر ئەم هۆكارە بوو كە شەڕی بەدری 

رێگەی  لە  كرد  پێغەمبەرەوە  بە  پەیوەندی  داهاتوودا  ماوەی  لە  بەڵكو  نەبینی، 

كاری  هاوبەشی  كەواتە  خەیبەردا.  غەزای  كاتی  لە  مەدینە  شاری  لە  مانەوەی 

ئەوەشدا وەك هاوەڵێكی  لەگەڵ  بەاڵم  نەبوو،  ئیسالمی و رووداوەكان  مێژوویی 

پلە یەك تەماشای دەكرا. 

ئایا بەشدارینەكردنی لە گۆڕەپانی شەڕەكانی سەرەتادا پاڵی پێوەنا گرنگیپێدانی لە 

بواری فێربوونی قورئان چڕ بكاتەوە، یان بە تەنیا ئەو بەهرە و خولیایەی هەیبوو، 

و  كورت  ماوە  لەو  موسا  ئەبو  داوە؟  بۆ  شاهیدیيان  عومەریش  و  پێغەمبەر  كە 

پێغەمبەر،  مردنی  و  غەزای خەیبەر  نێوان  كەوتونەتە  كە  نەبێت  كەمانەدا  ساڵە 

نەیتوانی فێری تەواوی دەقە قورئانییەكان ببێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەبو موسا 

بەرەنگاربوونەوەی  و  یەمەن  خەڵكی  موسڵامنبوونی  لە  هەبوو  گرنگی  رۆڵێكی 

یەمەن  بەڕێزەكەی  ئەبو موسا موسڵامنە شایستە و  یاخیبووندا.  و  هەڵگەڕانەوە 

بوو، یەكێكیش بوو لەوانەی كە تا رادەیەك وەك سوهەیب و سەملانی فارسی و 

ئەبی زەڕ، كە هەر لە سەرەتاوە شاهیدییان داوە لەسەر گشتگیریی و جیهانیبوونی 

بە  بوو،  پشتیوانان  بە  سەر  نە  و  قورەیش  بە  سەر  نە  ئیسالمی، چونكە  پەیامی 

تەنیا خۆی وەك تاكێكی یەمەنی ئیسالمبوونی خۆی راگەیاند، بەاڵم رەچەڵەكی لە 

یەمەن بوو بێئەوەی خانەدان یان سەرۆك هۆز بێت، رێچكەی كاروانەكەشی لە 

دەرەوەی گروپەكانی فشار داینابوو.  

بە هەمانشێوە، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود، پیاوێك خاوەنی هیچ شەرەفمەندیەكی 

لە  ببوو،  لە ئاستی خوارەوەدا بوو، بەاڵم لە كۆتی خێڵ رزگاری  خێڵەكی نەبوو، 

پێگە  بوو.  قورەیش  هاوپەیامنی  چونكە  بوو،  ژێردەستە  نیمچە  رەچەڵەكێكی 

ئەوەی  مافی  بوو،  موساوە  ئەبی  پلەی  پێگەو  خوار  لە  زۆر  كۆمەاڵیەتیەكەی 

سەربازەكان،  فەرماندەی  پلەی  یان  پۆست  بەدەستهێنانی  ئاستی  بگاتە  نەبوو 
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هەموو  لە  پێویستی  بەشداری  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بوو،  تەواو  هاوەڵێكی  بەاڵم 

لە  پێغەمبەرەوە،  لە  زۆری  نزیكی  بەهۆی  كرد.  ئیسالمدا  پڕشنگداری  كاروانی 

كاتێكدا كە خزمەتكاری پێغەمبەر و لە خوڵگەی تایبەتی ئەودا بوو، توانی فێری 

كە  رێز  بەدەستهێنانی  و  سەركەوتن  لە  بوو  جۆرێك  ئەوە  بێت.  قورئانخوێندن 

لەالیەن  ئینب مەسعود  لێرەوە  كرد.  پەیدا  كاتدا گرنگی خۆی  تێپەڕبوونی  لەگەڵ 

گواستنەوەی  گەورەكانی  سیمبوڵە  لە  یەكێك  بە  درەنگوەختەكانەوە  نوێگەرە 

حەدیس دراوەتە قەڵەم. لە بەرامبەریشدا هیچ گومانێك نییە لەسەر رۆڵی گەورە 

دەرهێنانی  و  كۆكردنەوە  باڵوكردنەوە،  شیكردنەوە،  بواری  لە  راستەقینەی  و 

و  دەوڵەت  پیاوی  ئەبی موساوە وەكیەك  پێچەوانەی  بە  ئینب مەسعود  قورئاندا. 

تایبەتی  شێوەیەكی  بە  بوو،  قورئانخوێنانیش  مامۆستای  چاكرتین  و  قورئانخوێن 

لە كوفە. عەبدولڕەحامن كوڕی ئەبی لەیال دەگێڕێتەوە كە ئینب مەسعود كاتێك 

كۆبوونەوەی بە براكانی دەكرد، قورئانی پێ دەخوێندن و بۆی تەفسیر دەكردن. 

مزگەوت  لەناو  »عەبدوڵاڵ  دەڵێت:  مەسعود  ئینب  دەربارەی  مەرسوق  هەروەها 

خەڵكامن  بۆ  و  دادەنیشتین  دوايەوە  لە  ئێمەش  پاشان  پێدەخوێندین،  قورئانی 

سەرزارەكی  شێوەی  بە  كە  دەگێڕنەوە  م��ەرسوق  دەرب��ارەی  شیدەكردەوە«. 

قورئانخوێندن لە ئینب مەسعود فێر بووە، كاتێك كۆمەڵێك لە هاوەاڵن كە هەموویان 

لە خوێنەران و شیكەرەوانی قورئان بوون، بە باوكانی زانستی ئیسالمی لە كوفە 

نارسابوون، پێشیان دەوترا )هاوەاڵنی ئینب مەسعود(، ئەمانە بریتیبوون لە: علقمه، 

ئەلشەعبی.  شەرحەبیل  كوڕی  عەمرو  ئەلحارس،  عوبەیدە،  مەرسوق،  االسود، 

ناوی دوان یان سیان لەوانە تێكەاڵوی هەڵچوونەكەی قورئانخوێنانی كوفە بووە، 

بۆیە  )الطبقات(دا هەیە. ئەوانە كەسانێكی گەنج بوون،  لە كتێبی  بەسەرهاتیان 

ماوەیەكی زۆر لە دوای ئینب مەسعود ژیاون و لە هاوەاڵنی قورئانخوێنان بوون، 

ئەوانیش خوداپەرست بوون. بۆ منوونە )االسود( رۆژوگرێكی گەورە بوو، بەهۆی 

رۆژو گرتنەوە چاوێكی لەدەستدا، )70( جار حەجی كردووە، لە مانگی رەمەزاندا 
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بە  قورئانی  تەقوا،  و  لەسەر خوداپەرستی  بە دوو شەو جارێك وەك خۆڕاهێنان 

تەواوەتی خوێندووە. 

قوتابیە  بازنەی  سنوردار،  بازنەیەكی  بە  بووە  پەیوەندیدار  بابەتەكە  كە  راستە 

و  مەسعود  ئینب  كە  هەبوو،  گشتیرت  فێركردنێكی  رووكەش  بە  بەاڵم  دڵسۆزەكان، 

لە  ئاراستە كرد. بۆمانی دەگێڕنەوە كە  قوتابیەكانی بەرەو جەماوەرێكی فراوانرت 

لە مزگەوت هەڵدەستا  بانگخوازێك  سەردەمی دەسەاڵتی وەلیدی كوڕی عوتبە، 

شێوازی  كە  ئەوانەی  لەسەر  بوو  پێویست  دەكرد،  قورئانی  خوێندنی  داوای  و 

ئەبی موسا قورئانیان دەخوێند كە لە گۆشەیەكی دیاریكراوی مزگەوت دابنیشن، 

ئەوانەشی كە لەسەر شێوازی ئینب مەسعود دەیانخوێند، دەبوو لە گۆشەیەكی تری 

مزگەوتا دابنیشن. خوێندنەوە و شیكردنەوە )تفسیر(ی قورئان و روبەڕوبوونەوەی 

ببووە سەرقاڵی و كاری هەرە گەورەی  لەو سەردەمەدا،  فرەجۆرییەكانی قورئان 

بەشێكی زۆر لە توێژی جەنگاوەران، لە ویالیەتەكان و شەڕەكانیشدا نەك بە تەنیا 

لەناو مزگەوتەكاندا. قورئان شوێنی شیعر و كەلتوری ئەنرتۆپۆلۆژی عەرەبی گرتەوە، 

كە لە جاهیلیەتەوە سەرچاوەی گرتبوو، هەروەها مەودا و پانتایی هۆشیاری داگیر 

كرد، النیكەم لەالی چەند سەد كەسێك لێرەو لەوێ . سەرەڕای ئەوەش حوزەیفەی 

كوڕی الیامن، لە كاتی هێرشكردنە سەر گرجان و تەبەرستان لە ساڵی 30ی كۆچیدا، 

پێدەچێت تووشی سەرسوڕمان بووبێت كە بینی موسڵامنان بە ورەیەكی بەرزەوە 

سەبارەت بە شێوازە جیاوازەكانی قورئانخوێندن مشتومڕیيانە و گفتوگۆ دەكەن. 

كار دەگەیشتە ئەو رادەیەی كە نەفرەتیان لە یەكرتی دەكرد و هەندێكیان ئەوانی 

عوسامن  بە  ئاماژەی  حوزەیفە  پێدەچێت  دەكرد.  تۆمەتبار  بێباوەڕی  بە  تریان 

دابێت كە یەك وێنەی قورئان دابنێت، لە ترسی چەكەرەكردنی تۆوی فیتنەیەكی 

لەوجۆرە و قوڵكردنەوەی هەستی موسڵامنێتی و خۆبەدوورگرتن لە گەڕانەوە بۆ 

سەردەمی شیعر. 

بەاڵم ئەمە ئاماژەیە لەسەر جدیەتبوونی گرنگیپێدانی گشتی بە فەرمودەی پیرۆز 
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و ئەو حەماسەی كە عەرەب لە بەرامبەری نیشانیانداوە. یەك قورئان، یەك قیبلە، 

نوێژ  و  قورئان  لە  هەریەكە  دەوترا.  شێوەیە  بەو  هەمووی  ئیرت  ئوممەت،  یەك 

پێكهێنەری ئوممەت و كەفیلی یەكبوونی بوون. دانانی نوسخەكەی عوسامن وەك 

دەقێكی قورئانی تاك و تەنیا لە سەرەتای سییەكانی كۆچیدا، واتا ساڵی )650ی 

زایینی(، بووە دیاردەیەكی گەورە لە مێژووی ئایینی، كەلتوری و تەنانەت سیاسی 

دەركەوتنی  بە  بەندە  بەتوندیش  زۆر  پێدەكەین  هەستی  هەروەك  ئیسالمدا، 

لەالیەن  پاشان  كە  ئەبوبەكر،  قورئانی  مەسحەفی  لەپاڵ  قورئانیەوە.  دیاردەی 

)حفصة(ی كچیەوە پارێزگاری لێكرا، سەرەڕای ئەوەی كە مەعریفە و گواستنەوەی 

سەرزارەكی دەقەكانی قورئان بناغە بوون، لەو كاتەدا چەند مەسحەفێكی تریش 

مەسحەفێكی  هەریەكەیان  مەسعود  ئینب  و  موسا  ئەبو  كە  ئاشكرایە  هەبوون. 

خۆیان هەبوو، بەاڵم هەریەكەش لە ئەبی بن كەعب و عەلی كوڕی ئەبو تالیب 

وێنەیەكی  دانانی  ئەركی  بۆ  سابیت  كوڕی  زەیدی  هەبوو.  خۆیان  مەسحەفی 

نورساوی قورئان راسپێردرا، چونكە زەید نوسەرێكی كۆنی نزیكی پێغەمبەر بوو، كە 

قورئانی بۆ دەنوسیەوە. وا دەردەكەوێت زەید لە رووی جەوهەرەوە مەسحەفەكەی 

ئەبوبەكری دەرهێنابێت، بەاڵم بەپێی دەقی تایبەتی خۆی ئەو شاهیدی و دەقە 

كرد.  تەواو  نوسینەوەشی  دەكردنەوە  كۆی  ئەمانەتەوە  بە  كە  سەرزارەكییانەی 

و  یەمەن  و  شام  و  مەككە  بۆ  لێنێردرا  وێنەی  شەش  یەكرتیدا  دوای  بە  پاشان 

بەحرەین و بەرسە و كوفە، وێنەیەكیش لە مەدینە هێڵرایەوە. مەبەستكە بریتیبوو 

لە یەكخستنی دەقە قورئانییەكان و پارێزگاری لێكردنيان و پێشكەشكردنی یەك 

وێنەی كۆتایی و فەڕمی، فەرمانیش كرا بە البردنی ئەو وێنانەی تر كە هەبوون، 

ئینب  لەالیەن  تایبەتی  بە  بوو،  بەرەنگاربوونەوە  دووچ��اری  بابەتە  ئەو  بەاڵم 

مەسعودەوە. یەكێك لە مەترسیدارترین ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی عوسامن كران، 

تۆمەتباركردنی بوو بەوەی كە ویستویەتی قورئان نەهێڵێت )اراد محو الكتاب(. 

كۆمەڵی قورئانخوێنان دركیيان نەكردووە یان نەیانویستووە مەبەست و ئامانجی 
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عوسامن بزانن، بۆیە نارشین كرا و پێشدەچێت وەكیەك فەرمانەكانی لە كوفە و 

بەرسە جێبەجێ  نەكرابێت. 

بەو هۆیەشەوە وێنەكانی تری قورئان مانەوە، بەاڵم رووە راستەكەی ئەوەیە دەقی 

ناو چوارچێوەی  خرایە  تەواوەتی  شێوەیەكی  بە  هەبوو،  لەوێ   لێرەو  كە  قورئان 

سەرەكی خۆیەوە: )رێكخسنت و پێكهێنانی سورەتەكان(، ئەوەش وایكرد قەبارەی 

كەم  زۆر  لێوەكراوە، جیاوازی  باسیان  لە هەندێك سەرچاوەدا  ئەو جیاوازییانەی 

تەواوی  سەركەوتنی  عوسامن  مەسحەفی  بڵێین  باشرتە  یان  بوون،  بچووك  و 

دووەمی  سەدەی  لە  كە  قورئان  خوێندنەوەیەی  حەوت  ئەو  بەاڵم  بەدەستهێنا. 

بوون  كوفە  هی  سیانیان  نێوانیشیاندا  لە  نراوە،  پێدا  دانیان  و  دانراون  كۆچیدا 

)عاصم، حمزة، الكسايئ(، كە ئیدیعای گەڕانەوەیان دەكرد بۆ ئینب مەسعود، جگە 

لە نیشاندانی چەند هەمەچەشنیەكی كەم شتێكی دیكە نییە، بە تایبەتیش ئەوەی 

نورسا  دەقی  یەكەمدا  قۆناغی  لە  رێكخستنەوە هەیە.  و  پێكهێنان  بە  پەیوەندی 

بە  پێشرت  كە  نەبێت  كەسانە  بەو  تەنیا  نەدەدا  قورئان  خوێندنەوەی  بە  رێگەی 

دڵ لەبەرییان كردبوو. بەاڵم پارێزگاری دەكرد لە ریزبەندی گوتار كە بەهایەكی 

سودی  الواز  زاكیرەی  بۆ  بەڵگەیەك  وەك  دەكرا  هەروەها  هەبوو،  بااڵی  رەمزی 

عوسامن  نوسخەی  راستیدا  لە  بوو.  نەگۆڕ  مەرجەعێكی  كە  لێوەربگیرێت، 

لەگەڵ  تایبەتی  بە  نەسەپاند،  خۆی  نەبێت  ئومەوییەكاندا  سەردەمی  لە  تەنیا 

چاكسازییەكانی حەجاج و عەبدوملەلیك. بەاڵم ئەگەر هەیە لەو قۆناغە بەدواوە 

كە موعاویە بە زەبری هێز بەڕێوەی دەبرد، بە شێوەیەكی باش لە شام پێشوازی لێ 

كرابێت و چەند وێنەیەكیشی لەبەر گیرابێتەوە. ئەگینا چۆن لێكدانەوەیەك بۆ ئەوە 

دەكرێت كە لە شەڕی )صفین(دا رویدا كاتێك سەدان مەسحەفی قورئان بەسەر 

مەسحەف   )500( سەرچاوە  هەندێك  بەپێی  كە  بەرزكرانەوە،  تیرەكانەوە  نوكی 

ئەو  هەیە  ئەگەر  كە  دیمەشق  مزگەوتی  گەورەی  مەسحەفی  سەرەڕای  بووە، 

قورئانخوێنانی  شام  هەروەها  ناردویەتی.  عوسامن  كە  بێت  قورئان  مەسحەفەی 
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خۆی هەبوو، ئەوانەی كە لەالیەن ئەسحابە نیشتەجێبووەكان لە شام فێر كرابوون، 

كە بەگوێرەی ئینب سەعد )700( كەس بوون، بەاڵم بە شێوەیەكی كەمرت دیاربوون 

یان بەرسە. پێدەچێت ئەو قورئانخوێنانە بەهۆی زۆری  بە بەراورد لەگەڵ كوفە 

ژمارەی مەسحەفە عوسامنییەكانەوە پشتیوانیان لێكرابێت. جەنگاوەرانی عەرەب 

مانەوە،  خۆڕاگری  و  گوێڕایەڵی  بە  تریش  ئەوانی  و  قورئانخوێنەكان  لە  شام،  لە 

بەردەوام.  شێوەیەكی  بە  جیهاد  كراوەی  بەرەی  بە  سەرقاڵبوونیان  زۆر  بەهۆی 

و  مەرجەع  وەكو  قورئان  كاریگەری  بە  دەكرێت  درك  باشرت  لەوێوە  پێیە  بەم 

سیاسی  بزوتنەوەی  و  ئایینی  فكری  نەوەی  ناو  بۆ  شۆڕبوونەوەی  و  بەڵگەنامە 

پێكەوە. قورئانخوێنان پەیوەندیەكی پتەوییان لەگەڵ دەقی قورئاندا هەبوو، واتا 

پێكەوە  دەوڵەتیيان  و  خێڵ  سنورەكانی  بەوەش  خودا،  لەگەڵ  بەسنت  پەیوەندی 

لە  كردیت  »بەشدارمان  راگەیاند:  پێیان  و  نوسی  عوسامن  بۆ  نامەیان  تێپەڕاند. 

خوێندنەوەی«، واتا ئەركت ئەوەیە گوێڕایەڵ بیت بۆ حوكمی قورئان. 

كەسێك،  چەند  یان  كەسێك  لەسەر  نەبوو  تابۆ  سیاسی  ئایینی/  زانستی  ئیرت 

رێنیشاندەرێك  و  مامۆستا  فەرمانەكانی  گوێڕایەڵی  لەسەرییانە  بەڵكو هەموویان 

بۆ  شاهیدی  و  دەكات  بەرجەستە  خودا  ئامادەگی  كە  )قورئان(ە،  ئەویش  بن 

ناكرێت لێی البدرێت. كاتێكیش كە قورئان بە گشتی  سەروەربوونی دەدات كە 

باڵوبۆوە، بووە موڵكی گشتی، بەو پێیەش مافی قسەكردنی بە هەمووان بەخشی. 

ئەو پیاوانە بەهۆی قورئانەوە هەستیاندەكرد كە عاقڵمەند بوون و پێگەیشتوون، 

بەاڵم تا هەاڵتنی ئیسالم مێگەلێكی نەزان بوون لەالیەن ئەوانەوە بەڕێوە دەبران 

قورئان  نزیكبوونەوە.  لێی  ئەوانەوە  لەپێش  ئەوەی  لەبەر  دەزانی  راستیيان  كە 

راستەقینەوە،  بااڵی  دەسەاڵتی  تاكە  بە  پشتبەستنیان  رێگەی  لە  پێدان  رێگەی 

خۆشكردن  بۆ  رێگەی  هەروەها  ببەزێنن.  دەوڵەت  سنوری  خودا،  دەسەاڵتی 

كەمێك لە بارگرانی شەرعیەتی مێژوویی )هاوەاڵنی محەمەد( رزگارییان بێت كە 

بوون،  ئازاد  بوو. كەمێك  بەدەستەوە  پێشەنگی و سەركردایەتیان  و  سەروەرێتی 
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بەاڵم ئازادبوونی تەواو نەبوو، چونكە هەمان ئەو قورئانەیان لەوانەوە وەرگرت كە 

ستایشی چاكەی كۆچبەران و پشتیوانان بەسەرییانەوە دەكرێت. بەاڵم قسەكردن 

پێدەبەخشین،  سەركردایەتی  و  پێشەنگی  رۆڵی  فۆرمێكدا  لە  قورئان،  ناوی  بە 

بەوەش بوونە ئەسحابی خودا و ئایین. 

قورئانخوێنان بە ناوی قورئانەوە قسەیان دەكرد، كە خۆراكی ئەخالقی و كەلتوری 

سیاسيیانی پێكدەهێنا. ئاسۆی مێژوویی یان زۆربوونی وەچەییان دەستیپێكرد بۆ 

پیرۆزی  دەقی  ئامادەگی  ئەنجامی  لە  دەربچێت،  دەستیان  لە  ئوممەت  ئەوەی 

دەستیان  لە  گوێڕایەڵیكردن  ئەركی  هەروەها  تواناكانە.  هەموو  خاوەنی  كە 

ئوممەت،  هەمان  سەروەری  و  نەمری  رایەڵەی  لە  بوو  بریتی  كە  دەردەچ��وو، 

ئەوەی  مایەوە.  ئایدۆلۆژیاكەیان  و  زۆرینە  بژاردەی  وەك  ئەوەشدا  لەگەڵ  كە 

لە دیدگای ژیان و سیاسەتەوە، ئەو پشتبەستنەیە  ئاستیدا بوەستین  لە  پێویستە 

قورئان لەالیەن كەمینەیەكی كاریگەر و كاراوە. ئەمە بریتی بوو لە بەشدارییەكی 

بەاڵم  پێكهاتن.  و  بە خۆدرووستكردن  دەستیكرد  كە  مێژووەدا  لەو  قورئان  چڕی 

حوكمكردنی  وردی  رێڕەوی  دەوری  لە  قورئان  ئەگەر  كە  ئەوەیە  جیاوازیەكە 

خەڵك بێدەنگ مبێنێتەوە، ناتوانێت كەلتورێكی سیاسی و تەنانەت رەخنەگرتن لە 

تێپەڕینی كاتدا، لەالی خەواریجەكان  دەسەاڵت بەرجەستە بكات. دوایی لەگەڵ 

دەگۆڕێت بۆ دروشم. لە راستیدا بابەتەكە بە هەموو جیاوازییەكانەوە تەنیا پشت 

دەبەستێت بە ئەزمونی پێغەمبەر و سەردەمی مێژوویی هەردوو خەلیفەكەی، واتا 

سوننەتی زیندوو. لە كۆتاییدا، قورئانخوێنان رەخنەیەك دەخەنە سەر ئەستۆیان، 

كە لە مەدینە و دەرەوەی مەدینەدا لەناو كۆمەڵی هاوەڵەكاندا بۆ دژایەتیكردنی 

بوونی  رێگەیپێدان  تەنیا  قورئان  دەسەاڵتەكەی عوسامن سەریهەڵدا. هەرچەندە 

خۆیان بەرجەستە بكەن و لە كۆتاییشدا نكۆلی لە چەمكی خودی دەوڵەت بكەن. 
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كوشتن
سەرەتاكانی دراماكە

لە دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە ساڵێك بەسەر روداوەكانی كوفەدا، عوسامن كوژرا. 

تەنیا ئەو روداوە بوو دەالقەكەی كردەوە، كوفە زۆر لەوە دوورتر بوو كە ببێتە 

تاكە هەڵسوڕێنەر و بزوێنەری ئەو قەیرانە گەورەیەی كە بەرپا دەبوو. بەڵكو بە 

پێچەوانەوە، كوفە بە شێوەیەكی رێژەیی پاشەكشە دەكات و الوەكیانە بەشداری لە 

كوشتنی عوسامندا دەكات، بەو پێیەی كە ئەو روداوە بووە ترۆپكی قەیرانەكە لە 
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مانگی )ذوالحجة 35ی كۆچی/656ی زایینی(. كاراكتەرانی تر بە توندی بەشداری 

لەو گەمەیەدا دەكەن: واتە میرسییەكان. 

مەدینە، بارەگای خەالفەت و جێنشینگەی زۆرینەی ئەسحابەكان دەبێتە گۆڕەپانی 

واتا  گەورەكانەوە هەیە،  قەڵەمڕەوە  بە  پەیوەندی  لەالیەك  كێشەكە  روداوەكان. 

ویالیەتە سەربازییەكان جگە لە سوریا كە لە دەرەوەی كودەتاكە مایەوە. ئەوانیش 

بریتین لە: میرس، كوفە، بەرسە. لە الیەكی تریشەوە مەدینە و مەدینەییەكانیش 

تریشیان  لە كوشتنەكەدا كرد، هەندێكی  دەگرێتەوە كە هەندێكیان بەشدارییان 

تاوەكو  بوو  دەستبەرداری عوسامن  و  بینی  بەرگرییان  یان  ناوەندیكاری  رۆڵێكی 

رووبەڕووی چارەنوسی خۆی ببێتەوە. 

بە  و  ئیسالم  هەستیارەكانی  ناوەندە  جوواڵنی  لە  بریتیبوو  مەسەلەكە  كەواتا 

نزیكی هەموو ئوممەت بە شێوەیەك لە شێوەكان بەشداری تێدا كرد، بە شێوەی 

ئەرێنی یان نەرێنی دوژمنكارانە، یان ناڕەزایی دەربڕین و بینینی روداوەكان وەك 

تەماشاكەر. لەگەڵ ئەوەشدا خەڵكی والیەتەكان بوونە سەری رمەكە، ئەوانەی كە 

پەالماری مەدینە دەدەن و بەزۆر داگیری دەكەن و خەڵك دەكوژن، بە تایبەتیش 

میرسییەكان، واتا عەرەبی )الفسطاط( و عەرەبەكانی دەوروبەر بە بەراورد لەگەڵ 

عەرەبەكانی كوفە و شام، كە پۆستە ناوەندییەكانی ئیسالم لەدەستیاندا بوو. ئەمە 

ناوخۆییان  ناسەقامگیری  و  پشێوی  مشتومڕو  بە  تایبەت  زانیارییەكانی  كەمی 

بڕوایەدا  لەو  دەكەن  بۆ  كۆمەاڵیەتی  لێكدانەوەی  ئەوانەی  بەاڵم  دەردەخ��ات، 

شاراوەی  ملمالنێیەكی  واتا  بەدیدەكەن،  تێدا  كوفەی  منوونەی  هەمان  كە  بوون 

نێوان خاوەن پێگە و كاریگەری بەرجەستە لەناو ئیسالم و دەستەی هەڵكەوتووی 

یەكەم هەنگاوی  لە  ئەوەی جێی سەرنجە، هەر  عەشیرەتەكان.  و  سەرۆك خێڵ 

سێ   لە  كە  مەدینە  سەر  بۆ  بەپالن  هێرشی  لە  كرایەوە  بیر  دراماكەدا  رێڕەوی 

دەستە پێكهێرنابوو: میرسو كوفە و بەرسە. تێكڕای ژمارەی هەر دەستەیەك )600( 

قەڵەمڕەوو  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  یەككاتدا  لە  هێزە  ئەو  بوون.  كەمرت  یان  كەس 
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یان  دابەشبوون  كە  بسەپێنێت  مەدینەدا  خەڵكی  و  خەلیفە  بەسەر  دەسەاڵتی 

بە  كە  ئوممەت  هێزی  كۆی  لەگەڵ  بەراورد  بە  بەڵكو  تێكەڵكردبوو،  دەستیان 

ئاسانی دەگەیشتنە )200( هەزار پیاوی چەكدار، هێزێكی الواز و كەمتوانا بوو. 

هێزە هێرشبەرەكان لە هەرچوار ویالیەتە گەورەكەی ئیمپراتۆریەت كۆببوونەوە، 

و  دەسەاڵت  توانی  ئامانجەكانی،  لەسەر  پێداگر  و  كارا  كەمینەیەكی  بەوەش 

هەژمونی خۆی بەسەر دەسەاڵتی كەسە دابڕێرناوەكانی ناوەند بسەپێنێت. ئەمەش 

پرسی بونیادی هەمان ئەو دەسەاڵتە و پەیوەندییەكانی بە كۆمەڵی جەنگاوەران/

تێڕوانینە گەورەیەی كە حوكمیان  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی هەمووان  باوەڕداران و 

دەكات دەوروژێنێت، كە پشت بە ئیسالم و پەیڕەوەكانی و بەهاكانی دەبەستێت. 

لەگەڵ  دواتر  دەكات،  ئاشكرایان  دراماكە  و  جەوهەرین  پرسێكی  چەند  ئەمانە 

سەرهەڵدانی پەرەسەندنی رووداوەكاندا زیاتریش ئاشكرا دەبن و پێویستدەكات 

زیاتر روون بكرێنەوە. 

بەاڵم ئایا سەرەتا چی رویدا؟ دوو سەرچاوەی سەرەكی ئەو بەسەرهاتە بریتین لە 

)الطربي و البالذري( لە كتێبی )انساب االرشاف(دا، كە هەردووكیان لە یەككاتدا 

سەرگوزشتەیەكی  جیادا،  ماوەی  و  قۆناغ  هەندێك  لە  ئەوان  ناكۆكیشن.  و  كۆك 

لە زۆربەی خاڵ و  لێدەكەن  بەاڵم وامان  پێشكەش دەكەن،  بەردەوام و وردمان 

سەرگوزشتە  و  هەواڵ  بۆری  و  زۆری  كاریگەری  ژێر  بكەوینە  وردەكارییەكاندا 

جۆراوجۆرەكانەوە، بەاڵم لە بابەت و پرسە جەوهەرییەكان، دەربارەی پەیكەری 

دروستبوون و پێكەوەبەستنی بونیادی دراماكە و سەبارەت بە ناوی كەسە ئەكتیڤ 

و دیارەكان و مێژووی روداوەكان. لە رێگەی گێڕەرەوە سەرەكی و بنەڕەتییەكان: 

روداوەكان  باكگڕاوندی  سەرلەنوێ   دەتوانین  مخنف(وە،  ايب  الواقدي،  )سیف، 

گێڕانەوەی  بەاڵم  كەمرتە،  متامنەی  سەیف  گێڕانەوەی  بكەینەوە.  درووس��ت 

لەڕووی  ناكرێت  بۆیە  متامنەپێكردنە،  جێگەی  و  دەوڵەمەند  زیاتر  )الواقدي( 

دووبارەكردنەوە و رۆچوونی لە وردەكارییەكاندا زۆر تیایدا قوڵبینەوە. هەروەها 
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گێڕانەوەی )ايب مخنف( لەوانی تر زیاتر پێكەوەبەسرتاوە، بەاڵم بەسەر چەندین 

هەموو  ئەو  نێوان  لە  بۆیە  ب��ازدەدات،  سەرەكیدا  روونكردنەوەی  و  وردەكاری 

بەدوای  و  بكرێت  هەڵبژاردن  و  لەبێژنگدان  پێویستە  سەرچاوانەدا  و  گێڕانەوە 

لێكچواندنەكاندا بگەڕێین. 

گەرمهاتوو،  هەڵچوونی  لە  جۆرێك  كۆچی،  34ی  ساڵی  یەكەمدا،  قۆناغی  لە 

پڕوپاگەندەیەكی گەورە بۆ ئەو سكااڵیانە دەكرا كە واڵتانی ئیسالمیان پڕ كردبوو. 

لەوەدا  رۆڵی  دەنگۆكەیەوە  و  كاریگەری  بەهۆی  كوفە،  مەسەلەی  پێدەچێت 

لە  دەریاوە  لە  بێزەنتییەكان  پەالماردانی  رێگەی  لە  لە میرسیش  بەاڵم  گێڕابێت. 

شەڕی )ذات الصواري(دا، بە رۆژی روناك كاری تێكدەرانە لەالیەن دووان لە نەوەی 

هاوەاڵن بەرپا بوو، ئەوانیش محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر و محەمەدی كوڕی ئەبی 

حوزەیفە بوون. هەمووا ئەوانە لەناو مەدینە و گەورە هاوەاڵندا دەنگیاندایەوە، 

بۆیە بە رابەرایەتی عەلی هەوڵێكیاندا بۆ ئەوەی ئەرك و بەرپرسیارێتییەكان بەبیر 

عوسامن بێننەوە. عوسامن بەو كارە هەڵچوو، لە ساڵی )35ی كۆچی(دا داوای لە 

كە  كردەوە  دڵنیایان  ئەوانیش  راوێژكردن،  بۆ  بێن  كرد  كاربەدەستەكانی  و  والی 

ئارامی و ئاسایش لە ویالیەتەكانیان بەرقەرارە. كەواتا كەشێكی قەیراناوی و پشێوی 

توند و هەڵچوونی رای گشتی بوونی هەبوو، دەسەاڵتیش لە بەرامبەریدا بەئاگا 

بوو. هاوتەریب لەگەڵ ئەو دۆخەدا لە ویالیەتەكان پیالنێكی راستەقینە لەنێوان 

گۆڕینەوەی  رێگەی  لە  یان  رێكخرا،  ئۆپۆزسیۆنەكاندا  و  نەیار  هێزە  سەركردەی 

نامەوە بووە، یان لە كاتی كۆبوونەوەیەكدا بووە كە لە كۆتایی ساڵی )34ی كۆچی( 

لە كاتی حەجدا ئەنجامدراوە. لێرەدا گێڕانەوەكان لە یەكدی جیاوازن و هەنێكجار 

دژی  لە  پیالنگێڕیيەك  باسی  سەیف  بوون.  هەڵە  توشی  و  ونكردووە  رێگەیان 

)عەبدوڵاڵی  ناوی  ئیسالم  ناو  یەمەنی  جولەكەی  كەسێكی  كە  دەكات  ئوممەت 

كوڕی سبأ(ە، كە جڵەوی سەرداوەكانی پیالنەكەی بەدەستەوە بووە. بە رای سەیف 

پِیشئەوەی لە میرس نیشتەجێ  ببێت بۆ رێكخستنی بزووتنەوەیەك و كاراكردنی، 
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كردووە،  كاری  ژێراوژێر  عەبدوڵاڵیە  ئەم  كردووە.  تەی  ئیسالمی  واڵتانی  خاكی 

كەسێكی فێڵباز و ناخپیس بووە، دەشوترێت چەند بیرێكی تازە و بۆ سەرلێشێواندن 

دەربارەی گەڕانەوەی پێغەمبەر و وەسیەت باڵوكردۆتەوە، واتا ئەو بیرۆكەیەی كە 

سەرەتاوە  لە  هەر  دەبوو  كە  پێغەمبەرە  شەرعی  میراتگری  عەلی  گوایا  دەڵێت 

خەالفەت لەدەستی ئەودا بوایا. ئەمە چەند بابەتێكن بۆ شیعەگەرایی عەقائیدی 

ئایندە و دواهاتوو، كە پێشبینیكردنی لەو قۆناغەدا ئەستەم بوو. سەرباری ئەوەش 

بە  سەیف  گێڕانەوەكانی  بەرامبەر  لە  دەرەكی  و  ناوخۆیی  گازەندەیی  و  رەخنە 

هەرگیز  كەسە  ئەم  كە  ئەوەی  لەسەر  ئاماژەیە  سبأ(،  )ابن  بە  سەبارەت  تەنیا 

نەبووە، بەڵكو داهێرناوێكە لە وەهم و خەیاڵ. 

ئەو  چونكە  پێچەوانەیە،  بابەتەكە  ئەلواقیدی،  و  ئیسحاق  ئینب  بۆچوونی  بە 

بۆ  نامەیان  ئەوان  هەر  دابەشبوون،  شوێنەكاندا  هەموو  بەسەر  كە  هاوەاڵنەی 

یەكرتی نوسی و وتیان: لە ئێستا بەدواوە جیهاد لە مەدینەیە، بەو شێوەیەش هەر 

ئەوان بوون فەرمانیاندا بە رووكردنە كاركردن بەو ئاراستەیە، چونكە ئەوانە تۆڕێكی 

چڕی پەیوەندی و هاوڕێیەتیان پێكەوە هەبوو. ئەمەشیان گێڕانەوەیەكە لە رووی 

كردارییەوە قبوڵ ناكرێت، چونكە بە تەنیا پیالنێك هەبوو بە مانای رێكخسنت و 

پێكەوەبەستنەوەی كارەكان و دیاریكردنی ئامانجەكان لە ناوەندە چاالك و كاراكانی 

قورئانخوێنانی كوفە و هاوتاكانیان لە بەرسە و )الفسطاط(. لەوەش زیاتر سەرچاوە 

میرسییەكان دەربارەی )الفسطاط( باسی كودەتا و دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت 

دەكەن لەالیەن )ئینب ئەبو حوزەیفە(وە، ئەو كەسەی كە دەستپێشخەری كرد بۆ 

ناردانی هێزی فیرقەی میرس لە دژی عوسامن. بەاڵم ئەمە گێڕانەوەیەكە پێویستە 

بە تەواوی رەتبكرێتەوە. لە مانگی شەوالی ساڵی 35ی كۆچی، فیرقەكانی میرس و 

كوفە و بەرسە لە چواردەوری مەدینە گردبوونەوە و لە سێ  شوێنی جیاواز بارگەیان 

هەڵدا، بەاڵم ناوەندی گردبوونەوەی سەرەكیان ناوچەی )ذو خشب( بوو، شوێنی 

مانەوەی فیرقەی میرسی كە بەرسییەكان دوای كەمێك چوونە پاڵی. هەموو فیرقە 



185فیتنە

سەربازییەكان لە شێوەی چەند گروپێكی رێكخراو لەگەڵ سەردەستەی گروپەكان 

و فەرماندەی هەموو فیرقەیەك بە تەواوەتی، هەروەك چۆن لە وەرزی حەجدا 

هەبوو هاوڕێیەتی یەكرتییان دەكرد. 

دەبوونە  چونكە  دەكرا،  بۆ  حسابیان  كە  بوون  سەردەستانەش  و  فەرماندە  ئەو 

تەنیا  مێژوو  كە  بوو  ئەوەش  لەبەر  بەرەنگاربوونەوەكە،  سەرەكی  كاراكتەری 

ناوییانی پاراستووە، بۆیە لە باسەكانی دواییدا پێیان ئاشنا دەبین. بەاڵم هەرچی 

تاریكیدا ونبووە و هەستدەكەین كە ئەوانە تەنیا لە  ئەوانەی ترە هەموویان لە 

كوشتنی  تەنانەت  دەجوڵێن.  نەنارساو  زۆرێكی  ئامادەبوونی  وەكو  دواوە  ریزی 

عوسامن كە ترۆپكی مەسەلەكە پێكدەهێنێت، وەك ئەنجامدانی كارێك لەالیەن 

كە  ناحەز  نەیارو  كەسی  چوار  تا  سێ   نیشاندەدرێت،  كەسێكەوە  سەد  چەند 

نزیكەی  دراماكەدا  هەموو  كۆی  لە  ئەوەش  سەرەڕای  نارساون.  و  ریزبەندكراون 

)50( ناو، یان لەوانەیە )100( ناو بەكارهێرناوە، كە لە هەموو ئاراستەكانەوە تەنیا 

و هاواری  تێبینی هات  تەنیا  دواوەش  ریزی  لە  باسیان دەكات.  مێژوو  تاقمێكن 

جەماوەرێكی هێرناوی بێ  تایبەمتەندی دەكرێت. 

ژمارەیان  چونكە  رادەكێشن  سەرنجامن  سەركردەكان  میرسییەكانەوە،  بەرەی  لە 

وابەستەیی  كە  ئ��ەوەی  لەبەر  هەروەها  هاتووە.  كەسیان   )9( ن��اوی  زۆرە، 

كۆمەاڵیەتیان،  رەچەڵەكی  پێگەو  لەسەر  ئاماژەیەك  ببێتە  دەكرێت  خێڵەكیان 

لەبەر ئەوەش بووە كە بە درێژایی روداوەكان رۆڵێكی كارا دەگێڕن. كەسی هەرە 

گرنگ لە ناوییاندا )عەبدولڕەحامنی كوڕی عودیس البلوي( سەر بە خێڵی بەلیە، 

15ی  ساڵی  لە  و  بووە  میرس  نیشتەجێی  سەرەتاوە  لە  خێاڵنەی  لەو  یەكێكە  كە 

پێغەمبەر  هاوەاڵنی  لە  ئەوەشەوە  سەرووی  لە  هاتووە،  عەمرو  لەگەڵ  كۆچیدا 

بوو. )عەبدولڕەحامنی كوڕی عودیس البلوي( تەنیا كەسە هەڵگری ئەو خەسڵەتە 

بێت، بۆیە بە دڵنیاییەوە دەكرێت لە لیستەكامنان دەربارەی فەرماندەی فیرقەكان 

ریزبەند بكرێت. 
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ئەو هاوەڵێكی سادە و خۆبەكەمزان بوو، پێش دوو ساڵ لە گرتنەوەی مەككە لەژێر 

دارەكەدا بەیعەتی داوە و ئامادە بووە19، بۆیە سەر بەو كۆمەڵە گرنگەی هاوەاڵنی 

پێغەمبەرە كە بە رەچەڵەك كۆچەری دەشتەكی بوو، كە لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا 

رۆڵ و پابەندێتیان گەورەتر بووە، بەاڵم تەنیا هەندێكیان وەكو ئەبی زەڕ بوونە 

كەسایەتی ناودار. شانبەشانی ئینب عودەیس، بە تایبەتی ناوی كینانەی كوڕی بیرش 

ئەلتوجەیبی )خەڵكی كندە(، عەمرو كوڕی بودیل كوڕی وەرقا ئەلخوزاعی، سەواد 

ئەللەیسی  شویەیم  كوڕی  عروەی  و  كندە(  )خەڵكی  ئەلسكونی  حومران  كوڕی 

بەرچاو دەكەون. پێدەچێت كینانە لەو سەردەمەدا زۆر چاالك بووبێت، چونكە 

كاراكتەری سەرەكی كوشتنی عوسامن بوو. )االشرت( پیاوی گرنگ لەالی كوفییەكان 

بوو، ئەگەرچی بەناویش فەرماندەی بااڵیان نەبوو. لە كۆی روداوەكاندا سێ  یان 

چوار جار ناوی )االشرت( هێرناوە. ئەو لەسەر شانۆی روداوەكان لە پاڵ عوسامن 

دانراوە و ئامۆژگاری دەكات كە وازبێنێت ئەگینا هەوڵی كوشتنی دەدات، بەاڵم 

بە  تایبەتی  بە شێوەیەكی  )االشرت(  بكاتەوە.  یەكالیی  كێشەكە  بتوانێت  بێئەوەی 

بەراورد لەگەڵ ئینب عودەیس یان محەمەدی كوڕی ئەبی بەكر، كەسێكی ئەوەندە 

دیار نەبوو، بەاڵم تاكە كوفیە كە هەست بە ئامادەگی و كاریگەرێتی دەكرێت. 

عەمرو  االصم،  كوڕی  عەبدوڵاڵی  صوحان،  كوڕی  زەیدی  وەك  تر  ئەوانی  بەاڵم 

كوڕی االصم و زیادی كوڕی نەزەر، كە ناوییان وەكو سەرۆك گروپ، یان تەنانەت 

هاتووە،  فیرقە  سەردەستەی  وەك  ناوی  سەرەتادا  لە  كە  عەمرو  وەك  كەسێكی 

بەاڵم هەر لەسەر رێگەدا ناوی لەبیركراوە و ناگەڕێتەوە سەر شانۆی دەركەوتن. 

كە  كوفی،  رەچەڵەك  بە  ئەلخوزاعی  ئەلحیمقی  كوڕی  عەمرو  بەرامبەردا،  لە 

هاتووە،  روداوەكاندا  كۆی  لە  ناوی  جار  چەندین  هەیە،  ئەسحابەیی  پێگەیەكی 

19- الكندی، كتێبی )والة االمصار(، الپەڕە 43. ئینب سەعد، طقات، بەشی 7، الپەڕە 59. ئینب ئیسحاق، 
بەشی 4، الپەڕە 369: سیفەتی سەحابی دەدەنە عەمرو كوڕی بودیل كوڕی وەرقا ئەلخوزاعی و دەیكەنە 

فەرماندەی یەكە سەربازیەكە.
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هەندێك سەرچاوە و گێڕانەوەی بچوكیش دەیبەنەوە سەر میرسییەكان20. 

ئەو یەكێكە لەو بەشداربووە كەمانەی كە بە كرداری بەشداری لە كوشتندا كردووە 

نهێنی  و  تراژیدی  بەخاكسپاردنی  كاتی  لە  ترسناك  كارێكی  ئەنجامدانی چەند  و 

عوسامن دەخرێتە پاڵی. دواتریش تێبینی دەكرێت سەبارەت بە بەرسە، لە نێوان 

ئەو پێنج ناوەدا كە هاتووە، دوان یان سیانیان سەر بە هۆزی )عبدالقیس(ن. لەوانە 

دوو كەسیان جێگەی سەرنجن: حوكەیم كوڕی جەبلە ئەلعەبدی، كە فەرماندەی 

لەگەڵ  بووە،  بەرسە  هێرشبەرانی  توندترین  و  هێرشبەرەكە  گروپە  راستەقینەی 

حەرقوس كوڕی زوهێر ئەلسەعدی كە لەو كاتەدا لە پرۆسەكە دوورخرابۆوە، بەاڵم 

ناوبانگی دەركردووە و دواتر بەناوبانگی زیاتریش دەردەكات. كەواتا ئەو فیرقانە 

خاوەنی بونیات و لەژێر فەرمانی سەركردەكاندا بوون. بابەتەكە تەواو پێچەوانە 

تەقینەوەی پشێوییەكی هەڕەمەكی هەڕەمەكی جەماوەری  ئەگەری  لەگەڵ  بوو 

ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  بەسەر  ویالیەتەكان  هێزی  كشانی  یان  بارودۆخەكە، 

ئیسالمیدا. بە نزیكی ئاشكرایە كە ئامانجیان كوشتنی عوسامن و تەنانەت لەسەركار 

الدانیشی نەبوو، بەڵكو ئامانجیان ئەوەبوو بە بوێری داواكانیان پێشكەش بكەن و 

گلەیی و سكااڵكانیان بخەنەڕوو، بۆ ئەوەی دانیان پێدا بنێت و رەزامەندییان لەسەر 

دەرببڕێت، لەو روانگەیەشەوە سیاسەتی بگۆڕێت. بە كورتی ئەوان دەیانەویست 

جۆرێك لە دانپێدانان و تۆبەكردنی بەسەردا بسەپێنن بۆ ئەوەی پاشگەز بێتەوە 

شاندێكی  ئەوە  راستە  بێتەوە.  پاشگەز  هەڵەكانی  و  الدان  لە  بدات  بەڵێن  یان 

منایشكردنی هێز،  لە  بوو  بریتی  ڕوونی  بە  نەبوو، چونكە مەسەلەكە  ئاشتیخواز 

بەاڵم لە سەرەتاوە هیچ نیازێك بۆ بەكارهێنانی هێز لە ئارادا نەبوو. هێزەكان بە 

رێژنە تۆمەتیان ئاراستە دەكراو ئومێدەوار بوون بگەنە رەزامەندی جێبەجێكردنی 

20- الطربي، بەشی 4، الپەڕە 393، بەسەرهاتەكەی لە بەشی تەرخانكراوی كوفە لە )الطبقات(ی ئینب 
كراوە  ئەژمار  بە سەحابی  ئەلخوزاعی  ئەلحمقی  كوڕی  عەمرو   .25 الپەڕە   ،6 بەشی  باسكراوە،  سەعد 
لە دوای  )البالذري(یش  لە هەڵمەتی دژی عوسامندا كردووە.  باسیدەكات كە بەشداری  ئینب سەعد  و 

كوشتنی خەلیفە عوسامن رەفتارێكی گاڵوو ناشريین دەخاتە پاڵی: االنساب، بەشی 5، الپەڕە 83.
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خواست و داواكارییەكانیان، بەاڵم ئەگەر بێتو عوسامن رازی نەبێت ئەو كات رای 

خۆیان لەو بارەیەوە دەڵێن. 

ئایا ئەو تۆمەت و داواكارییانە چی بوون؟ پێشرت باسی تۆمەت و گلەییەكانی دژ 

بە عوساممنان كرد كە لە ساڵی 30ی كۆچیەوە دەستیان بە سەرهەڵدان كرد، بە 

تایبەتی لەالی هەندێك لە گەورە هاوەاڵنی وەك: ئەبی زەر، عەماری كوڕی یارس، 

ئینب مەسعود. بەاڵم سەبارەت بە خەڵكی ویالیەتەكان كە لە ساڵی 35ی كۆچیدا 

ببوو  لەالیان درووست  گازەندەیی  و  گلەیی  مەدینە، سەرەتا كۆمەڵێك  بۆ  هاتن 

دەربارەی سیاسەتی دەوڵەت لە ویالیەتەكان، كە لەالیەن والی و كاربەدەستانەوە 

دەكرا:  پەیڕەو  بێئەنداز  یان  راستەقینە  داپڵۆسینی  و  توندوتیژی  لە  جۆرێك 

ستەمكاری ئەو والییانەی كە سوكایەتیيان بە خەڵك دەكرد و جەڵدییان دەكردن، 

لەپێش  كەسەكان،  چاكرتین  دەركردنی  و  دورخستنەوە  رێكاری  گرتنەبەری 

هەمووشیانەوە پەیڕەوكردنی چەمكەكانی ستەم و زۆرداری دێت. ئەمانە هەمووی 

دەربڕی هەبوونی سیاسەتێكی توندو داپڵۆسێنەرانە لەالیەن دەوڵەت و نوێنەرە 

كە  دەریدەخات  روداوەك��ان  پەرەسەندنی  نیشاندەدات.  كاربەدەستەكانیەوە 

نەیاران داوای لەكارخستنی والیەكانیان كردووە، بە تایبەتی والی میرس )عەبدوڵاڵی 

كوڕی سەعد( و گۆڕینیان بەو كەسانەی كە لێیان رازین، بەو شێوەیەی لە كوفە 

رویدا. ئەمە بوو ئاستی تێڕوانینی بەرچاوی، لۆكاڵی، ناوخۆیی میرسی. لە ئاستێكی 

ئەوان رەخنەو  پێكەوە،  ئیسالم  و  بنەماكان  و  ئوممەت  واتا هەموو  تردا،  گشتی 

دەنگیانەوە  بە  و  ئەستۆیان  سەر  خستە  ئەسحابەكانیان  زانراوەكانی  گلەییە 

چوون: بەهەدەردانی )بیت املال(، دامەزراندنی ئەندامانی بنەماڵە لە پۆست و 

كاروبارەكان لەالیەن عوسامنەوە، سوتاندنی مەسحەفەكانی قورئان جگە لە وێنەی 

مەسحەفە عوسامنییەكان. ئەوان سەرجەمی ئەو گلەییانەیان لە دەستەواژەیەكدا 

دیكە  واتایەكی  بە  یان  الدان،  بابەتێكە  ئەوەش  »گۆڕاویت«،  وتيان  و  كۆكردەوە 

بۆ  داویەتی  خەلیفە  بە  هەڵبژاردنی  كاتی  لە  كە  بەڵێنانەی  بەو  پابەندنەبوون 
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پێشخۆی،  خەلیفەكانی  و  پێغەمبەر  سوننەتی  رێبازی  لەسەر  بەردەوامبوون 

ئەبوبەكر و عومەر. بەو هۆیەشەوە بە شێوەیەكی گشتی هەموو سیاسەتەكەی بە 

ناوی ئیسالمەوە رووبەڕووی رەخنەلێگرتن بۆوە، واتا لە یەككاتدا بە ناوی قورئان 

و ئەو پەیڕەوە درووستەی كە پێغەمبەر و هەردوو خەلیفەی یەكەم و دووەم لە 

دوای خۆی دایامنەزراند، خرایە بەر تانە و رەخنەی زۆرەوە. 

و  داواك��اری  ئاشتیانە،  قۆناغێكی  بوو:  قۆناغ  دوو  بە  روداوەك��ان  پەرەسەندنی 

كۆتاییدا  لە  نێوەندكاری،  و  دانوستان  وتوێژكردن،  حسابات،  یەكالییكردنەوەی 

عوسامن گەیشتە دەربڕینی رەزامەندی لەسەر خواست و داواكارییەكانی نەیارەكان، 

ئیدی لەو كاتەدا كێشەكە بەرەو كۆتایی و چارەسەر دەچوو، میرسییەكان رێگەی 

چونكە  سەریهەڵدا،  شكانەوە  لە  جۆرێك  یەكسەر  بەاڵم  گرتەبەر،  گەڕانەوەیان 

پشتگوێ   و  فەرامۆش  داواكانیان  عوسامن  كە  هەستیاندەكرد  هەڵگەڕاوەكان 

دەخات و لەوانەیە لە بەڵێنەكانی پاشگەزبێتەوە، بەو هۆیەشەوە پەنایان بردە بەر 

بەكارهێنانی هێز. ماڵ و كۆشكی خەلیفەیان گەمارۆدا، ئینجا رێی ئاوو خواردنیان 

و  رۆژ   )30( یەكەم  قۆناغی  پێدەچێت  بیكوژن.  ئەوەی  گەیشتە  كار  و  لێگرت 

قۆناغی دووەم )40( رۆژی خایاندبێت، واتە كۆی پرۆسەكە زیاتر لە دوو مانگی 

خایاندووە. قۆناغی یەكەم بریتیە لە سەرەتاكانی دراماكە كە لێرە بۆمان گرنگە، 

بەاڵم قۆناغی دووەم بە مانا راستەقینەكەی بریتیە لە كردنەوەی گرێكوێرەكە.

لەپێش تێكشكان و گەمارۆدان، پێدەچێت ئەسحابەكان لە كۆچبەران و پشتیوانان 

بوون،  مەدینە  شاری  لە  و  بوون  كۆچەری  بنەڕەتدا  لە  كە  ئەوانەش  تەنانەت  و 

جگە لە هەندێكیان نەبێت، هاوكاری هەڵگەڕاوە و نەیارەكانیان نەكرد و دەستیان 

لەگەڵ تێكەاڵو نەكردن، واتا دژایەتیان لە بەرامبەر عوسامن نیشان نەدا. كەسە 

و  خەلیفە  نێوان  لە  رێكەوتن  بەستنی  بۆ  دەگێڕا  ناوبژیوانیان  رۆڵی  دیارەكانیان 

خەڵكی ویالیەتەكان. عەلی بە تایبەتی رۆڵێكی دیارو چاالكانەی گێڕا، هەروەها 

محەمەدی كوڕی موسەلەمە هەمان كاریكرد. 
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لە دەوری ئەوانیشدا هەریەكە لە زوبێر، سەعد، موغیرەی كوڕی شوعبە، زەیدی 

قۆناغە  ئەو  كرۆكی  تەنانەت  هەبوون.  ئەنصاری  ئەیوبی  ئەبو  و  سابیت  كوڕی 

ئاشتیانەیەی گرژیەكە سەبارەت بەو ناوبژیوانی و رێكەوتنە گوزەرا. عوسامن بە 

نەیارەكان  گشتییەكانی  و  تایبەتی  داواكاریە  لەسەر  رەزامەندی  و  كردن  قسەی 

لێیان  دەكرێت  ئەوەی  جۆراوجۆرن،  و  زۆر  روداوەك��ان  گێڕانەوەی  نیشاندا. 

وەربگیرێت واقیع و راستی ئەو رێكەوتنە نورساوەیە كە تێیدا خەلیفە بەڵێندەدات 

كار بە قورئانی خودا و سوننەتی پێغەمبەرەكەی بكات و مافی بێبەش بدات و 

ئاسایشی ترساوەكان دابین بكات و دورخراوەكان بگەڕێنێتەوە و لە دەستكەوت 

و غەنیمە بەشیان بدات. ئەگەر ئەو رێكەوتنە راستە، لە هەمانكاتدا خواست و 

ساڵی 34ی  لە  كە  دەردەخات  ئەوەش  نیشاندەدات،  داواكارییەكانی سكااڵكاران 

هۆی  بوونەتە  و  بەر  گیراونەتە  پێچەوانە  ئاراستەی  بە  رێكارێك  چەند  كۆچیدا 

و  بەخشین  نەهێشتنی  یان  كەمكردنەوە  تایبەتی  بە  بارودۆخەكە،  تەقینەوەی 

بابەتە  درێژكردنەوەی ماوەی مانەوەی نێردەكان لە ویالیەتەكان. سەبارەت بەم 

بە شێوەیەكی گشتی  بەاڵم  لە سەرچاوەكاندا هەیە21.  ئاماژەیەكی شاراوە  چەند 

ئەوەندەی پەیوەندیدارە بە كۆی سیاسەتەكانی عوسامن، هەمووی لەو دەستەواژە 

جەوهەریەدا كورت دەكرێتەوە كە دەڵێت: »كاركردن بە كتابی خودا و سوننەتی 

پێغەمبەرەكەی«. لە شوێنێكی تر، بە شێوەی حەرفی ئەمە هاتووە: »ئێوە كتابی 

خوداتان پێدراوە«، ئەمەش مانای هەمان شت دەگرێتەوە. كەواتا، قورئان لەالی 

خەلیفە ئامادەگی هەبوو. ئەو سەرتاپا هەڵسوكەوت و سیاسەتێكی ئاراستە دەكرد، 

بەاڵم مەسەلەكان بە شاراوەیی دەمێننەو. لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵدرا، راگۆڕینەوەی 

21- الطربي، بەشی 4، الپەڕە 331 و 335 كە دەڵێت: »عوسامن لە پای كارەكانیاندا وەاڵمی كاربەدەستەكانی 
دایەوە و فەرمانی پێكردن بۆ تەنگەتاوكردن و كۆكردنەوەی خەڵك لە )البعوث(، هەروەها پێداگریكرد 
بەو  پێویستیان  تاكو  بكەن  گوێڕایەڵی  ئەوەی  بۆ  بەخشینەكانیان  و  خەاڵت  لە  بێبەریكردنیان  لەسەر 
بە  هەڕەشەكردن  یان  بەخشین  كەمكردنەوەی  لەسەر  دەربڕیوە  ناڕەزایی  االشرت  پێدەچێت  وا  بێت«. 

كەمكردنەوەی بڕەكەی. 
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سەرزارەكی هەبوو، لەژێر سەرپەرشتی عەلیدا وتوێژ و گفتوگۆ لە نێوان عوسامن 

و نایارەكانیدا ئەنجامدرا. ئەوەی جێی گومان نییە ئەو كۆمەڵە نەیار و ناڕازییانە 

هەموو ئەو رەخنە و گلەییانەی كە دەیانزانین بەجارێك هەڵیانڕشت. مشتومڕێك 

دەربارەی كارەكان و جموجووڵەكانی رابردوو بەرپا بوو، دواجار بە بەڵێندانێكی 

»دەستەبەردار  واتا  لێهەڵگرێت،  دەستی  بەڵێنیدا  عوسامن  كە  بوو  تەواو  ئاشكرا 

دەبێت، دایدەماڵێت«، ئەمانە ئەو دەستەواژانەن كە بەكارهێرناون. 

دانپێدانان  نەگۆڕ،  بەڵێنی  ك��ردن،  ناوبژیوانی  گفتوگۆكردن،  چاوپێكەوتن، 

جێی  كە  ه���ەردووالوە  لەالیەن  واژۆك��را  بەڵگەنامەی  پێشوو،  هەڵەكانی  بە 

پارێزگاریكردنە  بۆ  ئەمانە  هەموو  بووە:  سەرەكییەكان  ئەسحابە  دڵنیاكردنەوەی 

باوەڕداران،  و  پێشەوا  نێوان  لە  پەیوەندییەكان  پاراستنی  ئوممەت،  یەكێتی  لە 

دیالۆگێك درووستدەكات كە هەرگیز لەناو ناچێت بەاڵم لێرەدا فۆرمێكی درامی 

پابەندبوون  تەنانەت  و  روونكردنەوە  بۆ  داواكاری  ئاستی  لەسەر  كراوە  بەبەردا 

لە  تەنانەت  مایەوە.  ئەرێنی  شێوەیەكی  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  پێوەیان، 

زۆر  قەیرانێكی  چارەسەركردنی  بەرەو  بوو  گەورە  سەركەوتنێكی  ناوەرۆكیدا 

مەترسیدار وەك قەیرانی تێكچوونی پەیوەندییەكانی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگە. 

بداتەوە، چونكە  داواكارییەكانی خەڵك  و  كە وەاڵمی خواست  ئەركی دەسەاڵتە 

بەرامبەری بەرپرسیارە، هەروەك ئەركی هەموانیشە گوێڕایەڵی بەهاكانی ئیسالم 

و دادپەروەری مەرجەعیەتە سەرەكییەكانی بن: »قورئان و سوننەت«.  

بەو  دەدا،  دادپ��ەروەری  بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵیان  ناڕەزاكان  و  نەیاران  زۆرینەی 

ئاستەش كە داوا لە خەلیفە كرا هەڵەكانی راست بكاتەوە، دان بە دەسەاڵتەكەیدا 

لەو  ئەوەی  بەاڵم  بێت.  لەدەستی خۆیدا  كلیلی هەموو شتێك  وەكئەوەی  دەنرا 

لەوەی  بریتیە  وەرگ��رت،  شۆڕشگێڕانەی  فۆرمێكی  ئەگەرچی  نوێیە،  روداوەدا 

ناوی  بە  خۆی،  سەرئەستۆی  خستە  راستی  بۆ  گەڕاندنەوەی  مافی  ئوممەت  كە 

راسپاردەیی   مافی سەپاندنی  و سەملاندنی  پایەی هەمووان  پلەو  بەرزكردنەوەی 
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و ئیرادەی خۆی بەسەر ناوەندی دەسەاڵتدا. وێنایەكی زۆر جیاواز بۆ كردنەوەی 

گرێكوێرەیەكی بەوجۆرە، كە بەجۆرێك لە جۆرەكان سنوری سیاسەت و هاوسەنگی 

بەڵێندان  بە  نەیارو هەڵگەڕاوەكان  رازیبوونی  لە  بوو  بریتی  تێپەڕاند،  هێزەكانی 

نیشاندانی خواستی  و  بە هەڵەكانی  دەسەاڵت  دانپێدانانی  و  گۆڕانكاری  لەسەر 

چاكسازیكردن، هەموو ئەمانە لە ئەنجامی تۆبەكردنی ئاشكرایی عوسامن گەیشتە 

ترۆپكی ویژدانیی. بە هاندانی لەالیەن عەلی و چەند هاوەڵێكی ترەوە، عوسامن 

لەسەر بڵنگۆی مزگەوت دانیشت و دەستیكرد بە قسەكردن و دۆخەكەی قبوڵكرد. 

عوسامن بە وتەكانی هاوەاڵنی پێغەمبەری خودای خستە گریان، چونكە هەمووی 

تۆبە و گوێڕایەڵی و چۆكدادان بوو بۆ فەرمانی خودا، نەبرەی ئایینی تیایدا زۆر 

قارەمانانەی  جوڵەیەكی  و  ئایینی  و  سیاسی  كارێكی  خۆی  بۆ  ئەوە  بوو.  درامی 

ئاشكرای  و  چارەنوس  بەردەم  دەخاتە  خۆی  بەهۆیەوە  مرۆڤ  كە  بوو  كەسی 

ویژدانیانەی  درووستكردنەوەی  دووبارە  بۆ  بوو  فاكتەرێك  هەروەها  دەكات، 

جەستەی ئوممەتی ئیسالم. میرسییەكان گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان، قەیرانەكە لە 

سەروبەندی كۆتاییهاتندا بوو، بەاڵم لە شێوازێكی سایكۆدرامیدا تەواو بوو.  

كرانەوەی گرێكوێرەكە
هەرزوو كاری سیاسی 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، 

هەڵوەشاندنەوەی  و  عوسامن  تۆبەكردنی  هێز.  خواستی  و  رەتكردنەوە  یەكرتی 

هێزو گروپە شەڕكەرەكان، جگە لە ساتێكی خاوكردنەوە یان سەركەوتنی لۆژیكی 

بەرەو  بارودۆخەكان  واقیعی  نەبوو.  هیچیرت  كاتی،  زۆر  شێوەیەكی  بە  عەقڵ 

سەرلەنوێ   دەنا،  هەنگاوی  سەركەوتوو/ژێركەوتوو  نێوان  مشتومڕی  ئاراستەی  
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شۆڕشگێڕی  زێدەڕۆیی  ئاراستەی  بە  و  سەریهەڵدا  پەتی  سیاسی  كاردانەوەی 

هەنگاوی نا. زبریەكی نوێ  لەالیەن عوسامنەوە دەركەوت، بۆیە پێشدەچێت بەو 

هۆیەوە نێوانی خەلیفە و دەوروبەرەكەی تێكچوبێت، كە كەسێتی مەروانی كوڕی 

ئەلحەكەم تیایدا زاڵبووە. بەاڵم لەالیەن هەڵگەڕاوەكانەوە، ئەگەر هەیە بە تایبەتی 

ناوەندە دڵ بە قینەكان، بە تایبەتی سەرۆكەكانی میرس، ویستوویانە گەلەكۆمەكێ  

لە عوسامن بكەن و بۆ ئەو بابەتەش پاساوێكیان دۆزییەوە22. 

دوو  ئەو  یەكگرتنەوەی  خاڵی  بووە  كوژرا،  دوایدا  بە  كە  خەلیفە،  ئابڵۆقەدانی 

تەوژمە. نەریتی مێژوویی رۆڵی ئەو دوو هێڵە سەرەكیە چڕ دەكاتەوە و لە رێگەی 

چیرۆكی نامەكەی عوسامنەوە ئاماژەیان بۆ دەكات: راستەوخۆ لە دوای رێككەوتن، 

بە  میرس،  والی  بۆ  ناردووە  دەستنوسی  فەرمانێكی  عوسامن  خەلیفە  دەوترێت 

مەبەستی سزادانی سەرۆك و سەركردەكان یان بە جەڵدكردن و ئەشكەنجەدان، 

یان بە هەڵواسین و لەسێدارەدانیان. هەرچەندە هیچ شتێك لەو روداوەدا زیاتر 

جێگەی گومان نییە، بەاڵم لەو شوێنەدا كە پەیوەستە بە چەند ئاماژەیەكی ترەوە، 

هەڵوێستی  گۆڕانی  یان  عوسامن،  هەڵوێستی  گۆڕانی  بۆ  دەكات  هێام  چونكە 

سەرگوزشتەیە،  ئەو  بەپێی  هەروەها  بەهێزەكەی.  زۆر  ئومەوییە  دارودەستە 

ئەوەوە  دەربارەی  شتێكی  هیچ  كە  خواردووە  سوێندی  عوسامن  كە  دەگێڕنەوە 

لە  عوسامن  دوودڵی  تر  سەرگوزشتەیەكی  چەند  بەاڵم  روی��داوە،  كە  نەزانیوە 

بووە  وابەستە  كە  دەكەن  ئاشكراشی  نیشاندەدەن،  بەڵێنەكانی  جێبەجێكردنی 

بەتاڵنەكردنەوەی  لەسەر  پێداگریكردنی  و  بڕیارەكانی  لە  دەوڵەتی سەربەخۆ  بە 

كوشتنی  تا  ئاڵۆزی  بارودۆخی  تەشەنەكردنی  كرۆكی.  و  ناوەرۆك  لە  دەسەاڵت 

قوربانیەكە و بێگومان كوشتنی هەموو رێڕەوی خەالفەتەكەی، ئەوەمان پێدەڵێت 

كە ئەو پیاوە )عوسامن( لە ناخی خۆیدا پابەند بوو بە بیرۆكەی پایەبڵندی دەوڵەت، 

 ،5 بەشی  أنساب،  بەرزكردەوە:  بەسەریدا  دەنگیان  شویەیم  كوڕی  عروە  و  بیرش  كوڕی  كینانەی   -22
الپەڕە 63.
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كە وابەستەیە بە بیرۆكەی پایەبڵندی خوداوە، 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، سەرەڕای نكۆڵیلێكردن 

و نیشاندانی خواستی بۆ هێوركردنەوە و ئارامی لە دوای بەرپابوونی ئەو روداوە 

بەناوبانگەدا. 

بوونی  بە  درك  ئەسحابەكانیشەوە،  كۆمەڵی  و  میرسییەكان  لەالیەن  هەروەها 

رق و كینەیەكی كەڵەكەبووی بێشومار دەكرێت، واتا پشتیوانان، كۆچەرییەكان، 

بە  بەاڵم  هەبوو،  دژی  لە  كینە  و  رق  قورەیشیەكانیشەوە  لەالیەن  تەنانەت 

بەهۆی  تەنیا  میرسییەكان  خرۆشی  و  جۆش  ناكرێت  دەگمەن.  زۆر  شێوەیەكی 

ناشكرێت بەهۆی بوونی ئەو  لێكدبدرێتەوە، هەروەك  بونیادە كۆمەاڵیەتییەكان 

و  ئەمەیان  بۆیە  قورئانییان هەیە،  بنەمای  كە  لێكبدرێتەوە  ئاینییانەوەی  پاڵنەرە 

میرس  بەاڵم  بگونجێن.  زیاتر  كوفە  رەوشی  بە  سەبارەت  هەیە  بۆیان  ئەوەشیان 

چونكە  هەبوو،  نابەرپرسانەی  لەوەش  جگە  و  روانگەیی  فۆرمێكی  خۆی  بۆ 

زبر  زیاتر  بوون،  كەمرت  ئایینی  و  جەنگاوەرەكانی خاوەنی هۆشیاریەكی سیاسی 

ژێر  كەوتبوونە  چونكە  هەبوو،  زێدەڕۆییدا  و  الدان  بەالی  خواستیان  و  بوون 

كاریگەری پڕوپاگەندەیەكی زۆرەوە كە دوان لە نەوەكانی هاوەاڵن بەرپایان كرد، 

بوو،  حوزەیفە  ئەبی  كوڕی  محەمەدی  و  ئەبوبەكر  كوڕی  محەمەدی  ئەوانیش 

پێدەچێت  مایەوە.  لە شوێنی خۆی  دووەمیان  بەاڵم  مەدینە،  بۆ  یەكەمیان چوو 

پڕوپاگەندەكان  بووبێت.  بەشدار  پڕوپاگەندەكان  درووستكردنی  لە  عەماریش 

خۆیی و گشتگیر و پیس و ناپاكانە بوون. 

میرسییەكان خاوەنی سەركردەی راستەقینە نەبوون كە لە ناو ریزەكانی خۆیاندا 

بە  سەركردەكانیان  ب��ەاڵم  كوفە،  لە  )االش��رت(  وەك  منوونە  بۆ  هەڵكەوتبێت، 
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كاتێك  داهاتوودا،  ماوەی  لە  بوون23.  عوسامن  بە  سەر  ناچونیەكیانەوە،  هەموو 

چوونە  ئیرت  ئەنجامدرا،  دەستیان  لەسەر  و  ئەوان  پیالنی  بە  عوسامن  كوشتنی 

بووبن  هەندێكیان  پێشدەچێت  كوژران،  و  دەركران  یان  لەبیرچوونەوە  خانەی 

لە  حوزەیفە  ئەبی  كوڕی  محەمەدی  تایبەتی  بە  كەللەڕەقەكان24.  خەواریجە  بە 

تیادا  گومانی  گرت.  )الفسطاط(دا  دەسەاڵتی  بەسەر  دەستی  گەمارۆداندا  كاتی 

نییە كە ئەو شۆڕشە راستەقینەیەی لە ویالیەتەكەیاندا روویدا، بە توندی بۆ ئەو 

كارە هانیداوە25. پێدەچێت ئەو سەرچاوانەی كە پەیوەندییان بە جیهانی عێراقەوە 

بێدەنگ  پرۆژەی خەڵكی كوفە و خەڵكی بەرسە  بارەی  لە  ئەنقەست  بە  هەیە، 

بوون، بۆیە لە تاریكیدا هێشتویانەتەوە، یاخود وازهێنانی خۆیان راگەیاندووە. 

لە دوای پاشگەزبوونەوەی عوسامن، كۆمەڵی هاوەاڵن بە تەواوەتی هەڵوێستیان 

واتا  كۆمەڵەوە،  ئەو  لەناو  بنەڕەتدا  لە  رەخنەكە  كە  بێت  راست  ئەگەر  گۆڕی. 

كۆمەڵی هاوەاڵندا سەریهەڵدابێت، ئەوەش راستە كە ئەوانە لەدوای شەڕ كەمێك 

هەرچەندێك  ئامۆژگارییانكرد.  و  نێوەندكاری  و  كۆبوونەوە  خەلیفە  دەوری  لە 

بابەتە  ئەو  گەمارۆدانیەوە  كاتی  لە  هەر  تەنانەت  و  عوسامن  كوشتنی  ل��ەدوای  راستەوخۆ   -23
والة  موخەللەد:  كوڕی  مەسلەمە  و  كوڕی حودەیج  موعاویە  بە  سەبارەت  منوونە  بۆ  دەستیپێكردووە، 

مرص، الپەڕە39.

24- بۆ منوونە وەك خالیدی كوڕی مولجەم، الطربي، بەشی4، الپەڕە493. لە كاتێكی زۆر درەنگوەختدا 
دەبینین كە خەواریجە میرسییەكان شانبەشانی ئینب زوبێر بۆ بەرگریكردن لە حەرەمی كەعبە دەجەنگن.

25- كتێبی )والة مرص(، الپەڕە 38 باسی پڕوپاگەندەیەكی چڕوپڕ دەكات كە لەالیەن محەمەدی كوڕی 
ئەبو حوزەیفە دەكرێت لەپاش وەرگرتنی دەسەاڵت. لە الپەڕەی40 و لە باسێكی تردا دەڵێت: »محەمەدی 
ئاماژەپێكردنە  ئەم  بەاڵم  بكات«.  رەوانە  عوسامن  دژی  لە  سوپایەك  بڕیاریدا  حوزەیفە  ئەبو  كوڕی 
بە  و  ترەوە  لە الیەكی  بەاڵم چۆنچۆنی  بێت.  ناشیاو  لەبەر چەند هۆیەك  پێدەچێت  بەنرخەی دوایی 
كتوپڕ  كە  كاتێكدا  لە  لێكبدەینەوە،  عوسامن  كوشتنی  لە  میرسییەكان  رۆڵی  باوەڕپێهێنەرانە  جۆرێكی 
لە كوفە  پێشوەخت هەروەكچۆن  ئاژاوەیەكی  بوونی هیچ  بەبێ   لەبەر رۆشنایی روداوەكە دەركەوتن 
هەبوو. بە بۆچوونی )الطربي( یەكە سەربازیە میرسییەكە لەپێش دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت لەالیەن 

محەمەدی كوڕی ئەبو حوزەیفە بەڕێكەوتن. الطربي، بەشی4، الپەڕە378. 
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عوسامنیان  بەاڵم  بوون،  بێزار  سیاسەتەكانی  لە  ئاستێك  چ  تا  و  بوونایە  جیاواز 

بە  ئەمە  بوو.  ئەوان  دەسەاڵتی  دەسەاڵتەكەشی  و  دەزانی  لە خۆیان  یەكێك  بە 

تایبەتی بە نیسبەت كۆچبەرە قورەیشیەكانی وەكو 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. 

ئەركی  بە  پێدەچێت محەمەدی كوڕی موسەلەمە  گێڕانەوە،  بەگوێرەی چەندین 

دژی  لە  كۆدەنگی  بە  و  پێكەوە  ئەوانە  ئێستاش  هەستابێت.  ناوبژیوانیكردنەكە 

ببێتەوە،  چارەنوسی  رووب��ەڕووی  تەنیا  بە  گەڕان  لێی  و  وەستانەوە  عوسامن 

بۆ  داب��وون  پێی  كە  ب��ۆوە  پاشگەز  بەڵێنەی  لەو  عوسامن  پێیانوایە  چونكە 

خۆچاككردنی. هەموویان چوونەوەوە ماڵەكانیان، لە دوورەوە بوونە تەماشاكاری 

تالیب كوڕە  ئەبو  بە بەرچاوییانەوە دەگوزەرا. عەلی كوڕی  تراژیدیایەی كە  ئەو 

گەورەكەی نارد بۆ بەرگریكردن لە ماڵەكەی عوسامن و پاراستنی لە هێرشبەران، 

جگە لەوەش شەربەی ئاوی نارد بۆ خەلیفەی تینوكراو، زوبێریش كوڕەكەی خۆی 

نارد. كەواتا دەربڕینی هەڵوێستێك بوو بۆ سنگ دەرپەڕاندن، كە لە دواییدا وەك 

هەڵوێستە  ئەو  بەاڵم  دەركەوت،  گەمارۆدراوەكان  ناڕاستەوخۆی  كۆمەككردنێكی 

و شكۆی خۆیان هەبوو.  بنەماكانی دەسەاڵت  بەرامبەر  راستەقینەی  نەرێنیەكی 

ناودارەكان  دیارو  زۆر  كۆچبەرە  لە  یەكێك  ببینین  كە  سەرنجلێدانە  شایەنی 

گەمارۆدانەكە  لە  بەشداری  و  یاخیبوان  یارمەتیدانی  بە  هەستاوە  راستەوخۆ 

كردووە یان ئەندامانی عەشیرەتەكەی پشتیوانی لێدەكەن. لێرەدا كەسی مەبەست 

تەڵحەیە، كە بە ئاشكرا چاوی لەسەر خەالفەت و الیەنگیری كردنی هەڵگەڕاوە و 

یاخیبوەكان بوو. ئەگەر بێتو زۆرینەی گەورە هاوەاڵنی دیارو ناودار، لە كۆچبەران 

و پشتیوانەكان جگە لە تەڵحە، بێالیەن و دوورەپەرێز بووبن، بەاڵم بەالی كۆمەڵی 

و  پشتیوانەكان  ریزی  لە  تایبەتی  بە  نەبووە،  شێوەیە  بەو  بچوكەكانەوە  هاوەڵە 

دەشتەكیەكان و هۆزی خوزاعە لە ئەسلەم و غەفار، كە دژایەتیەكی زۆر توندییان 
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لە بەرامبەر عوسامن هەبوو، بۆیە چوونە پاڵ گەمارۆدەرەكان و هانیان دەدان، 

كاریگەری  لەژێر  بێگومان  ئەوەش  كرد.  كوشتنەكەدا  لە  بەشداریشیان  تەنانەت 

رق و كینەی چینایەتیدا بووە، چونكە لە دەسەاڵت دورخرابوونەوە، ئەوانیش لە 

بەرامبەردا بە تەواوەتی خۆیان بۆ پەیامی دادپەروەری لە ئیسالمدا تەرخانكرد.    

درێژ  گەمارۆدانێكی  ئەوەش  خایاند،  رۆژی  چل  عوسامن  ماڵەكەی  گەمارۆدانی 

عوسامن  ئەنقەست  دەستی  بە  نەیاندەویست  گەمارۆدەران  راستیدا  لە  بوو. 

بخەنە  گوشار  دەیانخواست  تەنیا  گەمارۆدانەكەدا  سەرەتای  لە  بەڵكو  بكوژن، 

سەری تاكو پاشگەزبێتەوە و )مەروان(یان رادەست بكات. رێگەیان نەدا عوسامن 

بكات و  پێشنوێژی  پێنەدرا  تایبەتیش رێگەی  بە  بكات،  دەسەاڵتەكانی جێبەجێ  

بە بەرد لە مزگەوت دەركرا. بەو شێوەیە ئەو وەكو سیمبوڵێك لە ئوممەت دابڕا 

و لێی دوورخرایەوە، بە تەنیا مایەوە. ئەگەرچی نەیاندەتوانی یان نەیاندەویست 

بیكوژن، لەبەر ئەوە بوو كە خوێنی بۆیان حەاڵڵ نەبوو، چونكە ئەوان خەڵكانێك 

بوون شەریعەتی خودایان دەزانی. لە ئیسالمی پێشینەدا، لە سەرووی باكگڕاوندی 

وەال بۆ بەهای خێڵەكی زۆر توندڕەو لە مەسەلەی خوێنڕشنت و تۆڵەسەندنەوە، 

سێ   لە  تەنیا  دەوترا  پارێزراوە.  خوداوە  لەالیەن  و  پیرۆز  ئادەمیزادی  كەسی 

حاڵەتدا نەبێ  ناكرێت بكوژرێت: كوشنت و بێباوەڕبوون و زیناكردن. بەو پێیەی 

زۆری  خوێنی  بەكۆمەڵ  جەنگی  كاری  و  جەنگ  بەهۆی  سەرەتا  ئیسالمی  كە 

تێدا رژاوە، بەاڵم لە پاراستنی تاكدا هەڵوێستێكی توند نیشاندەدات، ئەگەر ئەو 

تاكە موسڵامنێكی باوەڕدار بێت یان بێباوەڕێك بێت لە سایەی ئیسالمدا بژی، بە 

تایبەتیش لە پاراستنی گیانی موسڵامناندا توند بوو. هەریەكە لە ئەبوبەكر و عومەر 

و تەنانەت عوسامنیش هیچ موسڵامنێكی باوەڕدارییان بە هۆكارێكی شەخسی یان 

سیاسی نەكوشت، چونكە ئەمانە لەو بابەتانەن كە نابێت بیریشیان لێبكرێتەوە. 

بەو پێیەش بۆ ئەو ماوە زۆرە پارێزگاری لە ژیانی عوسامن كرا، لەبەر ئەوەی كە 

مرۆڤێكی موسڵامن بوو. لەبەر ئەوە سەرچاوەكان بۆمانی باسدەكەن كە لە دوایین 
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قۆناغەكانی گەمارۆداندا، مشتومڕ و گفتوگۆ لە نێوان عوسامن و گەمارۆدەراندا 

رویداوە، سەبارەت بە مەسەلەی حەاڵڵكردنی خوێنی خۆی بە تایبەتی، هەروەها 

بە  رێگە  كە  قورئان،  دەقانەی  ئەو  بەدوای  گەمارۆدەرەكان  گەڕانی  دەربارەی 

كوشتنی كەسێك دەدات كە ببێتە هۆكاری باڵوكردنەوەی گەندەڵی و وێرانكاری 

و شەڕەنگێزی لەسەر زەویدا. لەبەر ئەوە 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 

عینادی خۆدوورخستنەوەی  بەوپەڕی  تریشەوە عوسامن  الیەكی  لە  بوون،  بێزار 

رۆژی  چل  كە  درێژە  دوورو  چاوەڕوانیە  ئەو  لێرەوە  رەتكردەوە.  دەسەاڵت  لە 

خایاند، كە دواجار باڵوبوونەوەی هەواڵی ناردنی كۆمەك و هاوكارییەكان لە شام 

هاوكارییانەی  و  كۆمەك  ئەو  نزیككردەوە،  كۆتاییهێنانی  بۆ عوسامن  بەرسەوە  و 

بە  هەرچەندە  دواكەوتن،  موعاویەوە  سیاسی  حساباتێكی  چەند  بەهۆی  كە 

جەنگاوەرەكان  كە  ئەوەیە  روون  هەڵوێستی  داوایدەكرد.  بەردەوام  شێوەیەكی 

خۆیان بە سوپای خەلیفە نەدەزانی، بەڵكو خۆیان بە سوپای جیهاد دەدایە قەڵەم، 

یان  بێت  دەوڵەت  بە  سەر  دەزگایەكی  وەكئەوەی  سوپایەك  كە  ئەوەی  لەبەر 

دەرهاویشتەی كۆمەڵگەی مەدەنی بێت، بوونی نەبوو، بەڵكو سوپایەك هەبوو بۆ 

هەموو موسڵامنان و باوەڕداران لە سەنگەری هێرشربدندا بۆسەر واڵتی بێباوەڕان 

خەلیفە  دەیانەویست  شۆڕشگێڕەكان  هەڵگەڕاوە/  ئوممەت.  سوپای  پێیدەوترا 

دەستلەكار بكێشێتەوە »بۆ ئەوەی خەالفەتەكەمان بۆمان بگەڕێتەوە«. لە كوێوە 

و  دەسەاڵت  نوێی  ئیسالمی  ئەزمونی  لە  كە  هاتووە،  بۆ  ئاوەهایان  بیرۆكەیەكی 

ئایا  گرتووە؟  سەرچاوەیان  سیاسیەوە  كەلتوری  كام  لەم  نەبووە؟  دەسەاڵتداردا 

ئەوە بیرۆكەیەكی تازەی داهێرناو بوو، كە دینامیكیای مێژوویی تایبەت بە خۆیان 
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بەرجەستەی كردووە؟ نازانین، بەاڵم دەبێت كاریگەری مەعریفەیەكی دیاریكراوی 

هەروەكو  هەبێت،  لەسەرییان  ژێردەستە  گەالنی  سیاسی  ئەزمونی  بە  تایبەت 

چۆن لە دورگەی عەرەبیدا ئەزمونی موڵكدارێتی هەبووە، هەرچەندە پەراوێز و 

تێپەڕیویش بووە. 

بەو شێوەیە عوسامن بە رەقی مامەڵەی كردو لەو بابەتەدا سازشی نەكردو نەرم 

نەدەبوو. ئەو دەیوت: »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 نەیگوتبوو كە 

ئەو نوێنەری خودایە لەسەر زەوی، چونكە یادەوەری پێغەمبەر )د.خ( ئەوەندە 

بە هیچ  تەنیا جێنشینیەتی، هەستی  كە  بەوەی  كە جگە هەستكردنی  نزیكبوو، 

االلهي( بەكارهێرنا كە  )املستودع  بیرۆكەی  تر نەدەكرد. لەگەڵ ئەوەشدا  شتێكی 

ئومەوییەكان لە دواییدا كارییان پێكرد و گەورەیان كرد، بۆ ئەوەی واینیشانبدەن 

لەسەر  خودایە  سێبەری  بەڵكو  نییە،  پێغەمبەر  جێنشینی  تەنیا  بە  خەلیفە  كە 

خۆیان  هەبوو،  هێزییان  هەرچەندە  یاخیبووەكان  و  هەڵگەڕاوە  بۆچی  زەوی. 

لەسەركار الیان نەدا؟ چونكە بڕوایان وابوو كە خەالفەت لە خوداوەیە، تەنیا بەو 

ئاستەی كە هەموو شتێكی لێوە دەردەچێت: فتوحات، دەستكەوت )غەنیمەت(، 

دارایی، پلەو پایەی تایبەتی. ئەوان بە شێوەیەكی تایبەتی لە رێگەی بەیعەتەوە 

هەموو  كە  سەرەتا  دانپێدانانی  بەڵێنی  واتا  عوسامنەوە،  خەلیفە  بە  بوون  بەند 

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 درێژە بۆ 

دەستلەكاركێشانەوەی خەلیفە كە لە كۆتاییدا نەكرا، رێزلێنانێكی شایستە بوو لە 

پلەو پایەی خەلیفە/ پێشەوا. تەنیا لە كۆتاییشدا، وایان بە باش زانی كە بیرۆكەی 
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كوشتنی تاوتوێ  بكەن، بە تایبەتیش بە دەستپێشخەری هەندێك لە كەسە رقئەستورە 

بەڵكو  جەماوەری.  بزوتنەوەیەكی  رێگەی  لە  نەك  ئەنجامدرا،  مەترسیدارەكانیان 

كەسانێكەوە  لەالیەن  روداوێكە  وەكئەوەی  بوو  كتوپڕ  شێوەیەكی  بە  روداوەكە 

روداوە  ئەو  تێپەڕاندووە.  كەسێتیان  هێزی  و  حەماس  سنوری  كە  ئەنجامدراوە 

كتوپڕ هێرشبەرەكان  كاتێك  ماڵی خەلیفە عوسامن،  بوو،  الدار(دا  )یوم  لە رۆژی 

بڕیاریاندا دەست بە كارەكەیان بكەن. سەرەتا دەرگایەكی تەختەيان سوتاند كە 

لێوەی چوونە ژورەوە، بەوەش هەموو شوێنی چوونەژورەوەى ماڵەكەیان سوتاند، 

بەاڵم هەڵكوتانێكی زۆر چڕ رووینەدا و هەموویان بە جارێك هەڵمەتیيان بۆ سەر 

بە  بە هێواشی و هەنگاو  كارەكان  بكەن.  پارچەی  پارچە  تاوەكو  نەبرد  عوسامن 

هەنگاو 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 

بچێت  داوایلێكرد  و  بینی  پێغەمبەری  خەویدا  لە  دوایئەوەی  دەخوێند  قورئانی 

بۆالی تاوەكو پێكەوە رۆژو بشكێنن. ئەوە وێنەیەكی جوانە، بە شێوەیەكی كتوپڕ 

بەرگریكاران لە ماڵەكەی لەوێ  نەمان، بەاڵم لەگەڵئەوەشدا بكوژەكانی لە دەرگاوە 

نەچوونە ژورەوە، بەڵكو وەكو دز لە رێگەی ماڵێكی دراوسێوە هەڵیانكوتایە سەرى. 

چوونە ناو ژورەكەی عوسامن و چەند رمێكیان لێدا و بە شێوەیەكی دڕندانە خۆیاندا 

و  میرسییەكان  سەردەستە  نەبوو،  زیاتر  كەس   )4( یان   )3( ژمارەیان  بەسەریدا. 

كوفیەك بوون ئەويش )عەمروى كوڕی ئەلحمق( بوو، كە هەندێك لە سەرچاوەكان 

ئەویش بە میرسی دەدەنە قەڵەم. ئەو كارە تیرۆركردنێكی تاكەكەسی بوو، كوشنت 

بۆ  لە دوای كوشتنی، جەماوەرەكە دەرچوون  بەاڵم  بەكۆمەڵ.  كارێكی  نەك  بوو 

ئەوەی ماڵەكەشی تااڵنبكەن. تەرمی عوسامن بە نهێنی لە شەودا و لە خراپرتین 

و ناخۆشرتین بارودۆخدا بەخاكسپێردرا، دۆخێك كە پڕى بوو لە رق و كینە. بەو 

شێوەیە روداوێكی گەورە و مەترسیدار لە مێژووی سەرەتایی ئیسالمدا بەرپا بوو، 
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كە دەرئەنجامەكانی دوایی لە ژماردن نایەن، روداوی سەرەكی بوو بۆ دابەشبوون 

و لێكجیابوونەوەی كۆتایی ئوممەتی ئیسالم. 

تەنیا بە رواڵەت نەبێت، عوسامن قوربانیەكی بارگاوی ببوو بە هەموو توندوتیژی 

مرۆڤەكان، چونكە ئارامی و سەقامگیری لە دوای ئەو تەنیا كەمێك درێژەی كێشا. 

توندوتیژی  دوای كوشتنی شەپۆلێكی  لە  بۆوە، چونكە  پێچەوانە  تەواو  بابەتەكە 

ئەوە  خۆیی.  لەناوبردنی  و  هەرەسهێنان  ئاستی  گەیشتە  بوو  بەرپا  بەرباڵو 

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 تەشەنەی كرد كە بەگوێرەی مێژووی پێشینەی ئیسالم 

كوشتنی  لە  مێژوویی  و  راستەقینە  گرەوی  بەاڵم  پێكهێرنان.  ئایینی  قەناعەتی  و 

عوسامن چی بوو؟، ئایا تەنیا یەك گرەو و پاساو لەپشت كوشتنیەوە هەبوو؟ 

دەكرێت لەمبارەیەوە هەندێك ئاماژەی قووڵ لە دەرەوەی فاكتەری كۆمەاڵیەتی 

ملمالنێی  منوونە،  بۆ  بكەین.  ئاشكرا  هەندێك  لەالی  رووت  سیاسی  خواستی  و 

نێوان  دیموكراسی،  و  ئیمپراتۆریەت  نێوان  ملمالنێی  دەوڵەت،  و  ئایین  نێوان 

بەاڵم  ئوممەت،  سەروەری  ناڕوونی  چەمكی  و  موڵكدارێتی  سەرەتای  پێكهاتەی 

لەگەڵ ئەوەشدا ملمالنێیەكی راستەقینە و بەهێزە. پەالماردەران بە ناوی ئیسالم 

راپەڕین.  عوسامن  زێدەڕۆییەكانی  دژی  لە  ئایینەوە  ناوی  بە  واتا  قورئانەوە،  و 

پارێزگاریكردن  و  ئیمپراتۆریەت  بەڕێوەبردنی  كە  بووبێت  ئەوە  لەبەر  لەوانەیە 

لێی، بە پێچەوانەی هەموو شێوازێكی دیموكراسیەوە بوو، بۆیە عوسامن كەسوكار 

نایاران  ئەوانیش  ویالیەتەكان،  بەرپرسی  و  والی  بە  كردووە  نزیكەكانی  و خزمە 

بۆ  پشتیوانی  و  دڵسۆزی  شەخسی  شێوەیەكی  بە  داپڵۆسیوە،  ناڕازییەكانیان  و 

و  الدان  دەسەاڵت  دڵنیاییەوە  بە  ئەوەی  لەبەر  هەروەها  درووستكردووە،  خۆی 

خۆی  تەنگەتاوی   بە  عوسامن  بۆیە  كرد،  بەرجەستە  تایبەتییەكانی  زێدەڕۆییە 

لەبەردەمیدا بینیيەوە. گەشەكردنی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ دەسەاڵتێكی راستەقینە 
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لە سەردەمی خەالفەتی عوسامن بەرەو پارێزگاریكردن لە خودی ئەو دەسەاڵتە 

ئاراستەی وەرگرت، لەگەڵ هەموو ئەو ئاماژانەی دەیگرتەوە لەڕووی مەحسوبیەت 

و توندوتیژی و دەوڵەمەندكردن، وەكو قەڵغانێك بۆ خۆی بەكاری هێنا، جگە لە 

داواكردنی جۆرێك لە سەروەری میللی بۆ چاودێری ئیسالمی راست، كە لە دوو 

هەردوو  لەگەڵ  پێغەمبەر)د.خ(  میسالیەتی  و  دەق  پیرۆزی  چڕبۆوە:  بنەمادا 

بە  نییە كە گوێڕایەڵی ئوممەت  تیادا  خەلیفە ئەبوبەكر و عومەر. بەاڵم گومانی 

درێژایی )15( ساڵ زیاتر لە پێداویستییەكانی حوكمی ئیمپراتۆریەت، دەسەاڵتی 

بەبێ   بەاڵم  كرد،  ئاراستە  بنەماڵەیی  و  پاشایەتی  دەسەاڵتێكی  بەرەو  خەلیفەی 

گوێزانەوەی بۆ پشتاوپشت )ورايث(. 

چوارچێوەی  لە  دام��ەزراو  و  رێكخراو  گوێڕایەڵ،  و  لەسەرخۆ  ئوممەتێكی 

سیستمێكی راوەستاو و سەقامگیردا، ئەوە میراتی عومەر بوو، كە دواجار بەبێ  

الدانی  زۆرجار  و  فراوانبوون  و  دەسەاڵت  قەبەكردنی  و  دەركەوتن  پێویستی 

لێدەركەوتووە. بەو شێوەیە، لەبەر ئەوەی كە ئەزمونی ئیسالمی سەرەتا نەیتوانی 

بەكارهێنانی  لە  زێدەڕۆیی  عوسامن  بۆیە  دابنێت،  چاودێریكردن  لە  جۆرێك 

دەسەاڵتدا كردووە بۆ خزمەتی بەرژەوەندییەكانی خۆی و بنەماڵەكەی، بەاڵم بەو 

دیاریكراوو  كەلتورێكی  و  هاوەاڵن  لەالیەن  زمنی  چاودێریكردنێكی  كە  ئاستەی 

سوننەتێكی قورس و پڕ لە ماناو ئاماژە بوو بە پشتبەسنت بە كتابی خودا )قورئان( 

بڕوات.  دوور  زۆر  بەكارهێنانی دەسەاڵتدا  لە خراپ  نەیدەتوانی  بۆیە خەلیفە   ،

لەگەڵ ستەمكاریی  بەراورد  بە  ئەو زێدەڕۆییانە،  ئێمە روونە كە  بۆ  ئەوە  لەبەر 

بەرەو  خۆیەوە  لەالی  قورئانخوێنان  ناڕەزایەتی  كە  راستە  نییە.  هیچ  داهاتوودا 

خۆیان  بۆ  دەیانویست  ئەوانە  چونكە  تەشەنەیكرد،  پاشاگەردانی  لە  جۆرێك 

فەرمانڕەوا و والیەكانیان هەڵبژێرن، خەلیفەش لەبەر دیدی ئەوان تەنیا دەبێت 

پەسەندییان بكات، چونكە لە مێشكی ئەواندا رۆڵی خەلیفە لە بازنەیەكی رەمزیدا 

و  ئەوسا  قورئانخوێنەكان  بەاڵم  قەتیسكرابوو.  ئوممەت  بەرجەستەكردنی  وەك 
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جگە  نەبوو،  چاودێریكردن  دامەزراوەی  بۆ  تێگەیشتنێكیان  هیچ  ئایندەشدا  لە 

لێكرتازان،  و  جیابوونەوە  و  كوشنت  و  هەڕەشەكردن  و  شۆڕش  و  یاخیبوون  لە 

سەلیقەیەكی تریيان نەبوو. رۆشنبیری سیاسیيان لە ئاستی باكگراوندی ئەخالقی 

قورئان و سوننەتی پێغەمبەر و هەردوو خەلیفەكەدا چەقی بەستبوو. لەبەر ئەوە 

خەالفەت  چوارچێوەی  لە  مردنيىش،  دوای  لە  و  عوسامن  گەمارۆدانی  كاتی  لە 

دەرنەچوون، هەروەها هیچ پرسیارێكیان لە بارەی شەرعیەتی سەركردایەتیكردنی 

چاودێرییەكی  قورئانخوێنان  خەلیفە،  بە  دەبێت  عەلی  دواجار  نەكرد.  مێژوویی 

فیعلی نەك چاودێری یاساييان بەسەریدا سەپاند، لەگەڵئەوەشدا كارەكانی لەگەڵ 

موعاویە پەكیان دەكەوت. 

لە دیدگا و تێڕوانینی قورئانخوێنانی سەرەتا و میراتگرانی دواترییان)الفقها ء( بۆ 

دەوڵەت، ناچاربوون لە پێشبینیكردنی چەمكی دەسەاڵتدا پەنا ببەن بۆ جۆرێكی 

دیاریكراو لە قارەمانێتی: ئەو رەوشتبەرزیەی لە پێغەمبەر و هەردوو خەلیفەكەیدا 

بەرجەستە بوو، دەوڵەتی شایستە و راوەستاو لەسەر ئیلهامی خودایی یان ئەركی 

ئەخالقی، واتا وێنای رەوشتبەرزی ئەبوبەكر و عومەر كە لە هەژاریدا مردن، وێنای 

و  دەوڵەت  دەرەوەی  وێنای  تەواوی  بە  گرت،  ئامێزييان  لە  خەڵكی  كە  عومەر 

سیاسەت. لەگەڵ رۆژگاردا تێڕوانینەكە زۆر قەبە و گەورە بوو، بەرگی میسالیەتی 

بەبەردا كرا، 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 كرا لەسەر پێوەری شایستەیی كەسی )رەوشتبەرزی(. 

ئیسالم بۆ ماوەیەكی دورو درێژ لەناو چەندین لەرزین و ناسەقامگیریدا ژیاوە، 
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چونكە بە بەردەوامی ویستویەتی چەمكی دەسەاڵت بە چەمكی رەوشتبەرزیەوە 

ساڵە   )1500( نزیكەی  بۆ  ئیسالم  بیرۆكەكە،  ئاستی  لەسەر  هەروەها  گرێبدات. 

زانایانی درەنگوەختی  كە  تەواو  ئەفسوناوی دەسەاڵتی  میسالیەتی  بە  سەرسامە 

بە  بەرامبەرە  راست  خەالفەتی  كە  پێیەی  بەو  دەستنیشانیانكردووە  شەریعەت 

پاشایەتی یان فەرمانڕەوایەتی داهاتوو. 

هەرچەندە چوار خەلیفە پێشینەكانی ئیسالم  لەالیەن زۆرینەوە بە كەسانی دانا 

و عاقڵمەند دانراون، لە نێوانیشیاندا عوسامن و عەلی، بەاڵم خەواریجەكان تەنیا 

سەدەمی  زاناكانیش  لە  هەندێك  ناوە،  دووەمدا  و  یەكەم  خەلیفەی  بە  دانیان 

هەردوو خەالفەتی ئەبوبەكر و عومەر و شەش ساڵی یەكەمی خەالفەتی عوسامن 

بە هەند وەردەگرن، چونكە ئوممەتی ئیسالمی لە سایەی ئەواندا پابەند بوو بە 

چاكەخوازی و رەوشتبەرزی )فەزیلەت(، چونكە لەو سەردەمەدا یەكڕیز و یەكگرتوو 

بوو: ئەزمونێكی میسالی كۆن بۆی هەبوو تەنیا خۆی بە شەرعی و راست بداتە 

دەكرا،  رابەرایەتی  كەسێكەوە  لەالیەن  ئوممەت  كاتێك  ئەوەشدا  لەگەڵ  قەڵەم. 

خەالفەتی  شەرەفی  بۆیە  دادپەروەری،  و  رەوشتبەری  لە  بریتیبوو  خەمی  تەنیا 

پێرەوا دەبیرنا و بەدەستیهێنا. ئەوە عومەری كوڕی عەبدولعەزیزە، كە لە نەوەی 

لێهاتوویی خۆی و بە شێوەیەكی شەرعی  بە  بنەماڵەی ئومەوییە، كە  داهاتووی 

پلەی خەالفەت بەدەستدەهێنێت. 

لەگەڵ  ئیسالم دەرفەتی خۆی  ئایا  بەوەی  پرسیارەی كە دەكرێت سەبارەت  ئەو 

دیموكراتی  فۆرمێكی  و  دادپ���ەروەری  روح��ی  بەرجەستەكردنی  بۆ  عوسامن 

پێویستیە سیاسییەكان و  ئایا  یان  بە كراوەیی دەمێنێتەوە،  لەدەستدا  تەمەندرێژ 

رەوشی ئیمپراتۆرییەت بوو كە بە دڵنیاییەوە بووە هۆی درووستبوونی دەسەاڵتێكی 

پاشایەتی پاوانحواز و ستەمكارانە؟
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 فیتنەی ژانگرتوو:
سەردەمی شەڕ
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گرفتە مێژوویەكانی مێژوو
لەپێشینەیی مەرجەعیيەتی ئايينى

مردنی عوسامن بەو شێوازە دڕندانەیە روداوێكی تراژیدی و مێژوویی بوو. هەر 

پێشەوای  و  قوڕەیش  بەڕێزەكەی  شێخە  كە  بوو،  ئامادە  تراژیدیاكە  ساتەوە  لەو 

موسڵامنان، سیمبوڵی زیندووی یەكبوونی ئوممەت، ئەو هاوەڵە بەڕێزەی پێشوو، 

كە  هەڕەشەلێكراوە،  ترسێرناوە  هاوەڵە  ئەو  گەمارۆدرا،  الیەكەوە  هەموو  لە  كە 

لەالیەن هەمووانەوە جێهێڵرا، بە تەنیایی لەبەردەمی رق و كینە و مردندا خۆی 

بینیيەوە، بەڵكو تراژیدیاكە ئەو كاتە ئامادەبوو كە رێگەیان نەدا تەرمەكەی بەخاك 



207فیتنە

بسپێردرێت، تا ئەو كاتەی كە )ئوم حەبیبە(، یەكێك لە كچە مامەكانی عوسامن 

نهێنی  ئاشكراكردنی  هەڕەشەی  موسڵامنان  دایكی  و  پێغەمبەر  هاوسەری  و 

پێغەمبەری خودای بۆ هەمووان راگەیاند، ئەوەبوو بە نهێنی و لە شەودا لەسەر 

ببوونەوە، گواستیانەوە  پارچەی شكاوی دەرگایەك كە قاچەكانی بەسەریدا شۆڕ 

و بەخاكیان سپارد. هەموو ئەوانە دیمەنێكی تراژیدی بوون، چونكە هێشتا والی 

و كاربەدەستانی لە بەرسە، كوفە و شام گوێڕایەڵی فەرمانەكانی بوون، وە لەبەر 

لە  بەاڵم  پابەندبوون.  بەیعەتپێدانیەوە  بە  هێشتا  موسڵامنان  كۆمەڵی  ئەوەی 

ئەوە  لەبەر  بەڵكو  نەدەكرد،  جیهادییان  ئەو  خاتری  لەبەر  و  نەبوون  خزمەتیدا 

دەیانكرد چونكە خودا فەرمانی پێكردووە. هەندێك لە هێزەكان بە پەلە چوون 

بۆ فریاكەوتنی، بەاڵم زۆر بە خاوی و لە كاتێكی درەنگوەخت گەیشنت. سەرەڕای 

نە  بوو  پادشا  نە  كوژرا  كاتێك  عوسامن  بوو،  بەرفراوان  ئیمپراتۆریەت  ئەوەی 

ئیمپراتۆر، بەڵكو پێشەوا و گەورەی ئوممەتی ئیسالمی بوو. ئەو روداوە لە یەككاتدا 

دیمەنی  سەیری  كە  كاتێك  بچووكە  بابەتێكی  بوو.  گەورەش  و  بچوك  بابەتێكی 

تەماشای  كاتێك  مەترسیداریشە  و  گەورە  بابەتێكی  دەكرێت،  مردنی  دژواری 

ئەو دەرئەنجامە مەترسیدارانە دەكرێت كە لە ئەنجامی مردنیەوە سەریانهەڵدا، 

واتا ئەو برینەی لەسەر دڵی ئیسالمی پێشینە و تەنانەت لە ناوەرۆكی ئیسالمدا 

درووستبوو، بەهۆی ئەو گێژاوە سەرسوڕهێنەرەوە كە مردنی عوسامن بەرپایكرد. 

كوشتنی پادشایەك بە بەردەوامی روداوێكی تراژیدی و مێژووییە، چونكە سامناكە 

بەرپاكردنی  بۆ  بوو  ئەوەی هۆكارێك  لەبەر  بااڵیە،  ئاماژەی  و هەڵگری چەندین 

چەند دووبەرەكی و دابەشبوونێكی قووڵ. بەاڵم عوسامن لە پادشا كەمرتو زۆریش 

لە ئەنجامی كوشتنیدا رویدا،  لێكرتازانەی  بوو. ئەو هەڵوەشان و  زیاتر  پادشا  لە 

هەمووی  دەسەاڵت  خودی  و  بەهاكان  كۆمەڵگە،  قۆناغەكە،  چونكە  رانەوەستا، 

بااڵدەستەكانی  هێزە  لە  یەكێكە  ئايني  كە  ئەوەش  لەبەر  ئايني،  بە  بارگاویبوون 

مێژوو هەوڵ بۆ خودی پارامێژوویی دەدات، بۆیە هەزاران ساڵ رۆڵی كاریگەری 



فیتنە 208

لەسەر نەوەكان گێڕاوە. لەو كاتەشدا رۆڵی خۆی دەگێڕێت لەسەر هەستكردنی 

زۆر راستی و دادپەروەری. مردنی عوسامن لە سەرووی تراژیدیاكەی و كاریگەریە 

یۆلیۆس  تیرۆركردنی  هەروەك  نییە،  سەرپێیی  مانایەكی  تەنیا  مێژووییەكەی، 

قەیسەر كارێكی موكمین بوو، واتا كوشتنی عوسامن مەترسیدارترین ناكۆكییەكانی 

وروژاند، لە بارێكدا بووە هۆی دەركەوتنی ئیمپراتۆریيەت و لە بارێكی تریشدا 

تر،  واتایەكی  بە  ئومەوی.  بنەماڵەی  فەرمانڕەوایەتی  سەرهەڵدانی  هۆی  بووە 

گوشاری  و  كاریگەری  سەدە  یان سێ   سەدە  دوو  درێژایی  بە  عوسامن  كوشتنی 

لەسەر مێژووی سیاسی هەبوو. هەروەها ئەو روداوە كاریگەری ئاینیشی هەبوو 

تاكو  و  پێنج سەدە  تا  ماوەی چوار  بۆ  النیكەم  گێڕا،  رۆڵی خۆی  بەهێز  زۆر  كە 

ئیمڕۆش بەردەوامە لە رێگەی دابەشبوونی ئیسالم بەسەر سوننە و شیعەدا. لەبەر 

كاریگەرییەكی  پێچەوانەی كەسایەتی عەلی،  بە  نا كە كەسایەتی عوسامن  ئەوە 

لە  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  جێهێشت،  خەڵك  ویژدانی  لەسەر  ئامادەگیان  و  دیار 

دیدو بیرەوەری كۆمەڵدا سڕایەوە. ئیمڕۆ هەروەك سەردەمی گەشاوەی رابردووی 

چەمكی  بوونی  س��ەرەڕای  ئیسالم،  پێشینەكەی  سەدە  چوار  ئیسالمی  ئیسالم، 

نێوان هەر  لە  بیروباوەڕ، بەاڵم  عوسامنی، یەكەم وەك حزب و دووەمیش وەكو 

چوار خەلیفەكانی راشیدی دەردەكەوێت، كە وێنەی عوسامن لە هەموویان زیاتر 

خۆی  بۆ  عوسامن،  كوژرانی  بەاڵم  درەنگوەختە.  چەمكێكی  ئەوەش  سڕاوەتەوە، 

روداوێكی بنەڕەتی بوو، چونكە بووە هۆكاری بەرپابوونی زنجیرەیەك كاری زۆر 

جیابوونەوە،  و  دووبەرەكی  فیتنە،  خۆیاندا:  تایبەتی  سەردەمی  لە  بوو  تراژیدی 

شەڕی ئەهلی و توندوتیژی فەوتێنەر و ماڵوێرانكەر لەناو ئوممەتدا. لە سەرووی 

و  سیاسی  دابەشبوونی  یەك،  لەدوای  یەك  كاردانەوەی  شێوەی  بە  ئەوەشەوە 

سەرهەڵدانی  درووستبوون،  سەرەتاوە  ملمالنێیانەی  لەو  كە  گەورە  مەزهەبی 

یان سێ  سەدەدا.  دوو  ماوەی  لە  دواتر  دابەشبوونی سەردەمانی  و  دووبەرەكی 

ناوەخنى  و  ناوخۆ  كتومت  مێژوو،  زنجیرەی  تەواوی  كوشتنیدا  لەگەڵ  هاوكات 
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لەرزاند و هەژاندی. بەاڵم با بڵێین ئەوەی راستەوخۆ لەو قۆناغەدا و لە پێنج ساڵی 

یەك لەدوای یەكی هەڵگیرسانی فیتنەدا بە كوشتنیەوە بەند بوو، كە هاوكات بوو 

چونكە  كۆچی(،  40ی  كۆتایی  تا  كۆچی  35ی  )كۆتایی  عەلی  خەالفەتی  لەگەڵ 

كاری مێژوو خۆی منایشكرد و ئیرت بە ئاشكرا دەبیرنا، زۆر بە ڕوونیش پشتی بەو 

روداوە بەستووە. لە دوای ئەوە، 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، 

پاساوێك،  وەك  نەبێت  لێكدانەوەی  بە  تەنیا  عوسامن،  كوشتنی  كە  جۆرێك  بە 

مێژوویەكی بەرجەستە نەكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەسەاڵتی بنەماڵەی ئومەوی 

زۆر قەرزاری ئەو روداوەیە، كە بە شێوەیەكی ئەرێنی لە گرتنەبەری سیاسەتێكی 

فیتنە  سەرهەڵدانی  قۆناغی  بینی.  لێ   كەڵكی  و  لێوەرگرت  سودی  پادشایانە 

بێموباالتیی  زیاترو  رەهەندی  خاوەن  مێژوونوسێكی  بەالی  تەنانەت  گەورەكە، 

لەو  دەڕوانرێت.  لێی  توندوتیژ  مێژوویی  شڵەژانێكی  ساتی  وەك  كەمرتیشەوە، 

ساتەدا روداوەكان زۆر بە خێرایی و بە قەبارەیەكی نائاسایی بەرپا بوون. ئەگەر 

داستان  و  گەورە  زۆر  دەبینین  بدەین،  شەڕەكان  بە  گرنگی  تەنیا  بە  مبانەوێت 

ئەگەر گرنگیش  ئامێزن، دەچنە خانەی گەورەترین شەڕەكانی سەردەمانی كۆن. 

ئامۆزا  )عەلی(  لەناوییاندا  بەشەڕهاتووەكان،  و  نەیاران  فۆرمی  جۆرو  بە  بدەین 

بەرچاومان  عوسامن  هاوتای  النیكەم  و  پێغەمبەر  زاوای  و  گەورە  هاوەڵی  و 

دەكەوێت، تەڵحە و زوبێر دەبینین، كە ئەوانیش لە هاوەڵە پایەبەرزەكانن و لەو 

بوون.  پێشەواكان  لە  وشە  مانای  بە  و  ئیسالم  بااڵكانی  كەسە  كاتەدا هەموویان 

هەروەها عائیشە، هاوسەری چاك و شایستەی پێغەمبەر، كچی ئەبوبەكر، كە لە 

هەبوو.  بااڵی  هەرە  و  تایبەت  پایەی  پلەو  باوەڕداراندا  دایكانی  نێوان سەرجەم 

هەروەها موعاویە، نوسەرەوەی پێشووی وەحی، والی واڵتی شام و دەوروبەری 

لە  ئومەوی.  بااڵی  رەچەڵەكی  لە  و  سوفیان  ئەبو  كوڕی  ساڵ،   )20( ماوەی  بۆ 
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سەرووی ئەوەشەوە، هەموو ئوممەتی ئیسالمی هەستی دەكرد پەیوەندیدارە بە 

ملمالنێكان و تێیانەوەگالون، سەرەتا لە ئەسحابەكانەوە، پشتیوانان و كۆچبەران 

مەدینە،  لە  كۆببوونەوە،  كوێدا  لە  ئوممەت  نەنارساو،  جەنگاوەرێكی  دەگاتە  تا 

مەككە، بەرسە، كوفە، شام و میرس، لە پانتاییەكی زۆر بەرفراوان، هەموو پانتایی 

دورگەی عەرەبی.

و  بەها  چەند  بەاڵم  بوو،  دەسەاڵت  لەسەر  بێگومان  بوو؟  لەسەر چی  گرەوەكە 

منونەیەكی بااڵشی گرتبووەخۆ، كە لە جەوهەردا زۆربەی دەربارەی ئیسالم بوو. با 

بڵێین چاوتێبڕین و بەرژەوەندیخوازییەكان و خواستی تۆڵەسەندنەوە رۆڵی خۆیان 

گێڕاوە، بەاڵم بە شێوەیەكی ناهۆشیارانە یان بە میتۆدێكی هەمیشە بێدەنگ یان 

و  هۆشیار  بزوێنەری  ئیسالم  بااڵكانی  بەها  كاتێكدا  لە  بووە،  بێدەنگی  لە  نزیك 

كاراكتەری رەسەن و راستەقینە و زۆر بەهێزی كارەكە بوون. 

ئەمە لە دیدگایەكی بچوكرتەوە تێڕامانە لە مێژوو، كاتێك وەك گەمەیەكی پڕوپووچ 

فیتنە دەكرێتەوە، كە كەسانێكی بەرژەوەندیخواز  لە سیام هەڵوشێنەرەكانی  بیر 

كوڕی  عەمروی  و  موعاویە  هەستاون.  پێی  ئایین  پەردەی  ژێر  لە  ئامانجدار  و 

ئەلعاص، كە مێژووی عەرەبی زۆر تانە و تەشەری ئاراستە كردوون، دوو كەس كە 

لە چاوچنۆك و بەرژەوەندیخواز زیاتر بوون، بەاڵم رۆژهەاڵتناسيی دژ بە ئیسالم 

بە بێتاوان ئەژماری كردوون. النیكەم توشی سۆزێكی سیاسی داسەپاو ببوون. لە 

راستیدا هەموو خەڵك بەو شێوەیە بوون، بەاڵم زۆربەیان بە شێوەیەكی سەرەكی 

و بنەڕەتی سۆزی ئاینییان بۆ سەر سۆزی سیاسی زیاد كرد. چاكرتین و وردترین 

مێژوونوسەكان ناتوانن خۆیان بپارێزن لە راستی كارتێكردنی هەستی ئایینی لەسەر 

دەسەاڵتی ئەفسوناوی ئەو سەردەمە. ئەوەتا تەنیا چارەكە سەدەیەك لە كۆچی 

پێغەمبەر دوورین، ئەوەش ماوەیەكی زۆر نزیكە بۆ ئەوەی ژمارەیەك لەوانەی لە 

نزیكەوە هاوەڵێتیان كردووە و لە ژیاندا مابوون، واتا ئەسحابەكان كە ژمارەیەكیان 

كە  دوورە  ماوەكە  ئەوەندەش  بایی  بوون،  فیتنەكە  هەڵگیرسێنەرانی  گەورە  لە 



211فیتنە

نەوەیەكی تەواو لەسەر بنەمای رێزو رەوشتبەرزییان گەورە ببێت و بیرەوەریی بە 

گەورەیی مبێنێت. لێرەوە نزیكی و دوورایی زياتر قەتیس دەبێت. 

بە هەمانشێوەش سەبارەت بە كتێبی خودا )قورئان(، كە هەروەك بینیامن لەالیەن 

هاوەاڵن  پیرۆزی  مێژووی  لە  بااڵتر  زۆر  و  مەرجەع  تاكە  وەكو  قورئانخوێنانەوە 

نەوەكان  تەمەنی  درێژایی  بە  موسڵامنان  كە  ئاشكرایە،  شتێكی  كراوە.  تەماشا 

پێشبینی ئەو قۆناغەیان كردووە و باسیان كردووە و وەك قۆناغێكی دینی پوخت 

تر بەراورد بكرێت.  ئاسایی  ناكرێت بە هیچ مێژوویەكی  تەماشایان كردووە، كە 

ئەوان لە بیریان بووە و ئێستاش لە مەودای سنوری زاراوەی ئاینیدا هەر لە بیریانە. 

گەورەكان  هێرتەقیە  و  ئەرتۆدەكسی  تەوژمە  كە  بكەینەوە  دووبارە  ئەوە  گرنگە 

سەریانهەڵداوە،  فیتنەوە  خوێندنەوەی  ئەنجامی  لە  یان  فیتنەوە  رێگەی  لە  یان 

تر،  خەلیفەكەی  سێ   مێژووی  داهاتوو،  مێژووی  بە  بەستنەوەی  بەهۆی  ئەوە 

پێغەمبەرایەتی، بەاڵم هەندێك  بە میتامێژووی  لە رێگەی بەستنەوەی  هەروەها 

لە نوێگەرە ئەوروپییەكان یان نوێگەرە ئیسالمیە هاوچەرخەكان توشی جۆرێك لە 

سەرسورڕمان بوون بەهۆی ئەوەی كە مێژوو لە رواڵەتدا وەك پوختەیەكی سیاسی، 

توانیویەتی بونیادی ئایینی و مەزهەبەكان و تەنانەت نیمچە ئایینی سەربەخۆی 

وەكو شیعەش بەرهەمبێنێت. راستی ئەوەیە كە شیعەگەرایی ئایینی بە درێژایی 

سەردەمانێكی دوورو درێژ لە روانگەی دەستپێكی چەندین روداوو یەكانگیربوونی 

چەندین ریتم و هۆكار بونیاترنا. بەاڵم ئەوەش راستە كە بنچینە مێژووییەكەی هەر 

خەالفەتی )عەلی( و ئەو ناكۆكی و ملمالنێیانەیە كە لەو قۆناغەدا رویاندا. 

مەزهەبی خەواریج  لەسەرخۆی شیعەگەرایی،  گەشەكردنی خاوو  پێچەوانەی  بە 

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 ئایینی داوەتە قەڵەم، بە 

راستیش بە تەواوەتی و بە شێوازێكی سەرەكی هەروا بووە، چونكە بواری سیاسی 
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پابەند بوو بە بواری ئایینی. 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 كامەيان دەبێتە 

بیروباوەڕ  تەنیا  بە  ئەوە  دەربچێت؟  تاكەوە  خۆدێتی  میحرابی  لە  كاتێك  ئایینی 

مێژوو،  خۆی  بۆ  بەڵكو  نییە،  بەرجەستەبووش  خوداپەرستی  ه��ەروەك  نییە، 

روداو، تاكەكان، ئوممەتێك پابەندێتی بۆ خودایە، بۆ میسالیەت و فەرمودەكانی 

دامەرێنەر و پێشەنگیەكەی. لەوەش زیاتر ئەو لە هەموو ئاستەكانەوە، تەنانەت 

لەسەر ئاستی بیروباوەڕ و خوداپەرستی ئامادەگی هەیە، بۆیە هەڵەیەكی گەورەیە 

دەبێت،  تەواو  دامەزرێنەرەكەیدا  مردنی  لەگەڵ  ئاینێك  كە  باوەڕەوە  ئەو  بچینە 

ئەو  بەستویەتیەوە.  خوداوە  بە  راستەوخۆ  كە  پەیوەندیەی  ئەو  پچڕانی  لەگەڵ 

بە  سەبارەت  روونە.  ئیسالم  لە  جگە  تری  ئایینەكانی  بە  سەبارەت  بەرئەنجامە 

ئیسالمیش، هەرچەندە كە دامەزرێنەر بونیادێكی نیمچە تەواوكراوی جێهێشت و 

لەبەر ئەوەی كە لە دوای كۆچكردنی پێغەمبەر)د.خ( ئیرت وەحی پچڕا، بۆیە رێگە 

مایەوە  ئەوەی  وەستا،  پوخت  ئایینی  الیەنی  كە  لەوەی  كرایەوە  بیركردنەوە  بۆ 

ناچونیەك  شێوەیەكی  بە  هێنان  بڕوا  لەگەڵ  هاوكات  بوو،  سیاسی  الیەنی  تەنیا 

بەوەی كە ئیسالم دەسەاڵتێكی خودایی/تیۆكراتی بونیاتنا. لە راستیدا، ملمالنێكانی 

لە  پێغەمبەر  كە  ئەوەی  لەبەر  بوون،  رووت  ئایینی  ملمالنێی  فیتنە  سەردەمی 

بە  دامەزراند،  ئوممەتێكی  خوداوە  لە  وەرگیراو  پەیامێكی  و  بانگەواز  روانگەی 

پارێزەر و  هەمان چۆنێتیش فەرمانڕەوایەتیەكی دامەزراند كە خەلیفەكان بوونە 

میراتگری رێبازەكەی. هەموو ئەوەی كە پەیوەندییان بە ئوممەتی ئیسالم، یەكێتی 

و چارەنوسی ئوممەتەوە هەبوو، بوونە شێوازێكی ئایینی بااڵو شایستە. هەروەها 

سەبارەت بە دامەزراوەی خەالفەت، واتا جێنشینی پێغەمبەری خودا بە هەمانشێوە 

بوو. سیامی قورئانیی سەردەمی خەالفەتی عوسامن و دوای سەردەمی ئەویش، 

واتا ئەو خواستەی كە بۆ بەرزكردنەوەی كتێبی خودا )قورئان( هەبوو، تا ئاستی 
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كردنەوەی نهێنییەكانی، تا سەپاندنی وەكو دەسەاڵتێكی بااڵ، تا ئاستی وەرگرتنی 

بنەماكاكانی و تەنانەت ئەو فەرمودانەی خودا كە تیایدا هاتوون، هەموو ئەمانە 

بە شێوەیەكی ناوەندی پەیوەستە بە بواری ئایینی. 

هەستەوەرییەوە،  و  عەقڵی  ئاسۆی  هەمان  خانەی  دەچێتە  هاوەڵێتی  دواجار 

ئیسالم.  دامەزراندنی  مێژووی  لە  بەشداریكردن  بەپێی  رەگداكوتانی  بە  ئەوەش 

هاوبەش  و  سەرەتا  مەرجەعیەتی  پوخت،  پیرۆزییەتی  كە  راستە  ئەوەش  بەاڵم 

لە  تەنیا  بە  ئەستەمە،  لەسەركردنی  گومان  و  رەتدانەوە  كە  هەمووان  لەنێوان 

فەرمودەكانی خودا و لە كەسێتی پێغەمبەردا بەرجەستە بووە. بەم مانایەش، نە 

ئەوان  نەبوون،  پیرۆز  هیچیان  باوەڕداران  دایكانی  و  هاوەاڵن  نە  و  خولیفەكان 

لەو سەردەمەدا خاوەنی دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەتی زۆر گەورە نەبوون. بەاڵم 

نەبووبێت،  بە خۆی  تایبەت  دینی  دەسەاڵتێكی  خاوەنی  خەلیفە/پێشەوا  ئەگەر 

خاوەنی شەرعیەتێكی دینی بووە: رابردوو هاوەڵێتی )الصحبة(، بەڵێندان لەسەر 

بۆ  گەڕانەوەی  هەمیشە  بۆ  خۆیی  فەزڵی  خودا،  فەرمانەكانی  جێبەجێكردنی 

دەستكەوت و بەركەوتەی ئایينی. 

پۆستەیان  ئەو  بااڵی  گرنگی  راستی  بە  رودەدەن،  دواییدا  لە  كە  شەڕانەی  ئەو 

نیشانداوە، كە هەرگیز بەو وەسفەی بۆی دانراوە لە دیدی هیچ هێزو الیەنێكی 

لەپێناو  شەڕ  فیتنەكەدا،  ناوجەرگەی  لە  بەاڵم  نەبوو.  گومان  جێگەی  هەبوو 

جێگیركردن و پشتیوانیكردنی شەرعیەتدان بە عەلی بەڕێوە دەچوو، كەمرت لەپێناو 

پێشەوایەكی  و  مرۆڤێك  وەكو  دژی،  لە  یان  عوسامن  بۆ  دادپەروەری  هێنانەدی 

كوژراو. ئایا كوشتنی عوسامن ستەم بوو یان ستەم نەبوو؟ ئایا كوشتنی حەق بوو 

یان ناحەق؟ ئەمانە ئەو پرسیارە سەرەتاییانە بوون كە، پاڵپشت بە فەرمودەكانی 

مەسەلەی  الوەكی  شێوەیەكی  بە  بوو.  جەنگاوەراندا  هەموو  مێشكی  لە  خودا 

خەالفەتی  كە  ئاستەی  بەو  ئەوەش  باسدەكرا،  عەلی  خەالفەتی  شەرعیەتبوونی 

سەرەڕای  بەڕێوەچووە،  ناڕێكخراو  شێوەیەكی  بە  نەیارانیدا  دیدی  لە  عەلی 
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كە  دەبینین  بەمجۆرە  گۆڕێ .  هێنایە  عوسامن  كوشتنی  كە  بارودۆخەی  ئەو 

لەسەر  پێداگری  سنورێك  و  ئاست  چ  بە  ملمالنێكاندا،  ترۆپكی  سەردەمەی  لەو 

مەسەلەی پێشەوایەتیكردن كراوە. 

ئەگەر  تەنانەت  زاڵە،  گفتوگۆكاندا  بەسەر  كە  هاوكێشەیەی  ئەو  بەمشێوەیە، 

نادادوەرێتی  یان  دادوەرێتی  بۆتەی  لە  بووە،  پێشەوایەتیكردن  پرسی  دەربارەی 

كوشتنەكە، بەاڵم بەپێی بیرۆكەی یەكێتی ئوممەت جواڵوەتەوە. لەو سەردەمەدا 

قورئانی خودا و تارمایی پێغەمبەر وەكو بناغەی سەرجەم كاروبارەكان، لە ئاسۆدا 

پڕشنگیان داوەتەوە، لەپشتی ئەوەوە هیچ شتێكی دونیایی نییە، ئەگەر بێگومان 

لە  پۆلێك  لە روونی هۆشیاری  تەنانەت  یان  ناهۆشیاری  بازنەی  ناڕوونیەكانی  لە 

دونیەوەیەكە،  الیەنە  مەبەست  ئاستەكاندا:  هەموو  لە  بووبێت  سەركردەكانەوە 

واتا ئارەزوی دەسەاڵتخوازی و حەزكردن بە ملمالنێ . هەر لێرەوە و لە بوارێكی 

بەاڵم كۆمەڵی  ناڕوونی هەیە.  و  تاریكی  لە  پشكێكی گەورە  ئاوەهادا، هەمیشە 

موسڵامنان كە بەوپەڕی ورە و توندییەوە لە )الجمل( و )صفین(دا شەڕییانكرد، 

لە پێناو ئەو راستیەدا شەڕییانكرد كە باوەڕییان پێهێنان، یان بۆ خۆیان باوەڕییان 

»خۆشەویستی  )صفین(،  ریزی  لە  دەرچووان  واتا  خەواریجەكان،  لەالی  پێكرد. 

سامناك بۆ راستی« گەیشتبووە لوتكە: ئەوە بە مانا كتومت و پوختەكەی بریتیبوو 

لە دەمارگیری. 

كێشەی سەرچاوەكان
لەبەر  بەرباس؟  دەخرێتە  مەسەلەی سەرچاوەكان  ئێستادا  لە  تایبەتی  بە  بۆچی 

سامناك  شێوەیەكی  بە  مێژوو  بەرپابوون،  گ��ەورە  و  زۆر  روداوی  كە  ئ��ەوەی 

بە  لە سەردەمدا شوێنی خۆی هەیە، سەبارەت  نێوخۆیی، كە  كرایە مێژوویەكی 

دواڕۆژیش دیاریكراوە: شەڕی )الجمل(، لە نێوان عەلی لەالیەك، و نێوان عائیشە 
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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 )5( ساڵ )35 - 40ی كۆچی( خەلیفە عەلی دەكوژرێت و جڵەوی دەسەاڵت 

بۆ ماوەی )90( ساڵ دەگوازرێتەوە بۆ موعاویە و بنەماڵەی ئومەوی. بە تایبەتی 

ئەو ملمالنێ  و ناكۆكیە زۆرو زەوەندانە، بە درێژایی زیاتر لە سەردەیەكی مێژووی 

ئومەوییەكاندا  سەردەمی  لە  پشێوییان  و  قەیراناوی  شۆڕشی  چەندین  ئیسالم، 

كرا، درووستبوونی حزبی  پشتیوانی حزبی خەواریجەكان  بەدوای خۆیاندا هێنا، 

بەرامبەر  لە  كە  گومتان  پێشرتیش  ژیا.  تێیدا  تراژیدیایەی  ئەو  لەگەڵ  شیعە 

هەموو ئەم روداوانەدا كێرڤی پێداگریكردن لەسەر پرسی شەرعیەتی خەالفەت/

پێشەوایەتیكردن بە شێوەیەكی كەللەڕەقانە بەرزدەبۆوە، كە دواجار بە شێوەیەكی 

زایینی(دا  كۆچی/749ی  )132ی  ساڵی  لە  عەباسییەكان  سەركەوتنی  بە  جوزئی 

چارەسەر بوو. 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. 

هەموو  كە  هەوااڵنەی  ئەو  هەواڵەكان،  بوو،  لەدایك  مێژوویی  جۆری  لێرەوە 

راستاندنی زانستی ئێمە لەسەری بەندە. 

كتێبی  دوو  جۆرن:  دوو  پێدەبەستین،  پشتیان  راستەوخۆ  كە  سەرچاوانەی  ئەو 

البالذري(ن،  و  )الطربی  ئەوانیش  زایینی،  كۆچی/نۆی  سێی  سەدەی  سەرەكی 

پادشاكان،  و  پێغەمبەران  مێژووی  دەربارەی  گەورەیە  كارێكی  دانەری  یەكێكیان 

دووەمیشیان دانەری كارێكە كە گرنگی لە كاری ئەوەی یەكەم كەمرت نییە، ئەویش 

بەدەستهێنانی  بگەینە  دەتوانین  تریشەوە  الیەكی  لە  االرشاف(ە،  )أنساب  كتێبی 

كارەكانی هەمان سەردەم یان سەردەمی كەمێك دواتر، وەكو )الدینوري، الیعقويب، 

سەرچاوە  بە  ئەمانە  من  كە  املسعودي(،  الكويف،  االعثم  ابن  خیاط،  بن  خلیفة 
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الوەكییەكان یان تەواوكار ناودەنێم، چونكە جەوهەرو ناوەرۆكی زانیارییەكامنان 

چونكە  بكرێت،  پۆلێن  بەجیا  مزاحم(  بن  )نرص  كتێبەكەی  پێویستە  پێكناهێنن. 

سەرچاوەیەكی سەرەكیە دەربارەی شەڕی )صفین( و ئەویش سەرچاوەیەكی كۆنە، 

بەاڵم وەك مۆنۆگرافیا تەنیا پەیوەندیدارە بەو شەڕە. بەاڵم )الطربي و البالذري( دوو 

مێژوونوسی كۆكن لە زانیارییەكانیاندا و بۆ ئێمەیان گواستۆتەوە، بەاڵم مێژوونوسە 

خۆلێدەربازكردنەوە  و  لێكدان  ویستی  كاریگەرێتی  ژێر  كەوتونەتە  الوەكییەكان 

بەاڵم  پێدەدەن،  بەسەرهاتەكامنان  لەدویەكی  یەك  گێڕانەوەی  كۆمەڵێك  و 

گێڕانەوەیەكی كورت و پڕ كەموكورتیە. 

وردەكاریەوە  چڕو  شێوە  بەو  تاكو  و  البالذري(  و  )الطربي  لە  هەریەكە  ئایا 

بەسەرهاتەكامنان بۆ بگێڕنەوە پشتیان بە چی بەستووە، ئەو روداوو بەسەرهاتانەی 

ساڵی  لە  )البالذري(  پێشخۆیان؟.  راب��ردووی  سەدەی  دوو  بۆ  دەگەڕێنەوە  كە 

279ی كۆچی و )الطربي( لە ساڵی 309ی كۆچیدا مردوون، بەاڵم هەردوو شەڕی 

)الجمل( و )صفین( لە سااڵنی 36 و 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 )الطربي و البالذري(وە نەبێت 

شایستەی  پارێزەرانی  بە  دەتوانین  پێیەش  بەم  سەرییان،  بگەڕێینەوە  ناتوانین 

بە شێوەیەكی جەوهەری پشتی  )الطربي(  بكەین.  ناوزەدییان  ماددەی مێژوویی 

بە نامەیەك بەستووە كە سەیف بن عومەر )كۆچكردوو لە ساڵی 173ی كۆچی( 

بە  پەیوەندیدارە  و  عيل(یە  و  عائشة  ومسیر  الجمل  )كتاب  ناوی  بە  دایناوە 

هەموو ئامادەكارییەكان بۆ شەڕی )الجمل( و باسیدەكات و تایبەتە بەو شەڕەوە، 

پێشخۆی  تری  كتێبەكانی  لە  كەڵكی  بێت  الوەكیش  شێوەیەكی  بە  ئەگەر  بەاڵم 

وەرگرتووە، وەكو كتێبی )كتاب الجمل(ی ئەملەدائنی كە لە ساڵی 215ی كۆچیدا 

مردووە. ئەویش لەو چوارچێوەیەدا بەهۆی زنجیرەیەك گێڕانەوەی سەرزارەكیەوە، 
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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: 

كوشتنی  و  موعاویە  چەكدارییەكانی  هەڵمەتە  خەواریج،  كێشەی  داوەریكردن، 

عەلی، هەمووی لە ماوەیەكی دیاریكراودا نورساوەتەوە. لێرەدا )الطربي(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، 

گێڕانەوەكان  ئەوەی  بۆ  بوون  پەیدا  هەیە،  كەمیان  مێژوویی  بەهایەكی  بەاڵم 

بپچڕێنن. بەمشێوەیە جەوهەری بەڵگاندنی )الطربي( كە لە كۆتایی سەدەی سێی 

200ی  بۆ   120( نێوان  لە  كە  دەرچووە  سەرچاوانەوە  لەو  نوسیویەتی،  كۆچیدا 

چونكە  هەیە،  بااڵی  مێژوویی  سودێكی  ئێمە  دیدی  بە  بۆیە  نورساون،  كۆچی( 

نوسینی  وایە  وەكئەوە  راستیدا  لە  دەخوێنینەوە،  نوسینەكانی)الطربي(  كاتێك 

سەیف و ئەبی مەخنەف بخوێنینەوە كە لە نێوان سااڵنی )140 بۆ 170ی كۆچی( 

و )120 بۆ 150ی كۆچی( نورساون، بێئەوەی هیچ گۆڕانێك و هیچ دەستوەردانێكی 

خودی )الطربي( بەدی بكەین. لەگەڵ ئەوەشدا نازانین تا چ ئاستێك هەڵساوە بە 

البردنی سەرگوزشتە و گێڕانەوە دووبارەكان و نوسینە ناڕوونەكانی مێژوونوسانی 

بە شوێنكەوتنی  لێدەكات هەڵبستین  وامان  ئەوەیە كە  دڵنیایی  پێشخۆی. حاڵی 

توانا  بۆ  یان  واقیعەكە و زۆر لەگەڵی رۆنەچین. ئەمەش دەكرێت بگەڕێرنێتەوە 

ئەو  بۆ  یان  هەڵبژاردەكانی،  دەقە  كۆكردنەوەی  لەڕووی  )الطربي(  كەسییەكانی 

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( 
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كە تایبەمتەندی وێژەیی بااڵی هەیە و ناتوانرێت نكۆڵی لێبكرێت، بەاڵم بەزۆری 

وامان لێدەكات لەناو رایەڵی گێڕانەوەكاندا ون ببین، لە رێگەی ئاوڕدانەوەمان بۆ 

دواوە و بەهۆی بوونی الیەنە الوازەكان و دووبارەكردنەوەكانی كە لە ژمارە نایەن. 

بەشە  چونكە  هەڵێنجراوە،  گشتیەوە  مێژووی  لە  )الطربي(  گەورەكەی  كتێبە 

بەشە  راستی  بەاڵم  لێوەردەگیرێت،  سودی  پێشەكی  وەكو  تەنیا  نائیسالمیەكەی 

عەرەبیەكەی، بە تایبەتی ئەوەی باسی سەدەی یەكەمی كۆچی دەكات، پلەیەكی 

بااڵی داگیر كردووە. 

تا چەندێك لە قۆناغی سەرهەڵدانی ئیسالم و سەدەمی دەسەاڵتی ئومەوی دوور 

بكەوینەوە، چێژو گەشەی زانیارییەكان كەمرتە. بەو پێیەی كە نوسەر شایەتحاڵی 

بۆیە  كۆچی،  سێیەمی  سەدەی  دووەم��ی  نیوەی  لە  واتا  بووە،  سەردەمەكەی 

روونی  و  وردی  و  رەنگ  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  كورمتانان،  و  وشك  گێڕانەوەكان 

روداوەكانی سەدەی  قوواڵیی  رۆدەچنە  نوسینەكان  كاتێك  زیاترە،  هەموو شتێك 

یەكەمی كۆچی، ئەوەش لەبەر ئەوەیە كە سەدەی یەكەمی كۆچی زیاتر لەگەڵ 

گەورەكانی  ئاماژە  و  بووە  وەاڵمدەرەوەی  و  كۆك  ئیسالمیدا  مێژوویی  هۆشیاری 

و  گەڕان  كاری  بەهۆی  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  ك��ردووە،  بەرجەستە  بۆ 

پێی  مەخنەف  ئەبی  وەك  گەورەكانی  كۆنە  مێژوونوسە  كە  باشەوە  توێژینەوەی 

شێوازی  بەپێی  )الطربي(  كتێبی  كە  كاتێكدا  لە  دەرچووە.  تاریكی  لە  هەڵساون، 

هەواڵیی/ دەربارەیی نورساوە، دەبینین كتێبی )البالذري( بەپێی شێواز و فۆرمی 

بە  تایبەتە  كتێبەكە  بێت  ناونیشانەكەی  بەگوێرەی  نورساوە.  بنەماڵەیی  قۆناغی 

بنەماڵە و خزمایەتی )انساب(، نەوەك كتێبی مێژوو. لەگەڵ ئەمەشدا لە دوایین 

كە  رووەوە  لەو  تایبەتی  بە  كراوە،  ئەژمار  مێژوویی  كتێبی  وەكو  شیكردنەوەدا، 

لەگەڵ  لێرەدا  تەنیا  بۆیە  یەكەم،  گەورەی  روداوەكانی سەدەی  بە  پەیوەندیدارە 

)الطربي(دا جیاوازە لە رووی رێكخستنی بابەتە مێژووییەكان. 

روداوە گەورەكانی وەك: شەڕی )الجمل(، شەڕی )صفین(، شەڕی نەهرەوان، ساڵ 
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بەسەرهاتی  بۆ  بەشەی  ئەو  رێگەی  لە  بەڵكو  نەكراوە،  بۆ  گێڕانەوەیان  ساڵ  بە 

پۆلێن  هاشم  بەنی  رەچەڵەكی  لە  هەمانشێوە  بە  كە  باسكراوە،  دانراوە  عەلی 

ئومەوی  لە سەردەمی  كە  گەورانەی  روداوە  بەو  كراوە. وەلحاڵ هەر سەبارەت 

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 )الطربي( 

جیاكردۆتەوە.  تر  لەوانەی  كتێبێكی  دیاریكراودا،  قۆناغێكی  لە  یان  ماوەیەك  لە 

داناوە، بەاڵم سەبارەت  باشرت  بە  )الجمل(دا كتێبی سەیفی  لە شەڕی  بۆ منوونە: 

بە شەڕی )صفین( كتێبی ئەبا مەخنەفی بە باشرت داناوە، هەروەها سەبارەت بە 

داناوە. سەبارەت  باشرت  بە  ئینب ئیسحاق  لە  فتوحاتە عەرەبیە گەورەكان سەیف 

لەرزاند،  ئومەوییەكانی  مێژووی  كە  و هێزە دەرەكییەكان  بە شۆڕشەكانی شیعە 

تەواوەتی  بە  بێئەوەی  داناوە،  باشرتین  بە  مەخنەفی  ئەبا  كتێبەكەی  )الطربي( 

ئەوانەی تر پشتگوێ  بخات، بەڵكو لە رێگەی كەمكردنەوە لە پێگەو كاریگەری 

لە  بۆی.  پشتیوان  و  كەڵك  بە  سەرچاوەی  وەك  وەرگرتنیان  و  سەرچاوانە  ئەو 

بەرامبەردا، پێدەچێت )البالذري( نوسەرێكی ئینتیقایی بووە. ئەو پشتی بە ئەبی 

مەخنەف بەستووە هەروەك چۆن پشتی بە ئەملەدائنی بەستووە، هەروەها پشتی 

بە  )وتیان(  دەستەواژەی  لەپشت  بەستووە.  كیسان  كوڕی  ساڵحی  و  )عوانە(  بە 

ئامادەگی رای هەموو گێڕەرەوە كۆنەكان هەست بەمە دەكەین. 

بۆ  دەگەڕێتەوە  نوسینەكان  هۆنینەوەی  و  تۆماركردن  سەدەمی  رواڵ��ەت،  بە 

سەردەمی عەباسییەكان لە نێوان سااڵنی )130 و 140ی كۆچی(، واتا سەدەیەكی 

تەواو لە روداوە گێڕدراوەكان دامان دەبڕێت. ئەمە مانای وا نییە كە لە سەردەمی 

تۆماركردنیان  و  بابەتەكان  كۆكردنەوەی  بۆ  هەوڵدانێك  هیچ  ئومەوییەكاندا 

سەرەتایی  و  كەم  هەوڵدانانە  ئەو  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  مانای  بەڵكو  نەبووە، 
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ئەو  لەگەڵ  بەراورد  بە  گەیاندووە  كەمیان  زۆر  سودی  ئەنجامەكانیان  و  بوون 

هەواڵنەی لە دواییدا دراون، ئەو هەواڵنەی كە لەسەر ئاستی توێژینەوەی كۆنرت 

لە بارەی رابردووەوە، راستاندن و بەڵگاندیان زیاتر رەسەنایەتی تیادا بووە، چونكە 

دەگەڕێنەوە سەر )5( جۆر سەرچاوەی جیاواز: كتێبەكانی )االنساب(، كتێبەكانی 

)االخبار(، كتێبەكانی )املغازي والسیرة(، بەشی )الفتوح( و بەشی )تاریخ الخلفاء(. 

سەرەتای  رێگەی  لە  یان  سەرزارەكی  كۆكردنەوەی  ئاستی  لەسەر  و  بنەڕەتدا  لە 

هەیە  ئەوە  ئەگەری  تەواوەتی،  بە  یەكەم  ئومەوی  سەردەمی  نوسینەكانی 

تایبەتی  بە  هەروەها  دەركەوتنب،  )املغازي(  و  )االنساب(  كتێبەكانی  یەكەمجار 

كتێبەكانی )االخبار( كە رێگەی )االنساب(وە گەشەیانكردووە. ئەگەری زۆر هەیە 

لە دوای فیتنەی دووەم لە نێوان )63 73-ی كۆچی(دا هۆشیاری مێژوویی پەیدا 

بووە و دەستكراوە بە پیاچوونەوە و توێژینەوە لەسەر روداوەكانی رابردوویەك كە 

تەمەنی )30( ساڵ بووە. پۆلێنی جۆری )االخبار(، بە شێوەیەكی تایبەتی دەربڕی 

هۆشیاری مێژوویی سیاسیە، چونكە لە ماوەی كەمی نێوان 70 و 80ی كۆچیدا، 

ئەوانە دەركەوتن كە ئەركیان كۆكردنەوەی زانیاری و هەواڵەكان بوو بە شێوەیەكی 

سەرزارەكی رووت، هەندێكیان تایبەمتەندێتیان تێدا وەرگرت و بوونە پیشەگەر. 

)الشعبي(، ئەو ریشسپیە بەڕێزە بوو كە لە ساڵی )105ی كۆچی(دا مردووە، لە 

هەموویان زیاتر دیاترو پڕ زانیاری بوو. ژمارەیەك لە گێڕانەوەكانی ئەبی مەخنەف 

بۆ  نەك  دەگەڕێتەوە  )الشعبي(  بۆ  سەرچاوەكەیان  ئەملەدائنی  و  سەیف  و  و 

هەر كەسێكی لەو دوورتر، چونكە سەرچاوەیەكی مێژوویی بەبەهایە. هەروەها 

لە ساڵی 144ی  لە تەمەنێكی زوو  الكلبي( بكەین، كە  )السائب  باسی  دەكرێت 

كۆچی مردووە، جگە لە باسكردنی )ابی 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 رابردوو لە كام قۆناغدا نورساوە؟ ئایا لە كام قۆناغێكی تردا 
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داڕێژراوە و بونیاترناوە؟ كاتێك كە لێكۆڵینەوە كە كۆنرتین هەواڵنوسەكان دەكەین، 

واتا خودی ئەبی مەخنەف، توشی سەرسوڕمان دەبین دەربارەی زۆری پایەكانی: 

ابو  خدیج،  بن  فضیل  الكنود،  ايب  بن  عبدالرحمن  سعید،  بن  مجالد  )الشعبي، 

الجناب الكلبي(. راستەوخۆ لە دوای ئەمانەشەوە لە كاتی باسكرنیدا شایەتحاڵێك 

زنجیرەی  لە  یەكالكەرەوە  و  سەرەكی  زنجیرەی  ببێتە  پێویستە  كەوا  دێت، 

بەسەرهاتەكەدا، كە بەالی منەوە كاراكتەرێكی الوەكیە، بەڵكو دەكرێت لە كاتی 

پێویست بەكاربهێرنێت. سەرەڕای ئەوەش كاتێك ئەبی مەخنەف دەگەڕێتەوە سەر 

لە  كە  ناكات  ئاشكرا  ئەوە  و  دەكات  هەڵوەستە  ئاستیدا  لە  تەنیا  بە  )الشعبي( 

پشتی ئاسۆیە، ئەمە لە كاتێكدایە كە )الشعبي( بەشداری لە شەپۆلە لەرزێنەرە 

گەورەكانی شەڕی ئەهلی نەكردووە. )الشعبي( بە پلەیەكی بااڵ سەر بە زانست 

دۆستان بوو، ئەوانەی كە شەپۆلی پڕوپاگەندەی بەكۆمەڵ لەالیەن مرد، ئەوانیش 

بۆیان  و  رێكیانخسنت  و  كۆیانكردنەوە  پەرشوباڵوەوە  سەرچاوەیەكی  چەند  لە 

گواستینەوە. ئەوانە خەڵكانێكن گریامنە دەكرێت كە لە نێوان سااڵنی 80 و 120ی 

كۆچیدا چاالكبوون. بەاڵم سەرچاوە رەسەنەكانی مێژووی رابردوو، توانراوە لەناو 

كۆمەڵی خێڵەكی و بنەماڵەییدا پارێزگاری لێبكرێت، بەاڵم كەلتوری خێڵەكی تەنیا 

پارێزگاری لە ناوی قارەمانەكان و داستانەكان كردووە. تێڕوانینی گشتی بۆ كاروانی 

روداوە گەورەكان پێدەچێت لە كوفە لەالیەن بااڵدەستانی زۆر كۆنرتی پاراستنی 

پشت  یەك  تەنیا  كە  ئەوانەی  داڕێ��ژراوە،  و  كۆكراوەتەوە  بەكۆمەڵ  بیرەوەری 

)نەوە( لە شەڕی ئەهلی دایبڕیون. لەبەر ئەوە ئێمە ئەو سەرنجەمان دەپارێزین 

زۆرو  گێڕانەوە  زۆری  بەهۆی  كە  جیاوازییانەوە  هەموو  ئەو  لەپشت  هەیە  كە 

جۆراوجۆرەكانەوە هیالكامن دەكەن، واتا بوونی یەك فۆرمی سرتاكچەری سەرەكی 

روداوو بەسەرهاتەكان. ئەوەشی كە دەمێنێتەوە تەنیا وردەكاری و رۆچوونی زۆرە. 

لەبەر ئەوە دەكرێت قسە بكرێت لەسەر عەبەسیەتێكی دیاریكراو بۆ رەخنەگرتنی 

دەرەكی گێڕانەوەكان، واتا فۆرمە جیاوازەكان. 
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كەواتا لە بنەڕەتدا و لە ئاستی یەكەمدا رابردوویەكی هاوبەش، واتا مەعریفەیەك 

)نادیارەكان(،  یان  نەنارساو  دۆستە  زانست  كاری  ئەنجامی  لە  درووستبووە 

گێڕەرەوەی  تردا  كاتێكی  لە  بەناوبانگە.  زۆر  كەسێكی  كە  )الشعبي(  لە  جگە 

بەسەرهاتەكان، كە هەستاون بە ئەركی داڕشتنەوەیان دەركەوتوون، لەو كاتەشدا 

كوڕی  تەڵحە  نوەیرە،  كوڕی  محەمەد  وەك:  سەریهەڵداوە،  تاكەكەسی  روپێویی 

باوەڕپێكراوی )سیف  ئەلحەنەفی، كە هەردوكیان سەرچاوەی بەرهەمی  ئەعلەم 

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 

نوسیوە.  زانیارییەكانیان  بە  پشتبەسنت  بە  كتێبەكەی  سەرتاپای  مزاحم  بن  نەرس 

ئەم نەوەی دووەمە، كە لە نێوان ساڵی )100-140ی كۆچی( چاالكبوون، دركیان 

بە قۆناغی داڕشنت و تۆماركردن و گواستنەوەی گەنجینەی كارەكانیان بۆ نەوەی 

مێژوونوسان/نوسەران نەكردووە. ئەبی مەخنەف كە لە ساڵی )157ی كۆچی( یان 

دەبینێتەوە،  نەوەیەدا  ئەم  لەناو  خۆی  كۆن  منوونەیەكی  وەك  مردووە26،  پێشرت 

یان  )املغازي(  كتێبەكانی  خاوەنی  و  گێڕەرەوەكان  مێژوونوسان،  كە  كاتێكدا  لە 

)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 204 و 207 و 206ی 

بووەتە  یەكەم  پلەی  بە  دووسەرەیە:  مەخنەف  ئەبی  گرنگی  مردوون.  كۆچیدا 

لە  داهاتوو،  مێژوونوسانی  گەورە  و  گەورەكان  گێڕەرەوە  نێوان  پەیوەندی  خاڵی 

سەردەمی ئومەویشدا كە لەناو روداوەكانیدا ژیاوە لە هەموو ئەوانەی تر زیاتر 

رۆچووە و قاڵبۆتەوە، دواجار ئەو ئەنجامدەری كارێكی هەواڵیی گەورەیە لە )24( 

دەكات  ئەوە  تێبینی  ڤیلهاوزن  بەاڵم  بەشی6، الپەڕە221،  بەیروت: ب ت،  االریب،  ارشاد  یاقوت،   -26
زاینیدا وەستاوە. وەرگێڕانی  لە ساڵی 132ی كۆچی/749ی  ئەیو مەخنەف دەیگێڕێتەوە  دوایین روداو 

das arabische reich und sein sturz عەرەبی، قاهیرە -1958 كتێبی
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مۆنۆگرافیا پێكهاتووە و روماڵی )130( ساڵی مێژووی كردووە، هەر لە فەتحكردنی 

عێراقەوە تا دوایین شۆڕشەكانی خەواریج لە سەردەمی ئومەوییەكان. رەچەڵەكی 

ئەبی مەخنەف دەچێتەوە سەر بنەماڵەی )االزد(ی پیرۆز، بنەماڵەی ئال مەخنەف. 

باپیری باوكی كە ناوی مەخنەف كوڕی سەلیم بووە، لەگەڵ یەكێك لە مامەكانی 

بە  باوكی  تری  مامێكی  بەاڵم  ك��ردووە.  )صفین(  شەڕی  لە  بەشدارییان  باوكی 

)نزیكەی  لە كوفە  لە سەردەمی حەجاج  ناوی عەبدولڕەحامنی كوڕی مەخنەف 

ساڵی 75ی كۆچی(، یەكێك بوو لە خانەدانەكان و فەرماندە سەربازییەكان و لە 

شەڕەكانی دژ بە خەواریجەكان كوژراوە. 

نێوان درێژی تەمەن و گواستنەوەی هەواڵی  لە  ئاشكرایە كە جۆرێك پەیوەندی 

مێژووییدا هەبووە. بۆ منوونە )الشعبي( زۆر ژیاوە و تەمەنی درێژ بووە، 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 )ڤيلهاوزن( باسیدەكات لە كاتی شۆڕشی )ابن االشعث(دا 

لە نێوان ساڵی 82 83-ی كۆچی پیاوێكی پێگەیشتوو بووە؟ ئینب مەخنەف هەرگیز 

لەوەدا  بەڵكو  بینیویەتی،  راستەوخۆی  كە  نەگێڕاوەتەوە  روداوانەی  ئەو  بابەتی 

پشتی بە ئینب ئەلسائب و ئەوانیرت بەستوە. هەروەها ئەو زانیاری و هەوااڵنەی 

)مجالد  رێگەی  لە  بەڵكو  نین،  راستەوخۆ  گێڕاویەتیەوە  )الشعبي(  دەربارەی  كە 

فۆرمی  و  كاریگەری  ژێر  كەوتۆتە  بوو  منداڵ  كاتێك  وەریگرتووە.  سعید(وە  بن 

كۆچی(  )100ی  ساڵی  دوای  تا  گشتی  بە  بەاڵم  رابردوو،  سەردەمی  بارودۆخی 

دەستینەكردووە بە كۆكردنەوەی هەواڵ و زانیارییەكان، پێشدەچێت لەوە دواوەتر 

دەستی پێكردبێت. ئاشكرایە كە ئەبی مەخنەف ژیاوە تاكو شۆڕشی زەیدی كوڕی 

بەبێ   چونكە  بینیوە،  خۆی  چاوی  بە  كۆچی(  )122ی  ساڵی  لە  كوفە  لە  عەلی 

هیچ نێوەندێك بەسەرهاتەكانی گێڕاوەتەوە. كاتێك دەستیكردووە بە كۆكردنەوەی 

)35-40ی  ساڵی  لە  تالیب  ئەبی  كوڕی  عەلی  دەربارەی  زانیارییەكانی  و  هەواڵ 
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كۆچی(، نێوانی ئەوو روداوەكان )70( ساڵ بووە، ئەوەش ماوەیەكی هێندە زۆر 

نییە، لەبەر ئەوەی كە پێشینە زانیاری دەربارەی هەبووە. 

هێندەی بابەتەكە پەیوەندی بە ماوەی زەمەنیەوە هەیە، هێندە پەیوەندی بەو 

گەڕان  ئەوجۆرە  بەسەر  ئومەوی  دەوڵەتی  پێدەچێت  كە  نییە  چاودێریكردنەوە 

سیاسەتەوە  بە  پتەوی  پەیوەندیەكی  چونكە  سەپاندبێتى،  راستیانەیدا  بەدوای 

و  بە وتن  پێنوسەكان دەستیان  و  پێیەش گریامنە دەكرێت كە زمان  بەو  هەیە. 

تا كاتی وەرگرتنی كاروبارەكانی خەالفەت لەالیەن رەچەڵەكی  نوسین نەكردووە 

پێویستیەكی  بە  نییە كە عەباسییەكان هەستیان  لەوەدا  نوێوە. گومان  بنەماڵەی 

زۆر كردووە بۆ راستكردنەوەی ئەو دیدگا مێژووییەی رابردوو كە ئومەوییەكان بە 

توندی لەدەستیانداوە27. ئەبی مەخنەف دەیتوانی دەربارەی مێژووی پێش ساڵی 

كەڵەكە  تێدا  زانیارییەكانی  و  هەواڵ  و  رەشبكاتەوە  زۆر  كاغەزی  كۆچی  132ی 

بكات، بەاڵم من پێموانییە كتێبەكانی لەپێش سەردەمی عەباسیدا نوسیبێت. 

هەرچەندە منیش وەكو ڤيلهاوزن زۆر پێداگریم لەسەر كەسایەتی ئەبی مەخنەف 

كردووە، لەبەر ئەوە نییە كە لە رێگەی )الطربي(وە كاری گشتگیرتر و تەواوكراوی 

دەربارەی ئەو ملمالنێ  سیاسی- دینییانە جێهێشتووە كە سەدەی یەكەمی كۆچیان 

هەژاند، بەڵكو لەبەر ئەوەیە كە ئەو كارە كۆنرتە. مێژوونوسە گەورەكانی ئیسالم، 

سێ  دامەزرێنەرەكە كە بریتین لە ئەبی مەخنەف و ئەملەدائنی و ئەلواقیدی، بەاڵم 

نەیانتوانیوە  ئەبی مەخنەف مردوون،  لەدوای  ئەم دوانەی دوایی كە )50( ساڵ 

لە  ئەلواقیدی  رۆبچن.  كۆنرتدا  زۆر  سەردەمی  لە  بەرچاو  دیارو  شێوەیەكی  بە 

بارەی مێژووی روداوەكانەوە بە شێوەیەكی بەرچاو وردترە، بە شێوەیەكی تایبەتی 

وەكو  هەیە،  سەرەكی  زانیاری  داوە.  پێغەمبەر  سەردەمی  غەزاكانی  بە  گرنگی 

هەواڵەكان دەربارەی داوەریكردن، تەنیا لە رێگەی كەناڵی ئەبی مەخنەف نەبێت 

27- هەروەك ئەبو جەعفەر ئەلئیسكافی لە كتێبەكەیدا )املناقضات( و الجاحظ لە كتێبی )العثامنیة(دا 
بە باشی تێبینی ئەوەیان كردووە. قاهیرە، 1955، الپەڕە280 و دواتر. مێژووی عەرەب لەپێش )الزهري(

دا مێژووی كۆنی یەمەن و )االنساب( بەسەریدا زاڵبوە.
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بۆمان نەگوازراوەتەوە. هەرچەندە راستە كە گێڕانەوەی ئەبی مەخنەف دەربارەی 

شەڕی قارەمانانەی )صفین( لە مانا ئیغریقیەكەیدا، بە بەراورد لەگەڵ گێڕانەوەی 

)نرص بن مزاحم( كەمرت چڕوپڕی دەربارەی روداوەكان و كەسەكان تێدایە، بەاڵم 

راستگۆیی و متامنەی زیاتری تیادا بەدیدەكرێت، هەرچەندە ئەو قسەیەش راستە 

زیادە  تیری  ئەوەندەش  بێت،  دوور  روداوەكانەوە  لە  مێژوونوس  چەندێك  كە 

مێژوونوسە  كە  ئەوەیە  دەبیرنێت،  جیاوازیەك  ئەوەشدا  لەگەڵ  زەقرتە.  پێوەنان 

وەرگرتوون،  لێ  پەرشوباڵوی  رابردویەكی  كەلتور  كە  ئەوانەی  كۆنەكان،  زۆر 

و روحیەتی  گرنگیپێدانێكی رەخنەیی  پێدەكرێت، چونكە هیچ  متامنەیان  كەمرت 

توێژینەوەیان دەربارەی سەردەمەكە تێدا بەدی ناكرێت. 

ئەملەدائنی،  و  ئەلواقدی  و  ئیسحاق  ئینب  و  و سەیف  ئەبی مەخنەف  كە  راستە 

پیشەگەری  چەندین  لەالیەن  كە  پێشوون،  زانستی  گوێزەرەوەی  هەموویان 

سنوری  رۆڵیيان  بەاڵم  دانراوە،  كۆچی  100ی  بۆ   70 سااڵنی  نێوان  لە  نەنارساو 

نهێنی و نەرێنی زۆر تێپەڕاندووە، چونكە ئەوەی دەستیانكەوتووە كەرەستەیەكی 

خاوی، سەرزارەكی، ناچونیەك بووە، بەڵكو بریتیە لە كۆمەڵێك هەواڵ و زانیاری 

لێكهەڵوەشاوە. ئەوان هاتوون لەڕووی هەڵبژاردن، پااڵوتن، رێكخسنت، پۆلێنكردن 

هەواڵساز  وەك  سەرەتاوە  لە  ئەنجامداوە.  تەواوییان  كارێكی  دەرهێنانەوە  و 

كارییان كردووە، بەاڵم كاتێك قسەكانی ئەو كەسە یان ئەوەیرتمان بۆ دەگێڕنەوە، 

پێنوسەكەیان دێتەگۆ و قسە دەكات. تاكێتی شێوازی ئەبی مەخنەف لە هەموو 

لەو هەواڵەدا كە هاوپێچی  بابەتانەدا كە گواستویەتیەوە دیارو پڕشنگدارە،  ئەو 

بە  كە  گوتارانەی  ئەو  و  ناكۆكەكان  الیەنە  نێوان  گفتوگۆكانی  لە  روداوەكەیە، 

لەالی  بە هەمانشێوە  دەگەڕێتەوە.  تر  كەسانی  یان  موعاویە  و  عەلی  بۆ  گشتی 

نییە كە گوتار و گفتوگۆ  باو  سەیف كوڕی عومەر هەروایە. لەبەر ئەوە شتێكی 

و دیالۆگەكان بە شێوەیەكی حەرفی وەربگێرێن، بەاڵم ئەوەی كە دەمێنێتەوە و 

و  فكری  فەزایەكی  لە  بریتیە  وەرگرتنە،  شیاوی  روداوەكان  سرتاكچەری  لە  جگە 
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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 )-120 150ی كۆچی(دا نوسی، كە بوونەتە پشتیوانی متامنەپێكراوی )نرص 

بن مزاحم(، بەڵكو ئەوانیش پشتیان بە جیهانی سەدەی یەكەمی مێژووی ئیسالم 

و  كۆمەاڵیەتی، سیاسی  واقیعی عەقڵی،  دەربڕینی  نوسینەكانیان  بۆیە  بەستووە، 

كەلتوری سەردەمەكەی خۆیان نییە، بەڵكو بەسەرهاتەكانی جیهانی سەردەیەكی 

مێژوویی  ئەندێشەیەكی  بە  دانپێدانانە  مانای  ئەوەش  بەرهەمهێناوە،  پێشخۆیان 

تایبەتی لەالی  بە  لە گێڕانەوەی مێژوو،  لێهاتوویی  بە فۆرمی  تەواو  راستەقینەی 

ئەبی مەخنەف لەڕووی توخنكەوتنی جیاوازیە مێژووییەكان. 

لەسەر  قسەكردن  لە  خۆی  مەخنەف  ئەبی  )صفین(دا،  شەڕی  باسكردنی  لە 

شۆڕشەكانی  سەرباسی  دێتە  كاتێك  بەاڵم  دەپارێزێت،  عەرەب  خانەدانەكانی 

دیارییان  رووداوەكاندا  لەسەر شانۆی  بەرچاو  بە شێوازێكی  ئومەوی،  سەردەمی 

دەكات. هەموو شتێك پێویستی بە بیركردنەوەیە، بەاڵم خانەدانەكان بە كردەوە 

لە سەردەمی ئومەوییەكاندا بە ویستی سیاسی خۆیان وەك هێزێكی كۆمەاڵیەتی 

حەدیسە  )الطربي(  ئ��ەوەی  بۆ  ت��رەوە  الیەكی  لە  دەرنەكەوتوون.  رێكخراو 

هۆشدارییەكانی پێغەمبەر كە پەیوەندیدارە بە عەماری كوڕی یارس باسبكات، وا 

پێویستی كردووە گێڕانەوەی ئەبی مەخنەف ببڕێت، بەوەش بواری لەبەردەم ئەو 

نوێگەرانەدا كردۆتەوە كە لە زنجیرەی سەرچاوە پشتپێبەسرتاوەكاندا دەگەڕێنەوە 

سەر خودی پێغەمبەر. 

لێرەدا كارێكی گونجاوە كە رایەكی باوی جێگیر بەدرۆ بخەینەوە كە بە درێژایی 

كەلتوری ئیسالمی بۆ ماوەی نزیكەی )1500( ساڵە هەیە. ئەو نوێگەرانەی كە لەناو 

ئەو كەلتورەدا پێگەو پلەیەكی گەورەیان داگیر كردووە، بە بەردەوامی ویستویانە 

رابردوویان  زانستی  كە  كەمبكەنەوە،  ئەتنۆگرافییانە  مێژوونوسە  ئەو  بەهای  لە 
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ئەوان  بەبێ   كە  ئەوانەی  رێكیانخستووە،  و  گێڕاویانەتەوە  و  دام��ەزران��دووە 

نەدەبوو  بواریش  هەروەك  بزانین،  رابردوو  دەربارەی  شتێك  هیچ  نەماندەتوانی 

بەئایدۆلۆجیا  نەدەبوو  بوار  بەڵكو  مێژوو،  لەگەڵ  بەستنێك  پەیوەندی  هەر  بۆ 

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 

لەبیر كراوە: ئەبی مەخنەف، سەیف كوڕی عومەر28، 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 

ئەو كۆمەڵە بچوك و  بەبێ   بەرلەوەش،  نەدەبوو.  بوونیان  و هێزو مەزهەبەكان، 

كە هێشتا سەرزارەكین،  بەسەرهاتانەی  ئەو  پێشینەكانی  گێڕەرەوە  لە  نەنارساوە 

ئەو  كە  ئەوەی  وەلحاڵ  دەبوو.  تەواوەتی  بە  رابردوودا  لەگەڵ  دابڕان  بێگومان 

پیاوانە بۆ ئێمەیان گواستۆتەوە و لەناو كتێبەكانی گەورە كۆكەرەوەكان )الطربي 

والبالذري(دا پارێزراوە، زۆر گرنگ و بێهاوتایە.بە تەنیا )الطربي( كەڵكی لە نەمری 

مێژوونوس وەرگرتووە، چاكی لەوەدایە كە سەرچاوەكانی بە باشی هەڵبژاردووە و 

لەناو كارەكەیدا ئاوێتەی كردوون هەروەها باشی لەوەشدایە كە رێزی لێگرتووە 

و لەگەڵ یەكدا بەراوردی كردوون. لێرەدا كارێكی جیاواز و لێكۆڵینەوەیەك هەیە 

كۆكردنەوەی  دووبارە  ئامانجی  كە  زانستی  پالنێكی  پشتگوێبخرێت،  ناكرێت  كە 

28- ئینب خەلدون، سەیف كوڕی عومەر لە ریزی )مێژونووسە گەورەكان( ئەژمار دەكات، بەاڵم سیزگین 
قەڵەم. هەروەك هەریەكە  بێبەها دەیدەنە  بە كەسێكی  گێڕەوەكان  تێبینی كردووە كە فەرمودە  باش 
لە )الواقدي( و هیشام كوڕی ئەلكەلبی لەو بێبەهاكردنە رزگارییان نەبووە. بە تەنها )الزهري( لەو بە 

كەمزانینەیان دەربازی بووە، چونكە خۆی یەكێكە لە گێڕەرەوەی فەرمودە.
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تێكڕای مێژووی ئیسالمیە بە شێوەیەكی تۆكمە و یەكپارچە، بەوەش سنوری فۆرمی 

بەشبەشی مۆنۆگرافیایی ئەوانەی پێشخۆی تێپەڕاندووە. بەاڵم كاری توێژینەوەی 

رەسەن  پشكنینی  و  گەڕان  و  مێژوویی  كەرەستەی  بەدەستهێنانی  و  راستەقینە 

بەدوای رابردوو كە لە دەست شلوشاوی فۆرمی سەرزارەكی دەربهێرنێت، كە بە 

گێڕەرەوە  و  مێژوونوس  ئەو  كارە  ئەو  بووە،  پەلكێش  بوونگەرایی  بەرەو  راستی 

گەورانە لە سەدەی دووەمی كۆچی پێی هەستاون بێئەوەی بە زانستی نەوەكانی 

داهاتوو رابگەن. 

لە  گومان  هۆیەشەوە  بەو  كراون،  تۆمەتبار  راشكاوانە  شیعەگەرایی  بە  ئەوان 

شیعی  كاریگەریەكی  هیچ  عومەر  كوڕی  سەیف  لەالی  كراوە.  بابەتیبوونیان 

عێراق  ئەبی مەخنەف الیەنگری كێشەی عەلی و خەڵكی  بەاڵم  ناكرێت،  بەدی 

بەبێ   بەاڵم  بووبێت،  خەواریجەكان  و  شام  خەڵكی  دژی  پێشدەچێت  بووە، 

توندی و دەمارگیری. ئەو مەیلی بەالی عەلیدا هەبووە، بەاڵم دوورە لە هەموو 

ئایدۆلۆژیایەكی شیعیەوە. )نرص بن مزاحم( بوونی هەستێكی شیعەگەرایی زۆر 

نییە،  عەقائیدی  پیاهەڵدانی  ئاراستەی  بە  ئەمیش  بەاڵم  كردووە،  ئاشكرا  دیارتر 

بەڵكو لە رێگەی پێداگریكردنە لەسەر هاوسۆزی بۆ عەلی و جەماعەتەكەی. لێرە 

دەیەوێت  دواییدا  لە  كە  دامەزرێنەی  شیعەگەراییە  لەو  دوورین  ئێمە  لەوێ ،  و 

االعثم  )ابن  هەنگاوی  یەكەمین  لە  هەروەك  بێنێتەوە،  خۆی  بۆ  بەڵگە  و  پاساو 

الكويف(دا بەدی دەكەین و لە دواییدا لە كتێبەكانی ناڕەزایەتی شیعەكان بە تۆپزی 

رەنگیداوەتەوە. مێژوونوسەكامنان لە قواڵییدا ماونەتەوە و گرنگیانداوە بە راستی 

مێژوویی، بەئاگا بوون بەرامبەر زۆری روداوەكان و پاڵەوانەكانیان. ئەوان ویستویانە 

باسیان بكەن نەوەك بیسەملێنن، بە كورتی لەگەڵ ئەبی مەخنەف وایە، لە رێگەی 

كۆكردنەوەی 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 
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هەمووە، هێشتا زیندوێتی ماوە، بەاڵم كەمێك مردووە. بەو پێیە شتێك هەیە بۆ 

هەمووی دەگەڕێتەوە كە ژیری و لێوەشاوەیی و گشتگیریی )الطربي و البالذري( 

و  نوسین  كە  كردۆتەوە  پوچەڵ  پێشوویان  نوسینەكانی  ئەوان  دابڕیوە.  یەكرت  لە 

نوسینانە  ئەو  بێت  هۆیە  ئەم  لەبەر  لەوانەشە  كردووە،  دەوڵەمەند  كتێبەكانیان 

لەناوچوون و نوسینە مێژووییە هاوچەرخەكان یان ئەوانەی كەمێك درەنگوەخت 

نورساون، بەشێكی زۆرییان لە سود و گرنگیان لەدەستداوە. 

بە  پەیوەندییان  و  دەوڵەمەندن  فرە  و  زۆر  كە  ئەوانەی  هەموو  بە  سەبارەت 

سەدەی یەكەمەوە هەیە، بە زۆرێك وردەكارییەوە لە كتێبی )تأریخ( و )أنساب(

)الیعقويب، خلیفە  مێژووییەكانی  بەروارە  كە  دەبینین   ، بارگرانكراون  و  دا قورس 

كەمبەها  سەرچاوەی  وەكو  املسعودي(،  الدینوري  الكويف،  االعثم  ابن  خیاط،  بن 

و الوەكی و یارمەتیدەر دەردەكەون، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تۆكمەتر و پتەوتر و 

باشرت رێكخراون. بەرهەمەكانیان هەوڵدانێكی راستەقینەن بۆ نوسینەوەی مێژوو، 

بەسەر  گومار  تێیاندا  كە  ئاستەی  بەو  املسعودي(،  الدینوري،  )الیعقويب،  النیكەم 

جەوهەری  ئاستەش  بەو  هەر  زاڵبووە،  هەواڵسازان  پەرشوباڵوەكانی  كەرەستە 

لێرەدا مێژوونوس هەڵدەداتێ  بۆ ئەوەی روداوی مێژوویی  خۆی رووندەكاتەوە. 

بینا بكات و یەك لەدوای یەك بیانگێڕێتەوە، بەاڵم لەڕووی ناوەرۆكەوە ملكەچی 

سرتاكچەری پالنی ئەوانەی پێشخۆیەتی. بەاڵم دوور نییە ئەو نوسەرانە نوسینەكانی 

)الطربي و البالذري(یان كۆپی كردبێت، بەڵكو بێگومان دووریش نییە پشتیان بە 

بەستبێ، كەواتا  سەرچاوە سەرەتاییەكان و سەرچاوەكانی سەدەی دووی كۆچی 

ئەوانە كارێكی داڕشنت و هۆنینەوەی حوانیان ئەنجامداوە. بەو پێیەی نوسینەكانیان 

تایبەمتەندە، چونكە  واتا  بە زۆری روونی  بۆیە  مێژووی عەرەبیە،  وێژەیی  دەقی 

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، كەواتا چی وایلێدەكات ببێتە دەقێكی بەسود 
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و بەهاو پێگەی پێدەبەخشێت، ئەمەش بە تۆپزی تەواو پێچەوانەی )الطربي( یان 

)نرص بن مزاحم(ە. 

تایبەتی  بە  یەكەم،  سەدەی  مێژووی  بوترێت  دەكرێت  ئایا  پشكنینە،  ئەم  دوای 

مێژووی فیتنە بە شێوازێكی شیاوو جێگەی باوەڕپێكردن دەنورسێتەوە؟ ئەم پرسیارە 

خوێندنەوەی  دووبارەكردنەوەی  چەندینجار  دوای  لە  ئەوەی  بۆ  دەنێت  پاڵامن 

پێامنی  كە  بپشكنین  گۆڕەپانە  ئەو  ئەوەی  بۆ  بكەین،  هەڵوەستە  سەرچاوەكان، 

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 دابڕان دەكەین. گەلێك 

شتی زۆر هەن هەڵدەوەشێن یان وا دێنە پێشچاومان كە هەڵبوەشێن، بەاڵم لەگەڵ 

هەستێكی  دەبێتە  هاوچەرخ  مێژوونوسی  لەالی  پێكەوەهەڵكردنە  ئەو  ئەوەشدا 

ورد، بە شێوەیەكی یەكالكەرەوە پاڵی پێوە دەنێت بۆ بەتاڵكردنەوەی ئەو هەواڵە 

و درووستبوونی گومان لەسەری و رازیبوونی بە هەواڵی سێیەم. ئێمە روداوەكان 

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 

بەئاگایی  چەكی  بە  ب��ەردەوام  پێویستە  بۆیە  نابێت،  شیاو  شتێكی  ساویلكانە 

رەخنەیی لە بەرامبەر دەرهاویشتەكانی دەقەكاندا خۆمان پڕچەك بكەین، بەاڵم 

دەكرێت  رەخنەیی، هەرچەندە  پەیڕەوی  توندی  بە شێوەی جێبەجێكردنی  نەك 

بەو  روون،  تێڕوانینی  بە  گەیشنت  لە  یارمەتیدەرمانە  چونكە  هەستین،  كارە  بەو 

بڕوایەكی  چەند  بەدەستهێنانی  بۆ  بێت  یارمەتیدەرمان  دەكرێت  كە  ئاستەی 

وەاڵمدانەوەیەكی  و  لەسەرخۆ  و  هێواش  تێربوونێكی  رێگەی  لە  هەستەوەریی 

بەردەوام بە درێژایی خوێندنەوە وەكیەك. 

لە  كە  پرسیارانەی  ئەو  ناوەرۆكی خودی  و  لە سەرچاوەكان  لێكۆڵینەوە  شێوازی 
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بگەینە  دەمانەوێت  سەرەكین.  بنەمای  دوو  دەكرێت،  سەرچاوانەوە  ئەو  بارەی 

كوێ ؟ ئایا دەبێت واز لە خۆمان بێنین بەرەو ئەو رێڕەوەی هەیە ئاراستە بكرێین 

پلەی  لە  هەڵبژارد،  یەكەمامن  ب��ەراوردی  ئێمە  داببڕێین؟  لێی  پێویستە  یان 

دووەمیشدا تایبەمتەندی بیركردنەوەی وردمان هەڵبژاردووە، 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 

رووی  بەرەو  لێدەگەڕێین  خۆمان  كە  كاتەدا  لەو  دوردەكەوینەوە  هەڵكەوتوو 

بربێین. 
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عەلی و سێكوچكەی )الجمل(

لە  نزیكین  زۆر  مێژووی  كەرەستەیەكی  خاوەنی  كە  بەوەی  خۆشبەختین  ئێمە 

روداوە گرنگەكانەوە، لە كۆتاییشدا لەبەر ئەوەی لەبەردەم مێژوویەكی عەرەبی 

زۆر واقیعی، عەقاڵنی و پڕو دەوڵەمەند قوڵ بە مانایەكی بەرجەستە و هەروەك 

ومتان قاڵبۆوە بە بابەتیبوون لە ئاستێكی بااڵدا. بۆیە پێامنوایە لە روانگەی ئەوەوە 

تایبەتی بەشە هەرە دیارەكەی،  دەكرێت مێژووی سەدەی یەكەمی كۆچی و بە 

واتا )فیتنە( بنوسینەوە.    
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هەبوونی نیگەرانی لە هۆشیاری ئیسالمیدا

راستەوخۆ لە دوای كوشتنی عوسامن، خەڵكی مەدینە بە كۆچبەران و پشتیوانانەوە 

بیكەنە  و  بدەنێ   بەیعەتی  ئ��ەوەی  بۆ  تالیب  ئەبو  كوڕی  عەلی  روویانكردە 

خەلیفە. ئەوە بۆ خۆی لە واتا راستەقینەكەیدا ترسێك بوو، چونكە لە سایەی ئەو 

نەیدەتوانی  دەژیا  تیایدا  ئیسالم  ئوممەتی  كە  تێكچوەی  مەترسیدارو  بارودۆخە 

بەبێ  پێشەوایەك هەڵبكات و مبێنێتەوە. بۆیە دانانی پێشەوایەك زۆر پێویستبوو، 

بوو،  ناوی عەلی خۆی دەسەپاند. هاتن و چوونەكان هەڕەمەكیيانە  كاتەدا  لەو 

ئاماژەیەكیش بوو بۆ ترسناكی و هەستیاری بارودۆخەكە. جگە لەوەش هەردەم 

و  لێكهەڵدەوەشا  كە  بینینی هەموو شتێك  ئەنجامی  لە  نیگەرانی  بۆ  بوو  ئاماژە 

راهاتبوون  تەقلیدی  شێوەیەكی  بە  مەدینە  شاری  خەڵكی  دەهێنا.  هەرەسی 

جۆرێكی  بە  كاروبارەكان  لێرەدا  بەاڵم  نوێ ،  خەلیفەیەكی  دیاریكردنی  لەسەر 

میكانیزمەكانی  بەگوێرەی  و  هاوەڵەكان  گەورە  رەزامەندی  بە  و  دامەزراوەیی 

شورا بەڕێوە نەدەچوو، كە خەلیفە عومەر دایڕشتبوو. ئەو رووتێكردنەی خەڵك بۆ 

خۆی جوڵەیەكی جەماوەری، نیمچە راپرسی بوو بەبێ  بوونی هیچ راوێژكارییەكی 

خەڵكە  ئەو  كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  گرنگە  تریشەوە  الیەكی  لە  پێشوەخت. 

هەڵچووەی كە هێزێكی فشاری گەورەیان درووستكرد، سەرەتا بەبێ  دەستێوەردان 

بەردەوامبوونی  كە  رایانگەیاند  بەوەش  ئەنجامبدرێت،  پرۆسەیە  ئەو  رێگەیاندا 

خەالفەت بە شێوازێكی دامەزراوەیی بەالیانەوە گرنگە. 

شۆڕشگێڕانە  دابڕانی  پرۆژەیەكی  خاوەنی  بەاڵم  كرد،  نەرێنیان  كارێكی  ئەوان 

نییە كەسێتی عەلی  نەبوون كە بۆ خودی خەالفەت خراپ بێت. گومان لەوەدا 

بەالیانەوە پەسەند و گونجاو بوو، بەاڵم لەسەر ئەوە كۆكبوون كە تەنیا خەڵكی 

مەدین دەتوانن شەرعیەتی پێبدەن: تەنیا تەدەخولیان كرد بۆ ئەوەی بە توندی 

راوەستانیان لە دژی نەیارەكانی وەك تەڵحە و زوبێر رابگەیەنن. لەم گۆشەیەوە، 
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هەروەكو  بوو  هەڵچووە/بكوژەكان  هەڵبژاردەی  عەلی  كە  بڵێین  ئەوە  ناتوانین 

ناحەزو نەیارەكانی دەڵێن، چونكە بوونی كێشەو گرفتەكان لە ئاستی خوارەوەش 

گرتنەدەستی دەسەاڵت  قبوڵكردنی  ئایا  ترەوە  لە الیەكی  بەاڵم  لێگیراوە29.  رێزی 

گۆڕینی  و  واقیع  ئەمری  بۆ  خۆڕادەستكردن  مانای  ئاوەهادا،  بارودۆخێكی  لە 

لە  بوو  بریتی  دەیەویست  ئەوەی عەلی  ناگەیەنێت؟  گرەوی شۆڕش  بۆ  رێژەیی 

نۆژەنكردنەوەیەكی ئاسایی ئەو سیستمەی دەسەاڵتی خەالفەت كە هەبوو. واتا 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 

هاوڕێكانی  و  )االشرت(  كە  تێوەگالون،  كوشنت  لە  كەمرت  و  هاوسەنگن  و  میانڕەو 

رەوتی  نوێنەرایەتی  ئەوانەی  هەروەكو  مەدینە  خەڵكی  دەكرد.  نوێنەرایەتیان 

سیاسی و بونیاتنانی شۆڕشیان دەكرد، خواستێكی گشتی هەبوو بۆ گەڕانەوە بۆ 

سیستم لەپێشدا، لە رووی پراكتیكیشەوە ئیرت لە ئێستا بەدواوە، هەموو ئەو شتانەی 

كە ناچوونیەك بوون، هەموو تۆوەكانی رەتكردنەوە و دووبەرەكی و دابەشبوون 

ئەو كەسانەوە دەردەچێت كە  بازنەی  لە  بەڵكو  بازنەی عەلیەوە دەرناچێت،  لە 

بزوتنەوەكانی  یەكرتبڕی  خاڵی  وەاڵم.  بێنە  عوسامن  كوشتنی  لەسەر  دەیانەوێت 

ناڕەزایەتی و ئۆپۆزسیۆن كە شەڕی ناوخۆیان بەرپا كرد، بریتی بوو لە ئەستەمی 

لەبیركردنی روداوەكە، رەفتاركردن وەكئەوەی هیچ روینەداوە، گەڕانەوە بۆ باری 

ئاسایی كاروبارەكان و سیستمەكەی. خودی عەلی و تەنانەت نانیزامی هەڵبژاردنی 

تۆمەتباركردن  جێگەی  ناڕەزایەتی  و  رەتكردنەوە  جەوهەری  بووە  دوایی  كە 

رەتكردنەوەی  كە  بەهێز  توڕەبوونێكی  بووە هۆكاری  بێگومان  بە  بەاڵم  نەبوون، 

پاشان  لێكەوتەوە،  )ئەسحابەكان(ی  هاوەاڵن  گەورە  زۆرینەی  لەالیەن  بەیعەتی 

29- لەگەڵئەوەشدا، دەكرێت پرسیار بكرێت دەربارەی ئەو بابەتە كە ئایا عەلی لە سەرەتاوە پشتیوانی 
هەمووشیانەوە  سەرووی  لە  نا،  یان  بەدەستهێناوە  نەیارانی  بەسیاسەتكراوەی  توێژە  ئەو  الیەنگری  و 

)األشرت(. 
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بووە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ. هەستكردنێك هەبوو بۆ رودانی شەڕێكی 

نەبوو  تواناشدا  لە  بكرێت، هەرچەندە  ئاستیدا هەڵوەستە  لە  گەورە كە دەبێت 

ئاسانیە بە هەڵبژاردنێكی نوێ  لەسەر جەستەی هێشتا ساردنەبۆوەی  بەو شێوە 

عەسامن، رێگە لە رودانی بگیرێت. 

و  كۆچبەران  هاوەڵە  گەورە  بە  راوێژنەكردنی  عەلی هەڵەی  ئەگەرچی  تەنانەت 

كۆدەنگی  بەسەر  زاڵكردنی  و  ترساو  جەماوەری  بەدەنگەوەهاتنی  و  پشتیوانان 

لەگەڵ  دەستی  جۆرێك  هیچ  بە  هەرچەندە  نەدا،  ئەنجام  تایبەتدا  توێژێكی 

نەدەكرا  ناڕوونی  و  لێڵی  بە  هەستكردن  ب��ەاڵم  نەكرد،  تێكەڵ  بكوژەكاندا 

لە  كە  بوو  هەڵچوونەوە  و  توڕەیی  لەپشت  ئەوەی  بڕەوێرنێتەوە.  و  دامباڵرێت 

بەرامبەر هەڵسوكەوتە شەخسیەكانی عەلی بەدیدەكرا، بریتیبوو لە ویستی زۆر 

ئاشكرای عەلی بۆ دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت، جگە لە گرنگینەدانی بە گەورە 

لە  مەترسیدار  مۆراڵی  و  ئەخالقی  قەیرانێكی  بۆیە  زۆر،  رێزی  خاوەن  هاوەاڵنی 

چاكسازی  بیرۆكەی  لەسەر  قەیران  هێشتا  دەكرد.  چەكەرەی  چاكرتینیاندا  ناخی 

بەو  بوو  وابەستە  دڵنیاییەوە  بەوپەڕی  بەاڵم  نەبووبۆوە،  چڕ  تۆڵەسەندنەوە  و 

توندوتیژیەكی  بوو،  ئابڕوچوون  عوسامن  »كوشتنی  دەڵێت:  كە  بیرۆكەیەی 

بێئەنداز بوو كە لە ناخەوە ئوممەتی هەژاند«. لە سەرەتادا ئەو لێكهەڵوەشانەی 

هۆشیاری لەو سەردەمەدا نەیدەتوانی بە شێوەیەكی ئەرێنی خۆی منایش بكات، 

بۆ  رێگەی  عەلی  پاشان  بكات.  دیاری  خۆی  ئامانجەكانی  كارو  نەشیدەتوانی 

نەرێنی  بە شێوەیەكی  بەیعەتپێدانەوە  لە رێگەی رەتكردنەوەی  خۆشدەكات كە 

)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 

هاوەڵەكان.  گەورە  لە  تر  و چەندانی  سابیت  كوڕی  زەیدی  و  موسەلەمە  كوڕی 

ئەوەی جێگەی ئاماژەی خۆیەتی تەڵحە و زوبێر بە زەبری هێز ناچاركران بەیعەت 

بێالیەنییان  هەڵوێستی  ناوخۆییدا  شەڕی  لە  تریش  ئەوانەی  بدەن،  عەلی  بە 
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شێوەیە  بەو  وەرگرتنیان  ئاراستە  دامەزراند،  )االعتزال(یان  رەوتی  و  هەڵبژارد 

دوژمنایەتی  نە  بوو  شەخسی  ئامانجی  نە  دەیجواڵندن  ئەوەی  كە  دەریدەخات 

عەلی. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قەیرانی هۆشیاریە گشتیە لەناو هاوەاڵندا، جگە لە 

هێز  ویستی  و  لەوانەی خواست  ئەوەی هەندێك  ببووە هۆی  عەمامر،  حاڵەتی 

دەیجواڵندن، بیقۆزنەوە بۆ ئەوەی لە دەوری داواكاری و دروشمی: »داوای خوێنی 

خراپرتین  گێژاوی  ناو  بۆ  ئیسالمیان  ئوممەتی  و  ببنەوە  گرد  دەكەین«  عوسامن 

جۆرەكانی توندوتیژی پەلكێش كرد. 

نوێ ،  لە دەركەوتنی شەرعیەتێكی  بوو  بریتی  ببیرنێت،  لە مەدینە  ئەوەی دەكرا 

شەرعیەتی عەلی، بەاڵم ئەوە شەرعیەتێكی كرچوكاڵ بوو بەهۆی رەتكردنەوەی 

بنەمای  لەسەر  شەرعیەتە  ئەو  گشتی  بە  هاوەاڵنەوە.  گەورە  زۆرینەی  لەالیەن 

كۆدەنگی مەدەنییەكان، واتا لە رووی كردەییەوە كۆدەنگی كۆمەڵی پشتیوانانی 

لەسەر بوو. هەروەها لەسەر تایبەمتەندیە كەسییەكانی خەلیفەی نوێ  بونیاترنابوو: 

عەلی هاوەڵێكی گەورە بوو، یەكێكبوو لە كۆچبەرەكان ساتی یەكەمی سەرهەڵدانی 

گشتی  ژیانی  لە  تراژیدیا  و  جیاوازی  بوو.  پێغەمبەر)د.خ(  مامی  كوڕە  و  ئیسالم 

عەلی ئەوە بوو كە دیارترین و بەرچاوترین پاڵێوراو بوو بۆ پۆستی خەلیفە، بەاڵم 

لەگەڵئەوەشدا لە هەموو خەلیفەكان توندتر و رەقرت بوو. راستە تەڵحە و زوبێر 

ئەو  بەاڵم  بكەن،  لەگەڵدا  كێبڕكێی  شایستەیی خەالفەتەوە  رووی  لە  دەیانتوانی 

شورا  كاتی  لە  عەلی  كە  نەچێت  بیر  ئەوەشامن  بوو.  پێشیانەوە  لە  پلەیەك  بە 

بە تەنیا خۆی مایەوە بۆ كێبڕكێكردن لەگەڵ عوسامن، بەاڵم ئەمجارەیان هەموو 

خەڵكی مەدینە روویان تێكرد لە پێناو گەڕانیان بەدوای پێشەوایەكدا. سیامكانی 

كەسێتی و ژیانی گشتی لەو سەردەمەدا وایانكرد عەلی ببێتە پیاوی هەرە گرنگی 

وێنایەكی  كە  كاتێك  داهاتوودا،  ماوەی  لە  نیشاندا.  بۆ  هاوسۆزییان  و  ئیسالم 

الیەنگرانی  )لەالی  شەكڵی  وێنایەكی  یان  شیعەكان(،  )لەالی  عەلی  سەپێرناوی 

خەالفەت  لە  عەلی  بنەڕەتی  مافی  گۆشەی  لە  كاتێك  درووستدەبێت،  عوسامن( 
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ئیسالمی  لە هەموو مێژووی خەالفەتی  بە وەرگرتنی خەالفەت  مافنەبوونی  یان 

دەڕوانرێت، یان لە گۆشەی پێشخۆی یان پێشخستنی بەسەر خەلیفەكانی تردا لێی 

دەڕوانرێت، بەاڵم دووبارە خوێندنەوەی ژیانی لە رێگەی تێڕوانینی میتامێژوویی 

پێغەمبەرایەتیەوە دەكرێت. كەواتا ئایا دەبێت لە مێژووی بەسەرهاتی پێغەمبەردا 

پلەی یەكەمی پێ بدرێت یان نا؟ 

ئایا عەلی یەكەمین كەسایەتی موسڵامن بوو یان نا؟ ئایا لە رووی 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 

بوارێك  پێچەوانەوە هیچ  بە  كردووە،  لە سەردەمی عەلی گوزەری  كە  مێژووەدا 

هەمووان  نەبووە.  فەزیلەتەكان  دەرب��ارەی  ئاوەها  تیۆری  توێژینەوەیەكی  بۆ 

هاوبەرامبەری  ركابەرێكی  النیكەم  گەورەیە،  سەحابەیەكی  عەلی  كە  دەیانزانی 

شەڕە  لە  بەجەرگی  و  ئازایەتی  بە  مانەوە،  شورادا  لە  كە  بووە  تر  سیانەی  ئەو 

گەورەكانی سەردەمی پێغەمبەرایەتی رابردوو نارساوە، هەروەها بە رەوشتبەرزی 

و دادپەروەری و ورەبەرزی ئیسالمی و زانینی شەرعی خوا ناوبانگی دەركردووە. 

بەاڵم سیفەتی عەلی وەكو كوڕی 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، بەاڵم بێئەوەی سیفەتێكی یەكالكەرەوە 

بێت. »ئەوەی زانیتان دەربارەی رابردووی و كۆچكردنی و خزمایەتی عەلی«وە، 

وێنا  ئەو  دڵسۆزییەكان.  دڵنیاكردنەوەی  بۆ  ڕوو  خرایە  كە  كورتكراوەیە  وێنا  ئەو 

یەككاتدا  لە  النیكەم  كە  سەردەم،  ئیسالمی  لە  یەكەمینە  بێگومان  ئەرێنیە،  زۆر 

ببووە بنەما بۆ شەرعیەتپێدان و ئەو واقیعەی كە هاتە ئاراوە بۆ وەرگرتنی پۆستی 

پیاوە  ئەو  بەهای  نە  بەاڵم  مەدینەییەكان.  پشتیوانی  بە  مەدینە  لە  خەالفەت 

لەو  ئەوەی  بۆ  بەسبوون  دانرا  خەلیفە  بە  تێیدا  كە  شوێنەی  ئەو  پیرۆزی  نە  و 

رۆژەدا ریزی ناحەز و نەیارانی ئەوەندە گەورە نەبێت تا ئاستی پێكهێنانی نیوەی 
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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. 

لە ماوەی ئەو چەند مانگە كەمەی دوای بەیعەتپێدانی، عەلی دوژمنی دیاریكراوی 

بەاڵم  دابوو،  ژێر خۆڵەمێشدا خۆی حەشار  لە  بێزاری  و  نیگەرانی  بەڵكو  نەبوو، 

لە  تایبەتی  بە  عەلی  نەبوو.  بوونی  ناڕەزایی  بزوتنەوەیەكی  هیچ  ئاشكرا  بە 

ویالیەتەكاندا، كە ناوەند و چەقی هێزو پیاوەكان و سامان بوون سەركەوتوو بوو 

لە بەدەستهێنانی متامنەی زۆرینە. بەرسە دابەشببوو لە بارەی ئەو هەڵوێستەی 

والیە  بەو  بەاڵم  بەر،  بگیرێتە  عوسامن  كوشتنی  بەرامبەر  لە  بوو  پێویست  كە 

تازەیەی كە عەلی بۆی ناردن رازی بوون ئەویش عوسامنی كوڕی حونەیف بوو، 

بەاڵم لە بەرامبەردا كوفە هەرچەندە بەیعەتی بە عەلی بەخشی، والیە تازەكەی 

رەتكردەوە و پەسەندی نەكرد، بەڵكو وابەستە بوو بە هێشتنەوەی والی تایبەتی 

خۆی )ئەبی موسای ئەشعەری( كە لە كاتی یاخیبوونی كوفە لە ساڵی 34ی كۆچیدا 

هەڵیانبژارد. هەروەها میرسیش دابەش ببوو، زۆرینەی میرسییەكان بە والی تازە 

رازی بوون، بەاڵم كۆمەڵێك لە نەیارە هەلپەرستەكان لە الیەنگرانی عوسامن كە 

و  نەجواڵن  بەاڵم  ناڕازیبوون،  دەكرد  عوسامنیان  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داوای 

هەڵوێستی وازهێنان )اعتزال(یان هەڵبژارد. هیچكام لە ویالیەتە ئیسالمییەكان لە 

نیگەرانی و بێزاری بەدەر نەبوون، نە لە قەیرانی ویژدان و نە لە شۆكی كوشتنی 

مانای  ئەوەش  نەدا،  بەیعەتیان  گڕوتینەوە  بە  ویالیەتەكان  لە  عوسامن. هیچكام 

وایە كە زۆرینەی ئوممەت روداوی كوشتنی خەلیفەیان سەركۆنە كردووە، بەاڵم 

بەئاگایی  یەكڕیزی  لە رێگەی  بكەن،  نێوانیان  یەكێتی  لە  پارێزگاری  هەوڵدەدەن 

لەپشت خەلیفەی نوێوە. هەڵوێستی زۆرینە دووسەرە بوو، لەالیەك ئامادە بوون 

ترەوە  لەالكەی  ئاستەش  بەو  تاعەت،  و  گوێڕایەڵی  رێگەی  لەسەر  رێكردن  بۆ 

پێیەی  بەو  دۆخەكە،  تەقینەوەی  و  دابەشبوون  بەرەو  رێكردن  بۆ  بوون  ئامادە 
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هەڵوێستەكە  روونی  بە  زۆر  شام،  لە  بەاڵم  لێبكەن.  داوایان  سەرۆكەكانیان  كە 

خەلیفە  لە سەردەمی  هەر  عەلی.  بە  بەیعەتپێدان  رەتكردنەوەی  لە  بوو  بریتی 

عومەرەوە، موعاویە والی شام بوو كە سەر بە بنەماڵەی ئومەویە، بەو پێیەش لە 

رێگەی رەچەڵەكی باوكیەوە ئەو هێڵەی كە بە راستی بەهەند وەردەگیرا، چونكە 

خزمی نزیكی عوسامن بوو. موعاویە زۆر بە توندی دەسەاڵتی بەسەر ویالیەتێكی 

شێوەیەكی  بە  سەپاندبوو،  جەنگاوەرەكانی  ژم��ارەی  بە  بەهێز  و  سەقامگیر 

شەخسیش پێوەی وابەستە ببوو. 

موعاویە گوێینەدا بەو فەرمانەی بۆی دەرچوو، بەڵكو دەستیكرد بە دەركردنی ئەو 

والیە تازەیەی كە عەلی ناردی. پاشان عەلی نێردراوێكی نارد بۆالی و داوای لێكرد 

بەبێ   دوایی  و  گرتی  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  موعاویە  بەاڵم  پێبدات،  بەیعەتی 

هیچ وەاڵمێكی ئەرێنی یان نەرێنی ئازادی كرد. لەو هەواڵ و بەسەرهاتانەی لەو 

سەردەمەی مێژووی رابردوو كە بۆمان گێڕدراوەتەوە ئەوە هەڵدەهێنجرێت، كە 

موعاویە بە تەنیا دانپێدانانی بە شەرعیەتی عەلی رەتنەكردۆتەوە، بەڵكو دەستیشی 

لە  بیرهێنانەوەی ستەمكاری  بە هاندانی خەڵك بۆ شەڕكردن لەگەڵی و  كردووە 

بە  پاڵ،  دەخرێتە  فێڵی  و  سەركێشی  و  مانۆڕ  چەندین  بۆیە  عوسامن،  كوشتنی 

تایبەتی لە مەدینە كە دەوترێت گوایا نێردراوێكی بە نامەیەكی سپیەوە ناردووە30، 

بڵندگۆی  لەسەر  كراسە خوێناوییەكەی عوسامنی  لە دیمەشق كە دەوترێت  یان 

مزگەوت داناوە و »هەموو رۆژێك شەست پیاوی ریش سپی پێ گریاندووە. 

لە راستیدا لەبەر ئەوەی كە موعاویە لەپێش كۆتاییهاتنی شەڕی )الجمل( داوای 

خوێنی عوسامنی نەكردووە، بۆیە ئاشكرایە كە دانی بە عەلیدا نەهێناوە و هەر 

جێی  كە  قەڵەم،  داوەتە  گەورە  تاوانێكی  وەكو  خەلیفەی  كوشتنی  سەرەتاوە  لە 

نێردەیەكی  موعاویە  الپەڕە211:   ،2 و  بەشی1  البالذري،   ،444-443 الپەڕەكانی  بەشی4،  الطربي،   -30
بە نامەیەكی سپیەوە رەوانەكرد، بەاڵم لە رووی ناوەرۆكەوە پڕی بوو لە مانا بۆ بێبەهاكردنی هەموو 
سیفەتێك لەو كەسەدا كە بۆی نێردرا. دوایئەوە خودی نێردراوەكە بەیانێكی سەرزارەكی هەڕەشەئامێزی 

راگەیاندووە. 
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تێوەگالوە.  ك��ارەدا  لەو  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  )عەلی(ش  نییە،  قبوڵكردن 

لێ   چاوی  و  پشتگوێخست  نوێی  خەلیفەی  لەسەرخۆییەوە  بەوپەڕی  موعاویە 

و  روون  دووبەرەكایەتی  كارێكی  بە  بوو  بەرامبەر  بابەتە  ئەو  بەاڵم  نوقاندبوو. 

بابەتە  لەو  شتێكی  بەاڵم  راشنەگەیەنرا،  بەڕوونی  ئەگەر  تەنانەت  راشكاوانە، 

و  ناوچەكان جگە موعاویە  و  دەڵێت: »خەڵكی ویالیەت  )البالذري(  بەدیدەكرا. 

خەڵكی شام و بەشێكی تایبەتی لە خەڵك نەبێت، بەیعەتیان دا بە عەلی«. بەاڵم 

)الطربي( باسی ئەوە دەكات كە بەیعەتپێدان بە عەلی بە تەواوەتی و رێكخراوی 

گشتی  بە  یان  پێداوە،  بەیعەتیان  ئوممەت  زۆرینەی  كە  پێیوایە  و  بەڕێوەچووە 

پێموایە  سەپاندووە.  ئیمپراتۆریەتدا  ناوچەكانی  هەموو  بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی 

ئەمە وەهم یان هەڵەیەكی مێژوونوسە پێشینەكانە، چونكە سەپاندنی دەسەاڵتی 

بەسەر هەرێمەكانی تردا، جگە لە شام الواز و هەر بەناو بووە. هەموو خەڵكەكە 

لە نێوانیشیاندا عەلی، لە ماوەی )3( مانگی دوای كوشتنەكە، لە باری چاوەڕوانی 

و سەنگەر لێكرتگرتنا بوون. ئێمە خەریكە باوەڕمان بەوە نییە كە سەیف دەیڵێت 

كە عەلی بڕیاریداوە یان بەنیاز بووە پەالماری شام بدات و بۆ ئەو مەبەستەش 

خەڵكی مەدینەی ئامادە كردووە، واتا چەند سەد كەسێك لە خۆبەخشان، یان كە 

دەڵێت فەرمانی بە والییەكانی لە میرس و كوفە و بەرسە كردووە تاكو جەنگاوەرانی 

ژێر فەرمانداری خۆیان ئامادە بكەن. خودی سەیف لەوە ئاگادارمان دەكات كە 

خەڵكی مەدینە لەو بابەتەدا جۆرێك لە هەڵوەستەكردن و نائامادەییان نیشانداوە، 

چونكە مرۆڤ هەروا بە ئاسانی خۆبەخشانە بەشداری لە شەڕی ئەهلیدا ناكات. 

و  بەرەنگاربوونەوە  بۆ  ئیسالم  ئوممەتی  كە  دەریدەخەن  دوایی  روداوەكانی 

شەڕكردن زۆر بە جۆش و خرۆش نەبووە، بەڵكو ئەو بابەتە پێویستی بە وتوێژی 

پێشوەخت و پرۆسەی چاالككردن یان دینامیكیەتی ناوخۆیی هەبووە. بەمجۆرە 

دەكرێت بڵێین، لە دوای )3( مانگ لە كوشتنی عوسامن بارودۆخەكە تەنیا بریتی 

سیستمێكی  عوسامن  چونكە  هەڵچوو،  و  ناسەقامگیر  هاوسەنگیەكی  لە  بووە 
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نۆژەنكردەوە كە لە دەسەاڵتی خەلیفایەتی ناهاوسەنگ و شڵەژاو دەچوو. راستی 

زۆرینە لەگەڵی بوون، بەاڵم بە جۆرێكی ناجێگیر و لەرزۆك. 

بارێكی كۆرپەلەییدا بوون، بەاڵم  لە  لە میرس هێشتا  ئەگەر الیەنگرانی عوسامن 

)موعاویە(یان  تارمایی  وێنای  مەترسیدارییەوە  بەوپەڕی  شام  لە  پێچەوانەوە  بە 

بەرپەرچدانەوە.  بێئەندازی  هێزێكی  خاوەن  و  خۆسەپێن  ساردە  پیاوە  دەكێشا، 

هەرگیز كاری كردن نەبوو كە كاروبارەكان بەو شێوەیە مبێننەوە، چونكە بە جۆرێك 

ساماڵەكەی  كە  بگرمێنێ  ئاسامنەدا  لەو  هەورەبروسكە  پێویستبوو  جۆرەكان  لە 

ساختە بوو. دۆخەكە پێویستی بە جووڵە یان لەرزینێكی دیاریكراو بوو. كار یان 

گرت،  سەرچاوەی  مەككەوە  لە  كە  پێغەمبەر  هاوسەری  )عائیشە(  كاردانەوەی 

داوای تۆڵەسەندنەوەی خوێنی عوسامنی دەكرد، ئەوەش هەڵگیرسێنەری یەكەمین 

فیتنە بوو: شەڕی )الجمل(. 

جموجووڵی عائیشە
موعاویەى كوڕی ئەبو سوفیان، خاوەنی سیفەتێكی شەرعی نەبوو تاكو بتوانێت 

ئیسالمی  بێرابردووی  والیەكی  تەنیا  بەڵكو  بكات،  دەستپێشخەریيەك  هەرجۆرە 

تاكو ئاستێكی پێویست وتاربێژ و قسەزان و خاوەن سەلیقە بوو، بۆ  بوو، بەاڵم 

ئەوەی بتوانێت هەر لە سەرەتاوە خۆی بكاتە زمانحاڵی هەموو ئەو خەڵكەی كە 

لە ئاست كوشتنی عوسامندا توشی شۆك ببوون. چەند سەركردەیەكی تریش لە 

گۆڕپانەكەدا هەبوون ئاستی نوێنەرایەتیيان زۆر لە موعاویە زیاتر بوو ئەوانەش 

لە  كاردانەوە  بۆ  دەستپێشخەری  كردەییەوە  رووی  لە  بوون.  هاوەاڵن  گەورە  لە 

تایبەتی  و  دەگمەن  شێوازێكی  بەاڵم  سەریهەڵدا،  نەكراوەوە  پێشبینی  الیەنێكی 

باوەڕداران«،  »دایكی  و  پێغەمبەر  هاوسەری  بوو،  عائیشەوە  لە  ئەویش  هەبوو 

كۆچبەران  دیارترین  لە  دوان  لەوەشدا  خودایی،  فەرمودەی  هەمان  گوێرەی  بە 
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زوبێرى  و  عوبێدوڵاڵ  كوڕی  تەڵحەى  عەلی:  نەیاری  و  هاوتا  دوو  پشتیوانیانكرد، 

كوڕی عەوام، كە پێكەوە لەگەڵ عائیشە سێكوچكەیەكی تەواوییان پێكهێنا قابیلی 

ناڕەزایەتی  بزووتنەوەی  دەستپێشخەری  عائیشە  دەوترێت  نەبوو.  هەڵوەشان 

كردووە، بەاڵم لەوانەیە لە توانایدا نەبووبێت هیچ كارێك بكات بەبێ  چوونە پاڵ 

ئەو دوو هاوەڵە و بەشداریكردنی كارایان لە جوواڵنەوەكەیدا. 

عائیشە بە مەبەستی ئەنجامدانی حەج لە مەدینەوە بەرەو مەككە بەڕێكەوت، 

لە دوای  بۆیە  بەرەو خراپی دەچوو،  زیاتر  پایتەخت  لە  كاتێكدا كە دۆخەكە  لە 

كوشتنی عوسامن و هەڵبژاردنی عەلی پێی باشرتبوو لە مەككە مبێنێتەوە. هەر

زوو دەستیكرد بە بانگەشەیەكی چاالكانە بۆ سەركۆنەكردنی ستەمكاری كوشتنی 

عوسامن، لەوەشدا والی مەككە )عەبدوڵاڵى كوڕی عامر ئەلحەزرەمی( یارمەتیدەدا 

كاتەشدا  لەو  داینابوو،  پۆستەدا  لەو  عوسامن  خەلیفە  كە  لێدەكرد،  پشتیوانی  و 

لەژێر  ئاشكرایە كە خەڵكی مەككە  بوو. شتێكی  بەردەوام  پۆستەكەی  لە  هێشتا 

كاریگەری پێگەی عائیشەدا بەیعەتیان بە عەلی نەدا، بەو هۆیەشەوە لە دەرەوەی 

دەسەاڵتەكەیدا مایەوە. ئایا ئەو بابەتانە كامانەن كە عائیشە تەرحیكردن و پاشان 

گۆڕان بۆ بەرنامەیەكی راستەقینە و پاساوئامێز بۆ دابەشبوون و شەڕی ئەهلی؟ 

تااڵنچیان  و  ویالیەتەكان  گێرەشێوێنەكانی  دەستى  كەوتۆتە  مەدینە  دەیوت  ئەو 

ئەو  بوو،  لەژێر هەڕەشەدا  و كۆیلە هەاڵتووەكان. سیستمی كۆمەاڵیەتی گشتی 

لە  كە  بوون  ئەوانە  رێكخراو دەرچوبوون،  بازنەی كۆمەڵگەی  لە  كە  خەڵكانەش 

دوای بەدەستهێنانی بەڵێنی عوسامن بە پاشگەزبوونەوە و وازهێنان لە سیاسەتی 

پێشووی، تاوانی كوشتنەكەیان ئەنجامدا. بۆیە هیچ پاساوێكیان نییە، هیچ شتێك 

نابێتە پاساوی ئەو كردەوە دوژمنكارەیان: »خوێنی حەرامكراوییان رشت و واڵتی 

حەرامكراوییان بۆ خۆیان حەاڵڵ كردو سامانی حەرامیيان بردو لە مانگی حەرامدا، 

واتا )مانگی حەج(دا خوێنڕشتنیان حەاڵڵكرد«. كەواتا بیرۆكەی كوشتنی عوسامن 

بنەمای هەموو  بیرۆكەیەی كە دەبێتە  ئەو  بە ستەملێكراوی بەرجەستە دەبێت، 
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داواكارییەكان بۆ بەرژەوەندی عوسامن، چ لەالیەن عائیشە یان لەالیەن موعاویە 

لە داهاتوودا، یان لەالیەن الیەنگرانی عوسامن لە میرس. ئەوە تەواو بنەمایەكی 

ئیسالمی و قورئانیيە. 

داوای  خ��ودا  شەرعی  بەگوێرەی  موسڵامنێك،  وەك  عائیشە،  پێیەش  ب��ەو 

پەردەكەی  كە  بوو  كەس  یەكەم  ئەو  دەكات.  عوسامن  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی 

بانگەوازێكی  ئەوە  كرد.  ئیسالمی  ویژدانی  ئاراستەی  بانگەوازەی  ئەو  و  دڕاند 

مەعنەوی/ ئەخالقی بوو یان ئەو ویستی بەو شێوەیە بێت، بەڵكو بانگەوازێكی 

سیاسی نەبوو تەنیا لە پلەی دووەمدا نەبێت، چونكە نەمری ئیسالم لەو رێگەیەوە 

نەبێت راست و رێكنابێتەوە، بەڵكو سیاسی بوو چونكە نكۆڵی لە شەرعیەتبوونی 

عەلی دەكرد، بەاڵم ئەو بابەتە بە ئاشكرا نەخرایە ڕوو، بۆیە كارەكەی عائیشە وەك 

پیالنگێڕی یان وەك شۆڕشكردن بەسەر عەلیدا دەرناكەوێت، بەڵكو وەك دەربڕین 

لە داواكردنی حەق و دادپەروەری دەركەوت. ئەمكارە بەرامبەر بكوژانی عوسامن 

لێپێچینەوە و راوەدونان و سزادانیان. بە دڵنیاییەوە  ئاراستە كرا بۆ داواكردن بە 

خەلیفە یەكەمین كەس و باشرتینی خەڵك بوو بەو كارە هەستێت، بەاڵم هەموو 

موسڵامنێك دەتوانێت داوای جێبەجێكردنی شەریعەتی خودا بكات و لە پێناویدا 

كار بكات. 

بەرپرسیارێتیەوە  ئەو  ئەنجامی  لە  ب��اوەڕداران(،  )دایكی  عائیشە  راستیدا  لە 

بە  رێگەی  پێكدەهێنن  ئیسالم  ئوممەتی  كۆمەڵی  كە  رۆڵەكانیدا  بەرامبەر  لە 

خۆیدا. ئەو متامنەیان پێدەكات، ئاخاوتنیيان لەگەڵ دەكات، بۆیە دەستیكرد بە 

جوواڵندنیان بۆ ئەوەی تاقمێكی كەم لە سەرلێشێواوە بكوژەكان لەناو ریزەكانیان 

وەدەرنێن. راستە پاڵنەرە كەسییەكان بە نهێنی رێگەیان بۆ خۆشكرد رۆڵی خۆی 

بگێرێت: خواستی هێز، ویستی پێشكەوتن بۆ ریزی یەكەم، رقلێبوونی لە عەلی 

بەهۆی روداوێكی دراماتیكی كۆنی رابردوو، واتا كێشەی )االفك(، بەاڵم لێكدانەوە 

و حساباتەكان، خواست و ئامانج، ئارەزووی سیاسی، بێگومان هەموو ئەمانە لە 
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ناخی سەرجەم ئەنجامدەران و نوێنەرانی فیتنە ئامادەگیان هەبوو، جگە لەوانەی 

كوڕی  سەعدی  وەكو  هەڵبژارد،  وازهێنانیان  و  كشانەوە  یان  دووركەوتنەوە  كە 

ئەبی وەقاس. بەاڵم ئێمە ناتوانین بوونی راستگۆییەكی سەرەتایی لەالی عائیشە بۆ 

یاخیبوون لە دژی ئەوەی كە ناكرێت لێی ببورێت و قبوڵی بكات، بەدوور بزانین، 

هەروەها لە رووی سەرقاڵبوونی بە دووبارە پێكەوەنانەوەی جەستەی ئوممەتی 

جەوهەری  )ئەمەیە  پێكهاتنەوە  و  چاكسازیكردن  بۆ  خواستی  و  هەڵوەشاوە 

بابەتيیانەی ئەو چاكسازییەی كە لە بەرسە پەرەی پێدا(. بزوتنەوەیەكی كاردانەوەی 

لە  بینیامن، پێشبینیكراو و چاوەڕوانكراو بوو. كاردانەوەكە  لەمشێوەیە هەروەك 

كەشێكی گوشارئامێزدا لە دوای كوشتنی عوسامن خۆی وێنا كرد. 

كاری عائیشە لە سەرەتادا جگە لە بانگەشەیەكی نیوە نهێنی شتێكی دیكە نەبوو، 

بەاڵم هەرزوو بووە جەمسەرێك بۆ كێشكردنی هەموو ئەوانەی كە لە دژی روداوی 

ئومەوی،  بنەماڵەی  ئەندامانی  تایبەتیش  بە شێوەیەكی  بوون،  كوشتنی عوسامن 

ئەوانەی  هەموو  هەروەها  بەرسە،  پێشووی  والی  عامر،  كوڕی  عەبدوڵاڵی  وەك 

عامری  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بوون، وەك  بەوەفا  یادەوەری خەلیفە عوسامن  بۆ  كە 

حەزرەمی والی مەككە و والی پێشووی یەمەن )یەعال كوڕی مونیە(. ئەم سێ  كەسە 

رۆڵێكی گرنگیيان گێڕاوە لە پشتیوانیكردنی دارایی كارەكانی عائیشە. بەاڵم تاكو 

تەڵحە و زوبێر لە مانگی رەبیعی یەكەمی ساڵی 36ی كۆچی نەهاتن، واتا سێ  یان 

چوار مانگ لە دوای كوشتنی عوسامن، بزووتنەوەكە شێوازی پرۆژەی وەرنەگرت. 

سەرەڕای ئەوەی كە عائیشە پێشەنگ و روحی مەسەلەكە بوو، بەاڵم بە تەنیا خۆی 

نەیدەتوانی بە كارێكی ئاوەها فراوان و پڕ پێویستی و داواكاری هەڵسێت، بەڵكو 

پرۆژەكەيدا  لە  بەشداریكردنیان  و  هاوەڵەكان  گەورەى  پشتیوانی  بە  پێویستی 

هەبوو. تەڵحە و زوبێر كە لەو كاتەدا هەردووكیان لە مەدینە بوون، هیچی تریيان 

نەكرد جگە لە چوونە پاڵ بزووتنەوەیەك كە دەستیپێكردبوو، بەشداریكردنیشيان 

قورسایی خۆی هەبوو، چونكە دوو هاوەڵی دیارو كاریگەر و ركابەری عەلی بوون. 
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ئیرت لێرە بەدواوە، رەوتی داواكارییەكان لەالیەن سێكوچكەیەكەوە سەركردایەتی 

لەگەڵ  بوو  تواناشیدا  لە  كردبوو،  تەواو  سازو  شێوە خۆی  باشرتین  بە  كە  دەكرا 

بەردەوامی  بە  عائیشە  بەاڵم  بكات،  هاوسەنگ  خۆی  عەلی  پێگەی  و  هەیبەت 

لەوەش خاوەنی دەسەاڵتێكی  داواكارییەوە قسەی دەكرد، جگە  ناوی روحی  بە 

داوەریكردن و قورساییەكی مەعنەوی بێهاوتا بوو. بەاڵم دوو هاوەڵەكە )تەڵحە و 

زوبێر( دەیانتوانی رابەرایەتی جەنگاوەرەكان و رێكخستنی كاروباری شەڕ بكەن، 

خۆشیان بۆ خەالفەت بپاڵێون. ئەوەندە بۆ ئەو سێ  كەسە بەسبوو لە هەر شوێنێك 

بێنە بەرچاوی باوەڕداران دەیانتوانی بیانخرۆشێنن، وەك موگناتیس بەالی خۆیاندا 

هێزێكی  ببنە  خێرا  بە شێوەیەكی  و  بیانبزوێنن  ناخەوە  لە  و  بكەن  پەلكێشیيان 

گورزوەشێن. 

ئەوە چۆن رویدا كە عەلی رێگەی بە تەڵحە و زوبێر داوە تاكو مەدینە بەرەو مەككە 

جێبهێڵن، هەرچەندە ئاستی ئەو مەترسیيەی دەزانی كە لە بەرامبەر شەرعیەتە 

تا ئاستێك كە هەردووكیان لە هەموو  لێیان چاوەڕواندەكرا،  تازەهەڵكەوتوەكەی 

كردبێت  عەلی  لە  داوایان  پێدەچێت  بوون؟  بەیعەتپێدانی  دژی  لە  زیاتر  خەڵك 

مۆڵەتیان بدات بۆ ئەنجامدانی عەمرە، ئەویش باوەڕی پێكردوون. ئایا دەكرێت 

باوەڕ بەوە بكەین كە عەلی ئاگای لە هیچ شتێك نەبووە سەبارەت بەو هەڵمەتەی 

كە عائیشە ئامادەی كرد، چونكە بە نهێنی چاالكیيەكانی ئەنجامدەدا؟ ئایا خەلیفە 

بە باشی ئاگای لە كاروبارەكان نەبووە یاخود هیچ گرنگی نەداوە بەوەی كە لە 

مەككە دەگوزەرا، لەبەر ئەوەی كە چاوی لەسەر ویالیەتەكان دەرەوەی دورگەی 

عەرەبی بوو، كە ناوەندی هێزو دارایی بوون؟ 

بە  بەیعەتیيان  زوبێر  و  تەڵحە  كە  ئەوەیە  نەچێت،  لەبیرمان  پێویستە  ئەوەی 

عەلی دابوو، خودی بەیعەتیش لە لۆژیكی سیستمی عەرەبی/ئیسالمیدا و روحی 

موسڵامنانەوە  بە  خەلیفەی  پتەو  زۆر  جۆرێكی  بە  كە  ئەوەیە  سەردەمەكەدا، 

زۆر  ئەبوبەكر  خەلیفە  بە  بەیعەتپێدانی  لەپێش  عەلی  خودی  دەبەستەوە. 
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هەڵوەستەی كرد و پەلەی نەكرد. لە نەریتی شیعەكانی داهاتوودا هاتووە كە عەلی 

ناچاركراوە بەیعەتی پێبدات، بەاڵم دوایئەوەی بەیعەتی داوەتێ  ئیرت پابەند بووە 

نەبوو  چاوەڕوانكراو  شتێكی  عەلی  تێڕوانینی  بە  كردەوەكانی.  گوتارو  بەڵێن،  بە 

هەڵبگەڕێنەوە.  و  ببنەوە  لێیپاشگەز  و  پێشێلبكەن  بەیعەتپێدانیان  هاوەاڵن  كە 

و  شكاند  بەڵێنەكەیان  ئەوانەی  واتا  دان،  بەسەردا  )بەڵێنشكێنان(ی  ناوی  عەلی 

تەواوەتی  بە  ئەمە  دەبەخشێت.  بەیعەت  مانای  لێرەدا  كە  دەكات،  پابەندییان 

نیشانی دەدات كە عەلی لەو بڕوایەدا نەبووە ئەو كارە بكەن، بۆیە پێویستە لەو 

بارەیەوە بۆ لێكدانەوەی كاری عەلی بگەڕێین، ئەگینا بە كارێكی سیاسی، كارێكی 

وێڵ و الدەرانە دەدرێتە قەڵەم، كە هیچ لێكدانەوەیەكی نییە. 

بە گەیشتنی تەڵحە و زوبێر هەرزوو كێرڤی روداوەكانی خێراتر كرد و سەرەداوەكانی 

دەكردن  الیەنگرییان  ئەوانەی  و  سێكوچكەكە  یەكسەر  گرێدا.  پێكەوە  كارەكەی 

بڕیارییاندا بگوازنەوە بۆ بەرسە، كە یەكێك بوو لە ویالیەتە گەورەكان، سەرەڕای 

بەیعەتپێدانی خەڵكەكەی بە عەلی هاوسۆزیەكی دیاریكراوی بەرامبەر عوسامن 

بەرسە  پێشووی  ئومەویەكەی  والیە  كە  ئەوەبوو  تریش  هۆكارێكی  هەبوو، 

)عەبدوڵاڵی كوڕی عامر(، كە لەو شارەدا پارێزگاری لە دۆستایەتی و پەیوەندییەكانی 

كوشتنی  پرسی  دەربارەی  بەرسە  كە خەڵكی  بوو  ئاشكرا  بۆیان  ئەوان  كردبوو31. 

عوسامن دابەشببوون و پێیانوابوو ئەو والیە تازەیەی كە عەلی بۆ بەرسە دایناوە، 

ناتوانێت پێگەیەكی یەكسان لەگەڵ پێگەی ئەبی موسا لە كوفە بەدەستبێنێت، كە 

لەسەرووی ئەوەشەوە لەژێر هەژمونی قورئانخوێنەكاندا بوو. بڕیارەكەی عائیشە 

و تەڵحە و زوبێر بەرپرسیار بوو لە گواستنەوەی خودی خەالفەت بۆ دەرەوەی 

ویالیەتەكاندا  لە  سیاسی  كاری  گشتی  شێوەیەكی  بە  عەرەب.  دورگەی  بازنەی 

چڕببۆوە كە لە ئەنجامی ئەوەشدا ببوونە خاوەنی ناوەندێتی شایستە و قورسایی 

بینی.  بەخۆوە  خوراسان  بەرەو  گەورەی  فراوانبوونی  عوسامندا  خەالفەتی  سەردەمی  لە  بەرسە   -31
سەبارەت بە رۆڵی ئینب عامر لە هەڵبژاردنی پێگەی بەرسەدا، بڕوانە: الطربی، بەشی4، الپەڕە450. أنساب، 

بەشی2، الپەڕە 222.
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سەربازی و مرۆیی خۆیان. ئەوە پێشكەوتنێكی رسوشتی بوو، بەاڵم ئەوەی پەلەی 

تێدا كردو چاالكی كرد لۆژیكی فیتنە نەفرەتیەكە بوو. 

كاتێكدا  لە  دەمێنێتەوە  قوڵ  مانایەكی  و  گ��ەورە  ئاماژەیەكی  وەكو  ئ��ەوەی 

پشتبەسنت  بە  دەستیكرد  بنەڕەتدا  لە  تەنیا  بۆیە  بوو،  ئیسالمی  سەركردایەتیەكە 

لە مۆڵگە جەنگیيە  یەكێك  بە  ئاستەی چارەنوسی خۆی  ئەو  تا  بە هێزی چەك  

گەورەكانەوە دەبەستەوە كە ببووە جومگەگەلی جەستەی ئیسالمی: بەرسە، كوفە، 

بیری خۆمان كە ئەو قورئانخوێنانەی  بیهێنینەوە  پێویستە  لەگەڵ ئەمەشدا  شام. 

خانەی  لە  دەبوو  پێیەش  بەو  قۆستەوە،  هێز  بەكارهێنانی  بۆ  دەرفەتەیان  ئەو 

پاڵ  دەچنە  ویالیەتەكان  لە  تریش  خەڵكانی  كە  پێشبینیبكرایا،  كاردانەوەدا 

ئامادەسازی جەنگیی، تەنانەت خودی خەلیفەش پەنای بۆ دەبات تاوەكو لەگەڵ 

نەیارەكانیدا بجەنگێت و بەربەرەكانێیان لەگەڵدا بكات. 

دەستبەسەرداگرتنی بەرسە
بچوكدا  یەكەیەكی سەربازی  شێوەی  لە  هاوكارەكەی  دوو  و  عائیشە  گروپەكەی 

پێش  زۆر  ئ��ەوان  ك��ەس،  ه��ەزار  تەنها  دەگەیشتە  ژمارەیان  كە  گردبوونەوە 

بارودۆخەكاندا  هەموو  لە  عەلی  هەرچەندە  كەوتن،  عەلی  هۆشداریەكەی 

بە  ئەوانە  بكات،  ئامادە  دژییان  لە  جەنگان  بۆ  سەرباز   )700( تەنیا  دەیتوانی 

تایبەىت لە پشتیوانەكان و قورئانخوێنانی كوفە پێكهاتبوون. سوپای هەردووالیان 

رەمزی بوو، بەو ئاستەش روون بوو كە شەڕەكە لەسەر خاكی عێراق دەكرێت، 

كە خودی عائیشە هەڵیبژارد. عائیشە و دوو هاوكارەكەی گەیشتنە دەروازەكانی 

سەرۆك  لەگەڵ  نهێنی  دانوستانی  و  پەیوەندیكردن  بە  دەستیكرد  لەوێ   بەرسە، 

خۆیدا  قەزیيەكەی  بۆالی  پیاوەكان  هەوڵیدەدا  نارد،  نێردراوەكانی  خێڵەكاندا، 

رابكێشێت و لە ناوخۆوە سیستمی دەسەاڵت تێكبدات و ویژدانەكان جۆشبدات. 

حەزرەتی عائیشە وەكو تەڵحە و زوبێر خاوەنی دوو خەسڵەتی گەورە بوو: بڵندی 
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هەرسێكیان  بێئەندازەی  دەسەاڵتە  و  پێگە  ئەو  لێدەكرد،  بەرگرییان  پرسەی  ئەو 

لەسەر دەروونی خەڵك هەیانبوو. ئەوان نوێنەرایەتی شەرعیەتێكی دانەمەزراوییان 

بۆ  بوون  رێگەپێدراو  شیاوو  چونكە  بوو،  مەعنەوی  شەرعیەتێكی  بەاڵم  دەكرد، 

قسەكردن بە ناوی ئیسالمەوە، ئەركی موسڵامنانیش گوێڕایەڵی كردنیان بوو. تەنیا 

 )60( بە  پاڵپشتكراو  لە ویالیەتێكی  لەوێ  چیبكەن،  بە هەزار كەسەوە هاتبوون 

هەزار شمشێر، كە بە شێوەیەكی شەرعی بەیعەتیيان بە ئەمیری باوەڕداران دابوو؟ 

هاتبوون سەرنجی ویالیەتەكان رابكێشن و داوای یارمەتی لەو بەشەی ئوممەتی 

ئیسالمی بكەن بۆ پاڵپشتیكردنی دادپەروەری و سزادانی بكوژانی عوسامن بەپێی 

شەرع. لەو وتارەدا كە بە تایبەتی لە بەرسە باڵوكرایەوە، لە هیچ ساتێكدا باسی 

تەڵحە  بۆ  خەالفەت  پۆستی  داوای  نەكراوە،  عەلی  لەگەڵ  شەڕكردن  بیرۆكەی 

بە پرۆژەی الدانی و گۆڕینی  یان زوبێر نەكراوە32. مەسەلەكە پەیوەندی هەبوو 

هاوسۆزی شارێك لە پێناو ئارەزوو یان ناحەزییەكاندا. با گوێ لە عائیشە بگرین 

كاتێك قسە لەگەڵ ئەو نێردراوانەدا دەكات كە والی بەرسە عوسامنی كوڕی حونەیف 

ناردبوونی، كە عەلی داینابوو. ئەو باسی بابەتەكانی موژدەپێدان و بانگەوازی لە 

مەككە دەكات، بۆی روونكردنەوە، ستایشی كردن، تا ئاستێكی بااڵ پێگەكەی بەرز 

دەكردەوە و دەیگوت: »فیتنەچییەكان لە خەڵكی ویالیەتەكان و ناكۆكی لە نێوان 

هەڵگیرساندووە  )د.خ(  خودا  پێغەمبەری  حەرەمی  دژی  لە  شەڕییان  خێڵەكان 

پێغەمبەرەكەیان  و  خودا  نەفرەتی  بۆیە  كردووە،  بەرپا  تێدا  زۆرییان  روداوی  و 

بۆ خۆیان شایستە كردووە، لەگەڵئەوەی كە پێشەوای موسڵامنانیان بە ناحەق و 

ماڵ  رشتویانە،  و  خۆیان حەاڵڵكردووە  بۆ  حەرامیيان  خوێنی  كوشتوە،  عوزر  بێ  

و سامانی حەرامیيان بەتااڵن بردووە، واڵتی پیرۆز و مانگی حەرامیان بۆ خۆیان 

حەاڵڵكردووە«. 

32- البالذري، أنساب، بەشی 1و2، الپەڕەكانی 224-225: چەمكی شورا دەخرێتە ناو بەرنامەی عائیشە و 
هەردوو هاوپشتیوانەكەی تەڵحە و زوبێر.
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بۆ ئەوەی الیەنگیری بیروڕاكانی بكرێت و پشت بە فەرمودەی خودا ببەستێت، 

كار  دەكات  باوەڕداران  لە  داوا  كە  قورئان  ئایەتێكی  بە خوێندنەوەی  دەستیكرد 

لەسەر چاكە و راستگۆیی بكەن و چاكسازی لەنێوان خەڵكدا بكەن. پاشان كۆتایی 

بە قسەكانی هێنا و وتی: »وەكئەوەی خودای گەورە و پێغەمبەر )د.خ( فەرمانیان 

پێكردووە بە گەورە و بچوك و نێرو مێ  هەڵدەستین بە چاكسازیكردن، ئەمەیە 

كاری ئێمە بۆ هەر چاكەیەك كە فەرمانتان پێدەكەین، هەروەها بۆ هەر خراپەیەك 

كە پێتان دەڵێین خۆتانی لێ بەدوور بگرن و هانتان دەدەین بۆ گۆڕینی«. لێرەدا 

بە كوشتنی  پەیوەندی  تەنیا  فراوانە، مەسەلەكە  رووبەری سەركۆنەكردنەكە زۆر 

خەلیفەوە نییە، بەڵكو پەیوەندی هەیە بە كۆی دۆخی پاشاگەردانی و ئەو تاوانەی 

ئیسالمدا حەرامكراو  لە  كە  ئەو شتانەی  پێشێلكردنی هەموو  داوە:  كە دەورەی 

و پیرۆزن، لەگەڵ توندوتیژی نواندن و زیانگەیاندن بە خەڵكی مەدینە. دەبێت 

ئەو هەموو چەوتی و الدانە گەورە و فرەچەشنە چاكسازی تیا بكرێت. چەمكی 

دەگرێتەخۆ:  تریش  بابەتی  و  بوار  زۆرێك  و  ئەمانە  هەموو  قورئانی  چاكسازی 

كاری چاكەكردن، ناوبژیوانی لە نێوان دوو تائیفە، دووبارە بونیاتنانەوە. عائیشە 

خواستەكانی لە داوایەكی زۆر سادەدا قەتیس نەكرد )تۆڵەسەندنەوەی عوسامن(، 

بەڵكو لەوە بااڵتری دەڕوانی: پێكهاتنەوەی ئوممەت لەگەڵ خۆی و فەرمانەكانی 

ناوی،  بۆ  كردووە  دزەی  كە  شەڕەی  ئەو  لەناوبردنی  رێگەی  لە  گەورە،  خودای 

هەروەها لە رێگەی پڕكردنەوەی درز و كەلێنەكان لە ناوخۆی ئوممەتدا. چۆن؟ 

»بە داواكردنی خوێنی عوسامن«. 

ئەوەی  نەكراوە.  )تۆڵەسەندنەوە(  وشەی  باسی  ئیسالميدا  پێشووی  روانگەی  لە 

لێرەدا داواكراوە ئەنجامبدرێت كارێكی دادوەرانەیە كە خودا دەیخوازێت. قورئان 

دەفەرموێت »النفس بالنفس« واتە لە شەریعەتی ئیسالمدا بە بەدیهێنانی حوكمی 

دادپەروەری و جێبەجێكردنی شەرعی خودا هاتووە. تەڵحە و زوبێر بەڵێنیاندا بە 

داوای  عوسامن  خوێنی  بە  سەبارەت  بۆیە  تایبەتكردنی،  و  بابەتەكە  دەرخستنی 
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چاكسازییان كرد، سەرەڕای ئەوەی بەیعەتپێدانی ئەوان بە عەلی بەزۆر بوو، بەاڵم 

نێوان ئەوان و  بێتو چارەسەری كێشەی  نكۆڵیان لە كاری عەلی نەدەكرد ئەگەر 

بكوژەكان بكات، بەو پێیەش ئامانجی بەرچاو بریتی بوو لە لێپێچینەوە لە بكوژانی 

عوسامن و كوشتنیان لە هەر شوێنێك بن، سەرەتاش لە بەرسەوە. 

بۆ  بێت  دڵسۆزی  پابەندى  بڕیاریدا  حونەیف(  كوڕی  )عوسامنی  بەرسە  والی 

لە  و  سەرباز  كرانە  ئامادەباشی  ئەوپەڕی  تا  خەڵكی  مەبەستەش  ئەو  بۆ  عەلی، 

ناو  بچنە  بە هێزی چەك  عائیشە  نەدا جەماعەتی  رێگەی  و  كۆبوونەوە  دەوری 

جەماعەتی  وەستا،  )املربد(  ناوچەی  لە  پیاوەكانی  لەگەڵ  عوسامن  شارەكەوە. 

بەرسە  خەڵكی  لە  هەندێك  روبەڕوبوونەوە.  بۆ  بوون  بەرامبەرییان  لە  عائیشە 

چوونە پاڵ عائیشە، چونكە والی زۆر دوور بوو لەوەی كە بتوانێت هەموو خەڵك 

گەورەكانی  خێڵە  سەرۆك  هەروەها  بكات،  ئامادە  خۆیدا  سوپاكەی  ریزی  لە 

شێوەیەش  بەو  وازییانهێنا.  و  دووركەوتنەوە  عبدالقیس  تەمیم،  بەكر،  وەك: 

رویدا،  هەردووال  لە  پیاوێك  هەزار  چەند  نێوان  لە  ئاسایی  روبەڕوبوونەوەیەكی 

هەرچەندە هێشتا روبەڕوبوونەوەكەیان ئاشتیانە و وتارئامێز بوو، بەاڵم لە رێگەی 

شڵەژان و تێكچوون و جموجووڵی جەماوەرییەوە زیاتر تەشەنەی دەكرد. خەڵك 

قسەكردن،  بە  دەستیكرد  تەڵحە  سەرەتاش  بوون،  پاساوەكان  بەڵگەو  گوێڕایەڵی 

باسی بابەتی دەستدرێژیكردن بۆ سەر عوسامنی كوڕی عەفان و خاكی پیرۆز كرد، 

بەو شێوەیە ئابڕوچوونی تاوانكارى و گوناه گەورە بوو، »داوای خوێنی عوسامن«ی 

دەسەاڵتەكەی.  و  خودا  دینی  بۆ  شانازیيە  ئەوە  كە  روونكردەوە  بۆیانی  دەكرد، 

لە  تەنیا  چاكسازیكردن  كوژراو،  بەناهەق  خەلیفەی  خوێنی  بە  سەبارەت  بەاڵم 

رێگەی جێبەجێكردنی شەرعی خوداوە نەبێت بەدینایەت. 

بەپێی مەرجەعی ئیسالمی، لەبەر ئەوەی خودا فەرمانی بە كوشتنەوەی هەموو 

بكوژێك كردووە، ئەوەش بۆ خۆی ئەركێكە بەپێی قورئان لەسەر هەموو موسڵامنێك 

دادپەروەری  حوكمی  رێگەی  لە  ئوممەت  كەواتا  سیاسیشە،  ئەركێكی  و  واجبە 
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هەر  بەدەستدەهێنێتەوە،  خۆی  دەسەاڵتی  و  پتەوی  هێزو  )القصاص(ەوە 

ئیسالمیش دیسپلین و سیستم و موڵكی جیهانی پێبەخشیوە. بەاڵم ئەگەر خەڵك 

زاتی ئەوە بكەن هەر كاتێك تۆمەتێكی ئاراستە بكەن پێشەواكەیان بكوژن، بەو 

)املربد( كۆبوونەوەیەی  لەو  عائیشە  ئیسالمی هەڵدەوەشێت.  شێوەیە سیستمی 

بابەتەكانی  و  زاڵكرد  ئامادەبواندا  غەڵبەغەڵبی  بەسەر  دەنگی  و  قسەیكرد  دا 

پێشووی باسكردەوە و رایگەیاند: »بكوژان مافی تۆبەشیان لە عوسامن زەوتكرد، 

پاشان دەستدرێژییان كردە سەری وەك سەرەتایەك بۆ گەیشنت بە كوشتنی«. ئەو 

والی  لەگەڵ  سەربازانەی  لەو  بەشێك  كرد.  خۆیان  كاری  یەكسەر  قسەیە  چەند 

پاڵ هێزەكانی عائیشە، روبەڕوبوونەوەكە رویدا  پاشەكشەیان كرد، چوونە  بوون 

و لە بەرژەوەندی والیدا نەبوو. لە رۆژی دواییشدا گۆڕا بۆ روبەڕوبوونەوەیەكی 

چەكداری، نەك لە )املربد(، بەڵكو لە یەكێك لە گۆڕەپانە گەورەكانی دەوروبەری 

شەڕێكی  دەك��را.  درووس��ت  تیا  ال��رزق(ی  )دار  كە  شوێنەی  ئەو  روی��دا،  بەرسە 

راستەقینەی بە دیسپلین بەرپا بوو، كوژراو و برینداری لێكەوەتەوە، بە تایبەتی 

رێكەوتن  بۆ  فۆرمێك  و  راگەیەنرا  ئاگربەستێك  پاشان  والی.  هێزەكانی  لەناو 

دۆزرایەوە، كە پەیوەندیدار بوو بە رەوانەكردنی نێردراوێك بۆ مەدینە بە مەبەستی 

لێكۆڵینەوە لەوەی كە ئایا بە راستی تەڵحە و زوبێر هەروەكو خۆیان دەڵێن بەزۆر 

و ناچاركردن بەیعەتیان بە عەلی داوە. ئەگەر بێتو ئەو بابەتە راست بێت، والی 

تەنیا ئەوەندەی لەسەرە گۆڕەپانەكەیان بۆ چۆڵبكات، بەاڵم ئەگەر راست نەبێت 

پێویستە لەسەرییان بڕۆن و دووربكەونەوە. 

تر  زەمینەیەكی  سەر  بۆ  برا  و  گوێزرایەوە  خۆیدا  شوێنی  لە  كێشەكە  بەمجۆرە 

نادروستی  یان  دروستی  گوێڕایەڵیكردنی.  واجبی  و  دەسەاڵتی شەرعی  بواری  لە 

چونكە  نییە،  گرنگ  زوبێر  و  تەڵحە  عائیشە،  سێكوچكە:  پڕوپاگەندەكانی 

هاوكێشەیەكی تر لە مەسەلەكەدا هەیە كە ئەولەویەتی گەورەی هەیە: بەیعەتدان 

بە ئەمربی باوەڕداران وەك بناغەی یەكێتی و سیستمی ئوممەتی ئیسالمی. ئەگەر 
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بێتو تەڵحە و زوبێر بە خواستی خۆیان بەیعەتیيان دابێت، ئەوا لەو كارەیاندا بۆ 

جیابوونەوە كەس دوایان نەدەكەوت. بە شێوەیەكی گشتی، عەلی بە بەردەوامی 

بۆیە  دیاریكردووە،  خۆی  شەرعیەتی  زەمینی  لەسەر  تایبەت  خۆی  هەڵوێستی 

لەسەر ئەوانەی كە بەیعەتیيان پێدابوو پێویستە رێز لەو متامنەیان بگرن، لەسەر 

ئەگینا  پێبدەن،  بەیعەتی  پێویستبوو  پێنەدابوو  بەیعەتیيان  هێشتا  كە  ئەوانەش 

هیچ  نابێت  لۆژیكەوە:  ئەو  خرانە  زوبێر  و  تەڵحە  دەدرێنەوە.  وەاڵم  شەڕ  بە 

و  دووبەرەكی  هیچ  لەگەڵ  سازش  بێنێت،  خەلیفە  دەسەاڵتی  بە  زەفەر  شتێك 

دابەشبوونێك ناكرێت، بۆیە ئەوانە قابیلی ئەوەن چونكە داوای خوێنی عوسامن 

بەیعەتی  بە زەبری هێزی شمشێر  نانێن، كە  دەكەن. دان بە شەرعیەتی عەلیدا 

كاتی  لە  داهاتوودا،  لە  هەڵوەشاوەیە.  و  نادرووست  بەیعەتێكی  بۆیە  پێدان، 

ناچاركرا  عەلی  خودی  )صفین(،  شەڕی  لە  داوەریكردن  بەڵێننامەی  نوسینەوەی 

»ئەگەر  پێیانگوت:  نەیارەكانی  بێت،  باوەڕداران  ئەمیری  سیفەتی  دەستبەرداری 

بەم كارەمتان بزانیبایا شەڕمان لەگەڵ نەدەكردی«. 

نێردراوەكە لە مەدینە گەڕایەوە قسەی سەحابییەكان )تەڵحە و زوبێر(ی پشتڕاست 

كردەوە، بەو شێوەیەش مافی ئەوەیان هەبوو كاربكەن لە پێناو بەرزكردنەوە و 

داڕێژرابێت33،  تەواوەتی  بە  گێڕانەوەیە  ئەم  پێدەچێت  ئوممەت.  هەستانەوەی 

بەاڵم بە شێوەیەكی رەمزی نیشانیدەدات، كە مشتومڕێك لە بوارێكی سنورداری 

هۆشیاری ئیسالمیدا رویداوە، لەالیەك لە نێوان شەرعیەت و رەوایەتی داواكردن 

بۆ تۆڵەسەندنەوە لە الیەكی ترەوە. بەاڵم والی لە بەڵێنەكانی پاشگەزبۆوە، چونكە 

جێهێشت.  شاری  عەلی  مەدینە،  بگەنە  لێكۆڵەرەوەكان  نێردراوە  ئەوەی  پێش 

هەوڵیدەدا  لەوێ   ب��ەرسە،  و  كوفە  نێوان  دەكەوێتە  كە  بوو  زیقار  لە  عەلی 

سوپایەكی  پێكهێنانی  لەپێناو  كوفە،  سەربازانی  دڵسۆزی  بەدەستهێنانی  بۆ 

33- سەیف لە )الطربی( وەریگرتووە، بەشی4، الپەڕە 467. ئەوە تاكە سەرچاوەیە كە بەوجۆرە باسی ئەو 
پرۆسەیەمان بۆ دەكات. البالذري، بەشی 1 و2، الپەڕە227 تەنها باسی رێككەوتنێك دەكات تا گەیشتنی 

عەلی بۆ شارى بەرسە.
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ئاگاداری  راشكاوانە  شێوەیەكی  بە  نارد  بۆی  كە  نامەیەكدا  لە  بە خۆی.  تایبەت 

كاربەدەستەكەی كردەوە، لەبەر ئەوەی كە لەو داوەدا تێوەگالوە، بەاڵم بەبیریدا 

بە شەخسی درەنگ  نەكرد، چونكە عەلی  قبووڵی  كاربەدەستەكە  كە  نەدەهات 

هات بۆ بەرگریكردن لە دەسەاڵتەكەی و لە یەكێتی ریزی موسڵامنان. 

والی دەیویست كات بەدەست بێنێت، بێهیوا چاوەڕوانی دەركەوتنی عەلی دەكرد، 

لەژێر  پێویست  هێزی  بكات.  رزگاری  و  بكەوێت  دۆخەكە  فریای  دەیتوانی  كە 

فەرمانی والیدا نەبوو بۆ دوورخستنەوە و دەركردنی سوپای عائیشە بۆ دەرەوەی 

فەرمانی  بە  كە  بنێرێت  ئەو سەربازانە  زۆرینەی  نەشیدەتوانی  بەرسە، هەروەك 

سەركردەوە و سەرۆكە تەقلیدەیەكانیان دەجوواڵنەوە، ئەوانەی تریش لە حاڵەتی 

چاوەڕوانیدا بوون. عەلی لە نامەیەكدا بۆ والی بەرسە ئەمەی نوسیوە: »وەڵاڵهی 

ناچارنەكراون بۆ جبابوونەوە، بەڵكو ناچاركراون بۆ چاكە و كۆبوونەوەیان لەگەڵ 

غەیری  ئەگەریش  نییە،  پاساوێكیان  هیچ  دەوێت  البردنیان  ئەگەر  جەماعەت، 

ئەمەیان دەوێت تەماشا دەكەین با ئەوانیش تەماشا بكەن«. ئەو بە تێڕوانینی خۆی 

و  تەڵحە  دەسەاڵتەكەیەتی.  شەرعیەتی  تێڕوانینی  ئەوە  چونكە  حەقبوو،  لەسەر 

زوبێر بۆ بەیعەتپێدانی عەلی بەزۆر ناچاركران، لە كاتێكدا دوو ئەسحابە بوون زۆر 

هەوڵیاندا خۆیان لە دووبەرەكی فیتنە بپارێزن. ئایا عەلی بۆ خۆیشی لە سەردەمی 

ئایا  پێبدات؟  بەیعەتیان  نەكرا  ناچار  عوسامن  هەڵبژاردنی  دوای  لە  و  ئەبوبەكر 

خۆی لەبەردەم هەڕەشەی كوشنت نەبینیەوە ئەگەر هەرجۆرە بەرگرییەك بكات؟ 

دەبوو  كە  ئەوەیە  هەیە،  دیاریكراو  بنەمایەكی  سەرەتادا  خەالفەتی  گەمەی  لە 

بەیعەت بە كۆدەنگی بێت و نەیارەكان بۆی ناچار بكرێن، چونكە واتا سەرەكیەكە 

پاشگەزبوونەوە  كاتەشدا  لەو  بكرێت،  بێت  بە شكڵیش  بەیعەتپێدان  كە  ئەوەبو 

)لێكۆڵینەوە..  زوبێر  و  تەڵحە  دەستپێشخەری  بەمشێوەیە  نەبوو.  مومكین  لێی 

هتد..( بەرگی بیدعەی بەبەردا كرا. 

ئەوەشی  البردنی،  لەسەركار  ترسی  بە  سەرقاڵبوو  عەلی  ئاماژەیە  جێی  ئەوەی 
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و  تەڵحە  لەوەی  بریتیە  زیاترە  ئاماژەپێكردنی  جێگەی  لێكۆڵینەوە  دوای  لە  كە 

زوبێر دەستپێشخەری الدانیان لە پۆستی خەالفەت جێبەجێ  نەكرد، بەڵكو تەنیا 

پێداگرییان لەسەر داواكردنی خوێنی عوسامن كرد. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە رێگەی 

كودەتایەكەوە والیان لە كۆشكەكەی وەدەرنا و دەستیان بەسەر دەسەاڵتی بەرسەدا 

بەرنامەكەیان:  بۆ جێبەجێكردنی  بوونە گەورەی بەرسە  بەدواوە،  ئێستا  لە  گرت. 

ئەم  خودا.  شەرعی  سنوری  بەگوێرەی  سزادانیان  عوسامن،  بكوژانی  راوەدونانی 

خواستە بۆ تۆڵەسەندنەوە بە هەموو جێگەیەكدا باڵوكردەوە. مەسەلەی دەسەاڵتی 

بااڵ ئامادەگی نەبوو، چونكە لەسەركار البردنی )عەلی(یان رانەگەیاند و خۆشیان 

و  هەڵدەستان  راست  كەسی  دوو  رۆڵی  بە  بەڵكو  نەناساند،  خەلیفە  دوو  وەكو 

ئامانجیان چاككردنی ئوممەت بوو. دەكرێت پێشبینی بكرێت كە تەڵحە و زوبێر 

لەپشت شێتیەكی  ئەوان  بوو، هەرچەندە  تێدا  كردەوە خواستی چاكسازییان  بە 

شێلگیرانە و بێئاگایی رشتنی خوێن ئاراستەكرابوون بێئەوەی هیچ ئیعتیبارێك بۆ 

تووڕەیی خێڵەكان دابنێن. دەبێت باوەڕ بەوەش بكرێت كە ئەوان بەدوای گەمەی 

دیپلۆماسیەتدا نەدەگەڕان و هەوڵیان بۆ هاوپەیامنێتی نەدەدا، بۆ منوونە لەگەڵ 

دەكرد  هەستیان  وا  عائیشەدا  لەگەڵ  خۆیان  بۆ  ئەوان  عەلی.  دژی  لە  موعاویە 

پەالمارییان  كردەوەیەكی خۆكوژیدا  لە  ئەوەی  دوای  تۆڵەی خودایی.  بۆ  ئامێزن 

دان، سوپایەكی بچوكیان سەربڕی كە لە )70( بكوژ پێكهاتبوو، ئینجا داوایان لە 

كەسانەی  ئەو  هەموو  واتە  رادەستبكەن،  عوسامنیان  بكوژەكانی  كرد  خێڵەكان 

وەاڵمی  خێڵەكانیش  مەدینەوە،  شاری  ناو  چوبوونە  عوسامن  كوشتنی  لەپێش 

داواكەیانیان دایەوە. ئەوەبوو لە كۆمەڵكوژییەكدا )600( كەس كوژران، بە تەنیا 

یەك كەس لە كوشنت دەربازی بوو. 

لێرە بەرفراوانبوونێكی مەترسیدار لە چەمكی )بكوژان(دا بەدیدەكەین بە جۆرێك 

بڵێین  با  كرد،  پەالماردانەكەدا  لە  بەشدارییان  كە  گرتەوە  كەسانەی  ئەو  هەموو 

هیچ  چونكە  كوێرانەیە،  هەوڵێكی  ئەمە  بەاڵم  بوو.  كەس   )1800( ژمارەیان 
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تێدا نەكراوە، بەڵكو ئەوە توندوتیژیەكە  پلەكانی بەرپرسیارێتیدا  لە  جیاوازیەكی 

تۆڵەكردنەوەشدا  سزای  لە  كردووە  فەرمانی  چونكە  دەكات،  سەركۆنەی  قورئان 

دادپەروەری هەبێت، بەڵكو ئەو الفاوی خوێنە راستەوخۆ بووە هۆی هەڵگیرسانی 

ئەو  بەرسە،  لە  تەنانەت  هەڵوێستەكان.  و  بارودۆخ  گرژبوونی  و  ئەهلی  شەڕی 

كارە پاڵی بە سەرجەم خێڵەكانەوە ناوە لە قەزیەیەك تووڕە بنب، كە لە سەرەتاوە 

پاساوی خۆی هەبوو. خێڵی بەنی سەعد سەر بە تەمیم، كە لە بنەڕەتدا الیەنگری 

بڕیاریدا  و  رەتكردەوە  ئەندامەكانی  لە  یەكێك  رادەستكردنی  بوو،  عوسامنیەت 

لەو ناكۆكیەدا بێالیەن بێت، كە سەرەتاكانی لە ئاسۆ دەركەوتن، هەروەها خێڵی 

)عبد القیس( كە هەرگیز بەیعەتپێدانی بە عەلی نەشكاند، دوایئەوەی زۆرێك لە 

بەخشین  لە  القیس(  )عبد  ئەوەی  لەبەر  بوون،  تووڕە  زۆر  لەدەستدا،  رۆڵەكانی 

زۆرێك  لەگەڵ  و  املال(  )بیت  تااڵنكردنی  بە  بێبەشكرا، هەستا  كۆمەكی خۆی  و 

لە بەكرییەكان لە بەرسە دەرچوو بۆ ئەوەی بچێتە ژێر فەرمانی عەلی. وەلحاڵ 

ئەوەیان  پێشبینی  ئیسالمی،  توڕەبوونی  سێكوچكەی  زوبێر،  و  تەڵحە  عائیشە، 

نەدەكرد كە ئەركەكەیان لە بەرسە كۆتایی پێدێت، ئامانجیان دەستبەسەرداگرتنی 

خودا  كتابی  فەرموودەكانی  جێبەجێكردنی  ئامانجیيان  بەڵكو  نەبوو،  ویالیەتێك 

چاك  بەرامبەر  لە  قورئان  حوكمەكانی  و  فەرمان  پەیڕەوكردنی  رێگەی  لە  بوو 

رەوانەی  نێردراوەكانیان  ئەوان  كەم.  ژمارەی  و  زۆر  ژمارەی  بەرامبەر  خراپدا،  و 

هەموو شوێنێك كرد، بۆالی خەڵكی شام و كوفە، بۆالی خەڵكی یەمامە و مەدینە، 

هانیاندەدان تاكو پەلە بكرێت لە جێبەجێكردنی شەرعی خودا بەسەر پیاوكوژاندا 

واتا  لێدەكەن،  بەرگرییان  و  دەدەن  داڵدەیان  كە  نەدرێت  ئەوانەش  یارمەتی  و 

تالیب. ئەوان خۆیان بە سەردەستەی توندی  یارمەتی نەدانی عەلی كوڕی ئەبو 

لە پاراستنی بابەتی ئایینی و جێبەجێكاری شەریعەتی خودا دەناساند، بەو پێیەش 

هەڵگری ئایدۆلۆژیا و خاوەنی سرتاتیژیایەك بوون كە هەموو ئوممەتی كردبووە 

ئامانجی خۆی، ئەگەر سەربكەوێت دەگاتە دەسەاڵتی بااڵ. 



فیتنە 256

بەاڵم ئەوان تەنیا لە ئاسۆی بەرسە قەتیس بوون، هەرچەندە هەموو خەڵكەكەی 

ئەوە  بەاڵم  پێدان،  بەیعەتیان  زۆرینەیان  ئەگەرچی  تەنانەت  نەكەوتن،  شوێنیان 

تەنیا بۆ جێبەجێكردنی ئەو ئەركە دیاریكراوە بوو كە خستبویانە سەر ئەستۆیان. 

گوێچكەكانی موعاویە نەیانبیست و لەسەر دەسەاڵتەكەی مایەوە، مەدینە لەسەر 

گوێڕایەڵی بۆ خەلیفە بەردەوام بوو، بەاڵم دەبوو عەلی پشتیوانی خەڵكی كوفە 

بەدەست بێنێت. 

وەرچەرخانێكی یەكالكەرەوە، كوفە 

پشتیوانی عەلی دەكات
بە  عەلی  تاكڕەوی  روداوی  یەكەمی  خوێندنەوەی  وشەیەك  چەند  بە  دەكرێت 

لە رێگەی بەدەستهێنانی پشتیوانی  پشتیوانی كوفییەكان كورت بكەینەوە: جگە 

و هاوسۆزی كوفە، عەلی هیچ رێگەیەكی تری لەبەردەمدا نەبوو، لەبەر ئەوەی 

كە نەیارو ركابەرەكانی توانیان دەست بەسەر بەرسەدا بگرن. ئەو رێگە بژاردەیە 

چونكە  ئایندە،  بە  سەبارەت  كۆسپ  و  دەرئەنجام  چەندین  بە  قورسكرا  باری 

ئەوەی  لەبەر  دواجار  قایمەكەی،  قەاڵ  و  شیعەگەرایی  منداڵدانی  دەبێتە  كوفە 

دامەزراوەی  كۆتایی  دەرچوونی  لە  بوو  بریتی  مەدینە  لە  عەلی  دەرچوونی  كە 

خەالفەت لە دورگەی عەرەب. 

دیدێكی  بەاڵم  هەیە،  یەكالكەرەوە  ساتێكی  بە  پەیوەندی  بابەتەكە  كەواتا 

خۆی  دوور  ئایندەی  لەسەر  دەڕوانێت،  سەرەوە  لە  و  گشتگیرە  كە  لەمشێوەیە 

لێكدانەوەی جەوهەری  كلیلەكانی  لێبكات  وامان  بۆی هەیە  كە  دەكات،  منایش 

ئەمە  بكەین.  بزر  فیتنەكە  خودی  ماجەرای  واتا  نزیك،  ئایندەی  بە  سەبارەت 

سەرەڕای ئەوەی كە بەشیعە بوونی كوفە، بە جۆرێكی لەسەرخۆ گەشەی دەكرد 
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و تەنیا بە شێوازێكی دیالیكتیكی نەبێت لێكدانەوەی بۆ ناكرێت. نابێت هیچكام 

لە ریتمەكانی پێكهاتەكەمان لەبیر بچێت، هەروەها ناشكرێت هیچ قۆناغێك بزر 

ئەو  كە  تایبەتی  بە  لەدەستبدەین،  مێژوویی  بێئەوەی هیچ سەرەداوێكی  ببێت، 

بارودۆخەی هاوكات بوو لەگەڵ پرۆسەی راكێشان و بەدەستهێنانی پاڵپشتی كوفە، 

بنەڕەتی  بەرەنگاربوونەوەی  و  بەربەرەكانێ   چونكە  بوو،  سەرەكی  بارودۆخێكی 

لەناو كوفە ئاشكرا دەكات، كە هەرگیز عەلی لێیان دەربازی نەبو، شكستی خۆی 

خودی  بونیادی  سەر  كاریكردە  كە  شكستەی  ئەو  نیشاندەدات،  نەوەكانیشی  و 

بە  خوارد.  شكستهێنانی  گورزی  شیعەگەرایی  چونكە  دواڕۆژدا،  لە  شیعەگەرایی 

واتایەكی تر، كوفەی سەرلێشێواو كە لە هەمانكاتدا بەرەنگاری سەرلێشێوان ببۆوە، 

زۆرێك بابەت و مەسەلەمان بۆ رووندەكاتەوە و لێرەوە هەموو روداوێك گرنگی 

عائیشە،  جیابۆوە:  سێكوچكەی  كە  زانی  عەلی  كاتێك  دەبێت.  خۆی  قەبارەی  و 

تەڵحە و زوبێر ئاراستەیان بەرەو عێراقە، هەروەكو سەسف بۆمانی دەگێڕێتەوە، 

رێگەیان  ئەوەی  بۆ  جێهێشت  مەدینەی  بەپەلە  چەكدارەوە  پیاوی   )700( بە 

لێبگرێت. ئەو پیاوانە كێ  بوون؟ گرنگە ئەو راستیە بزانین، چونكە كرۆكی یەكەمی 

ئەو  سەیف،  زانیارییەكانی  بەپێی  پێكدەهێنا.  عەلیان  پشتیوانانی  و  الیەنگران 

پیاوانەی الیەنگری عەلیان دەكرد بەرسییەكان و كوفییەكان بوون، واتا بكوژەكانی 

عوسامن، بەاڵم ئەبی مەخنەف دەڵێت ئەوانە لە پشتیوانەكان بوون. تاكو زیاتر 

لە مێژوو رۆبچین و تەماشای سەرچاوە الوەكییەكان بكەین، تێبینی پێداگرییەكی 

پاڵ  چوونە  كە  )ئەسحابەكان(  هاوەاڵن  زۆرەی  ژمارە  ئەو  لەسەر  دەكەین  زۆر 

عەلی، یاخود دواتر پەیوەندییان پێوە كرد بۆ بەشداریكردن لە شەڕی )الجمل(. 

تایبەت  ئاشكراكراوی  ژمارەی  خەیات(،  كوڕی  )خەلیفەی  گێڕانەوەكانی  بەپێی 

جەماعەتەكەی عەلی بریتین لە: )800( كەس لە پشتیوانان و )400( كەس لەوانەی 

بەشدارییان لە بەیعەتی )رەزوان(دا كرد. 

بەپێی )املسعودي( بێت، ئەوانە ژمارەیەكی زۆر بوون لە هاوەاڵن لە نێوانیشیاندا 
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عەمامری كوڕی یارس هەبوو، بەاڵم )الیعقويب( پێیوایە تەنیا )400( لە هاوەاڵنیان 

بوو  زۆرەی هاوەاڵن هۆكارێك  ئامادەییە  ئەو  پێیوایە  رایەك هەیە  بوو.  لەگەڵدا 

بۆ پێدانی سیفەتی شەرعیبوون و زامنێتی میتامێژوویی پێغەمبەرایەتی بە عەلی 

و كارەكانی. لە دواییشدا ئەم ئامادەگیە راستەقینە یان ساختەكە، كێشەیەكی بۆ 

هۆشیاری ئیسالمی درووستكرد، چونكە جۆرێك لە مشتومڕی بەرجەستە كرد، بەو 

شەڕی  لە  دەڵێت:  و  دەخوات  سوێند  گێڕانەوەكەیدل  لە  )الشعبي(  هۆیەشەوە 

)الجمل(دا تەنیا چوار كەس لە هاوەاڵن لە هێزی هەردووالدا هەبوون: خودی عەلی 

و تەڵحە و زوبێر و عەمامر. لە راستیدا عەلی لەالیەن پشتیوانەكانەوە هاوكاری 

كرا كە هەندێكیانی لە پلەو پایە سەرەكییەكانی ویالیەتەكان دامەزراند، لە بەرسە 

و مەدینە و میرس، بەاڵم ئەوە بە بەراورد لەگەڵ سیاسەتی خەلیفەكانی پێشخۆی 

پشتیوانانی  لە  بەشێك  قەڵەم، هەرچەندە خودی عوسامنیش  دەدرایە  بیدعە  بە 

سەرنجی  پێویستە  دایانبنێت.  رەسمیدا  پۆستی  پلەو  لە  بێئەوەی  كرد،  تایبەت 

ئەوەش بدەین كە عەلی لە سەرەتاوە، هیچكام لەو پۆستانەی بە یاخیبوان نەدا، 

ئەوەش بۆ خۆی مانای زۆر هەڵدەگرێت. عەلی دەیویست پێگەی راستەقینەیان 

هەروەها  نییە،  ژێرییان  چاوبەرەو  زۆر  نیشانبدات  وا  خۆی  و  بكات  هاوسەنگ 

دەیویست لە بازنەی تەقلیدی هاوەاڵندا مبێنێتەوە، هەرچەندە نەیتوانی جگە لە 

یەك ئاراستە بەالی خۆیدا پەلكێشبكات، واتا ئاراستەوەرگرتنی پشتیوانەكان نەوەك 

تر  ئەوانەی  بەاڵم ژمارەی  بوون،  بۆ خۆیان كۆمەڵەیەك  پشتیوانەكان  كۆچبەران. 

دەركەوتن،  دەموچاوەكان  لە  بچوك  ژمارەیەكی  تەنیا  كۆمەڵەیە  لەو  بوو.  كەم 

واتا ئەو هاوەاڵنەی كە لە ئیسالمەتیدا كۆن بوون، ئەوانەی لەبیر نەچوبوون یان 

نەمردبوون. چارەكە سەدەیەك لە حوكمی قوڕەیشییەكان، چارەكە سەدەیەكیش 

لە جیهاد، پشتیوانەكانی لە بیرەوەری و ژیاندا سڕییەوە ئەگەرچی بەشدارییان لە 

بەدر و ئوحود و كارە گەورەكانی تری سەردەمی زێڕینی پێغەمبەرایەتی كردووە. 

تەنیا ژمارەیەكی كەم لە كەسایەتیە دیارەكانیان مابوونەوە، لە نێوانیاندا ژمارەیەكیان 
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لە پشتیوانی عوسامن بوون، گروپێك كە الیەنی مێژوویی و ئیتنیك دیاریكردبوون. 

ناگەیەنێت، سەرجەم  مانای هاوەڵێتی  پێویست  پشتیوانان دەستەواژەیەكە وەك 

كۆچكردنی  لەگەڵ  هاوەڵەكان  لە  زۆرێك  نەبوون.  یەكسان  وەكیەك  هاوەاڵنیش 

پێغەمبەردا لە گۆڕەپانەكە كشانەوە، بەاڵم ئەو تێبینیە سەبارەت بە كۆچبەرەكان 

كەمرت راستە. ئەمە بەوپەڕی دڵنیاییەوە مانای ئەوە دەگەیەنێت كە سەرەتا لە شاری 

مەدینە زۆرینەیەكی رەها لە پشتیوانانی نەنارساو )هاوەاڵنی لەبیركراو( الیەنگیری 

عەلیان دەكرد، هەندێكی تریش لە هاوەاڵن و كوڕەكانیان هەبوو لەبیركراو نەبوو 

و الیەنگیرییان دەكرد، پێشدەچێت نوێنەرانی جەماعەتی كۆچبەرانی دەشتەكی 

تێكەاڵوییان  نیشتەجێبوون  مەدینە  لەناو  پێغەمبەرەوە  سەردەمی  لە  هەر  كە 

كرۆكەدا  ئەم  لەناو  بووە.  زیاتریش  یان  كەس  سەدان  ژمارەیان  النیكەم  بووبن. 

رێگەی  لە  بۆیە  سەركردە،  و  فەرماندە  بوونە  كە  بوون  پەیدا  كەسانە  ئەو  تەنیا 

لەقاڵبدانەوە توانیان سودێكی دیاریكراوی پێبگەیەنن، بەاڵم لە دواییدا زۆربەیان 

لە پۆستەكانیان دوورخرانەوە. كۆمەڵی پشتیوانەكان بە شێوەیەكی تایبەتی بوونە 

پشتیوانێكی مەعنەوی بۆ عەلی كوڕی ئەبی تالیب لە روبەڕوبوونەوەی ناحەزی 

بەرەنگاربوونەوەی  قورئانخوێنان،  و  كۆچبەران  زۆرینەی  دووركەوتنەوەی  یان 

پاڵپشتیكردنی  و  ئومەوییەكان  لەگەڵ  هاوپەیامنەكان  قوڕەیشیە  كینەی  و  رق 

ببنە  نەیاندەتوانی  سەربازییەوە  رووی  لە  باوەڕداران«.  »دایكی  گەورەی  پێگەی 

پشتیوانێكی بەهێز، جگە لە سەعدی كوڕی قەیس، لە رووی سیاسیشەوە بابەتەكە 

هەموو  و  مێژوویی  دەستپێشخەری  لەدەستدانی  ناوەندی  بە  پەیوەندیدارە 

بەشداریكردنێكی راستەقینە لە سەركردایەتیكردن. 

سەرچاوەكان تەنانەت ئەوانەش كە زیاتر بەالی عەلیدا دایدەشكێنن و پێداگری 

پشتیوانان  لەسەر  قسەكردنیان  میانی  لە  دەكەن،  ژمارەیان  قەبەكردنی  لەسەر 

و  نێگەتیڤ  كۆمەڵێكی  لە  بریتین  پشتیوانان  كە  هەستبكەین  لێدەكەن  وامان 

خۆئاراستەكردوو لە پشت عەلی و جگە لە شایەتیدان لەسەر بوونی پەیوەندیەكی 
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زیندوو لەگەڵ میراتی پێغەمبەری خودا و سونەتەكەی، سودێكی ترییان نەبوو. 

بەو پێیە ئامادەگی ئەو گروپە سەرەتاییە ئامادەگیەكی رەمزیە بوو زیاتر لەوەی 

عێراقدا  كاروانەكەی  لە  عەلی  هەرچەندێك  بۆیە  بێت،  راستەقینە  ئامادەگیەكی 

واقیع  زەمینی  لەسەر  پشتیوانان  ژمارەی  ناوە،  هەنگاوی  زیاتر  گەڕانەوە  بێ 

كەمیكردووە. لە بەرامبەریشدا، خەڵكی ویالیەتەكان، كوفییەكان و بەرسییەكان، لە 

كاتی دەرچوونی عەلی لە مەدینە ژمارەیان سنوردار بوو، تەنها چەند سەد كەسێك 

بوون، دووسەد یان سێسەد كەس، بەاڵم دوایی ژمارەیان زۆر زیاد دەبێت و گرنگی 

نزیكی  بە  عەلی  سوپاكەی  كە هەموو  ئاستەی،  ئەو  تا  دەكەن  پەیدا  راستەقینە 

لەوان پێكهێرنا. زۆربەی هێزەكان بۆ ویالیەتەكانی خۆیان گەڕانەوە، بەو شێوەیەش 

هیچ باسێكی میرسییەكان، واتە )ئەنجامدەرانی كوشتنی عوسامن( نەما. پێویستە 

كە  كاتێك  خواستەكانیان  سەر  گەڕانەوە  بەرسییەكان  كە  بكەین  ئەوە  پێشبینی 

سێكوچكەی تۆڵەسێنەر لەناوی بردن، تەنیا یەك كەس لە سەركردەكانیان نەبێت، 

ئەویش )الحكیم بن جبلة(یە، كە لە مەدینە زوبێری رادەكێشا بۆ بەیعەتدان بە 

عەلی، بەاڵم دوایی لە بەرسە لەگەڵ گروپێكدا زۆر بە توندی و دڕندانە لە دژی 

لەڕووی  والیەوە.  بە  پەیوەندیەكی  هیچ  بێئەوەی  كرد،  شەڕی  مردن  تا  عائیشە 

مەنتیقیەوە، لەو بارودۆخەدا گریامنەی ئەوە دەكرێت تەنیا خەڵكی كوفە لەگەڵ 

عەلی بوون، واتە پاشاموەكانی ئەو هێزەی پەالماری مەدینەیان دا ژمارەیەكی كەم 

بوون، )االشرت( ئەو كەسایەتیە دیارو هاندەرە بوو كە بەبێ هیچ گومانێك وەك 

لە  بینی  رۆڵی  دوایئەوەی  )االشرت(  رێكخەرێك سەركردایەتی دەكردن.  و  سیاسی 

سەپاندنی وەكو خەلیفە و پشتیوانی دەسەاڵتەكەی كرد، بووە كەسێكی الیەنگر و 

پشتیوانی دیاری عەلی. ئیرت لێرەوە رۆڵی زۆر گەورە بوو، چونكە كوفە بەوپەڕی 

هێزییەوە چووە ناو گەمەی عەلیەوە. 

زۆرێك بابەتی ناڕوون لە مەسەلەی رۆیشتنی عەلی لە مەدینەوە بۆ بەرسە هەیە، 

كە بە كاروانی هەڵخلیسكانی كوفەش دادەنرێت. لەڕووی مادیەوە، خەلیفە بە 
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كردەوە بەرەو بەرسە بەرێكەوت، بەاڵم چاوەكانی هەر لەسەر كوفە بوو. لێرەوە 

ئەو كاروانە دووسەرە، ناڕێكە مەبەستدارە كە وایلێكرد قۆناغ بە قۆناغ رێگەی كوفە 

ببڕێت، پاشان روویكردە شوێنێك لە نێوان هەردوو ناوچەكەدا: لە )الربژە(وە بۆ 

فید، لە فیدەوە بۆ )الثعلبیة(، پاشان لەوێشەوە بۆ زیقار رۆیشت. لە راستیدا ئەو 

كاروانە و چاوەڕوانكردن بۆ ماوەی )26( رۆژ لە بەرسە، جگە لە چاوەڕوانكردنی 

عەلی،  هاتنی  چاوەڕوانكردنی  لەگەڵ  كرا،  مەدینە  رەوانەی  كە  نێردراوەی  ئەو 

لە  عەلی  كاتەدا  »لەو  بڵێت:  كردووە  رۆژهەاڵتناسێك  لە  وایان  ئەمانە  هەموو 

زیقار وای بەالوە باشرت بووە كوفە بخاتە ناو كێشەكەوە«. بەو شێوەیە راستیەكە 

و  بهێنێت  بەدەست  كوفە  الیەنگیری  بەرلەوەی  بڕیاریداوە  عەلی  كە  ئەوەیە 

نەبێتە ئامرازێك بۆ شەڕو بەرەنگاربوونەوە، دەستێوەردان لە بەرسە نەكات. یان 

با بڵێین ویستی خودا وابووە كە لەو كاتەدا دۆستایەتی لەگەڵ كوفەدا ببەستێت 

و كاروانەكەی بەرەو بەرسە رابگرێت، پێشدەچێت دەركەوتنی بە تەنیا بەسبووە 

بۆ گۆڕینی ئاراستەی مەسەلەكان و داماڵینی ناحەزو نەیارەكانی لە چەكەكانیان. 

ئەو  هەموو  جێهێشت،  مەدینەی  خێرایی  بە  شوێنكەوتوویەك  وەك  عەلی 

زانیارییانەی دەیزانی ئەوەبوو كە ئەوانەی تر بەرەو عێراق رۆیشتوون. سەربازگەی 

 )400( كە  كرد،  جێگیر  )الربذة(  لە  پیاوەكانی  و  هەڵدا  مەككە  دەوروبەری  لە 

كیلۆمەتر لە مەككەوە دوور بوو. لەوێ  بیستی كە نەیارەكانی پێشڕەوییان كردووە 

و بەرسەیان كردووەتە مەبەست. 

عەلی بەوە دڵخۆش بوو وتی: »خەڵكی كوفە لەالم زۆر خۆشەویسنت، سەركردە 

و پێشەنگەكانی عەرەب لەوانن«. نامەیەكی بۆ نوسین و پێیوتن: »من لە نێوان 

ویالیەتەكاندا ئێوەم هەڵبژاردووە و پێگەتان لەالم بەرزە«. بۆ ماوەیەكی دیاریكراو 

لە )الربذة( مایەوە. سەیف بۆمان دەگێڕێتەوە: عەلی لە )الربذة(وە دوو نێردراوی 

رەوانەی كوفە كرد بریتیبوون لە محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر و محەمەدی كوڕی 

جەعفەر، لە نامەكەیدا داوای لە كوفەییەكان كرد بێنە پاڵی: »ببنە پشت و پەنای 
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چاكسازی  دەمانەوێت  وەرن،  بەرەوپیرمان  و  بكەن  الیەنگیریامن  و  خودا  دینی 

بگەڕێتەوە بۆ ئوممەت و ببینە برا«. عەلی لە ناوچەی )الربذة(ش خۆی ئامادەكرد و 

كۆمەك و یارمەتی لە مەدینەوە پێگەیشت، دوایئەوە عەلی وتارێكی بەهێزی پڕ لە 

باوەڕداری و ئەخالقی پێشكەشكرد، بەاڵم ئاماژەیەك بوو بۆ دابەشبوونی ئوممەتی 

لە  الیەنگرانیشی  خودی  دابەشبوونی  و  تاقمێك  و  گروپ  چەند  بەسەر  ئیسالم 

داهاتوودا. لەو وتارەدا وشەكانی )ئوممەت( و )چاكسازی( چەندجارێك لەالیەن 

ئەو  سەردەمەدا  لەو  هەرچەندە  دەكرێتەوە،  دووبارە  باوەڕدارانەوە  ئەمیری 

دەستەواژانە بە شێوەیەكی كەم و دەگمەن بەكاردەهێرنان.

بەپێی گێڕانەوەی سەیف، عەلی لەگەڵ هێزێكی بچوك كە لە شێوەی سوپایەكدا 

)الربذة(يان جێدەهێڵێت. ئەو هێزە  پێكهاتبوون  لە )760( كەس  رێكخرابوون و 

پێشەنگ و الی راست و الی چەپی هەبوو، بەیداخەكەشی بە دەستی كوڕەكەی 

كردەوە.  بەرزی  )الجمل(یشدا  شەڕی  لە  كە  بەرزكرابۆوە،  الحنفیة(  بن  )محمد 

وێنەی ئەو رۆیشتنە دیمەنێكی جوان بوو. رسودبێژێك لەپێش عەلیەوە دەڕۆیشت 

حوشرتە  پشتی  بەسەر  )عەلی(  ب���اوەڕداران  »ئەمیری  دەخوێند:  رسودی  و 

سورەكەیەوە پێشەوایەتی ئەسپە رەنگئاڵەكاىن دەكرد و بەرەو بەرسە بەرێكەوت«، 

بەاڵم ئەو قۆناغانەی كە ناچارییان كرد بیبڕێت، بریتیبوون لە قۆناغەكانی رۆیشنت 

لە مەككەوە بەرەو كوفە نەك بەرسە. هەموو ئەمانە دەمانخاتە بەردەم بابەتێك، 

بەاڵم پێویستە كار بە لۆژیكی سەیف بكرێت. 

بە راستی عەلی بەرەو بەرسە دەڕۆیشت، واتە بەرەو نەیارو ركابەرەكانی، بەاڵم 

لەسەر رێگەی كوفەوە ڕۆیشت بۆ ئەوەی تا ئەوپەڕی لێيان نزیكبێتەوە و پشتیوانی 

وەكچۆن  ئەسەد(،  بەنی  )خاكی  فید  گەیشتە  عەلی  هێزەكەی  بەدەستبێنێت. 

سەعدی كوڕی ئەبی وەقاص لە كاتی هاتنی لە مەدینەوە گەیشتە قادسیە. لەوێ  

پاشان  كردەوە،  دووپات  چاكسازیكردن  بە  خۆی  پابەندبوونی  تریش  جارێكی 

دویئەوەی دوو لەسەر سێی رێگەی نێوان مەككە و كوفەی بڕی لەسەر رۆیشنت 
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هەبوو  زانیاریەك  لێخست.  بارەگایان  )الثعلبیة(  ناوچەی  لە  تاكو  بوو  بەردەوام 

دەربارەی ئەوەی لە بەرسە دەگوزەرا، واتا دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت لەالیەن 

پاسەوانەكانی34.  كوشتنی  و  دەركرنی  و  والی  ملكەچپێكردنی  و  زوبێر  و  تەڵحە 

دواجار عەلی گەیشتە زیقار كە شوێنێكە لە نێوان كوفە و بەرسە دەكەوێتە پشت 

روباری فورات و نزیكە لە زۆنگاوە گەورەكانی )البطیحة( لە ناوەڕاستی عێراق، 

كردووین.  بۆ  بابەتەی  ئەو  باسی  كەسە  تاكە  كە  )یاقوت(  جوگرافیناس  بەپێی 

و  عەرەب  نێوان  بەناوبانگی  شەڕێكی  گۆڕەپانی  زیقار  ئیسالم،  هاتنی  لەپێش 

كوفە  دەربارەی  زیقار هێشتا هیچ هەواڵێكی  ناوچەی  لە  عەلی  بوو.  فارسەكان 

لە نێردراوەكانیەوە پێنەگەیشتبوو، لە بەرامبەردا پێشوازیكرد لە كاربەدەستەكەی 

عوسامنی كوڕی حونەیف كە هەواڵی سەربڕینی بكوژەكانی و توڕەبوونی خێڵی 

رێگەدا  لەسەر  عەلی  چاوەڕوانكردنی  و  بەرسە  لە  دەرچوونی  و  )عبدالقیس( 

پێڕاگەیاند. لێرەوە سەیف دەچێتە پاڵ ئەو هەواڵدەر و گێڕەرەوانەی تر، چونكە 

هەموویان كۆكن لەسەر ئەوەی كە عەلی بۆ ماوەیەكی زۆر لە زیقار ماوەتەوە 

بە  زوبێر  و  تەڵحە  و  عائیشە  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  خۆئامادەكردن  مەبەستی  بە 

شێوەیەك لە شێوەكان. 

روداوانە  ئەو  باسی  كورتی  بە  كە  )البالذري(  وەك  سەرچاوەیەكی  بە  سەبارەت 

بەاڵم  رویدا،  بەرسە  لە  )هودنە(  پێكهاتن  و  ملمالنێ   راستی  بە  دەڵێت:  دەكات 

كاتێك تەڵحە و زوبێر بە هاتنی عەلی ترسیان لێنیشت، بەپەلە لە بەرسە دەستیان 

بە كودەتاكەیان كرد و دەستیان بەسەر دەسەاڵتدا گرت، بەو پێیەش كارەكەیان 

لە  نەك  رونبوونەوە،  و  بەرجەستە  خێرایی  بە  كێشەكان  كاتەدا  لەو  بوو.  خێرا 

دوای )26( رۆژ لە چاوەڕوانكردن و هەڵوەستە كردن. هەمیشە لەالی )البالذري( 

بە  مەدینە  دوای  یەكەمی  وێستگەی  )الربذة(  لە  عەلی  مەخنەف(،  )ئەبی  و 

مووەكانی  هەموو  هەڵكەندنی  بەهۆی  كرا  والی  بە  سوكایەتی   :481 الپەڕە  بەشی4،  34-الطربی، 
دەموچاوی، بەڵكو خەریكبوو بشكوژرێت. 
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لە  بەوەش  زانیوە،  رەبیعەی  بە  سەر  تری  ئەوانی  و  )عبدالقیس(  كوشتارگەلی 

بارودۆخەكە  كە  زانیویەتی  دەسەاڵتدا  بەسەر  زوبێر  و  تەڵحە  دەستگرتنی  دوای 

پێشكەوتنی بەخۆیەوە بینیوە. دواتر عومەری كوڕی شبە لە سەرچاوەی )الطربی(

دا دەیگێڕێتەوە كە عەلی لە ناوچەی )الربذة( والیەكەی بە دەركراوی و دۆڕاوی 

بینیوە. ئەگەر روداوو گۆڕانكارییەكان بەو خێراییە زۆرە رویانداوە، ئەگەر عەلی لە 

كاتێكی زۆر زوو هەواڵی لەدەستدانی بەرسەی زانیوە، لەو كاتەدا لەوە تێدەگەین 

لەسەر  گرەوی  كردووە،  ئامادە  بۆ شەڕ  )الربذة( خۆی  بۆ  گەیشتنی  لە  كە هەر 

كوفە كردووە و نێردراویشی بۆ رەوانە كردووە. لە راستیدا سەیف روداوەكان بە 

جۆرێكی ناڕاست دەگێڕێتەوە، ئەو روداوانەی كە لە سەرچاوەكانی )البالذري(دا 

زیاتر بە دیاریكراوی راسرت دەركەوتوون. بەاڵم لە گێڕانەوەكانیدا چەند راستیەكی 

قوڵ و شاراوە بوونیان هەیە، بە تایبەتی سیامی ئەو پەیوەندیيە دژوارەی عەلی 

لەگەڵ كوفەدا درووستیكردبوو كاتێك بۆ ئەو مەبەستە هەڵیبژارد. لێرەدا چەندین 

مشتومڕو كێبڕكێ  بوونیان هەیە، كە دەبێت بە هەند وەربگیرێت، چونكە ناكرێت 

تەنیا لە رێگەی هێامی ئەندێشەی مێژوویی لەالی سەیف نەبێت، ناتوانین ئایندە 

و ئەو گۆڕانكارییانەش بخوێنینەوە كە لە شەڕی )صفین(دا روویانداوە. دوودڵی 

سەرنجامن  بەڕە،  سەر  دەخاتە  بۆمانی  مێژوونوسە  ئەو  كە  كوفە  راستەقینەی 

)البالذري(  گێڕانەوەكانی  بەرامبەریشدا  لە  راستە،  تەواوەتیش  بە  و  ڕادەكێشێت 

هەڵخەڵەتێنەرە، چونكە بێدەنگی لە مشتومڕو كێبڕكێ  سەرەكییەكان كردووە.

بە  خۆی  چارەنوسی  مێژوویی  حەمتیەتی  بەپێی  یان  رێكەوت  بە  عەلی  ئایا 

كوفەوە بەستەوە؟ تائێستا و لە سەرەتاشەوە سەرچاوەكان لەپێش هەموشیانەوە 

خودی )سەیف(، دەربارەی پەیوەندی عەلی بە كوفەوە جۆرێك لە بێموباالتییان 

باسی  لە مەدینە، سەرچاوەكان وا  ئەنجامی گەمارۆدانی عوسامن  لە  نیشانداوە. 

میرسییەكان دەكەن كە الیەنگری عەلی بوون، دەشڵێن كوفە لە زوبێر و بەرسە لە 

تەڵحەوە نزیكبوون. 
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لە ئەنجامی گفتوگۆكانی نێوان سێگۆشەی جیابۆوە لە مەككە، جارێكی تر باسی 

بەرسەدا  لەگەڵ  تەڵحە  پەیوەندییەكانی  و  كوفە  لەگەڵ  زوبێر  پەیوەندییەكانی 

نیشاندانی  لەگەڵ  كردووە  ناوەكان  بە  ئاڵوگۆڕییان  جاریش  هەندێك  دەكەن، 

دوودڵیەكی دیاریكراو )كوفە یان بەرسە؟(، وەكئەوەی جیاوازی نەبووبێت لە نێوان 

رۆیشنت بۆ ئەو الیە یان ئەو الیەی تر. بەاڵم سەرچاوەكان لە هیچ ساتێكدا وازمان 

لێناهێنن گومان بكەین نە بە بوونی هیچ پەیوەندییەكی توندو بەهێز لە نێوان 

عەلی و كوفە، نە بە بوونی هیچ جۆرێك لە جۆرەكانی ئاراستەكردنی پێشوەخت. 

بەاڵم كاتێك عەلی بە رۆیشتنی نەیارەكانی بەرەو بەرسە زانی، بۆمانی دەگێڕنەوە 

كە بەو هەواڵە شاگەشكە بووە و رایگەیاندووە كە كوفەی بەالوە باشرتە. ئەوەی 

هەڵوەستە لە ئاستیدا دەكەین، ئەوەیە كە ویالیەتەكان پێشرت پاڵێوراوییان نەبوو، 

هەروەها رایەكی روون و یەكگرتووشیان نەبوو. ئەوەی جێگەی ئاماژەیە بەرسە 

بەبێ  كێشەو مشتومڕ بەیعەتی دایە عەلی و هەر لە سەرەتاشەوە والی بە تەواوەتی 

ئەبو  و  نارد  بۆ  عەلی  كە  رەتكردەوە  والیەی  ئەو  كوفە  بەاڵم  زاڵبوو،  بەسەریدا 

بەیعەتپێدان.  بە  ناچاركردنی  والی هێشتەوە، سەرەڕای  وەكو  ئەشعەری  موسای 

لە  بەشدارییان  كە  بەرسە  قورئانخوێنانەی  لەو  كەسێك  سەد  چەند  سەرووی  لە 

كوشتنی عوسامندا كرد، ئەوانەی كە پێدەچێت خاوەنی پشتیوانی و هیچ رۆڵێكی 

پێشەنگ نەبوون، بەرسە شارێكی ئارام بوو، چونكە دانیشتوانەكەی لەو كۆچبەرانە 

لەژێر فەرمانی سەرۆك خێڵەكاندا  تەواو  و  پێكهاتبوو كە درەنگوەخت هاتبوون 

بوو خۆی  ئامادەش  هاوارەكان،  و  بانگەواز  بۆ هەموو  بوو  ئامادە  بەرسە  بوون. 

رادەستی هەموو دەسەاڵتدارێك بكات كە دێت و خۆی بەسەریدا دەسەپێنێت، لە 

دواییدا دەسەاڵتی والیەكەی عەلی وەك دەسەاڵتی عائیشە، لەبەر ئەوەی خاوەنی 

پێگەو پایەیەكی بەرز و لە گۆڕەپانەكەدا ئامادەیی هەبوو. 

بەالی  رەوتی  كرابوو چەندین  ئایدۆلۆژی  بە  زیاتر  كوفە  بینیامن  بەاڵم هەروەك 

دژی  لە  بوو  شۆڕشكردن  و  بەگژداچوونەوە  دڵی  كوفە  پەلكێشكردبوو.  خۆیدا 
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بە  پێكهاتە  بوون،  مەدینە  لە  كە  قورئانخوێنەكانی  نییە  لەوەدا  گومان  عوسامن، 

سیاسەتكراو و بیرمەندەكە بوون كە )عەلی(يان سەپاند و گەردەلولی شۆڕشیيان 

كوفەدا  لەناو  و  گرێدا  عەلیەوە  بە  خۆیان  چارەنوسی  قورئانخوێنان  وەستاند. 

كەمینە  ئەوان  كە  راستە  بوون.  خۆیان  پشتیوانی  و  الیەنگر  و  چاوساغ  خاوەنی 

بوون، بەاڵم باشرت لە هاوتاكانیان لە بەرسە پێداگرییان لەسەر شارەكەیان دەكرد. 

عەلی  راكێشانی  بۆ  كرد  گوشارییان  قورئانخوێنان  كە  وابوو  بارودۆخ  قەدەری 

نوێ  لەسەر شەرعیەتی  ئەوان گرەوییان  بەرەو شارەكەیان.  )خاوەنی خەالفەت( 

دەكرد بۆ پاراستنی خۆیان و بونیاتنانی سیستمێكی سیاسی كە رێگەیان پێدەدات 

تیایدا پلەو پێگەی خۆیان هەبێت. بەاڵم جووڵە و چاالكیيان هەرچەندێك بووە، 

تەنیا  بە  نەیدەویست  عەلی  بەاڵم  نەبوون.  گۆڕەپانەكەدا  لە  خۆیان  تەنیا  بە 

كوفەش  خودی  لەناو  بوو،  لەگەڵدا  پشتیوانانیشی  بەڵكو  دابخرێت،  لەگەڵیاندا 

ئەو قورئانخوێنانە پشتیوانی بوون كە لە كوشتنی عوسامن تێوە نەگالبوون، واتا 

بەسەر  كە  بوون  ملمالنێیەوە  ئەو  لە سەرووی  كە  فەتح  قارەمانەكانی  سەركردە 

ئەبو موسا سەپاندبوویان، بۆ منوونە وەك هاشم كوڕی عوتبە. 

سەنگی مەحەكی پاوانخوازی بە پشتیوانی كوفە ئەو هێزانە دەردەخات كە بونیاد 

و ناكۆكی سەرەكی مەدینە و دەنگدانەوە بەهێزەكەیان بەزاند. پیاوی هەرەگرنگی 

لەو  دەسەاڵتی  پێگەو  كە  بوو،  ئەشعەری  موسای  ئەبو  والی  كوفە  كاتەی  ئەو 

والیە  شوێنگرتنەوەی  بۆ  هەڵیانبژارد  كوفییەكان  چونكە  بوو،  گەورە  زۆر  شارەدا 

لەگەڵ  بەاڵم  سەپاندییان.  عوسامندا  بەسەر  جۆرەش  بەو  كوفە،  ئومەویەكەی 

ئەوەشدا ئەبو موسا پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو خەلیفەیە نەپچڕاند، بەڵكو لەپێناو 

هێوركردنەوەی شڵەژان و هەڵچوونی كوفە كاری زۆری كرد. بەو شێوەیەش ئەبو 

موسا خۆی وەكو ناوبژیكار و پیاوی كۆدەنگی ناساند، بۆیە كوفە رێزی لێگرت و 

كردی بە میری خۆی. لە راستیدا روانگەی پلەو پێگەی جەماوەری ئەبو موسا زۆر 

لەوەش زیاتر بوو، چونكە لەگەڵ رێنیشاندەری گەورە و هیدایەتدراو بۆ رێگەی 
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قورئان )ئینب مەسعود(، كە یەكێك بوو لە هاوەاڵنی سەرەتا و ریزی یەكەم، لەناو 

كەسێتیاندا كۆكەرەوەی كارو كردەوە چاكەكان و خەسڵەتە ئیسالمییەكان بوون. 

كاتێك عەلی بوو بە خەلیفە ویستی لە پۆستەكەی دووری بخاتەوە، بەاڵم نەیتوانی، 

هەرچەندە ئەبو موسا لەژێر گوشاری توندی چەند هێزێكدا ناچاركرا بەیعەت بە 

عەلی بدات، لە كاتێكدا هەموو شار لەپشتی بوو. ئەوەیە ناچونیەكی و جیاوازی 

الیەنگری  هێزێكی  چەند  ئامێزی  و  والیەكەی  وابەستەی  یەككاتدا  لە  كە  كوفە، 

عەلی بوو، ئەوە ناچونیەكی و جیاوازیيەكە لە سەروبەندی تەقینەوەدا بوو، لەو 

كاتەدا كە عەلی دەیویست هەموو خەڵكی كوفە بۆالی خۆی پەلكێشبكات. خۆ 

بریتیبوو لە خۆكەناركردنی  پلەی یەكەم  بە  لە بەرامبەر عەلی  كەنارگرتنی كوفە 

خودی ئەبو موسا. هەر لە وێستگەی )الربذة(وە كە لە مەككەوە دوور نییە، تا 

دەگاتە زیقار، لە نێوان كوفە و بەرسەوە وەستا لە ناردنی نێردراو لە دوای نێردراو 

بۆ شاری كوفە، بە پلەی یەكەمیش ناردنیانی بۆ الی خودی ئەبو موسا وەستاند، 

لەو  تەواوی  ناڕەزاتی  موسا  ئەبو  بەاڵم  بكات.  ئامادە  پیاوەكان  لێدەكرد  داوای 

بارەیەوە نیشاندا و بە شێوەیەكی كاراو كۆتایی بەرەنگاری داواكەی دەبۆوە، بە 

هەموو هێزو قورسایی خۆی فشاری درووست دەكرد بۆ ئەوەی كوفییەكان رازی 

دەدایە  الڵ(ی  فیتنەیەكی)كوێرو  بە  كە  بپارێزن  خۆیان  فیتنەیە  لەو  تاكو  بكات 

قەڵەم. 

كوڕی  محەمەدی  باسی  جیاوازن:  نێردراوەكان  ناوی  دەرب��ارەی  سەرچاوەكان 

یارس،  كوڕی  عەماری  )األش��رت(،  عەباس،  ئینب  عۆن،  كوڕی  محەمەد  ئەبوبەكر، 

حەسەنی كوڕی عەلی و هاشمی كوڕی عوتبە دەكەن. هەروەها بۆمانی باسدەكەن 

كە عەلی لە كاتی ناردنی دووەمین نێردەدا ئەبو موسای لەسەر كار البردووە. بەاڵم 

چەند سەرچاوەیەكی تر باسی ئەوە دەكەن كە ئەبو موسا تاكو كۆتایی لەسەر پێی 

خۆی وەستاوە و لەناو مزگەوتی گەورەی كوفە بانگەوازی بۆ ئاشتی راگەیاندووە و 

ئامۆژگاری خەڵكی كوفەی كردووە، تا لە كۆتاییدا بەزۆر لە كۆشك دەریانپەڕاندووە. 
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ئەم وردەكارییانە گرنگ نین، چونكە ئەوەی بەالی عەلیەوە قورسایی هەبوو وەك 

كێشەیەكی راستەقینە و لەسەر ئاستی ئایدۆلۆژی و لە جەستەی رەوتی بێالیەنی 

و  پێشبینیكراو  نەرێنیيانەی  وازهێنانێكی  نەك  كۆسپ.  ببووە  )اعتزال(،  وازهێنان 

پەنابردن بۆ بیابان، نەك وازهێنانێكی بێدەنگانە وەك ئەوەی سەعد كردی، بەڵكو 

وازهێنانێكی ئەرێنیيانە تا ئەوپەڕی خۆڕاگرى تێكۆشان. 

ئەبو موساى ئەشعەری چی بە خەڵكی كوفە دەوت؟ دەیوت »فیتنەیەكی ترسناك و 

كوێر و الڵ بەڕێوەیە، ئەوەی لەو فیتنەیەدا دانیشتووە لەوە چاكرتە كە هەستاوەتە 

سەرپێ ، ئەوەی لەسەر پێیە لەوە چاكرتە كە دەڕوات، ئەوەی دەڕوات لەو چاكرتە 

كە سوار بووە«. هەروەها دەیوت: »خودای بااڵدەست ئێمەی كردۆتە برای یەكرتی 

شمشێرەكانیان  لێدەكردن  داوای  حەرامكردووە«.  یەكرت  لە  خوێنامنی  و  ماڵ  و 

ئەو  ئایا  نەمێنێت.  فیتنە  و  ببێتەوە  نوێ  یەكبوون  تاوەكو  كێالنەكانیان  بخەنە 

بەرپرسیارێتی  بە  بەهێز  لە هەستكردنێكی  قوواڵییەكەوە دەهات؟  لە چ  دەنگە 

هاوەاڵنی محەمەدەوە دەهات بۆ جیاكردنەوەی حەق و دەربڕینی حەق، چونكە 

روانگەیەكی  لە  دەناسن«.  باشرت  تر  خەڵكی  لە  پێغەمبەرەكەی  و  »خودا  ئەوان 

بەرامبەر  لە  بەرپرسیارێتی  بە  ئەبو موسا  لە هەستكردىن  ئەو دەنگە  تایبەترتەوە 

خەڵكی كوفەدا بەرجەستە ببوو، كاتێك متامنەی خۆیانیان پێبەخشی. دەیویست 

ئەو شەڕەیان لێ  دووربخاتەوە كە بووە شەڕێكی ئەهلی لە نێوان موسڵامناندا، 

كوفییەكان  ئەگەر  رەها.  شەڕێكی  واتە  بوو،  ئەستەم  پێشبینیكردنی  كە  شەڕێك 

هەرحاڵ،  بە  بپارێزن.  شەڕە  لەو  خۆیان  بتوانرێت  لەوانەبوو  بهێنایا،  وازییان 

بۆ چەوساوە  پەناگەیەك  و  ئیسالمی  پێگەیەكی  لەسەر كوفە وەك  بوو  پێویست 

لەو دۆخە شڵەژاو و شێواوەدا،  بپارێزێت.  فیتنەیە  لەو  بێدەسەاڵتەكان، خۆی  و 

كە  بەوەی  زاڵبوو  هەستێك  جۆرە  و  دەبوون  گرژ  هەڵوێستەكان  كە  كاتێكدا  لە 

هێزی بێشوماری عەرەبەكان لە رێگەی گەمەیەكی بەرژەوەندیخوازی لەژێر چەند 

دروشمێكی جیاوازدا لە دژییان هەڵدەگەڕێنەوە، دەنگێك بەرز بۆوە سەركۆنەی 
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فیتنەی كرد و تۆوی ئاشتی دەچاند. 

كوفە  ل��ە  ك��اری��گ��ەرەك��ەی��ەوە  پایە  پێگەو  ب��ەه��ۆی  موسا  ئەبو  ك��ە  راس��ت��ە 

كوفەدا  لە  دەیتوانی  چونكە  كردبوو،  بەرجەستە  چاالكانەی  دووركەوتنەوەیەكی 

پەیامەكەی رابگەیەنێت، بەاڵم وازهێنان و دووركەوتنەوە بە تەنیا خۆی كارێكی 

ئەرێنی و ئاشتیانە نەبوو: ئەو وازهێنانە بریتیبوو لە رازینەبوون بە بەشداریكردن لە 

شەڕو فیتنەدا، یان مانەوە بوو لە درەوەی بازنەی فیتنە. بریتیبوو لە رزگاربوونێكی 

تەواو لە هەموو پابەندبوونێك بە ناوی بیروباوەڕی بااڵوە، كە هەموو گەڕانێك بە 

دوای راستی داواكارییەكان لە دەرەوەی راستی مێژوویی، راستی ئەو ساتەوەختە 

بەدوو دەگرێت. ئەبو موسا لەوەدا سەركەوتوو بوو كە بیری ئاشتیانە بخاتەوە ناو 

ویژدانەكان، چونكە لەو ساتەوەختەدا بوونی نەبوو، بەاڵم لە دواییدا دەركەوتەوە. 

ئەمە ئاراستەوەرگرتنێكی سەرەكیە كە بەردەوام دەبێ و بۆ ماوەی چەندین ساڵ 

رێسی ناچونیەكی و خاڵە جیاوازەكانی عەلی لەناو خودی كوفەدا دەچنێت. ئەمە 

فیتنەكەدا  كەسی  لەو كاتە هەستیارەی هەڵگیرسانی  ئەبو موسا  مانای وایە كە 

درووستكردنی  لە  شكستهێنانیشی  دوای  لە  تەنانەت  و  كوفە  لە  بووە  سەرەكی 

سێبەری قسە كاریگەرەكانی لەناو ویژدانەكاندا، هەر ناوەستێت.

زۆرینەی بێدەنگ كە كارییان بە ئامۆژكاری و رێنامییەكانی ئەبو موسا كرد، بەو 

بوون خۆیان وەك  ئەوانە  نەكرد، هەر  )الجمل(دا  لە شەڕی  بەشدارییان  پێیەش 

لەگەڵ  هەڵوێستیان  دەیانخواست  و  نیشاندا  قورئانخوێنان  رەفتارەكانی  نەیاری 

هەڵوێستی سەرۆك خێڵە بە دەسەاڵتەكان هاوتا بكەن. وەلحاڵ هەندێك لەو سەرۆك 

خێاڵنە كە عوسامن لە پۆستی كاربەدەستیدا دەیمەزراندبوون، وەك )االشعث بن 

قیس( و )جریر بن عبدالله البجيل( كە لە دوای كوشتنی عوسامن دەرنەكەوتنەوە 

)الجمل( لە شەڕی  بەشداریشیان  بە عەلی،  بەیعەتپێدانیان  لە  نەكرد  پەلەیان  و 

دا نەكرد. هەروەها ئەوانەش كە لە كوفە بوون، بەشدارییان لەو شەڕەدا نەكرد، 

لە  یەكێك  كە  ربعي(،  بن  )شبث  و  قیس(  بن  )سعید  هەمەدان  سەرۆكی  وەك 
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سەرۆكەكانی هۆزی تەمیم و الیەنگرێكی سەرسەختی بیرۆكەكانی ئەبو موسا بوو. 

سەرجەم خانەدانەكان و سەرۆك خێڵە ئامادە و نائامادەكان، دژایەتیكردنی خۆیان 

بەرامبەر هەموو جۆرە بەشداریكردنێك لە شەڕی ئەهلی نیشاندا كە لەو كاتەدا 

ئامادەكاری بۆ دەكرا، بەوەش زۆرینەیان بەالی خۆیاندا راكێشا، نەك تەنیا بەهۆی 

پاڵنەرییەكانی ئەبو موسا، بەڵكو لەڕووی بابەتییەوە هەڵوێستەكان پێكەوە چونیەك 

و كۆكبوون. لەالیەن سەرۆكی خێڵەكانەوە، هەڵوێستی خۆسازدان و چاوەڕوانی 

دۆخە و ملمالنێیەكی توند بۆ دەستبەسەرداگرتنی شارەكە و نیگەرانی و خەمێكی 

هەموویان  هەڵوێستی  ئەمە  بەاڵم  كێشا.  بەسەرییاندا  باڵی  ئایینی  نەك  سیاسی 

نەبوو، چونكە هەندێكیان بەبێ  پێچ و پەنا چوونە پاڵ عەلی، وەك عەدی كوڕی 

و  خوداپەرست  پیاوانی  بەرامبەریشدا  لە  سولەیم.  كوڕی  مەخنەفی  و  حاتەم 

پاڵ عەلی، چونكە بەگومان بوون كە  تابعین نەچوونە  چاكەخواز لە هاوەاڵن و 

لێبكرێت.  چەمكی سەرەكی راستی و دروستی ئەو پرسەی كە پێویستە بەرگری 

لێرەدا بە پێچەوانەی بەرسە، گونجاو نەبوو بۆ پێگەی خانەدانەكان )األرشاف( كە 

ئەو  موسا  ئەبو  شانۆكە،  تەختی  لەسەر  بگێڕن.  نێگەتیفانە  رۆڵێكی  دوورەوە  لە 

كەسە بوو كە هەموو گۆڕەپانەكەی داگیركردبوو. 

بانگەوازەكەی  ئەوەیە كە زۆرینەی جەنگاوەرانی كوفە وەاڵمی  خاڵێكی جێگیر 

كەس  هەزار   )9( تەنیا  كەس  هەزار   )40( كۆی  لە  النیكەم  نەدایەوە،  عەلیان 

ئارەزومەندانە خۆیان بەخشی35. هیچ جۆرە بەراوردێكیش نییە لە نێوان ژمارەی 

كوفییەكان لە شەڕی )الجمل( و هەمان ژمارەیان لە شەڕی )صفین(دا. سەرەڕای 

چونكە  جیهاد،  پێشینەی  ببێتە  ناتوانێت  ئاوها  دۆخێكی  كە  ئاشكرایە  ئەوەش 

ئازادی بیركردنەوە و بژاردەی خۆویستی تاك هەبوو. تەنانەت هەرچەندە ئەبو 

بینی  یەكالكەرەوەیان  رۆڵێكی  دوایەوە  لە  دەسەاڵتدارەكان  خانەدانە  و  موسا 

35-ئەبو مەخنەف باسی ژمارە )40000(ی كردووە، كە لە دوای شەڕی صفین سەبارەت بە كوفە راستە: 
الطربی، بەشی5، الپەڕە 79. بەاڵم ژمارە )9000( لەالیەن سەیف باسكراوە، بەشی4، الپەڕە 485 – 488. 

عومەر كوڕی شەببە باسی )12000( سەرباز دەكات
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بەشداریكردن،  و  دەرچ��وون  بۆ  كوفییەكان  زۆرینەی  لە  رێگریكردن  لەڕووی 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا عەلی توانی كۆنرتۆڵی بارودۆخەكە بكات. ئەبو موسای لە 

پۆستەكەی دوورخستەوە و بە شێوەیەك لە شێوەكان توانی لە شاری كوفە دەری 

نوێنەرانی زۆرینەی خێڵەكان  و  لە كەسە جەربەزەكان  بكات. عەلی سوپایەكی 

پێدەچێت  بەست،  كوفییەكان  بە  پشتی  سەرەكی  شێوەیەكی  بە  و  درووستكرد 

پێگەی شەرعی  كۆنرتە.  تر  لەوانی  كوفەدا  لە  نیشتەجێبوونیان  كە  بوون  لەوانە 

لە  بۆیە  نەبوو،  بەجدی هاوبەرامبەری  لێرە  كە  پێشەوا،  و  عەلی وەكو خەلیفە 

كوفە  لە  كە  ئەوەش  لەبەر  بەاڵم  هەبوو،  خۆی  گەورەی  قورساییەكی  تەرازودا 

الیەنگرو شوێنكەوتووی كارا و چاالكی زۆری هەبوو كە بە )النفار( ناودەبرێن، 

عەقڵمەندی  بەگوێرەی  كە  هەبوو  خۆڕاگرتری  الیەنگری  و  پشتیوان  هەروەها 

)اهل  پێیان دەوترێت  ئەمانەش  زیانی هەیە،  پێیەی كەمرتین  بەو  پاڵی  چوونە 

الجامعة(. 

لە  كە  روداوەك��ان  شانۆی  سەر  دەهێنێتە  گروپە  دوو  ئەم  عومەر  بن  سەیف 

میانی دانیشتنێكی مشتومڕاویدا لەناو مزگەوتی گەورەی كوفەدا بە ئامادەبوونی 

حەسەنی كوڕی عەلی و عەمامر رووبەڕووی ئەبو موسا بوونەوە. گروپی یەكەم 

ببوو، دەوترێت )5(  پێكهات كە ژمارەیان زۆر زیاد  لەو قورئانخوێنانەی پێشوو 

كوڕی  زەید  )األشرت(،  بوون:  ئەمانە  كە  نەگۆڕا  و سەرۆكەكانیشيان  بوون  هەزار 

صوحان، عەدی كوڕی حاتەم، یەزیدی كوڕی قەیس، ئەملوسەیەب كوڕی نجبة. 

لەنێو  و  كرد  مەدینەدا  پەالماردانی  لە  بەشدارییان  لەوان  كەس   )600( النیكەم 

داوای  كە  ئەوانەوە  لەالی  هۆیەشەوە  بەو  دەكران،  ئەژمار  عوسامن  بكوژانی 

دادپەروەری و خوێنی عوسامنیان دەكرد سزای تۆڵەسەندنەوەی بەكۆمەڵیان بۆ 

دانرابوو، لەپێش هەمووشیانەوە سێكوچكەكە: عائیشە- تەڵحە- زوبێر، كە رۆڵ و 

چاالكییەكانیان و توانای رێكخستنیان لە كوفە ئاشكرایە. ئەوانە سیاسی راستەقینە 

بوو، زانیویانە چۆن لە دەوری عەلی كۆدەبنەوە. 
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ئاشكرایە ئەوان لەو كاتەدا هەستیان كردووە كە چارەنوسیان بە چارەنوسی ئەوەوە 

تۆڵەسەندنەوە دەستوپەنجایان  لە سەرەتای هەڵگیرسانی  بەسرتاوەتەوە و هەر 

)اهل  لە  مەبەست  بەاڵم  لەسەرییان.  هەڕەشە  بووەتە  و  كردووە  نەرم  لەگەڵی 

الجامعة( تاقمێكی سیاسی تەواو جیاوازترە، ئەمانە نە چاالك و نە هاندەر بوون، 

و  خوداپەرستی  ئەهلی  ئەوان  نەبوو،  عوسامندا  كوشتنی  لە  رۆڵێكیشیان  هیچ 

یەكبوون بوون، دژی خودی كوشنت و بڕین بوون، سەركۆنەی ئەوانەشیان دەكرد 

كە بارودۆخەكەیان گەیاندە ئاستی فیتنە، بەاڵم بانگەوازییان دەكرد بۆ گوێڕایەڵی 

كردنی پێشەوا و پێویستی هەبوونی پێشەوا )خەلیفە(یەك كە لە ئێستادا عەلیە. 

چونكە  عەلی-ن،  لەگەڵ  ئەمڕۆش  بوون،  عوسامن  لەگەڵ  بوو  دوێنێ   ئەمانە 

ئیسالمی  ئوممەتی  یەكێتی  بەرجەستەكردنی  بۆ  هۆكارن  یەكیان  لەدوای  یەك 

بۆ  بن  گوێڕایەڵ  ئەوەیە  ئەركیان  پێیەش  بەم  هەردوكیاندا.  بە  بەیعەتیان  و 

لەناونەچێت.  تاوەكو  جەماعەت  لە  پارێزگاریكردن  لەپێناو  خەلیفە  بانگەوازی 

قارەمانی  و  كۆن  هاوەڵێكی  بوو،  عەمرو  كوڕی  قەعقاعی  تاقمە  ئەم  سەرۆكی 

فەتحكردنی عێراق بوو، پیاوێكی ئیسالمی بوو لە سەرووی هەموو دوژمنایەتی 

نوێنەرایەتی كۆمەڵێكی كرد و وەكئەوەی سەرۆكی  ناكۆكیە خێڵەكییەكانەوە،  و 

فیعلی بێت بەناوی هەموو ویالیەتەوە قسەی دەكرد. ئەو خەڵكەی لە دەوری 

كۆبوونەوە رۆڵی ژیرو عاقڵمەندانی شارییان دەگێڕا، چونكە خەڵكانێكی میانڕەو 

و دادوەر بوون، لە سەرووی بەشبەشوون و دووبەرەكیەوە بوون، توانیان زیاتر 

لە )4( هەزار كەس لە دەوری خۆیان كۆبكەنەوە، ئەمانیش هاتن بۆالی عەلی لە 

زیقار تاوەكو بچنە پاڵی. ئەمە بۆ عەلی پاڵپشتیەكی جۆریی بەنرخ بوو، چونكە 

دەبووە  كوفە،  و هەڵچوانی  بكوژان  پێشەوای  دەبووە  ئەو  ئەم هەنگاوە  بەبێ  

سەرۆكی گێرەشێوێنەكان، هەروەك نەیارو دژەكانی بەو شێوەیە وەسفیان دەكرد. 

بە راستی لەنێو تاقمی )النفار(دا جگە لە عەدی كوڕی حاتەم )سەرۆكی هۆزی 

شەرەفمەندیەكی  و  ئیسالمی  رابردوویەكی  خاوەنی  نەبوو  تر  پیاوێكی  تەی(، 
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عەرەبی بێت. ئەمە زۆر بە روونی فشەڵی و پێگەی عەلی لەناو خودی كوفەدا 

دەردەخات، ئەو فشەڵیەی كە بنەڕەتی و سەرەكی بوو لە كۆتاییشدا نەتوانرا لێی 

دەربچێت. 

بەرسە هەڵدەوەشێت
كرد،  كوفە  رەوانەی  نێردراوەكانی  یەك  لەدوای  یەك  عەلی  كاتێك  راستیدا،  لە 

واتا  دەكرد،  چاكسازی  باسی  بەڵكو  نەدەكرد،  شەڕی  باسی  ئەویش  تەنانەت 

هەروەك دەوترێت دەیویست بارودۆخەكان بگەڕێنەوە بۆ باری ئاساییان و یەكێتی 

لە مێشكی  كە بريى چاكسازی  ئەوەی  لەبەر  برنێتەوە.  بونیات  ئیسالم  ئوممەتی 

تۆڵەسەندنەوەی خوێنی  بۆ  تینوێتی  ئاودانی  رێگەی  لە  و هاوەڵەكانیدا  عائیشە 

عوسامن گوزەری دەكرد، بۆ زیندووكردنەوەی شەرعی قورئان، بەاڵم لەدیدگایعەلی 

ماناكەی پێچەوانە بوو، واتا وازهێنان لەو راوەدوونان و دژایەتیكردنە هەڵوەشێنە 

یان  نەدەكرد  قسەی  كەسێك  هیچ  خەالفەتەكەی.  شەرعیيەتی  بە  دانپێدانان  و 

زاتی ئەوەی نەدەكرد باسی شەڕ بكات، لەبەر گەورەیی و مەزنی ئەو وشەیە لە 

سیاقی ئیسالمی ئەو سەردەمەدا. تەنانەت ئەبو موساش تەنیا باسی فیتنە و ئەو 

دووبەرەكیەی دەكرد، كە لەناو داڵندا هێالنەی كردبوو، كە بۆی هەبوو ببێتە هۆی 

یان نەبێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕ. 

عەلی  كە  ئەوەیە  بەردەمی  خراوەتە  بێدەنگكردنی  بۆ  پاساوانەی  لەو  یەكێك 

جگە لە چاكسازی داوای هیچ شتێكی تری نەكردووە. ئەمە شتێكە نابێت لەبیر 

بكرێت، چەمكی چاكسازی واتا ئاشتی یان پێكهاتن. لەگەڵ ئەوەشدا ئاشكرا بوو 

چاوەڕوانكراو.  جەنگیی  روبەڕوبوونەوەیەكی  بۆ  بوو  ئامادەسازیدا  لە  عەلی  كە 

هەربۆیە عەلی ئەو پیاوە بوو كە لە پشتەوەی رەتكەرەوان و شكێنەرانی بەڵێنی 

دەستپێكرد.  شەڕی  كردو  جموجووڵ  بە  دەستی  و  داوایكرد  بەیعەتپێدانیدا 
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دەكرێت بڵێین، نیازی ئاشتیخوازانەی عەلی كوڕی ئەبو تالیب تەنیا لەو ئاستەدا 

بوو كە ئەوانیرت گوێڕایەڵی بۆچوونەكانی دەبوون. ئەو كەسێكی جەنگاوەر بوو، 

جەنگاوەری شایستەی ئیسالمی سەردەمی پێغەمبەرایەتی بوو، كە لە رابردوودا 

هەرگیز لە شەڕكردن لە دژی بێباوەڕان نەوەستاوە، بەم پێیەش لە كاتی پێویستدا 

رێگەی  لەسەر  پێیوابێت  ئەگەر  دژەكانی  و  نەیاران  لێدانی  لە  نەبووە  دوودڵ 

بەردەوام  شێوەیەكی  بە  )صفین(دا  و  )الجمل(  شەڕی  لە  دواییدا  لە  ناهەقن. 

بەڕێوە  شەڕ  خۆڕاگری  بەوپەڕی  پێویستدا  كاتی  لە  دەكات،  رەفتار  بەوجۆرە 

دەبات. كاردانەوەی عەلی لە بەرامبەر دابەشبوونی ئوممەت و دانپێدانەنان بە 

شەرعیەتی دەسەاڵتەكەیدا، بووە و دەبێت بە شەڕێكی هاوشێوەی جیهاد لەسەر 

شێوەی جیهادی سەردەمی پێغەمبەر )د.ح(. بەاڵم بە راستی پێویستە بگوترێت 

لەپێش شەڕەكاندا  لێی و هەمیشە  بۆ خۆپاراسنت  ئەوپەڕی هەوڵی خۆیداوە  كە 

دانوستان دەكات، بەردەوامیش دژایەتی كراوە چونكە رقی لێبووە. بەاڵم دانوستان 

هەروەكو تێیگەیشتوە، جگە لە هەوڵدانێك بۆ رازیكردنی بەرامبەر شتێكی تر نییە، 

بەڵكو تەنازولكردنیش نەبوو لە شتێك. 

ئایا لە سایەی بارودۆخێكی ئاوهادا لەالیەن نەیارەكانیەوە هاندراوە؟ ئایا ئەوانی 

دیكەیان  شتێكی  چەك  بۆ  پەنابردن  لە  جگە  موعاویە  دواتریش  و  عائیشە  تر، 

ویستووە؟ ئەو شێوازی عائیشە بۆ تۆڵەكردنەوەی خوێنی عوسامن بەكاری هێنا 

دەگەیاند.  باوەڕداران  ریزی  لەناو  گەورەی  قەسابخانەیەكی  ئەنجامدانی  مانای 

كەسانێكەوە  لەالیەن  شورا  بۆ  گەڕانەوە  پێناوی  لە  هەڵبژاردنی  بە  گومانربدن 

عەلیدا  دیدی  لە  بەرسییەكان،  و  زوبێر  و  تەڵحە  وەك  دابوو،  پێ  بەیعەتیان  كە 

سوێند  بە  پابەندنەبوون  واتا  بەیعەتپێدان،  بەڵێنی  شكاندنی  لەگەڵ  بوو  هاوتا 

گەمە  لەو  كردەییەوە،  لەڕووی  ناكرێت.  لەسەر  سازشی  كە  هەڵگەڕانەوەیەك  و 

مەترسیدارەدا كە لە ئەنجامی كوشتنی عوسامنەوە سەریهەڵدا، هەموو یەكێك لە 

بە  لە داهاتوودا سەبارەت  لێی دەربچێت:  نەیتوانی  روانگەكەی خۆیدا داخرا و 
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لەسەر شێوەی  فیتنەكە  بەوجۆرە كەوتەوە. هەموو  عائیشە و موعاویە  عەلی و 

ریزبەندییەكی جەدەلی رویداوە كە قابیلی رەتدانەوە نییە. ئەوەی سەیف بۆمانی 

رێگەی  لە  بەرسە  سێكوچكەی  و  عەلی  نێوان  دانوستانی  دەربارەی  دەگێڕێتەوە 

ئەوەی  لەبەر  نەك  نەگرت،  خۆی  دۆخەكەدا  لەبەردەم  ئەوەندە  قەعقاعەوە، 

دانوستان نەكراوە، نەك لەبەر ئەوەی كە بەڵگەكانی هەردوال بۆ حەزنەكردنیان بە 

خوێنڕشنت بەبێ  بێگومان راستگۆیانە نەبوون، بەڵكو لەبەر ئەوە بوو كە عائیشە 

رەزامەندی لەسەر بەیعەتپێدانی عەلی نەدەدا، عەلیش بەوە رازی نەدەبوو ئەو 

بۆمان  ئەوەی  بەجۆرێك  بوون.  لەشكردا  یەك  لەناو  كە  بكات  رادەست  بكوژانە 

باسدەكرێت سەبارەت بە بوونی رێكەوتنێكی ئامادە كە لەسەر حسابی بكوژەكان 

و  دایڕشت  سبأ(  )ابن  كە  پیالنێكەوە  رێگەی  لە  بكوژانە  ئەو  بەاڵم  ببەسرتێت، 

هەمیشە  سبأ(  )ابن  وەك  كەسێكی  هەڵوەشاندەوە،  رێكەوتنەكەیان  رێكیخست 

درروستكرد.  ئەندێشەی  كە  بوو  ئەو  بەڵكو  دەبرێت،  ناوی  پیالنگێڕییەكاندا  لە 

ئەوەی لەم باسەدا دەكرێت پشتی پێ ببەسرتێت ئەوەیە كە دۆخێك لە نیگەرانی 

و چاوەڕوانیكردن لە ترسی رودانی یەكەمین روبەڕوبوونەوەی جەنگیی لە نێوان 

براكاندا لە مێژووی ئیسالمیدا بوونی هەبوو، لە سەرووی ئەوەشەوە ترسێك هەبوو 

و هۆشیاری  ویژدان  قەیرانی  ناوی  ببوو. دەكرێت  دابەش  زۆرێكیان  لەنێوان  كە 

ئامادە دەكرد  كاتێكدا خۆی  لە  نەبوو  داببڕین. عەلی دڵخۆش  ئەو ترسە  بەسەر 

سەرچاوەكان  زوبێر(.  و  )تەڵحە  ئیسالمدا  لە  هاوڕێكانی  لەگەڵ  شەڕكردن  بۆ 

داهێنانی هونەرییان كردووە لەڕووی باسكردنی ئەو دوانەدا، بە تایبەتیش زوبێر، 

گوایا لەبەردەم بەرەنگاربوونەوەدا پاشەكشەیان كردووە بە ئومێدی دۆزینەوەی 

باوەڕپێكردنی  ئەگەرچی  تەنانەت  بكات.  رزگار  تاكو هەموو شتێك  چارەسەرێك 

ئازاریداون  ویژدانیان  كە  ئەوەی  بەهۆی  گوایا  دەوترێت  كە  نییە،  ئاسان  ئەوە 

هانیاندەدان  الیەكەوە  هەموو  لە  خەڵكی  جێهێشتووە.  شەڕەكەیان  گۆڕەپانی 

بۆ دەستپێكردنی شەڕەكە، بەاڵم ئایا چاوەڕوانی چیان دەكرد؟ ئەوان لە وەاڵمدا 
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لە  مەسەلەیەكە  ئەمە  براكامناندا،  و  ئێمە  نێوان  لە  كێشەیەكە  »ئەمە  دەیانوت: 

پێش ئەمڕۆدا نەبووە تاكو قورئانی بۆ داببەزێت یان سوننەتی پێغەمبەری خودا 

)درودی خوای لێبێت( تیادا بێت، بەڵكو تەنیا روداوێكە«. روون و ئاشكرایە كە 

ئەویش  هەیە،  چاكەخوازی  و  خوداپەرستی  ویستی  ئەمانەوە  هەموو  لەپشت 

بریتیە لە پێشكەشكردنی چاكرتین وێنای گونجاو دەربارەی هاوەاڵن. بەاڵم ئەمەش 

بەشێك لە راستی دەگرێتەوە و لەگەڵ دۆخی عەقاڵنی سەردەمەكە وێكدێتەوە. 

لەسەر  دەكات،  گفتوگۆ  و شوێنكەوتوانیدا  الیەنگران  لەگەڵ  )عەلی(ش  دەبینین 

شەڕكردندا  كاتی  لە  كە  پێدەكات  فەرمانیان  و  رایاندەسپێرێت  ئارامی  گیانی 

پێی دەوتن  نەكوژن، هەروەها  بریندارێك  نەكەون و  شوێن دوژمنێكی هەاڵتوو 

لە  گفتوگۆ  روبدات.  نابێت  شێوازێك  هەر  بە  تااڵنكردن  و  نییە  ژن  پیاوو  دیلی 

هەموو جێگەیەك هەبوو، قسەكردن و لێكۆڵینەوە دەكرا لەسەر رەواندنەوەی ئەو 

تێكچوونی  و  تاكێكی سەرقاڵكردبوو. هەڵوەشان  ویژدانی هەموو  كە  گومانانەی 

بەرسەش لەوەی كوفە كەمرت نەبوو. 

رۆڵەكانی  كۆمەڵكوشتنی  بە  بەرامبەر  لە  خۆی  توڕەبوونی  )عبدالقیس(  هۆزی 

راگەیاندبوو، بەو هۆیەشەوە لە بەرسە دەرچوو تاوەكو بچێتە پاڵ سوپاكەی عەلی، 

كە ژمارەیان النیكەم )6000( كەسی ئامادەكراو بۆ شەڕ دەبوو. لە دواتریش زیاتر 

لە نیوەی هۆزی )بەكر(ی نزیك لە رەبیعە چاوییان لە )عبدالقیس( كرد. توڕەیی 

و بەرگریكردن لە پاڵ خواستەكانی عائیشە بۆ تۆڵەسەندنەوە، بەشێك لە هۆزی 

)تەمیم(ی بەهێزو گەورەشی گرتەوە، بە تایبەتی هەڵچوونی تیرەی سەعد كە زۆر 

چاالكانە یەكێك لە رۆڵەكانی لە مردن پاراست، ئەویش )حرقوص بن زهیر( بوو 

كە تەنیا كەس بوو لەو كوشتارگەلە دەربازی بوو. هۆزی تەمیم لەژێر كاریگەری 

سەرۆكەكەیان )األحنف بن قیس( بڕیارییاندا لە شەڕەكە بكشێنەوە و بەشداری 

تێدا نەكەن، بەوەش هێزی )4( هەزار شمشێر لەسەر عەلی كەمبۆوە كە دەكرا 

هەڵچوونی  تریشدا،  بارودۆخەكەی  و  بارودۆخە  لەو  بكرێت.  ئاراستە  دژی  لە 
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دڵی  هەڵچوو،  و  وروژاو  خێڵەكی  یەكگرتوویی  واتا  هاتبوو،  ئاگا  بە  جاهیلیەت 

هەبوو.  بااڵی  بەهایەكی  رابردوودا  لە  كە  ببۆوە،  راست  خێڵەكی  شەرەفمەندی 

قورئان  شێتی،  ئاستی  تا  خوێن  هەڵچونی  لە  بوو  جۆرێك  ئازایەتی  نیشاندانی 

پێداگری لەسەری كردووە چونكە بە هەڵچوونێك رازی نییە ئەگەر بۆ غەیری خودا 

بێت، بەاڵم لێرەدا سەرلەنوێ  سەریهەڵدایەوە و بە دیاریكراوی یەكێك لە ئەنجامە 

گرنگەكانی فیتنە بریتیە لە دووبارە زیندووكردنەوەی هەڵچوون و ئازایەتی نواندن 

ئەو  كە  ئەوەی  لەبەر  كەمرت.  ئاستێكی  بە  بەاڵم  ئیسالمی،  هەستی  شانبەشانی 

بە  بوو  بارگاوی  بەاڵم  بوو،  نوێ   زۆر  هەرچەندە  مایەوە،  هەژموندارانە  هەستە 

پەلكێشكردنێكی بێهاوتا. 

بكات،  بێالیەن  ملمالنێكەدا  لە  سەعد  تیرەی  توانی  قیس(  بن  )األحنف  خودی 

رایانوابوو  كە  نەبوو  سەركەوتوو  تردا  تەمیمییەكانی  بێالیەنكردنی  لە  بەاڵم 

بەهۆی  تەنانەت خۆیشی  عوسامن،  خوێنی  داواكردنی  بۆ  بكەن  شەڕ  بەشداری 

باوەڕێكی ناوخۆیی بڕوای بەوە نەبوو كە شانبەشانی عەلی بوەستێت. ئایا مرۆڤ 

بوو زۆر  ئەمە  نەكات«،  یان »گومان  یان »نەبینێت«، »گومان بكات«  »ببینێت« 

بەهێز جیهانی خێڵەكی بە موسڵامنبووی لە بەرسە سەرقاڵ كردبوو. لە راستیدا ئەو 

دەستەواژەیەی لەگەڵ هەموو سیامكانی فیتنەدا هاوتەرا بوو، لەدایكبوونی رای 

سیاسی – ئایینی بوو بەهۆی دابەشبوون لەناو ئیسالمدا، لەو سەردەمەدا شەڕییان 

نەدەكرد ئەگەر بەگومان بوونایە لە راستی و دروستی قەزیەكەیان. ئەمە بوو ئەو 

بارەی هەموو پیاوەكان و زۆرینەی سەرۆكەكانی داگرتبوو. 

تاك كەوتبووە ناو كایەی تۆڕەكانی بونیاتی بەكۆمەڵ و پشتیوانیە جۆراوجۆرەكانەوە 

و سەرۆك خۆی وەكو ویژدانی بەكۆمەڵ )جامعي( دادەسەپاند، بەاڵم بەگوێرەی 

باوەڕبوونی ناوخۆیی هەڵسوكەوتی دەكرد. تەنانەت لەالی ئەوانەش كە لە بەرسە 

بوونی  و  راستەقینە  مشتومڕێكی  بوونی  بە  هەست  بوون،  عائیشەوە  لەپشت 

رەوتێكی بێالیەن دەكەین، تەنانەت لە دەرەوەی هەڵوێستەكەی )األحنف بن قیس(
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یش، كە بە توندی لەپێناو پشتیوانیكردنی )دایكی باوەڕداران( قەرەبوو كرایەوە. 

بفەرمون لەگەڵ چەند دیمەنێك لەسەر ئەوە: عومران كوڕی حەصین كە هاوەڵێكی 

زۆر بەناوبانگ نییە، لەناو بەرسە نوێنەرایەتی رەوتی ئاشتیخواز و بێالیەنی دەكرد، 

هەروەها هەڵوێستی جوامێرانەی ئەبو موسا لە كوفە، بەاڵم بە ئاستێكی كەمرتا 

بەندەی  شوانێكی  ببێتە  چیا  لوتكەی  لەسەر  تا  عەدی  بەنی  بۆالی  نێردرا  بوو، 

حەبەشی و تامردن لەوێ  مبێنێتەوە، چونكە بەالیەوە ئەوە باشرتە لە هاویشتنی 

وەاڵمیان  بەرز  دەنگێكی  بە  عەدی  بەنی  سوپاكەدا.  هەردوو  نێوان  لە  تیر  یەك 

دایەوە: »ئێمە لە بەرامبەر هیچ شتێكدا هەرگیز دەستبەرداری قورسی و پیرۆزی 

پێغەمبەری خودا )درودی خوای لێبێت( نابین«. بفەرمون لەگەڵ دیمەنێكی تر: 

دادوەری بەرسە )كعب ابن ثور(، بە مەبەستی كوژاندنەوەی ئاگری شەڕ هەوڵیدا 

صربەی كوڕی شیامن رازیبكات وازبێنێت و لەگەڵ پیاوەكانیدا بەشداری شەڕەكە 

نەرسانیەت  لە  كەمێكت  دەترسم  »لەوە  پێیوت:  وەاڵمدا  لە  صربە  بەاڵم  نەكەن، 

تێدا بێت، ئایا فەرمانم پێدەكەیت دایكی موسڵامنان و تەڵحە و زوبێر سەرشۆڕ 

ئەوە  هەرگیز  خودا  بە  سوێند  نەخێر  بهێنم؟  عوسامن  خوێنی  لە  واز  و  بكەن 

ناكەم«. جارێكی تریش دەڵێم ئەمە قسەیەكی رێكخراوە، دەرهێنانێكی مێژووییە، 

بەاڵم مەترسی گرەوكردن و هێزی سیمبوڵی لەپشتەوەیە. كەواتا دەبێت هەست 

بەو دەقانە بكرێت، هەستكردن بە گێڕانەوەی خەیاڵی و جوانی كاردانەوەكانی 

)األحنف بن قيس( و تێربوون بە زاراوەكان و گەورەیی رێزدانان بۆ هەر شتێكی 

پیرۆز، هەروەها بەستنەوەی ئەم چوارچێوەیە بە چەند چوارچێوەیەكی ترەوە بۆ 

درككردن بەو هەڵوەشانە، لەگەڵ درككردن بەو بڕوابوونەی لەالی هەردوو بەرەكە 

درووست ببوو. 

لە بەرسە، ئەوانەی كە لەبەر خاتری خاتران سوربوون لەسەر شەڕكردن، لە پێناوی 

داوای  و  هات  چونكە  كرد،  شەڕییان  خودا  پێغەمبەری  قورسی  لە  بەرگریكردن 

پێغەمبەری  لە كوفەش، شانبەشانی )كوڕە مامی  لێكردن.  پشتیوانی و چاكسازی 
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رەمزییە  كەسایەتیە  دوو  ئەم  لەسەر  هاوكێشەكە  كۆتاییدا،  لە  وەستاون.  خودا( 

و  نزیك  ئەمانە دوو دەموچاوی  برا(36.   – مام  )كوڕی  یان  )هاوسەر(  قەتیسبوو: 

كۆڵەكە  دوو  پێغەمبەر.  بەهێزی  زۆر  رەمزیی  وێنەی  سەر  دەگەڕێنەوە  خزمن 

شەرعیەكەی كە هەردوكیان بۆ دامەزراوەی خەالفەت دەگەڕێنەوە، لەناوچوون: 

و  بارێك  لە  دەسەاڵت  واتا  مردوو،  خەلیفەی  عوسامن  زیندوو،  خەلیفەی  عەلی 

خوێنی شەهیدیش لە بارێكی تردا. لەبەردەم روبەڕوبوونەوەی مردندا، لەبەردەم 

ئەو كارە جەنگیيەی كە ئوممەت توشی هەڵوەشان و مەینەتی دەكات، لە دوای 

چەندین مشتومڕ و گومان، تەنیا وێنای گەورەی پێغەمبەر )د.ح(بەرزكرایەوە. ئەو 

دوو شارە دەستەخوشكە، بەتوندی لە پێناو پێغەمبەر، لە پێناو هاوسەری و كوڕی 

مامی، واتە تایبەت لە پێناو ئیسالمدا لەگەڵ یەكرتيدا بە شەڕ دێن. 

شەڕی )الجمل(
)10ی جەمادی دووەمی 36ی كۆچی/ 4ی كانونی یەكەمی 656ی زایینی(

لە  رویدا.  بەرسە  شاری  دەوروب��ەری  لە  )الخريبة(  ناوچەی  لە  )الجمل(  شەڕی 

عەلی  كە  كاتەدا  لەو  شەڕەكە.  گرەوی  بووە  عائیشە  خودی  زوو  هەر  راستیدا 

خەلیفە – ئەو فەرماندەیەی كە فەرمانیدەدا، بڕیاری دەردەكرد و گرەوی لەسەر 

ژمارەیان  كە  درابوو،  دەورەی  پیاوەكانی  بە  و  دەكرد  خۆی  شەخسی  بەهێزیی 

كە  سەرەتایی  شەڕێكی  دوای  لە  بەریشەوە  لەو  كەس،  هەزار   )20( دەگەیشتە 

گوتنی  ئەگەر  هێزەكان،  هەموو  سەرلەنوێ   سەرنەكەوتن،  تیایدا  زوبێر  و  تەڵحە 

شیاو بێت لە دەوری حوشرتەكەی عائیشەدا گردبوونەوە، كە لەناو كەژاوەیەكی 

زرێپۆشی ئاسنین دانیشتبوو. لێرەدا سیمبوڵ زیاتر وروژێنەر دەركەوت: سیمبوڵی 

36- پێغەمبەر )د.خ( لە كاتی كۆچكردنی بۆ مەدینە و باڵوكردنەوەی گیانی برایەتی لە نێوان هاوەاڵنیدا 
بە شێوەیەكی گشتی، خۆیشی كردە برای عەلی كوڕی ئەبو تالیب )كوڕی مامی(.
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ژنێكی دوور لە چاوی خەڵك، ئەو ژنەی خۆی بەشداری شەڕ ناكات، بەڵكو شەڕو 

مردن لە پێناوی ئەودا بەڕێوە دەچێت. ئەو هاوسەری پێغەمبەری خودایە )د.خ(، 

لێبكرێت،  بەرگری  و  پارێزگاری  پێویستبوو  رەمزییەوە  رووی  لە  راستییدا  لە  كە 

چونكە كارێكی شیاوو گونجاو نەبوو چۆكی پێدابدرێت و شەرەفی پیس و لەكەدار 

بكرێت، بەڵكو كوشتنیشی كارێكی ئەستەم بوو، چونكە كەژاوە ئاسنینەكەی كە 

بە زرێ و ئاسن داپۆرشابوو، وەك پەرژینێكی پتەو وابوو نەدەكرا دەستی بەسەردا 

بوو،  پارێزراو  ژێریشی  حوشرتەكەی  دەگێڕنەوە  بۆمان  وەك  هەروەها  بگیرێت، 

خاڵی  ببووە  عائیشە  حوشرتەكەی  داپۆرشابوو.  قایم  قەڵغانی  و  مانگا  پێستی  بە 

بنەڕەتی شەڕەكە، چونكە بێهودە هەوڵیاندەدا بیگەنێ ، بەاڵم ئەوانەی تر بەوپەڕی 

هێزییانەوە بەرگرییان لێدەكرد. حوشرتەكەی ئەو سەنرتاڵێكی جێگیر و راستەقینەیى 

بوو، كە توندترین و بەهێزترین ساتەوەختی شەڕەكە لێیەوە بەردەوامی هەبوو. 

بۆ  بەست  ریزییان  و  وەستان  یەكرت  بەرامبەری  سوپاكە  هەردوو  سەرەتاوە  لە 

شەركردن. لەناو یەكێك لە سوپاكانەوە پیاوێك هاتە دەرەوە قورئانی بەرزكردەوە، 

ئەوەش دوایین بیرهێنانەوەی رەمزی بوو لەسەر یەكبوون )سەرچاوە و گێڕانەوەكان 

دەربارەی ئەم بابەتە راى جیاوازیيان هەیە(، دواتر ئەو كەسە كوژرا و شەڕەكە 

دەستیپێكرد. 

بەرسییەكان بەرگەی ئەو شۆكەیان نەگرت، بۆیە لێكرت جیابوونەوە و پەرشوباڵو 

بوون. رانی تەڵحە پێكرا و لە گۆڕەپانی شەڕەكە كشایەوە و دوایی لە شوێنێكی 

دەوروبەری بەرسە مرد، بەاڵم زوبێر هەستی بە الوازی كرد و ئەویش لە شەڕەكە 

كشایەوە و ویستی هەڵبێت، بەاڵم شوێنی كەوتن و بە شێوەیەكی تەمومژاوی 

كە  كوژراوە،  تەمیم  هۆزی  لە  پیاوێك  لەسەردەستی  زوبێر  دەوترێت  كوژرا. 

نیوەڕۆدا  نزیكی  لە  شەڕەكە  شێوەیە  بەو  نەكردووە.  شەڕەدا  لەو  بەشداری 

كۆتایی پێهات، لەو ساتەوەختەدا ئەمجارەیان شەڕی دووەم لە دەوری عائیشە 

بە شێوەیەكی توندوتیژتر دەستیپێكردەوە، لەبەر ئەوەی بەرسییەكان كشانەوە 
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كرایە  عائیشە  حوشرتەكەی  كە  بینیان  چونكە  ك��ردەوە،  هێرشیان  دووب��ارە  و 

ئامانجی كوفییەكان كاتێك هەوڵیاندەدا دەستیان پێی بگات. سوپاكەی بەرسە 

دووبارە لە شێوەی دڵ و دوو باڵدا رێكخرایەوە و هێرشیكردە سەر سوپاكەی 

هەردووال  صوحان.  براكانی  وەك  كوژران،  الیەنگرانی  لە  ژمارەیەك  و  عەلی 

ورەبەرزییەكی بێهاوتایان نيشاندا بە جۆرێك شەڕەكە بەرگێكی زۆر توندوتیژی 

بەبەردا كرا، تا ئەو ئاستەی كە سوپای كوفە بووە یەك دڵ و هەردوو باڵەكەی 

لەناو دڵی سوپاكەدا توانەوە. سوپاكەی بەرسەش هەمان كاری ئەنجامدا، واتە 

لە  كە  رمەكانیان،  و  پیاوەكان  لە  پێكهاتوو  و  ئاڵۆز  و  قەبە  دوو هێزی  ببوونە 

دەوری حوشرتەكە بەرەنگاری یەكرت بوونەوە. بە بەردەوامی پیاوانی ئەم خێڵ 

دەبوونەوە:  مردن  رووبەڕووی  و  گردببوونەوە  دەوری  لە  تر  خێڵەی  ئەو  یان 

ئەوانە لە بەنی عەدی بوون، بە تایبەتیش )ضبة( و )االزد(37، كە سەدان كەسیان 

لێ كوژرا ئەگەر نەڵێین هەزارانیش. دەستگرتن بە جڵەوی حوشرتەكە بەرامبەر 

بوو بە خۆبەختكردن، بەو شێوەیە ژمارەی قوربانییەكان زۆر بوو. 

سەرەتا عائیشە لە ناوەوە ئامادەبوونێكی زۆری هەبوو، خەڵكی كوفەی هاندەدا 

شەڕەكە رابگرن، هاواری دەكرد: »ئەوانەی تر، ئەوانەی تر«، ئەوە بانگەوازێك 

بانگی  »رۆڵەكانم«  وشەی  بە  بۆیە  هاوبەرامبەران،  لەناوبردنی  دژی  لە  بوو 

لێكردن و بەبیری دەهێنانەوە كە ئەو دایكیانە. كاتێك عائیشە بینی دوژمن و 

نەفرەت  تاكو  كرد  بەرسە  لە خەڵكی  داوای  لێدانی،  لەسەر  نەیارەكانی سورن 

لە بكوژانی عوسامن بكەن، لە ناوجەرگەی شەڕەوە زۆر بەهێز نەفرەتلێكردن 

دەنگیدایەوە. پاشان بە دەنگە بەهێزەكەی دەستیكرد بە هاندانی شەپۆلە یەك 

لەدوای یەكەكان كە بەرگرییان لێدەكرد )لە حوشرتەكەی(. پرسیاری لێدەكردن 

جێگیر  بەهێزو  شێوەیەكی  بە  و  كەسییان  یان  خێڵەكیان  شوناسی  دەربارەی 

37- الطربی، بەشی4، الپەڕە 516-518. لێرە )األنساب( بە شێوەیەكی زیاتر تۆكمە و بەپێزتر لە ریوایەتی 
سەیف دەردەكەوێت، كە تەنها ئاماژە بۆ تێكشكانی گەورەی بەرسییەكان دەكات و هەندێك قارەمانێتی 

شەخسی بۆ زیاد كردووە، الپەڕە 241 و الپەڕەكانی دواتر، املسعودي، بەشی3، الپەڕە 111.
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ئامادەگی خۆی نیشاندەدا. لە گێڕانەوە داستانیەكەی )سەیف(دا هاتووە: هەوڵە 

)ناوەندی  دەوری حوشرتەكە  لە  فراوانیان  پێگەیەكی  تاكەكەسیەكان هەمیشە 

شەڕەكە( بەرجەستە كردبوو، چونكە عائیشە دوور لە چاوەكان لەوێ  بوو، بەاڵم 

دەنگی، ئامۆژكارییەكانی و لێپرسینەوەكانی دەیانخستە دەرەوەی رۆڵی نەرێنی 

بۆ  بێئەوەی رۆڵی فەرماندەی سەربازی  پیرۆز. بە شێوەیەكی چاالكانە  كەسی 

خۆی رەوا ببینێ رۆڵی دەگێڕا. لەگەڵ قەڵغانە ئاسنینەكە و حوشرتەكەیدا پێكەوە 

وێنایەكی بەرجەستەیی و داهێرناوی نائاساییان درووستكرد تا ئەو ئاستەی كە 

شەڕەكە ناوی )الجمل(ی هەڵگرت، ئەو تاقمەش كە الیەنگیرییان كرد، تەڵحە 

كاتێك شەڕەكە  نارساون.  الجمل(  )أصحاب  بە  لە مێژوودا  ئەوانیرت،  و  و زوبێر 

حوشرتەكە  ئەژنۆی  بڕینی  لەسەر  پێكهاتن  هەردووال  گۆڕا،  كوشتارگەیەك  بۆ 

كە  ئەوەی  لەسەر  رێكەوتن  رانەگەیەنراو  بە جۆرێكی  كەوت،  شێوەیەش  بەو 

بەرسییەكان پارێزراو بن. 

هەروەك لە دەقەكەدا هاتووە: ئەوەی جێی سەرسوڕمانە یەكسەر لەگەڵ كەوتنی 

حوشرتەكە لەسەر زەوی كە جەستەی وەكو ژیشك بە سەدان تیر داپۆرشابوو، 

شەڕەكە وەستا. لێرەدا وەستاندنی شەڕەكە لەبەر لەدەستدانی ویستی شەڕكردن 

پیرۆزی  پیرۆزەكە كەوت، وەكئەوەی  بوو كە رەمزە  لەبەر ئەوە  بەڵكو  نەبوو، 

لە عائیشەوە گوازرابێتەوە و لە خودی حوشرتەكەدا گیرسابێتەوە، هەر ئەویش 

راگیر كرد.  پیاوەكانی  توندوتیژی  قوربانی شایستە هەموو  ئاژەڵێكی  بوو وەك 

بەرپا  لێی  بەرگریكردن  یان  عائیشە  خودی  كوشتنی  بۆ  شەڕەكە  وەكئەوەی 

پشتی  لەسەر  كە  بووە  حوشرتە  ئەو  لەبەر  پێشچاو  وادێتە  بەڵكو  نەبووبێت، 

عائیشە و پیرۆزیەكەی و قەزیەكەی هەڵگرتبوو. كاتێك حوشرتەكە پێكرا، هەموو 

شتێك وەستا، كەژاوەكە كەوتە الیەك، بەڵكو لە ناوەڕاستی ژمارەیەك كوژراوی 

لەناو  قەسابخانەیەك  رودان��ی  دوای  لە  ئەوەبوو  زەوی،  سەر  كەوتە  زۆردا 

ریزەكانی هۆزی )ضبة( و )األزد(، كە سەرسەخترتین بەرگریكارانی حوشرتەكەی 
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عائیشە بوون ژمارەیەك لە كەسە بەناوبانگەكانی كوفە و بەرسە، خانەدانەكانی 

قوڕەیش، خانەدانی ناو بنەماڵەكان و سەرۆك خێڵەكان كوژران.

چڕی دراماتیكی لە دوای شەڕ
لە كاتێكدا كە باسكردنی روداوەكانی شەڕەكە بەپێی فۆرمێكی داستانی و قارەمانانە 

دەبێت  ئاشكرا  دراماتیكی  چڕی  كتوپڕ  بەرامبەردا  لە  دەگێڕدرێتەوە،  بۆمان 

دوایئەوەی كە قەبارەی كوشتارگەلەكە پێوانە دەكرێت و خەڵك لەسەر مردووەكان 

پەیدا  نەهامەتیە  پڕ  روداوە  ئەو  لەسەر  هۆشیاری  كاتێك  هەروەها  دەگریان، 

دەبێت. جیاواز لەگەڵ شەڕی )صفین( كە دواتر رودەدات، لێرە ژمارەی كوژراوە 

ژمێردراوەكان كەڵەكە بووە و پێدەچێت بیرەوەریی پارێزگاری لە زیندوێتی خۆی 

ئەو  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  بەرسە،  كوژراوانی  بە  تایبەتی سەبارەت  بە  كردووە، 

بیرەوەرییە لە ئاست كوژراوانی كوفەدا دەسڕێتەوە و نامێنێت. سەیف بە تێكڕایی 

باسی كوژرانی )10( هەزار كەس دەكات، كە بە یەكسانی لە نێوان هەردوو بەرەی 

بەاڵم  پێكهاتبوون.  جەنگاوەر  هەزار   )50( لە  پێكەوە  كە  دەبێت  دابەش  شەڕی 

كاتێك بە تایبەتی باسی ژمارەی كوژراوانی گروپ و تاقمی خێڵە گەورەكان دەكات، 

رایدەگەیەنێت كە بە تێكڕایی ژمارەیان گەیشتۆتە )6500( كوژراو، ئەوەش هەمان 

ئەو ژمارەیەیە كە )عمر بن شبة( باسی كردووە. 

تووشی  بەرسە  سەربازگەی  لە  كە  ئەزدییەكان  ك��ردووە،  تێبینیشی  هەروەها 

لە  پێدەچێت زۆربەیان  لێكوژرا، كە  بوون، )2000( كەسیان  نەهامەتیەكی رەش 

بەرسییەكان بوون، هەروەها خێڵی )ضبة( لەو شەڕەدا )1000(كەس و مەزەرییەكان 

و  یەمەن  و  قەیس  لە  هەریەكە  و  كەس   )500( تەمیم  بەنی  و  كەس   )2000(

بەكرییەكان وەك تەمیم )500( كەسیان لێ  كوژراوە. كەمرتین ئاماژەی بەردەست 

دەربارەی ژمارەی كوژراوانی بەرسە بریتیە لە )2500( كەس، كە )1350( كەسیان 
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لە یەزدییەكانن، ئەوەش بە ژمارەی تێكڕایی دەگاتە نێوان )355( تا )4000( كوژراو، 

كەواتا سوپاكەی عەلی زیانی كەمرتی بەركەوتووە. دەكرێت ئەو ژمارەیە بە هەند 

هەند  بە  كوژراو   )6500( یان   )6000( ژمارە  دەشكرێت  هەروەك  وەربگیرێت، 

وەربگیرێت، بەاڵم پێویستە بە تەواوەتی ژمارەی قەبە و نامەعقول بخەینەالوە كە 

باسی كوژرانی )15000( یان )20000( كەس دەكرێت. 

كوژراوانی  دەربارەی  دەكات  پێشكەش  وردترمان  لیستێكی  خیاط(  بن  )خلیفە 

بەاڵم  بەرسە،  عەشائیرەكانی  لە  هەندێك  بە  سەر  خانەدانەكانی  و  قورەیشی 

تەواو بكرێت:  زانیارییەكانی سەیف  لە رێگەی خوێندنەوەیەكی وردی  پێویستە 

)30( كوژراوی قوڕەیشییەكان كە زۆربەیان كەسانی بەناوبانگ بوون، )76( كوژراو 

الپەڕەكانی  لەناو  سەیف  بەاڵم  نارساون.  هەندێكیان  تەنیا  كە  تر  هۆزەكانی  لە 

شەڕەكەدا  لە  كە  دەكات  عەرەبانە  خانەدانە  ئەو  ناوی  باسی  گێڕانەوەكانیدا 

لە  بەرگریكردن  پێناو  لە  تەواو كوژراون،  بنەماڵەیی  وەك زۆربەیان وەك گروپی 

پەیامەكەیان كە هەمیشە ببووە ئامانجی هێرش و پەالمارەكان38: بە نزیكی ژمارەی 

ژمارەی  لەناو  عەلی  سوپاكەی  بەرەی  لە  بەاڵم  كەس.   )30( گەیشتۆتە  ئەمانە 

براكانی  لەوانە  بەدیدەكرێت،  بەناوبانگ  كەسی   )6( ناوی  تەنیا  كوژراوەكاندا 

كەمكردنەوەی  پێناو  لە  بەهێز  خواستێكی  بوونی  بۆ  ئاماژەیەكە  ئەوە  صوحان. 

زیانەكان و تەنانەت سڕینەوەشی. 

مێژوونوسی هاوچەرخیش دەتوانێت هەوڵبدات كە ژمارەی تێكڕایی هەردوو بەرەكە 

كەمبكاتەوە، چونكە بابەتەكە پەیوەندارە بە شەڕی نێوان عەرەبە موسڵامنەكان كە 

تێیدا ژمارەی بریندار بەسەر كوشتندا زاڵ دەكرێت، چونكە بەگوێرەی فەرمان و 

و  كۆمەڵكوشنت  بەرسییەكان هیچ  كەوتنی  و  دوای هەاڵتن  لە  راسپاردەی عەلی 

راوەدونانێك لە بەرامبەر بریندارەكاندا نەكراوە، خودی سەرچاوەكان خۆیان ئەم 

38- بۆ منوونە )الطربی(، بەشی 4، الپەڕە 522 دەربارەی ئەزدییەكان باسدەكات كە ژمارەیەكی زۆرییان 
سەرچاوە،  هەمان  كوژرابن.  قوڕەیشییەكان  لە  كەس   )70( تەنها  شەڕەدا  لەو  پێشدەچێت  لێكوژراوە، 

الپەڕە 530
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راستیەمان پێدەڵێن. بەاڵم قورسە باسی كوژرانی ژمارەیەك لە خوار چەند هەزار 

كەسێك بكرێت، لە كاتێكدا ژمارەی كوژراوە نارساو و بەناوبانگەكان لە دەورەبەری 

ئەزدی،  بە  بچوكەكانی سەر  لە عەشیرەتە  كاتێك هەندێك  یان  )100( كەسدایە، 

وەك تاحیە و جهازم )30( كەسیان لەناو گۆڕەپانی شەڕدا لێ كوژراوە و زۆر بە 

وردی ژمارەیان دیاریكراوە. 

لە  دوانیوەڕۆ  كاتی  لە  و  رۆژ  یەك  بە  بوو،  خوێناوی  شەڕێكی  )الجمل(  كەواتا 

و  بوون  بریندار  و  ك��وژران  پیاو  ه��ەزاران  بە  روی��دا،  توندوتیژی  پڕ  كاتێكی 

لە  كە  كەمرتە  ترسناكە  دۆخە  لەو  شەڕەكە  خوێناوی  رادەی  بەاڵم  شێوێرنان، 

رمی چەقیو،  لە  دارستانێك  دەڵێت:  و  باسیكراوە  تۆقێنەرەكەی سەیف  گێڕانەوە 

قەرەباڵغیەكی توندوتیژ و نادیار، قەسابخانە و كوشتارگەلێك بە دەوری حوشرتدا 

و بەیداخەكان بەرزكرابوونەوە. بە دڵنیاییەوە ئەوە شەڕێكی دراماتیكی چڕو پڕە، 

چونكە هەموو خێڵێك دەستەخوشكەكەی هەڵدەدڕی، ئەوەی تریش بەرەنگاری 

)ربیعة(،  بەرامبەر  لە  )ربیعة(  )مرض(،  بەرامبەر  لە  )مرض(  لێیدەدا:  و  دەوەستا 

یەمەن لە بەرامبەر یەمەن. ئەوان لە دین و ئیتنیكدا برای یەكرتی بوون. شەڕێك 

بوو لە پێناو دین، واتا لە پێناو دین و پەیڕەوی رێگەی راست، واتە لە پێناو عەلی 

یان عائیشە، كاتێك كە حەماسەتی ئیسالم و هەڵچوونی عەرەب ئاوێتە و هۆگری 

یەكرتی بوون، ئەوانەش لە ئەفرێنەرانی یەكەمین بوون، ئەفرێنەری ئایین و خوێن 

پێكەوە، بەاڵم ئەوەی دواییان لە دژی خۆی وەستایەوە. 

دوو هێزی شەڕكەر و بە ئەزمون و قاڵبۆوە لە شەڕدا، شارەزا لە شەڕی جەماوەری 

و  زەوەن��دەك��ان  زۆرو  ساسانیە  هێزە  لەناوبردنی  لە  سەركەوتوو  گ��ەورەدا، 

فەتحكردنی هەموو واڵتی فارس، دوو هێزی گەورە بوو كە ئیسالم پێكیهێنابوون. 

جیاواز  بە  ببنەوە،  یەكرتی  بەرەنگاری  ئاستەدا  لەو  عەرەب  یەكەمینجارە  ئەمە 

لەگەڵ ئەو شەڕانەی لە سەردەمی جاهیلیيەت یان تەنانەت شەڕەكانی سەرەتای 

شەڕە،  ئەم  دواجار  رویانداوە.  هۆزەكاندا  و  خێڵ  نێوان  لە  كە  پێغەمبەرایەتیدا 
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و  دەوڵەتێك  دامەزرێنەری  سوپایەكی  ئیمپراتۆریەتێكە،  سوپای  نێوان  شەڕی 

هەمان  )صفین(دا  شەڕی  لە  پاشان  فەرمانڕەوایەتیەك.  و  دەوڵەت  وێرانكاری 

مەترسیدارتر  فراوانرتو  ئاستێكی  بە  )الجمل(  شەڕی  تایبەمتەندییەكانی  سیامو 

و  ویژدانی  چڕییەكی  سایەی  لە  كە  درامایەی  ئەو  مەترسیداری  دەكەین.  بەدی 

پڕ هەڵچوون و لەو كاتە دژوارەدا رویدا، لە رێگەی چەند دیمەنێكەوە دەتوانین 

بەرجەستەی بكەین و بیهێنینە پێشچاومان. عائیشە لەالیەن براكەی )محەمەدی 

كوڕی ئەبوبەكر(ەوە رەوانەی ناوەڕاستی بەرسە كرا، بۆ ماڵە گەورەكەی عەبدوڵاڵی 

لە  ئەمە  كوژرا،  عائیشەدا  هێزی  ریزەكانی  لەناو  كە  خوزاعی  خەڵەفی  كوڕی 

هاوسەرە  كوژرا.  عەلی  سوپاكەی  ریزەكانی  لەناو  برای  عوسامنی  كە  كاتێكدایە 

قورەیشیە خەمبارەكەشی بە نەفرەتلێكردن دادەباریە سەر عەلی، هەرچەندە لە 

قۆناغی منداڵیەوە عەلی دەناسی و بە »بكوژی خۆشەویستان« ناوزەدی كردبوو. 

ئەو ماڵەی عەبدوڵاڵ پڕبوو لەو قورەیشیە بریندارانەی كە لە ژوورەكانی ناوەوەدا 

فرمێسك  لە  تەواو  تابلۆیەكی  لە  بریتیبوو  دۆخەكە  كورتی  بە  شاردبۆوە.  خۆیان 

بۆ  بوو  دیار  پاشهاتێكی  پێغەمبەردا  ئیسالمی  یادەوەری  لە  كە  ئازار،  و  خەم  و 

هەڵوەشانی جەستەی )قوڕەیش(، واتە خێڵی تایبەتی پێغەمبەر. 

لەناو ئیسالمدا عەلی بە شێوەیەكی زۆر رەق و توند دەركەوت، گومانیش لەوەدا 

نییە كە پاشاموە كاریگەرەكانی ئەو رابردووە وایكردووە لەالیەن قوڕەیشەوە بێزراو 

بێت. ئەمڕۆش ئەو رقلێبوونەوە و بێزراویە گەیشتە بینەقاقا، واتە جارێكی تریش 

ئەنجامی  لە  ئەوە  )بكوژی خێڵەكەی(.  بینیەوە  تاوانباردا  لە شوێنی  عەلی خۆی 

نەفرەتەكانی ئەو ژنەوە تەقیەوە لە رێگەی دوو دێڕ شیعرەوە، كە لە ئەنجامی 

)الجمل(  لە  ئەمڕۆ  عەلی،  دژی  لە  وەستانەوە  بۆ  قوڕەیش  كۆدەنگیەكی  نیمچە 

لە  درێژە  لەو ساتەوەختە دورو  كران.  ئاراستەی عەلی  لە )صفین(دا  و سبەینێ  

سایەی تێكشكانی دەروونی بەهۆی شەڕەوە، عەلی ئارامی و پشودرێژییەكی بااڵو 

پەسەندی نیشاندا. بێدەنگیەكی ئارامگرتووانە لەبەردەم خەم و پەژارەی قوڕەیش، 
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موسڵامنەكان شەڕ  وایكرد  كە  عائیشە  بۆ  لۆمەیەكی سوك  ئاراستەكردنی  لەگەڵ 

بكەن و یەكرتی بكوژن، لە كاتێكدا خودا فەرمانی پێكرد، بگەڕێتەوە بۆ ماڵەكەی 

لە مەدینە و »لە ماڵەكەیدا ئارام بگرێت«. 

قورەیشیە  بە  گرنگیەكی  هیچ  نەیزانیوە  ئەوەی  بیانووی  بە  عەلی  دەوترێت، 

لە  هەندێك  پاڵ  لە  پێداون  رێگەی  دواییدا  لە  بەڵكو  ن��ەداوە،  بریندارەكان 

داهاتودا  لە  دوژمنەكەی  بۆالی  رابكەن  و  بێت  رزگارییان  بەرسە  سەرۆكەكانی 

بۆ  بریندارەكان،  چارەسەركردنی  بۆ  قوڵە  ویستە  و  رەسەنایەتی  ئەم  )موعاویە(. 

دووبارە پێكەوەگرێدانەوەی گیانی برینداری ئوممەت، لە رەفتاری عەلی بەرامبەر 

لە  جۆرێك  روندەبێتەوە.  بۆمان  شەڕەكەدا  كوژراوانی  هەموو  و  بەرسییەكان 

وەسواسیی مردن، جۆرێك ترسی قوڵ پەیوەست بە مردن لە ناخی عەلیدا هەبوو. 

ئەنرتۆپۆلۆژیای  لە كەلتوری  نوێ   گوتار و دوو هەڵوێستی  بابەتە  بەم  سەبارەت 

عەرەبیدا بوونی هەیە، هەروەك مێژووی عەرەبی بۆی جێهێشتوین. كتێبی )نهج 

البالغة( كە كۆی گوتارەكانی و وتەكانی تێدایە، بەمجۆرە گوتارانە دەوڵەمەندە كە 

تێیدا نیگەرانی ناوخۆیی و لەخودا ترسان تێكەاڵو بووە. 

دابارینی  داواكردنی  لە  ناكات  بۆ نەهرەوان عەلی درێغی  )الجمل(وە  لە شەڕی 

رەحمەتی خودا بۆ سەر گیانی هەموو كوژراوەكان، ئەوانەی دۆسنت و ئەوانەشی 

لەسەر  عەلی  گریانی  لەبارەی  لۆمەیانكرد  خەواریجەكان  بوون.  دوژمنی  كە 

بەهۆی  لۆمەیاندەكرد  بووە هۆكاری كوشتنیان،  ئەو  تەرمی كوژراوەكان، چونكە 

دوایئەوەی  رێكوپێك  شێوەیەكی  بە  بەخاكسپاردنیان  لەسەر  پێداگریكردنی 

سەریانی بڕی. هەر لێرە باسی ئەوەمان بۆ دەكرێت كە عەلی دڵگران و خەمبار 

بوو لە بەرامبەر كوژراوانی شەڕی )الجمل(، لەگەڵ باسی ئەو نوێژە دووسەرەیەی 

كە لەسەر تەرمی مردووەكان ئەنجامیداوە، ئەوانەی خەڵكی بەرسە و ئەوانەش كە 

خەڵكی كوفە بوون، لەناو گۆڕستانێكی هاوبەشی گەورەدا نێژرابوون. 

زیاتر  تەنانەت  یان  پیرۆزی،  كاریگەرییەكی  لە  زیاتر  لەمەدا  پێویستە  پێموایە 
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مرۆڤە  ئەو  قوڵی  لە هەستپێكردنی  بریتیە  ئەوەش  بكەین،  بەدی  سیاسەتێك  لە 

موسڵامنە بە راستی كە خۆی لەبەردەم حەمتیيەتی چارەنوسێكی شومدا بینیەوە 

ئاستی  ناگاتە  هەرگیز  ئەو  موسڵامناندا.  ریزی  لەناو  مەرگ  هێنانی  ب��ەرەو 

موسڵامنن  ئەوان  دەیوت:  هەمیشە  بێباوەڕی،  بە  دوژمنەكانی  تۆمەتباركردنی 

و  چەوساندنەوەیان  و  كۆیلەكردن  بە  خودا  ماونەتەوە،  موسڵامنی  بە  هێشتا  و 

لەناوبردنی شەرەفیانی حەرامكردووە. منوونەش ئەوەیە كە لە بەرسە چەكەكانی بۆ 

نەیار و دوژمنەكانی گەڕاندەوە، چونكە بابەتەكە پەیوەندی بە ماڵی خوداوە هەیە، 

واتا بەرهەمی فەتح، ئەمە لە كاتێكدایە كە دەیتوانی خۆی مامەڵەی تێدا بكات 

بەو پێیەی كە پێشەوای موسڵامنانە. عەلی دەستی بەسەر چەكەكاندا نەگرت و بە 

شەخسی مامەڵەشی پێوە نەكرد وەك چۆن عوسامن كردی، بەڵكو بە روحیەتێكی 

یەكسانی كە بواری مشتومڕی تیادا نییە بەخشی بە جەنگاوەران، چونكە مەبەست 

لێدەكرد.  بە بەردەوامی بەرگری  لە دیدی ئەودا مەرجێكی هەمیشەیی بوو، كە 

دواجار دەگەینە جەوهەری بابەتەكە: خەڵكی بەرسە بە ئاشكرایی بەیعەتیان تازە 

كردەوە، هەموو خێڵەكان بەیعەتیان پێدا و بەیداخەكانیان بەرزكردەوە. پێویست 

ئوممەتی  جەستەی  لە  دابەشبوون  خواستی  و  نەهێڵرێت  شكاندن  بەڵێن  بوو 

ئیسالمدا بسڕدرێتەوە، بەو پێیەش سڕینەوەی شەڕەنگێزی كارێكی پێویستبوو، كە 

لە شەڕو تێكشكاندا دەركەوت. 

و  بەرگریكردن  بەبێ   و  رێكخراوەیی  ب��ەوپ��ەڕی  بەرسییەكان  راستیدا  لە 

خۆئەزێتدانێك ئەوەیانكرد، ئەو كارەیانكرد كە لەسەرییان پێویست بوو بیكەن لە 

پێناو مەسەلەی خوێنی عوسامن و بەرگریكردن لە عائیشە »دایكی باوەڕداران«، 

بەڵكو ئیرت لەسەرییان پێویست بوو بۆ سیستەمی ئیسالمی بگەڕێنەوە. بە رادەیەك 

بەرسییەكان لە پێناو شەرەف و ئابڕو شەڕییان كرد، بەاڵم پەتی ورەیان كورت بوو 

شەڕەكەش بە رێكەوتنێكی هاوبەش كۆتاییپێهات، بە راستی بە دۆڕان كۆتاییهات، 

بەاڵم دۆڕانێكی هێندە قورس نەبوو كە قەرەبوو نەكرێتەوە. رێژەی پابەندبوونیان 
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لە بەرامبەر سەندنی خوێنی عوسامن زۆر بااڵ نەبوو، بەڵكو ئەوە كەمێك بێزراو 

بوون، بەاڵم تا رادەیەك ناچاركران. بەرسییەكان بە راستی بەیعەتیان بە عەلی دا، 

دوایی لێی پاشگەزبوونەوە و پەیامنەكەیان شكاند، بەاڵم قابیلی ئەوە بوون بەبێ  

بوونی هیچ كێشەیەكی ویژدانی بگەڕێنەوە بۆ باری پێشوو. 

ئەو  راستیدا  لە  بوو.  یارمەتیدەر  بەرامبەرییان  لە  عەلی  هەڵسوكەوتی  لەمەدا 

كە  لێكنادرێتەوە،  ئاڵۆز  سایكۆلۆژی  پێكهاتەیەكی  بۆتەی  لە  تەنیا  هەڵسوكەوتە 

لە توندێتی و خوداپەرستی، رەقی و نەرمی پێكدێت. لەپشت هەموو ئەمانەوە 

مامەڵەكردنی  و  هەڵسوكەوت  شێوازی  واتا  پێغەمبەرایەتی،  ئەزمونی  منوونەی 

دەگێڕا:  خۆی  رۆڵی  شكستخواردو  مەككەی  بەرامبەر  لە  خودا  پێغەمبەری 

ئیسالمی  مەدینەی  دەرگاكانی  كردنەوەی  ئیهانەكردن،  بەرامبەر  لە  لێبوردن 

زۆر  عەلی  راستەقینە.  سیاسی  هەستێكی  بوونی  دوێنێ ،  دوژمنەكانی  لەبەردەم 

بە مەبەستی  ناو ریزی هێزەكانی  بخاتە  بەوەبوو جەنگاوەرانی بەرسە  پێویستی 

موعاویە  لەگەڵ  شەڕ  و  ناكۆكی  تێیدا  كە  نزیكەی  رۆژە  ئەو  بۆ  خۆئامادەكردن 

هەڵدەگیرسێت. ئەمە لە ئەنجامی بەیعەتی نوێكراوەدا بەرجەستە بوو، دەربڕینی 

راشكاوانەی بەڵێندان بە وەستان لە هاوشانی عەلی لە شەڕ و ئاشتیدا. 

لەو كاتەدا تێپەڕاندنی دابەشبوون و بوغزاندن هەنگاوێكی پێویست بوو، نەك تەنیا 

لەبەر مەبەستە گشتیەكەی بۆ دووبارە تواندنەوەی ئوممەت لەو بۆتەیەدا، بەڵكو 

لەبەر چەند پێویستیەكی گرنگ و خێرا بە ئاراستەی بەرەنگاربوونەوەی هاوبەش 

لە دژی موعاویە. عەلی بە شێوەیەكی نایاب لەو پێكهاتنەوە و هاوپەیامنێتیەدا 

سەركەوتنی بەدەستهێنا، النیكەم بۆ ماوەیەك. هەروەها لە رێگەی بەدەستهێنانی 

بە  و  بكات  بەرجەستە  توانی شەرعیەتی خۆی  )الجمل(دا  لە شەڕی  سەركەوتن 

شێوەیەكی واقیعی سەبارەت بە بەشێكی گەورەی ئوممەتی ئیسالم دایبمەزرێنێت . 
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داستانی )صفین(
سەرهەڵدانی ملمالنێ  لە نێوان عەلی و 

موعاویەدا

بینیامن كە یەكەمین دەنگی دووبەرەكیی لە دوای بەیعەتپێدانی عەلی لەالیەن 

موعاویەوە سەریهەڵدا، چونكە ئەو تەنیا كەسێك بوو خاوەنی دەسەاڵتێكی بەهێز 

بوو بۆ رەتكردنەوەی بەیعەت. هەریەكە لە مەدینە، كوفە، بەرسە، میرس، یەمەن 
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و شوێنەكانی تری دورگەی عەرەب لە ناوەندی جۆرێك لە دوودڵی و نیگەرانیدا 

دانیان بە خەالفەتی عەلیدا نا، بەاڵم بەیعەتیان پێدا و دانیان بە دەسەاڵتەكەیدا 

گەورەی  ناوەندی  ویالیەتێكی  بوو،  لەپشتی  شام  كە  موعاویە  سەرەتاوە  لە  نا. 

لە  بوو  پڕی  و  پێشەنگ  فتوحاتەوە،  رووی  لە  بوو  ئیسالمی  ئیمپراتۆریەتی 

جەنگاوەرانی  ژم��ارەی  بەقەدەر  پێكەوە  ژمارەیان  كە  ئیسالم  جەنگاوەرانی 

لەشكری كوفە و بەرسە دەبوو39. لێرەوە یەكەم كێشەی گەورە سەریهەڵدا كە لە 

و  مایەی سەرقاڵی  بووە  پسانەوە  بەبێ   ئەو كێشەیەی  بەرامبەر عەلی وروژێرنا، 

خەمی یەكەمی. كێشەی شەڕی )الجمل( ئاڵۆزییەكی چاوەڕواننەكراو بوو كە بە 

بەرپا  ناوەندا  یەك  لە  كە  بوو  ناوخۆیی  كارێكی  تەواو  تێپەڕێرنا، چونكە  خێرایی 

نێوان  لە  كێشەكە  بەاڵم  پێغەمبەر.  كەسوكاری  و  هاوەاڵن  گەورە  ناوەندی  بوو، 

نێوان  لە  واتا  بوو،  بەردەوام  كوفەییەكان(  دژی  لە  )بەرسییەكان  عێراقییەكان 

جەنگاوەرانی یەك شوێندا، كە پێكەوە لە نەهاوەند لە دژی فارسەكان جەنگان و 

لە یەك واڵتدا هاوبەش بوون، عێراق و لە پشتیەوە جیهانی ئێرانی. مومكین نەبوو 

كوفییەكان  هەموو  بۆیە  بڕوات،  دوور  زۆر  نێوانیان  دووبەرەكی  و  دابەشبوون 

لەگەڵ عەلی نەبوون، بەڵكو لەوەوە دوور بوون، چونكە بە دیاریكراوی لەگەڵ 

بەرسەش  خودی  لەناو  بكەن.  بەرسییەكانیاندا  برا  لەگەڵ  شەڕ  نەبوو  ئەوەدا 

دووبەرەكی و جیابوونەوە رویدا، ناڕەزایەتی و رەوتێكی بێالیەن دەركەوت. هیچ 

شێوەی  لە  كە  نەبوو  برایەدا  شارە  دوو  ئەو  نێوان  لە  دوژمنایەتیەك  و  ناحەزی 

نەیارییەكی فەوتێنەردا ببێتە هۆكاری وەستانی یەكێكیان لە دژی ئەویرت. بەڵكو 

ملمالنێیەكی سیاسی – دینی بوو لە سەروی پێكەوەهەڵكردنی مرۆیی ئاساییەوە 

كوفە  لەشكری  بە  سەبارەت  پێامنگەیشتووە،  صفین  شەڕی  دوای  لە  راستەوخۆ  ژمارانەی  ئەو   -39
)40000( شەڕكەری پێگەیشتووە، ژمارەی لەشكری بەرسە )60000( شەڕكەرە. الطربی، بەشی5، الپەڕە 
79. لە ساڵی 55ی كۆچیدا بەرسە )70000( شەڕكەری ئامادەی هەبوو، لە ساڵی 64ی كۆچیدا )80000(

ی ئامادەی هەبووە. بەاڵم سەبارەت بە لەشكری شام تەنها قەیسییەكان لە ساڵی 64ی كۆچیدا )60000( 
بووە.  كەس   )100000( نزیكەی  شام  لەشكری  كە  وایە  مانای  ئەوەش  هەبووە،  ئامادەیان  شەڕكەری 

الطربی، بەشی5، الپەڕە 504. البالذري، أنساب، بەشی5، الپەڕە 136
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پێناو شەرەفمەندێتی  لە  ناكۆكیەكی رەمزی  ئەو ملمالنێیە وەك  بەڕێوە دەچوو، 

كۆتاییپێهات. 

و  كوفە  خەڵكی  لە  بەشێك  بەڵكو  كرد،  شەڕی  بەرسە  دژی  لە  كە  نەبوو  كوفە 

دژی  لە  بكر(  و  )عبدالقیس  هۆزەكانی  بەرسییەكان،  لە  هەندێك  لەگەڵیشیاندا 

و  بیروباوەڕ  پێناو  لە  شەڕە  ئەو  دەكرد.  شەڕییان  بەرسییەكان  لە  تر  بەشێكی 

لە  تەڵحە – زوبێر،  لە دژی عائیشە –  ناوەكاندا بوو: لەگەڵ عەلی  بەرزڕاگرتنی 

پێناو بیرۆكەیەكی دیاریكراو بوو سەبارەت بە مردنی عوسامن یان شەرعیەتدان 

هاوكارەكەی  هاوەڵە  ه��ەردوو  و  موسڵامنان  دایكی  خەلیفە.  دەسەاڵتی  بە 

بەوەش  عێراق،  خاكی  سەر  بۆ  گواستەوە  مەدەنییان  تەواو  دوژمنایەتیەكی 

چەكداری،  ملمالنێیەكی  بۆ  گۆڕی  دینیيان   – ئایدۆلۆژی   – سیاسی  ملمالنێیەكی 

بەاڵم سنوردار. 

چوارچێوەی  ل��ە  ن��ەب��وو  بۆكێرشاو  نەخشە  لەپێشدا  پێویستیەكی  ئ��ەوە 

دەرهاویشتەكانی فیتنە راستەقینەكە، هەروەها لەسەر ئاستی پێداگری لە خودی 

هەندێك  بە  بڕواهێنان  بەگوێرەی  چونكە  ببێت،  نەبوو  پێویست  داواكاریەكە 

سەرچاوەكان، تەڵحە و زوبێر و عائیشە بۆ ماوەیەكی دوور و درێژو تا كۆتایی، 

بە تایبەتیش تەڵحە نەیاری سیاسەتی عوسامن بوون. لە سەرووی ئەوەشەوە بە 

ئاشكرا لە بەرسە دانیان بەو بابەتەدا ناوە و باسیانكردووە، ئەو پاڵنەرەش كە ئەوانی 

جواڵندووە ئەوەیە كە داوا لە خەلیفە كراوە تۆبە بكات و دەستبەرداری سیاسەتە 

كۆنەكەی بێت، ئەویش بەدەنگ داواكەوە چووە و رەزامەندی نیشانداوە، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا بە شێوەیەكی نامرۆڤانە كوژراوە. كەواتا ئەوان عوسامنی نەبوون 

و بەو ناوەوە خۆیان دەرنەخستووە، بەاڵم دەربڕی نیگەرانی و بێزاری كۆمەڵگەی 

ئیسالمی بوون لە ئاست ئەو ستەمەی لە دوایین سات، ساتی دوای تۆبەكردن و 

كوشنت كە لە عوسامن كرا. 

گومانی تیادا نییە كە بابەتەكە رەوا بوو، بۆیە هەروەكو بینیامن دەبوو لە ناواخنی 



293فیتنە

ئیسالمدا تەقینەوەیەك لە پێناو بیرەوەری خەلیفەی كوژراودا رویبدایا و شۆڕشێكی 

كارە  بەو  عائیشە و هەردوو هاوكارەكەی  نەبوو  ئاسان  بكات.  ویژدانی چەكەرە 

پێشوویان  رۆڵی  بەهۆی  ببنەوە  بەرەنگارییان  دەكرا  هەڵبسنت، چونكە هەمیشە 

وەك هەندەر لە بەرامبەر عوسامن. بەاڵم كێشەی عوسامن بە چەند رێگەیەكی 

خراپ بەرگری لێكرا: قەسابخانەیەك لە بەرامبەر شەڕی ئەهلی. لە شەڕی )الجمل(

نزیكیەك  هەموو  كاتێكدا  لە  كۆتاییپێهات،  ویژدان«  »شۆڕشی  ناوبڕی  ماوەی  دا 

جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  سیاسییەكان  ناكۆكیە  سەرووی  لە  و  قوربانیەكە  لەگەڵ 

سنوری بارە ئاساییەكەی تێپەڕاند، لە نێوان چەند بە یەكرت ناحەزێكی كۆندا كە 

بابەتە سەرەكیەكە  تۆڵەستێن. هێشتا  بوونە كەسانی هەڵچو و  ناوی خوداوە  بە 

ئایا  بوو.  تەواوكردنی  چاوەڕوانی  عوسامنەوە  راستەقینەی  الیەنگرانی  لەالیەن 

دەكرێت موعاویە لە ریزی ئەوان ئەژمار بكرێت؟ موعاویە والیەكی ئومەوی بوو 

بە شێوەیەكی ئاسایی بەهۆی وابەستەیی خوێنەوە كەسێكی عوسامنی بوو، لەبەر 

ئەوەی كە بە درێژایی خەالفەتی عوسامن والی هەموو واڵتی شام بوو، لە كاتێكدا 

كە تۆمەتی سەرەكی ئاراستەكراو بۆ خەلیفەی پێشوو بریتی بوو لە دامەزراندنی 

خزم و نزیكەكانی لە پلەو پۆستەكاندا. بەاڵم موعاویە لەوە هەاڵوێرد كرا، چونكە 

بە  پیاوێكی  ئەوەی كە  لەبەر  والی،  بە  كرابوو  لە سەردەمی خەالفەتی عومەردا 

ئەزمون و تەنانەت پیاوێكی ئیسالمی بوو، بەاڵم ناكرێت لە ریزی عوسامنییەكاندا 

پۆلێن بكرێت، هەروەك چۆن مەروانی كوڕی ئەلحەكەم و وەلیدی كوڕی عوقبە 

و عەبدوڵاڵی كوڕی سەعد بن ئەبی سەرح لەسەر ئەو جەماعەتە پۆلێن ناكرێن. 

ئەو  بۆ  ئاماژەیە  سەریهەڵدا،  مردنی عوسامن  دوای  لە  كە  عوسامنیەت  چەمكی 

دۆست و هاوڕێیانەی لەناو كۆمەڵی هاوەاڵندا لە ژیانیدا هاوكاری و پشتیوانیان 

كرد، وەك محەمەدی كوڕی سەلەمە و زەیدی كوڕی سابیت، پاشان لە ویالیەت و 

شوێنەكان بە شێوەیەكی فراوانرت خەڵكێك هەبوون بەرگرییان لێدەكرد و دژایەتی 

نەیارەكانیان دەكرد و كوشتنەكەیان سەركۆنە كرد. بەاڵم هاوەڵەكان، ئەوانەی لە 
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دڵەوە پشتیوانی عوسامنیزم بوون مەیلییان بۆ وازهێنان و دوركەوتنەوە هەبوو. 

لەناو عوسامنیە سیاسییەكانیش لە ویالیەتەكان: كوفە، بەرسە، رەققە، خەرەبتا لە 

میرس هەندێك دەبینین زیاتر لە خەڵكی شام پێویستە لەالیەكەوە دابرنێن. ئەگەر 

كەسێك عوسامنی بوایا هەرگیز مانای هاوسۆزی بۆ بنەماڵەی ئومەوی و نیازپاكی 

بۆ گەیاندنی بە دەسەاڵت ناگەیەنێت، هەروەك مانای جیابوونەوەش نییە لە دژی 

عەلی. 

بەاڵم  بوون،  عوسامنیزم  پشتیوانانی  لە  هۆزەكەی  و  قەیس  كوڕی  ئەحنەفی 

تایبەتی  بە  )ازد(ی بەرسە  لە كاتێكدا هۆزی  چەكیان لە دژی عەلی هەڵنەگرت، 

لەپێناو بەرگریكردن لە دایكی باوەڕداران )عائیشە(دا شەڕییان كرد، دوایئەوەی بە 

شێوەیەكی كاتی باوەڕییان بە رەوایەتی قەزیيەكەی هێنا. لە میرسیش دەوترێت 

)10( هەزار كەس هەڵوێستێكی ئیعتیزالی و وریایيان لە بەرامبەر والیەكەی عەلی 

وەرگرت، قەیس كوڕی سەعدی كوڕی عەبادەش بە شێوەیەكی تەواو لە هەڵوێست 

و سیاسەتی موعاویە سەربەخۆ بوو. راستە كە موعاویە لە دیدی ئەواندا دۆست 

شوێنكەوتەی  بە  خۆیان  بەاڵم  هەبوو،  نێوانیاندا  لە  دۆستایەتی  و  پەیوەندی  و 

ئەو نەدەزانی. لێرەو لەوێ ، لە دەرەوەی هەموو وابەستەیی و هاوپەیوەندییەكی 

بنەماڵەیی و خێڵەكی، خۆیان وەكو الیەنگرو پشتیوانی عوسامن پیشاندا، چونكە 

بە شێوەیەكی ویژدانی الیەنگری سیاسەتی پێشوویانكرد و ئیدانەی كوشتنیانكرد و 

یادەوەرییان بەرز راگرت، خۆیان وا پیشاندەدا ئامادەن لەو پێناوەدا كاربكەن. لە 

دوای حزبی قورئانخوێنان، عوسامنیزم دووەم حزب بوو لەناو ئیسالم لەدایكبوو، 

بەاڵم یەكەمین حزب بوو بە ناوی مرۆڤێكەوە ناونرا. 

نەبوون،  )الجمل(  شەڕی  سەركردەی  راستەقینەكان  عوسامنیزمە  كۆتاییدا،  لە 

نەشبوونە سەركردەكانی شەڕی )صفین(. لە شەڕی )الجمل(دا بانگەوازێك لەالیەن 

پیاوانی  و  عەشیرەتەكان  و  خێڵەكان  و  كرایەوە  باڵو  ئیسالمەوە  پیاوانی  گەورە 

بەرسە بە دەنگیەوە چوون. شەڕی )صفین(یش لەالیەن سەركردەیەكی ئومەوی 
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نزیك لە عوسامن فەرماندەیی كرا، كە كەوتبووە پێش شوێنكەوتوەكانی شام، تەنیا 

پەیوەندییان  عێراق  میرسو  لە  عوسامنیزم  الیەنگرانی  لە  بچوك  گروپێكی  چەند 

نەبۆوە،  بەرەنگارییان  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  عەلی  كۆتاییدا  لە  كرد40.  پێوە 

مەبەستم ئەوەیە كە بەرەنگاری حزبی عوسامنیزم نەبۆوە. دەكرێت بە مانایەكی 

زۆر فراوانرت بوترێت كە بەشدارانی شەڕی )الجمل( سەر بە عوسامنیزم بوون، یان 

بە پێچەوانەوە بە مانایەكی زۆر قەتیس بڵێین ئەوان داوای تۆڵەسەندنی كوشتنی 

عوسامنیان دەكرد. هەروەها موعاویە بە حەق عوسامنی نەبوو، بەاڵم بە تایبەتی 

و  خزم  چونكە  بوو،  عوسامن  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  داواكردنی  ترۆپكی  ئەو 

نزیكی بوو، بۆیە بەپێی حوكمە روونەكانی قورئان سەندنی مافەكانی خەلیفەی 

كوژراوی خستە سەرئەستۆی خۆی. موعاویە لە هەموو بارێكدا بەو سیفەتە خۆی 

دادپەروەری  هەمیشە  ئیسالمییەكاندا  حوكمە  بنەماو  چوارچێوەی  لە  و  نیشاندا 

تۆڵەسەندنەوەی كردە كێشەی خوێن و بنەماڵە. بەاڵم شتێكی ئاساییە كە هەموو 

هێزێكی  خاوەنی  موعاویە  كە  نەبێت  ئەوە  لەبەر  تەنیا  نەبێت  گرنگیان  ئەمانە 

كێشەیەكی  بە  پەیوەندارە  بابەتەكە  كە  ئەوەش  لەبەر  هەروەها  بوو،  گەورە 

تایبەتیەوە، چونكە عوسامن خەلیفەی هەموو موسڵامنان بوو نەك بە تەنیا خزمێك 

یان نزیكێكی موعاویە. 

لە راستیدا بۆ ئەوەی موعاویە بەو ئامانجەی بگات، بە شێوەیەكی وریایانە و بەپێی 

قۆناغ كاریكرد، چونكە ناچار بوو ئەو كارە بكات، بیریشامن نەچێت كە عەلی بە 

شێوەیەكی نیمچە نیزامی لەالیەن خەڵكی مەدینە هەڵبژێردرا و زۆرینەی هاوەاڵن 

40- بەالنی زۆرەوە چەند سەد كەسێك دەبوون، بە تایبەتی لەگەڵ سامك. بەراستی عەشیرەتی )قرس 
بن بجیلة( لەگەڵ جریر كۆچیانكرد و چوونە پاڵ موعاویە و لە ناوچەی قرقیسیا ء لە جەزیرە گیرسانەوە، 
بەاڵم پێدەچێت تەنها )19( كەسیان لەناو لەشكری موعاویە بەشدارییان لە شەڕی )صفین( كردبێت. 
و  )الرها(  و  جەزیرە  بەرەو  و  بوون  عوسامنیزم  بە  سەر  كندە/كوفە  تیرەی  لە  كەس  هەندێك  بەاڵم 
)نصیبین( كۆچیانكردووە و لەپاڵ لەشكری موعاویەدا شەڕییان كردووە: شەڕی صفین، الپەڕە 60. ابن 
االكلبي، نسب، الپەڕە 25. پێدەچێت لەو سەردەمەدا ئەوان چەند سەد كەسێكیان بۆ شەڕ ئامادەكردبێت. 

سەرنجدەدرێت كە ئەم باسە پەیوەندی بە كاریگەری )االشعث(وە نییە.
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كەسێكی  عەلی  بەیعەتپێدانی.  بۆ  هاتن  ویالیەتەكان  هەموو  و  پێدانا  دانیان 

نەیاری  ئیسالم،  سەروەرییەكانی  بە  پەیوەستبوو  پیاوێكی  واتا  بوو،  بااڵدەست 

نەبوو وەك كەسێكی زیادەڕۆ و ئەوەندە  توانای موعاویەدا  لە  عوسامنیش بوو. 

بوێرانە خۆی نیشانبدات بەسەر دامەزراوەی خەالفەت و ئەو پیاوەی لەو كاتەدا 

نوێنەرایەتی دەكرد، چونكە ئەو تەنیا والی ویالیەتێك بوو خەلیفە دەیتوانی لە كاری 

كار الیربدبێت،  لەسەر  پێدەچێت عەلی  پراكتیكیەوە  لەڕووی  بخات، هەرچەندە 

پێغەمبەر  و دوژمنی  نەیار  و كوڕی  كۆتایی  لە موسڵامنەكانی ساتەكانی  چونكە 

بوو. موعاویە خاوەن قورسایی نەبوو، بەڵكو لە میتامێژووی دامەزراندنی ئیسالمدا 

لەناو دڵی قورەیش  ئومەویەی  ئەو خانەدانە  بوو. موعاویە،  نێگەتیڤ  كەسێكی 

درووست بوو، نەیدەتوانی دەنگی بەسەر ئەبی موسای یەمەنی بەرزبكاتەوە. لە 

گێڕانەوەیەكی یەكالنەبۆوەدا، كە تەواو دەربڕی هۆشیاری سەردەمەكەیە دەڵێت: 

كاتێك موعاویە لەگەڵ قورئانخوێنە دوورخراوەكانی كوفەدا لە روبەڕوبوونەوەدا 

بوو، دەوترێت نەیارو بەرامبەرەكانی ئاماژەیان بە رابردووی خۆی و باوكی كردووە، 

ئەویش دەستیكردووە بە بەرگریكردن لە خۆی و وتویەتی: »كاتێك پێغەمبەر )د.خ( 

مەعسوم بوو، منی كردە والی، كاتێكیش ئەبوبەكر بوو بە خەلیفە منی كردە والی، 

كاتێكیش عومەر بوو بە خەلیفە هەر منی كردەوە والی، كاتێكیش عوسامن بوو بە 

خەلیفە منی كردەوە بە والی، كەواتا هیچ كەسێكیان منيان نەدەكردە والی ئەگەر 

نەوەی  دەیانەویست  عومەر  تایبەتی  بە  نەبوونایا«. هەردوو خەلیفە،  رازی  لێم 

نوێی ئومەوی لە تاریكی و خراپی بارودۆخیان دەربهێنن، لە رێگەی راسپاردنیان 

بە چەند ئەركێكی سەركردایەتی. بۆ منوونە برا گەورەی موعاویە )یەزیدی كوڕی 

ئەبو سوفیان(، كە بە شێوەیەكی كارا و بەرچاو بەشداریكرد لە فەتحكردنی شام و 

خەلیفە عومەر بە تایبەتی لە ساڵی 18ی كۆچیدا كردیە والی ئەو ویالیەتە. 

یەزید، موعاویەی راسپارد بۆ لە ئەستۆگرتنی هەندێك بەرپرسیارێتی سەركردایەتی، 

كەمانەی  شارە  لەو  بوو  یەكێك  كە  قیساریە،  بەسەرداگرتنی  دەست  تایبەتی  بە 
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بەزۆر سەندرا. لە دوای چەند مانگێكی كەم یەزید مرد و عومەر موعاویەی برای 

لە شوێنی دانا. ئەو هەنگاوە بەالی عومەر تەنیا گرنگیپێدان نەبوو بە بەستنەوەی 

ئەرەستۆكراتیەتی قوڕەیش بە شێوەیەكی باشرت بە ئیسالمەوە، بەڵكو جۆرێك بوو 

لە زیادكردنی رێزو پێگەكەی، چونكە بە راستی لە فەتحكردنی شام كاریگەری و 

جێدەستی قوڕەیش دیار بوو، لە بنەماڵەی ئومەییە بێت یان لە مەخزوم یان هەر 

پشتێكی دیكەوە بووبێت، هەروەها لەبەر ئەوەی گەنجەكانی قوڕەیش لە شەڕی 

بە خوێنی خۆیان  زایینی(  )15ی كۆچی/637ی  لە ساڵی  یەرموك  یەكالكەرەوەی 

باجێكی گەورەیان بەخشی. ئەبو سوفیان وەكو جەنگاوەرێكی گەڕاوە بۆ هۆشی 

خۆی و گرنگی گرەوەكە، بە شێوەیەكی ورەبەرزانە وتاری بۆ جەنگاوەرەكان دەدا. 

ئایا بە خەیاڵی ئەو پیاوەدا هاتووە، كە تەنیا سەركردەی كاروانە عەرەبییەكان بوو، 

رۆژێك  كە  بوو،  ئاشنا  بێزەنتی  ئیمپراتۆریەتی  سەروەرییەكانی  و  شام  واڵتی  بە 

دێت عەرەبەكان لەژێر سەركردایەتی قوڕەیشدا بە دیاریكراوی ئەو ئیمپراتۆریەتە 

یەك  قورەیش  رۆڵەكانی  كە  هاتووە  خەیاڵیدا  بە  یان  دەربكەن؟  شام  واڵتی  لە 

لەدوای یەك جڵەوی سەركردایەتی دەگرنە دەست؟ ئەستەمە گومان لەوە بكرێت 

وایكردووە  پێشووی  بااڵكانی  پەیوەندیە  لە  سوفیان  ئەبو  پارێزگاریكردنی  كە 

عومەر  دامبەزرێنێت.  والی  بە  موعاویە  دوایئەویش  و  یەزید  بڕیاربدات  عومەر 

وەكو سەركردەی گەل و سەركردەی راستەقینەی عەرەب نارسا، هاوكات لەگەڵ 

هەبوونی هەستێكی نەتەوەیی تیایدا، بەاڵم چۆن سرتاتیژێكی عەرەبی كۆدەنگانەی 

لە  كۆنەكانی  ملمالنێ   و  ناكۆكی  و  هەڵگەڕانەوە  بزوتنەوەی  چۆن  جێبەجێكرد، 

خواستە  ئەو  پێشینە  ئیسالمی  واتای  بە  بەاڵم  سڕییەوە،  قورەیشییەكاندا  نێوان 

عەرەبیەی بەهۆی ریزبەندێتی رێزدانان و بەخشینەوەكانەوە هاوسەنگ راگرت. 

عومەر لە كوفە و بەرسە، دوور لە هەموو ئیعتیبارێكی خێڵەكی یان كۆمەاڵیەتی 

لە  بوون،  ئیسالم  ئەهلی  لە  تەواوەتی  بە  كە  دامەزراند  كار  لەسەر  كەسانێكی 

شامیش عومەر دەیویست سەرەتا گەورە هاوەڵە قوڕەیشییەكان دامبەزرێنێت، بۆ 
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منوونە وەك ئەبو عوبەیدە، پاش ئەوانیش دەیویست پیاوانی خاوەن بەها دابنێت، 

بەاڵم خاوەنی رابردوویەكی ئیسالمی شكۆدار نەبوون.

تاقی  تێیدا  ئیسالم  بۆ  قورەیش  پابەندێتی  راستگۆیی  كە  بوو  تاقیگەیە  ئەو  شام 

كرایەوە، راستگۆیی ئەوانەی كە ماوەیەكی زۆر بوو ببوونە ئیسالم، پێكەوە لەگەڵ 

ئەوانەشدا كە لە ساتەوەختی كۆتاییدا ئیسالمبوونیان هەڵبژارد: لە خالیدەی كوڕی 

تا  ئەلعاص،  كوڕی  عەمروی  و  وەلید  كوڕی  خالیدی  تا  ئەلعاص  كوڕی  سەعیدی 

یەزید و موعاویە. لە كاتێكدا لە عێراق سەعدی كوڕی ئەبی وەقاص تەنیا كەس بوو 

نوێنەرایەتی قورەیشی كرد، بەاڵم بەو پێیەی سەحابیەكی گەورە بوو لە سەرووی 

موعاویە  رەگوڕیشەكانی  چوارچێوەیەدا،  لەو  دەبیرنا.  ریزبەندییەكانەوە  هەموو 

رەگداكوتانی  قەدەر  بە  داكوتا  شام خۆی  فەتحكردنی  بارودۆخی  لە  تایبەتی  بە 

و  دەركەوتن  ئەوەی  عومەردا.  بۆداڕێژراوەكانی  پالن  رێكخراوو  سیاسەتە  لە 

لەدەستدانی  یان  مردن  لە  بریتیبوو  كرد  ئاسانرت  موعاویەی  بەرزبوونەوەی 

قوڕەیشیە موسڵامنەكان لە ئەهلی پێشینە بەهۆی شەڕەوە، هەروەها كرانەوەی 

ئەو  كاریگەری  لەگەڵ  )میرس(،  فەتح  پرۆسەی  بەردەم  لە  نوێ   ویالیەتی  خاكی 

كۆچيدا  17–18ی  ساڵی  لە  )عمواس(  تاعونی  بەهۆی  كە  كوشندەیەی  گورزە 

كوڕی سەعیدی  خالیدی  لە  تاعونەوە هەریەك  نەخۆشی  بەهۆی  بەرییانكەوت. 

كوڕی ئەلعاص، خالیدی كوڕی وەلید، ئەبو عوبەیدەی كوڕی جەڕاح و یەزید و 

هەندێكی ترییان مردن، پاشان عەمروی كوڕی ئەلعاص لە فەلەستینەوە رۆیشت 

بۆ میرس، بەاڵم موعاویە مایەوە و لە هەموو ئەو دۆخانەدا رزگاری بوو، تاوەكو 

لە پێگەیەكی قایم و شایستەدا ببێتە شوێنگرەوەی براكەی و بەهاو پێگەی خۆی 

جێگیر كرد. 

لەسەر  نەبوون  رازی  هەموویان  ئومەوی  بنەماڵەی  كە  بكەین  تێبینی  لێرەدا  با 

دژایەتیكردنی پێغەمبەر. بە كردەوە كەسە كۆنەكانیان لە كوژراوانی بەدر، دوژمن 

و ناحەزانی پێغەمبەر بوون، بەاڵم بە ئاستێكی كەمرت لە بەنی مەخزوم دوژمنی 
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بوون. بەاڵم ژمارەیەك لە ئومەوییەكان لە قۆناغێكی زۆر زوودا هاتنە سەر رێبازی 

كەسێكی  منوونە  بۆ  كرد  جیهادییان  پێناویدا  لە  بەتوندی  و  ئیسالم  نوێی  ئایینی 

وەك ئەبی حوزەیفە كە یەكێك بوو لە قارەمانان و موجاهیدانی ئیسالمی سەرەتا، 

شت  هەمان  هەروەها  كوژرا،  هەڵگەڕانەوەدا  بەرەنگاربوونەوەی  شەڕەكانی  لە 

هەروەها  بەخشی،  ئیسالم  بە  سامانەكەی  هەموو  كە  عوسامن  بە  سەبارەت 

بوو  درەنگ  كەمێك  هەرچەندە  كە  ئەلعاص،  كوڕی  سەعیدی  كوڕی  خالیدی 

ئەمانە  ئیسالم. هەموو  بۆ  بوو  ورە  بە  و سەحابیەكی  كۆچبەر  بەاڵم  ئیسالم،  بە 

ئەژمار  الیەنگرانیامنان  و  ئومەوییەكان  هاوپەیامنە  لە  زۆرێك  بێئەوەی  هەبوون 

كردبێت ئەوانەی كە یارمەتی و پشتیوانی پێغەمبەرییان كرد و سەرجەمیان چوونە 

ناو ئیسالمەوە: دیارترین منوونەیان وەك سامل مەوال ئەبی حوزەیفە و بەنی غونەیم 

و  بەهێز  ئومەوی  بنەماڵەی  كە  وایە  مانای  ئەمە  جەحش.  كوڕی  عەبدوڵاڵی  و 

ژمارە زۆر، فرە لق و تیرە، سەبارەت بە هەڵوێستیان بەرامبەر ئیسالم لەناویەكدا 

دابەشبوون. دەمێنێتەوە بڵێین كە ئەبو سوفیان لەدوای شەڕی بەدر خۆی وەك 

سەرۆكی قورەیش ناساند، بەو سیفەتەشی لە شەڕەی ئوحود و خەندەق لە دژی 

بەناوی )األحزاب( درووستكرد، بەاڵم  پێغەمبەر جەنگا و بەرەیەكی راستەقینەی 

ناڕوون بوو، چونكە خۆی وەكو دوژمنێكی سەرسەخت نیشان نەدەدا. لە  رۆڵی 

سایەی سەركردایەتی ئەودا قورەیش بە شێوەیەكی ئاشتیانە خۆی رادەست كردو 

ئیسالم بوو. گومان لەوەدا نییە كە هیچ بوارێكی تری بۆ دەربازبوون نەبوو، بەاڵم 

ئاسۆیەكی هەڵكەوتووی نوێ  لە رێگەی دەسەاڵتی نوێ  و ئایینی نوێوە لەبەردەم 

قورەیش كرایەوە، ئەبو سوفیانیش لەوە تێگەیشت. 

رایگەیاند  پێغەمبەر  بوو:  یارمەتیدەر  لەوەدا  پێغەمبەر  ئاشتیخوازانەی  سیاسەتی 

موسڵامنانی تازە، كە هێشتا ئیسالمبوونیان باش دەرنەكەوتووە »ئازادن«، واتا بە 

ویستی خۆی ئازادیكردن، بەاڵم وا پێویستبوو باوەڕی تەڕو پڕ دوودڵیان لە رێگەی 

ئەوەی  بۆ  هەروەها  بكرێت،  پتەو  دەستكەوتەوە  و  دیاری  پێدانی  و  بەخشین 
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راستی  بە  دەستكەوتەكانیشدا.  و  شەڕەكان  لە  بەشداریكردنیان  بۆ  هانبدرێن 

قوڕەیشییەكان بە شێوەیەكی چڕ بەشدارییان لە شەڕی )تائیف(، شارە نەیارەكەدا 

كرد، هەروەها لەگەڵ موسڵامنە دێرینەكاندا لە شەڕی )حونەین( بەرەنگاری خێڵی 

بەهێزی هوازن بوونەوە، بەو پێیەش لە رێگەی باجی خوێنەوە ئاوێتەی دەسەاڵتی 

بە  پێغەمبەر  لە كاتی دابەشكردنی غەنیمەت و دەستكەوتەكانیشدا  نوێ  بوون، 

مەبەست پشكی شێری دایە )ئەبو سوفیان(. 

ئەمە بۆ ئەوانە وەك قەرەبووكردنەوەی داڕمانی هێڵەكانی بازرگانی و قازانجەكانی 

بازرگانی وابوو. لە كاتی گەڕانەوەی پێغەمبەر بۆ مەدینە موعاویەی كوڕی كردە 

نوسینەوەی  بۆ  رایسپارد  وەحی.  تری  نوسەرانی  شانبەشانی  وەحی  نوسەری 

گەنجە  ئەم  كرد.  خۆی  روانگەكەی  ئاوێتەی  راستەوخۆ  خودا،  فەرمودەكانی 

لە  نزیكیەی  بەو  هەست  نەیدەتوانی  ئاستبەرزە،  هەستیاریە  و  زیرەكی  خاوەن 

پێغەمبەر نەكات، ئەو هێزی پەلكێشكردن و سورسوڕمانەی كە هەموو فكرێكی 

كراوە هەستی پێدەكات، كاتێك لە عەقڵێكی ئەوەندە بااڵوە نزیكە. بێگومان ئەم 

ئاراستەكەی، بە شێوەیەكی مەیدانی لەو وزە و هەوڵدانە  كەسە سیاسیە بەپێی 

ناو  پێشینەییەی  و  دڵسۆزی  تۆڕەكانی  ناوخۆییەی  بونیاتنەرانە  و  یەكتاپەرستی 

بەرجەستە  پێغەمبەرەوە  كەسایەتی  لە  كە  روحیەی  پڕشنگدارییە  ئەو  و  ئیسالم 

ئیمپراتۆریەتی  كاتێك  دواتریش  بوو.  لەبەرچاوی  چونكە  تێدەگەیشت،  ببوو 

ئیسالمی بە بەرچاوییەوە لەدایكبوو، دەبێت بە جۆرێكی باشرت لە ناوەرۆكی ئەو 

هەموو سەركەوتنە بەدەستهاتووە تێگەیشتبێت، بە دڵنیاییشەوە وێنای پێغەمبەر 

بووە. چونكە مرياىت  لە گەورەبووندا  ئەودا هەر  لە دیدی  ئەبوبەكر و عومەر  و 

ناوی  بە  نەیتوانیوە  كەسێك  بۆیە هیچ  بۆ هەمووان،  هاوبەشە  )د.خ(  پێغەمبەر 

پەیوەندی و نزیكیی وابەستەی بەرتەسكی خوێنەوە بە تەنیا خۆی خاوەندارێتی 

لێبكات. بەاڵم قورەیش بە تێكڕایی بۆی هەیە زیاتر لەوانی تر ئیدیعای ئەوە بكات، 

چونكە قورەیش خێڵی هەڵبژێردراوی خودایە و چاكرتین هاوەاڵنی پێغەمبەرەكەی 
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لە قوڕەیشن، ئەوانەی كە لە باڵوكردنەوەی پەیامەكەیدا یارمەتیاندا و پشتیوانیان 

لێكرد. 

لە دوای مردنی خەلیفە عوسامن، هەندێك لەو هاوەاڵنە مابوونەوە: تەڵحە، زوبێر، 

عەلی، سەعد، بێئەوەی غەیری قوڕەیشییەكان ئەژمار بكەین. موعاویە چاكرتینی 

موسڵامنەكانی ترو لە هەمووشیان زیاتر هۆشیار بوو بەرامبەر سیستمی ئیسالمی، 

وەكو  خەالفەت  داواكاری  و  ناحەزییان  نەیارو  بە  خۆی  نەیدەتوانی  پێشوەخت 

خۆیدا  راستەقینەی  پێگەی  و  شوێن  لە  چۆن  دەیزانی  ئەو  بكات41.  وێنا  ئەوان 

دەوەستێت:  هەمیشە لە بەرامبەر پێشوەختی عەلی لە ئیسالمدا دەیوت »نایەوێت 

ببێتە خاوەنی فەزڵ و پێشینەی عەلی«. شام خاوەنی هاوەاڵنی زاهیدانی كۆچبەر 

و پیاوانی ئیسالم بوو، پارێزگارانی كەلتور، ئەوانەی كە شایستە و ئامادە بوون بۆ 

بیرهێنانەوەی ئەو شكۆمەندییەی ئەگەر هاتە سەر لەبیركردنی. ئەگەر روداوەكان 

بە رێڕەوی ئاسایی خۆیاندا بڕۆیشتبایا، موعاویە نەیدەتوانی جیابێتەوە و رۆژێك 

لە رۆژان خەونی گەیشنت بە دەسەاڵتی بااڵ ختوكەی بدات. لە كاتی كۆچی دوایی 

دەكردەوە،  بیری  خوێن  لۆژیكی  بەپێی  هێشتا  ئومەوی  عەشیرەتی  پێغەمبەردا، 

بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا لە لۆژیكی سیاسی – ئایینی ئیسالم تێدەگەیشت و عەلی 

پاڵێوراوی بوو. لەگەڵ گەیشتنی ئەبوبەكر و پاشان عومەر بۆ پایەی خەالفەت – 

پێشەوایەتی، مافەكانی وابەستەی خوێن و رەهەندەكانی سەبارەت بە سیستمی 

مەزنی  و  نوێ   مێژوویەكی  فەتحیش  گەردەلولی  و  خرا  ژێرپێ   پشتاوپشت 

درووستكرد، گەنجانی ئومەویش توانیان پێگەیەكی موتەوازع و گرنگ بۆ خۆیان 

پێكبهێنن، بۆیە بەو پێیە رۆژێك هات بچنە ناو ویالیەتە ئیسالمییەكانەوە كە تا 

ئەو ساتەوەختە لەناو گەمە گەورەكەدا بە ئەركی گوێڕایەڵی و پاڵنەری جیهادەوە 

وابەستە و كۆتكرابوون. 

الخوالنی(  موسلیم  )ئەبو  شام  قورئانخوێنانەی  ئەو  پێشەنگی  لە   :85 الپەڕە  صفین،  شەڕی  نرص،   -41
هەبوو، كە ئینب سەعد لە بەشی 7، الپەڕە 448دا لە تابعین ئەژماری كردووە. خودی ئینب سەعد ناوی 

)107( لەو ئەسحابیانەی ژماردووە كە بەرەو شام كۆچیانكردووە: بەشی7، الپەڕە 439-384. 
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لە  ئەو  لەوەش  جگە  دەل��ەرزی،  خەتاب  كوڕی  عومەری  لەبەردەمی  موعاویە 

هەموو  بەجارێك  كە  نەكردبوو،  بەشداری  ئیسالمیدا  فتوحاتی  بەتاوی  كێبڕكێی 

خێڵەكانی دورگەی عەرەبی هەژاند و مەملەكەت و ئیمپراتۆریەتەكانی لەرزاند و 

لە جێیاندا سیستمی نوێی ئیسالمی دامەزراند، واتا جێگەو پێگەی ئەرەستۆكراتیەتی 

باوكایەتی پێی  تەنانەت ئەوەی كە عومەر بە فۆرمی  قورەیشی ئومەوی داكوتا، 

دەبەخشی. كاتێك كە پیاوێكی مەزنی شەڕ و ئاشتی وەكو خالیدی كوڕی وەلید 

سەرسامی بە خۆی پەیدا كرد، لەپاڵ تایبەمتەندییە جەنگییەكانی، عومەر لە لێدانی 

ئەو ملهوڕیەی و لەسەركار البردنی دوودڵ نەبوو. لەبەر ئەوە كاتێك دەوترێت 

ئەرەستۆكراتی قورەیشی نزیك لە ئومەوییەكان لە دیدی عومەردا، دورخستنەوەی 

لە دەسەاڵت كارێكی قورس بوو، بەڵكو مانای خراپی تێگەیشنت لە ئیسالمی سەرەتا 

دەگەیەنێت، بەاڵم تەواو بەمە رازیبوو، قەبارەی خۆی بچوك كردەوە و لەبیركرا. 

كرۆكی دەسەاڵتی ئێستاو داهاتوو هەروەك كرۆكی هاوەڵە پێشینەكان و ئەهلی 

وەك  هاوڕێكانی  چونكە  بوو،  جیاواز  موعاویە  بەاڵم  مایەوە،  رابردوو  خاوەن 

عەمامری كوڕی یارس )كوڕی ئوممەت( و ئەبو موسا كە یەمەنی بوو، لە عێراق 

بوون. لەبەر ئەوەی كە عەمرو كوڕی ئەلعاص كاربەدەستی میرس بوو، لە ئیسالمدا 

بە شێوەیەكی رێژەیی كۆن بوو، بەاڵم لە ئاستی پێویستدا هێندە كۆن نەبوو كە 

رۆژێك لە رۆژان رێگەی بۆ خۆش بكات بۆ دەسەاڵتی بااڵ بپاڵێورێت. لە راستیدا 

باوكی دژایەتی كرد، جگە  بەاڵم  نەكرد،  ئیسالمی  بە شەخسی دژایەتی  موعاویە 

لەوەش هیچ جۆرە كارو پۆستێكی وەرنەگرت. 

دەمێنێتەوە بڵێین، عومەر شورای لە چوارچێوەی ئەو هاوەاڵنەدا قەتیس كرد كە 

پێشینە  ئەهلی  لە  تری  بۆیە پشتیوانان و الیەنەكانی  بوون،  ئەسڵ قورەیشی  بە 

لێ دوورخستەوە. مەسەلەی  شورای لە دەستی ئەرەستۆكراتیەت قەتیس نەكرد، 

بەڵكو دایە دەستی قوڕەیش، بە دیاریكراویش كەوتە دەستی كۆچبەران، بەگوێرەی 

چۆنێتی رەچەڵەكی عەشائیرییان، واتا لە دەستی گروپێكی بچوكی شەش كەسیدا 
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و  خەلیفە  بە  عوسامن  هەڵبژاردنی  ببوو.  رزگارییان  مردن  لە  كە  كرد،  قەتیسی 

پەیڕەوكردنی سیاسەتە بنەماڵەییەكەی، هیوای ئەرەستۆكراتیەتی ئومەوی ئاوێتەی 

لەگەڵ نەریتی كۆنی قوڕەیش بوژاندەوە، هەرچەندە ئیسالم نەیهێشت، چونكە 

هەروەك  بۆیە  لەناوبەرێت،  ئیسالمی  سیستمی  هات  بوو،  گەمژانە  سیاسەتێكی 

دڵەكاندا  قواڵیی  لەناو  شێتانە  خەونێكی  وەك  بەاڵم  چوونەوە،  بەگژیدا  بینیامن 

مایەوە. 

بگەنە  دەبێت  توانایاندا  لە  ئومەوییەكان  كە  خەونەی  لەو  بیركردنەوە  پێشرت 

دەسەاڵت، شتێكی مومكین نەبوو، بەڵكو لە خولگەی بیركرنەوەشدا نەبوو. دواجار 

ئەو دەرگایەیان بۆ كرایەوە كە دوێنێ  ئەستەم بوو بكرێتەوە. لەو پێڕاگەیشتنەدا 

وێنای دابەشبوونی چینی كۆچبەرە یەكەمینەكان مایەوە، سەرەتا لە دژی عوسامن، 

لە هەنگاوی دووەمیشدا لە نێوان خریاندا. بڵێی موعاویە پیاوەكەی تری قورەیش 

كۆتایی  بەشی  لە  قورەیشییەكان  هاوەڵە  كە  بەئێشەی  دیمەنە  ئەو  بەرامبەر  لە 

تراژیدیای مەدینەدا پێشكەشیان كرد، بیری لە چی دەكردەوە؟ رای سەبارەت بە 

تەڵحە چۆن بووە كە خراپرتین خەڵكی خێڵەكانی لە دژی عوسامن هاندا، ئەی رای 

لەبارەی عەلی چیبووە كە ماڵەكەی كردە ئامانج و ویستی واز لە هاوڕێی خەبات و 

ئامۆزاكەی و پێشەواكەی بهێنێت؟ موعاویە وەك پێشەوای كۆمەڵگەیەكی كۆتایی 

پێهاتوو دەیبینی كە گیرۆدەی كێشەو هەڵوەشانەوە بووە و تینوێتی بۆ دەسەاڵت 

دایوەشاندووە: ناوەندێك كە بەهاو پیرۆزیەكەی لەدەستداوە. 

و  خەلیفەكەی  كوشتنی  بارودۆخی  بەسەر  شۆڕشكردن  هەستی  دەكرێت  ئایا 

بۆچی  وایە،  ئەگەر  حاڵەتەدا  لەم  بەاڵم  موعاویەوە؟  بە  ببەسرتێتەوە  ئامۆزاكەی 

هەروەك نەیارەكانی دەڵێن لە ناردنی كۆمەك و هاوكاری بۆ عوسامن دواكەوت؟ 

راستە كە موعاویە كەسێكی سیاسی و خاوەن لێكدانەوەی خۆی بوو، بەاڵم ناكرێت 

لە دەرهاویشتەیەكی عاتیفی رسوشتی ئەو كاتە دامباڵرێت، كە بریتیە لە بوونی 

و  پەیوەستی  چەندین  بە  وابەستە  دەمارگیری،  پاڵپشتی  بەهێزی  هۆشیاریەكی 
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پەیوەندی و هەستەوەری پاڵپشتی دیكە. ئەستەمە چەند لێكدانەوە و بۆچوونێك 

سەرەڕای  ئامۆزاكەی،  مردنی  بە  خواسنت  خۆزگە  ئاستی  تا  موعاویە  پاڵ  بخرێتە 

ئەوەش ئەو مردنە لە بەرنامەی هێزە گەمارۆدەرەكاندا شتێكی پێشبینیكراو نەبوو، 

بەڵكو پێدەچێت ئەو دەرئەنجامەی كە بەالی موعاویەوە زیاتر ئەگەری رودانی 

یەكەیەكی  ناردنی  لە  دواكەوتن  بەاڵم  بووە.  پۆستەكەی  لەدەستدانی  هەبوو 

فریاكەوتن پێویستە لە بنەڕەتدا بگەڕێرنێتەوە بۆ دواكەوتن لە داواكردنی هێزی 

رسوشتی  بۆ  دەگەڕێرنێتەوە  هۆكارەكەی  یان  عوسامنەوە،  لەالیەن  فریاكەوتن 

ئەو روداوە كە پێشبینیكراو نەبوو. سەبارەت بە والی میرس كە بۆ خۆی ئەمیری 

مەدینە  شاری  سەر  هێرشكردنە  سوپاكراو،  بە  گەلێكی  وەك  بوو  موسڵامنان 

دەرچوون  و  گوێڕایەڵی  و  تاعەت  واجبى  كۆڵەكەی  لەتكردنی  بە  بوو  بەرامبەر 

لە  كاركردن  نەبوو.  باو  لێی  بیركرنەوە  سەردەمەدا  لەو  كە  ئیسالم،  سیستمی  لە 

بناغەكانی كاروبارە گشتییەكاندا، ئەركی هاوەاڵن و خەڵكی مەدینە بوو، سوپای 

نەبوو،  موعاویەدا  فەرمانی  لەژێر  نەبێت  جیهاد  فەرماندەیەكی  وەك  تەنیا  شام 

بەاڵم موعاویە كاریگەری لەسەری هەبوو بە تایبەتیش گوێ لە قسەكانی دەگیرا، 

هەروەها  فەتحدا،  یەكەمی  قۆناغی  سەركەوتنەكانی  لە  بەشداریكردنی  بەهۆی 

چەندین  و  مایەوە  شام  والی  وەك   )17( زۆر  ماوەیەكی  بۆ  كە  ئەوەش  لەبەر 

جگە  درووستكرد،  خۆی  بۆ  هاوسۆزی  و  دۆستایەتی  و  بەست  هاوپەیامنێتی 

لەوەش لە بەڕێوەبردندا كەسێكی سەركەوتوو بوو. 

پاڵ  خرایە  ناوخۆیی  شۆڕشێكی  هەڵگیرسانی  بە  هەستكردن  بوونی  پێیە  بەم 

موعاویە كاتێك هەواڵی مردنی عوسامنی بیست. بەاڵم عەلی لە مەدینە بە خەلیفە 

بە  چونكە  بوو،  ئیسالمدا  لۆژیكی  چوارچێوەی  لە  هەڵبژاردنیشی  هەڵبژێردرا، 

روونی پاڵێوراوێكی ئاشكرا بوو. راستە كە عەلی بەالی ئومەوییەكانەوە كەسێكی 

قورەیش  ریشسپیانی  لە  ژمارەیەك  بەدر  شەڕی  لە  چونكە  نەبوو،  خۆشەویست 

بەدەستی ئەو كوژران، لەوانیش براكەی موعاویە و باپیری. بەو هۆیەوە هەموو 
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پێغەمبەر  توندوتیژی شەڕەكانی  كە  ئەو رقەی  بوو،  لە عەلی  كینەیەكیان  و  رق 

درووستی كرد، چونكە عەلی خۆی كردە ئامرازێك بۆ ئەوە و زیادەڕۆییشی لەو 

بوو،  شتێكەوە  هەموو  و  هەمووان  سەرووی  لە  )د.خ(  پێغەمبەر  كرد.  بابەتەدا 

بووە  هەڵگرت،  قوڕەیش  لە  رقی  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  كە  عەلی  پێیەش  بەو 

نوێنەری بنەماڵەی مامی لە رەچەڵەكی بەنی عەبدوملوتەلیب كە بە هەڵوەشێنەری 

بە  ئەمانە  هەموو  بەاڵم  دەكرا.  تەماشایان  خزمایەتی  و  خوێن  وابەستەییەكانی 

كەمێك  مێژوو  بزوتنەوەی  و  مانەوە  ویژدانەكاندا  هەناوی  لەناو  شاراوەیی 

كرد  نیگەران  زیاتر  ئومەوییەكانی  كە  ئەوەی  بەرامبەریشدا،  لە  تێیپەڕاندووە. 

بریتیبوو لە پەیوەندی زۆر نزیكی خوێن و خزمایەتی لە نێوان پێغەمبەر و عەلی، 

سەرەڕای ئەوەی كە چەمكی وابەستەیی و نزیكی لە ئالوبەیت چارەكە سەدەیەك 

لە پەیڕەوی سیاسیدا دوور بوو. بەاڵم لەو كاتەوەی كە عوسامن پەیوەندییەكانی 

بە  زیندوو كردەوە،  ئومەوییەكانی  ئامانجی  یەككاتدا  لە  خوێنی چاالك كردەوە، 

هەمان جوڵەی پێچەوانەش لە ئەنجامی شكستپێهێنانی بە هەوڵ و ئامانجەكانی 

بەنی عەبدوملوتەلیب لە دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵتدا، لەو پرسانە بوو كە بۆی 

و  ناڕوون  سەردەمەدا  لەو  خواستانە  و  ئامانج  ئەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  بوو.  ئاسان 

فەزلی  و  پێشینە  بەگوێرەی  هەڵبژاردن  بنەمای  چونكە  بوون،  رانەگەیەنراو 

ئیسالمی بوو. عەلی لەبەر ئەوەی »عەلی« بوو، پیاوی دێرین و بااڵی ئیسالم بوو 

گەیشتە كورسی خەالفەت. ئەگەر سەرجەم كۆچبەران و پشتیوانان بە كۆی دەنگ 

بەیعەتیان پێبدایا، ئەوا  نیشاندانی خواستی جیابوونەوە بۆ موعاویە زۆر قورس 

دەبوو، یان لە توانایدا نەبوو ئەو كارە بكات. 

ئەگەر بێتو تەڵحە و زوبێر بە سنگ فراوانیيەوە بەیعەتیان بە عەلی بدایا، ئەگەر 

سەعد و ئینب عومەر و عەمروی كوڕی ئەلعاص و محەمەدی كوڕی موسەلەمە و 

ئوسامەی كوڕی زەید، یان بە كورتی كۆی هەموو ئەسحابەكان لەسەر خەالفەتی 

لە  لێدان  بۆ  كەلێنێك  نەیدەتوانی  هەرگیز  موعاویە  بوونایا،  كۆدەنگ  عەلی 
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شەرعیەتی عەلی بدۆزێتەوە. بەاڵم لەناو ئەو كۆمەڵەدا كە دەسەاڵتی بە شێوەیەكی 

عورفی بەخشی، ئەو كۆدەنگیە درووست نەبوو، ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە شكۆی 

عەلی لە ئەنجامی پەالماردانی مەدینە لەكەدار بوو، بە تایبەتی لە دیدی موعاویە، 

چونكە دەستبەرداری یەكێك لە خۆیان بوون، ئەویش خەلیفەی بە زوڵم كوژراوە 

بەبەر چاوییانەوە. بەبێ  پێكەوە گرێدانی ئەو روداوانە، پێدەچێت موعاویە ناچار 

بووبێت بۆ قوتدانەوەی رق و كینەكان و خواست و ئامانجەكانی و چۆكدادانی 

بەاڵم  بدرێت.  بكوژەكان  سزای  دەركرد  داوای  مەوداشدا  دورترین  لە  عەلی،  بۆ 

لە سایەی سیناریۆیەكی لەمجۆرەدا، لەوانەیە عەلی ناچار كرابێت سیاسەتەكەی 

ئاوەژوو بكاتەوە و بە شێوەیەكی دادوەرانە شوێن تاوانباران بكەوێت و دادگاییەك 

ساز بكات هەروەك دواتر ئەو پێشنیارە بۆ موعاویە دەكات. لەڕووی تیۆریەوە، 

پێدەچێت ئەوە كارێكی ئەستەم نەبووە، بەاڵم لە راستیدا میكانیزمێك دەستیپێكرد 

لە  ئامانجەكان  و  خواست  ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەبەردەم  نەبوو  بەزەیی  كە 

هەموو الیەكەوە، میكانیزمێك كە موعاویە بە قووڵی سودی لێوەرگرت و بەكاری 

هێنا و عەلی نەیتوانی بەری پێبگرێت.  

لە راستیشدا ئەگەر دەسەاڵتێكی خەالفەت لە مەدینە درووست بووبێت، یەكێتی 

سەرەڕای  بەاڵم  ئەستۆی،  گرتبێتە  كەلتورەكەی  لە  پارێزگاریكردن  و  ئوممەت 

ئیسالمیەوە  شەریعەتی  بە  دەستی  هەڵگەڕاوە،  نەیارو  دەنگێكی  چەند  بوونی 

ناوە.  پێدا  دانیان  ئوممەتیش  و  ویالیەتەكان  تێكڕای  كە  ئاستەی  بەو  گرتووە 

هەرچەندێك زەمینە بۆ موعاویە خۆش بووبێت كە لەناو خۆیدا ببێتە شۆڕشگێڕ 

و بەرەنگار و دژێك بۆ عەلی، بەاڵم نەیتوانیوە بە خێرایی بەرەنگاری بوەستێت و 

رووبەڕووی بێتەوە. پێویست بوو لەسەر موعاویە چاوەڕوانی رەفتاری هاوشێوەی 

ویالیەتەكانی تریش بكات، بە تایبەتی بەرسە و كوفە، پاشان دەبوایا چاوەڕوانی 

كە  ئەوانەی  كاردانەوەی  ئەگەرەكانی  واتا  بكات،  گۆڕانكارییەكان  و  پێشكەوتن 

لە ئەو زیاتر دەیانتوانی بەناوی ئیسالمەوە قسە بكەن: هاوەاڵن )ئەسحابەكان(، 
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چۆنێتی  بینینی  چاوەڕێی  بوو  پێویست  لەسەری  هەروەها  ب��اوەڕداران.  دایكی 

نائارامی عەلی  گەشەكردنی نیگەرانی هۆشیاری ئیسالمی و بارودۆخی فشەڵ و 

بكات، كە ئەوە گرەوی یاخیبووەكان بوو. 

ئەمە لێكدانەوەیەكە بۆ ئەو ماوە درێژەی كە رێگەی بەخۆیدا وەاڵمی ئەو نامەیەی 

بۆ  لێكدانەوەیە  هەروەها  لێكرد،  بەیعەتپێدانی  داوای  تێیدا  كە  بداتەوە  عەلی 

هەڵسوكەوتی كاردانەوەی نێگەتیڤانە: نەك رەتكردنەوەیەكی روون و یەكجارەكی، 

بەڵكو  نا،  تۆمەتەكان  بە  بارگاوی  راشكاوانەی  لێكرتازانێكی  و  جیابوونەوە  واتا 

كە  نەبوو  عەلیە  ئەو  نێردرا  بۆی  كەسەی  ئەو  وەاڵم،  بەبێ   بەتاڵ،  نامەیەكی 

داهێرناوی  شتێكە  ئەمە  ئەوەی  لەبەر  بنێردرایا.  بۆی  نازناوی خۆیەوە  بە  دەبوو 

باشرت  لەوە  شتێكی  نەبووبێت  توانایاندا  لە  لەوانەیە  ئەخبارییەكانە،  مێژوونوسە 

دابێنن بۆ وێناكردنی دۆخی بابەتیانەی پەیوەندییەكانی نێوان عەلی – موعاویە لە 

سەرەتاكانیدا، هەروەها بۆ باسكردنی كەسێتی و رسوشتی ئەو پیاوە هەروەك مێژوو 

باسی دەكات. هەروەك پێدەچێت تاكو رادەیەكی زۆر پشودرێژ، هەڵخەڵەتێنەر، 

سیاسیەكی لێهاتوو، پیاوی كاری هاوسەنگی و قۆناغ و پێچەوانەی كەسی توندڕەو 

بەاڵم  بووبێت،  ساختە  وەاڵمدانەوەیە  ئەو  وانییە  پێم  خۆمەوە  لەالی  من  بووە. 

ئەو  كە چیرۆكی  بڕوایەدام  لەو   )پدرسن(دا  لەگەڵ  كۆكبونم  بە  پێچەوانەوە  بە 

نێردراوەی لەالیەن عەلیەوە دەرچوو بۆ ئەوەی لە شێوەی نامەیەكی سەرزارەكی 

كە لەالیەن موعاویەوە هەڕەشە لە خەڵكی مەدینە كرا، جگە لە پووچەڵكردنەوەی 

ئومەوییەكان  نێوان  ناكۆكی  بە  پەیوەندار  درەنگوەختی  روداوی  هەندێك 

شتێكی  زایینی(،  كۆچی/683ی  63ی  ساڵی  لە  حرە  )ناكۆكی  مەدینە  خەڵكی  و 

لە سەرەتاوە  ناكرێت كە موعاویە  بەوە  باوەڕ  ئەوەشەوە  لە سەروو  نییە.  دیكە 

مزگەوتی  بڵنگۆی  لەسەر  عوسامن  خوێناوییەكەی  كراسە  دانانی  بە  فەرمانیداوە 

گەورەی دیمەشق. موعاویە لە داهاتوودا توانی ئەو كارە ئەنجامبدات، لە كاتێكدا 

سازدانیان  و  جۆشدان  و  شام  خەڵكی  سوپای  ئامادەكردنی  بە  هەستا  قوڵی  بە 
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لەو  كارێكی  ئەو هەنگاوە، چونكە  لەپێش  نەك  مۆراڵیەوە،  و  لەڕووی سەربازی 

شێوەیە هێزێكی سیمبوڵیی بێئەندازی هەبوو، بۆیە دەبوو لە ماوەیەكی كورتدا 

بكات،  ئامادە  سازو  بۆ  خۆی  شەڕ  دەستپێكردنی  پێش  چڕوپڕی  خۆسازدانی 

هەرچەندە موعاویە لە دوایین ساتدا نەبێت بە نیازی شەڕكردن نەبوو، بەاڵم ئەوە 

لە  پێشئەوەی  ناڕوون  لێڵ و  دابڕانێكی  لەبەردەم سوربوونی لەسەر  نەبوو  رێگر 

مەككە جیابوونەوەی سێكوچكەی )الجمل( سەرهەڵبدات. ئەو قسەیە راست نییە 

كە دەڵێت موعاویە لە دوای شەڕی )الجمل( هەڵوێستی بۆ جیابوونەوە و دابڕان 

یەكەمین كەسیش  ئەو هەڵوێستەی وەرگرتبوو،  پێشرت  ئەو  لە عەلی وەرگرتووە. 

بوو بەو جۆرە هەڵوێست وەربگرێت، بەاڵم بە شێوەیەكی لەسەرخۆ هەڵوێستی 

وەرگرت و بواری پاشگەزبوونەوەی نەبوو. لەوانەیە موعاویە بەو رەفتارەی هانی 

هەڵگەڕانەوەی عائیشە و حەماس و هەڵچوونی توندی تەڵحە و زوبێری لە دژی 

دابڕانێكی  ئیسالم،  لەناو  گەورە  دابڕانی  یەكەمین  هۆی  بووەتە  و  دابێت  عەلی 

راگەیەنراو و روون و بەرجەستە بوو. 

ئومەوییەكان،  لەالیەن  كارا  توندو  شێوەیەكی  بە  ب��اوەڕداران  دایكی  پاراستنی 

بەڵكو  شام،  بۆ  نەچێت  كە  ب��ەوەی  ب��اوەڕداران  دایكی  بڕوابوونی  هەروەها 

شەخسی  سیاسەتی  لەسەر  ئاماژەن  دوو  شتێك  هەر  پێش  هەڵبژارد،  بەرسەی 

شامیی موعاویە، ئەو سیاسەتەی كە لەسەرووی بەرژەوەندی بنەماڵەیی دانراوە، 

ئاراستەیە شام وەك  بەو  ئامانجی كۆمەڵگەلی ئیسالمی هەبوو.  بەو هۆیەشەوە 

بۆ بربێت،  بە موعاویە بەرجەستە دەكرا، ئەستەمە دەستی  تایبەت  روانگەیەكی 

چونكە زۆر بە چاكی پارێزراوە و دەستی پێوە گیراوە و جیهانێكی تایبەت بە خۆی 

بوو. لە قۆناغی یەكەمدا، موعاویە پارێزگاری كرد تایبەت نەكردن و جیاكردنەوەی 

ویستی  هەروەها  بێت،  خۆیشی  بنەماڵەكەی  ئەگەر  بنەماڵەیەك،  هەر  كێشەی 

بكرێتەوە  لەوە  بیر  دەكرێت  لێرەوە  بكەوێتەوە.  دوور  )الجمل(  لە سێكوچكەی 

تەنیا  وەكئەوەی  بوو،  بۆداڕێژراو  پالن  مەترسیدار  شێوەیەكی  بە  ئەمكارەی  كە 
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و  تێپەڕاندن  لە  سەرچاوەكانیش  خودی  بدرێت،  ئەنجام  مابێت  هەنگاو  یەك 

باسنەكردنی دوودڵ نەبوون. موعاویە پالنی بۆ خۆی و بۆ ویالیەتەكەی دادەڕێژا 

بێئەوەی بەڕوونی دڵنیا بین لە هەبوونی پالنێكی دانراوی پێشوەخت. لە الیەكی 

ترەوە، ئاشكرایە كە موعاویە لەگەڵ كەسانێكدا هاریكاری دەكرد كە تا دوێنێ  لە 

دژی عوسامن هات و هاوارییان دەكرد، ئێستاش دەیانەوێت تۆڵەی بسێنن. بۆ ئەو 

هیچ شتێك لەوە گونجاوتر نەبوو كە هێزەكانی عێراق لەناو خۆیاندا بەشەڕ بێن 

و یەكرتی بكوژن. بەمشێوەیە هێزی باوەڕهێنان و متوح و ئامانج و سرتاتیژی بااڵ 

لەناو گەمەكەیدا تێكەاڵو ببوون. 

عوسامندا  مردنی  ساتەوەختی  لە  میرس  دەدا.  میرس  بە  گرنگی  سەرەتاوە  لە 

لقەی  بەو  سەر  بوو،  حوزەیفەدا  ئەبی  كوڕی  محەمەدی  فەرمانڕەوایەتی  لەژێر 

ئومەوییەكان بوو كە زۆر بەتوندی وابەستە بوو بە ئیسالمەوە لە رایەڵەی باوكی، 

بەاڵم لە رایەڵەی باپیرییەوە سەر بەو لقە بوو كە زۆر دژی ئیسالم بوون. ئەبی 

)بەدر( شەڕی  لە  كە  ئاستەی  ئەو  تا  هەبوو  ئیسالم  بۆ  مەیلی  زۆر  حوزەیفە 

شەڕ  رەبیعە  كوڕە  عوتبەی  باوكی  لەگەڵ  دەرب��ڕی  ئامادەیی  شەخسی  بە  دا 

ئیسالمەوە  دینی  بە  پابەند  نوێی  نەوەی  كە  بوو  شەڕێك  بەدر  بكات.  شمشێر 

ریشسپییەكان  و  باوكەكان  كوژرانی  شەڕی  كردییان،  مامۆستاكەیان  شانبەشانی 

پێغەمبەری  دوژمنی  زۆر  نەوەیەی  ئەو  بوو،  كۆن  نەوەی  قەسابخانەیەكی  بوو، 

لە شەڕەكانی  ئەبو حوزەیفە  باوكان رۆچوو.  لەناوبردنی  ئاستی  تا  بوون،  ئیسالم 

هەڵگەڕانەوە لە یەمامە شەهید كرا. 

ئەو یەكێك بوو لە موسوڵامنە پێشینە و سەرەتاكان، لەگەڵ كۆچبەرە سەرەتاییەكاندا 

چوو بۆ حەبەشە، لە سەروەرییەكانی ئیسالمدا ئامادەیی هەبوو. سەیر لەوەدایە 

كە پێغەمبەر نەیكردە هاوەڵێكی نزیك و مێژوو لە ئاستی پێویستدا ناوی لە تۆماری 

قارەمانەكانی ئیسالمدا نەپاراستووە. هندی خوشكی ئالودەی دژایەتیكردنی ئیسالم 

)حەمزە(ی  پێغەمبەر  مامی  تۆڵەسەندنەوە جەرگی  رقی  لە  پڕ  گیانێكی  بە  بوو، 
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دەرهێناو خواردی كە لە شەڕی ئوحود شەهید بوو، بەاڵم لە دواییدا لە شەڕەكانی 

شەڕی  و  دەدا  پیاوانی  هانی  یەرموك  شەڕی  لە  گەشایەوە،  ئەستێرەی  فەتحدا 

ئەبو سوفیان و دایكی موعاویە  بێزەنتیدا كرد. هند هاوسەری  لە دژی دوژمنی 

بەاڵم  كرا،  بەخێو  لەالیەن عوسامنەوە  ئەبو حوزەیفە  بەاڵم محەمەد كوڕی  بوو، 

دوایی بووە دوژمنی سەرسەختی خەلیفە. سەرچاوەكان ئەو هەڵوێست گۆڕانە بۆ 

بێهیوایی و بەدینەهاتنی ئامانجی دەگێڕنەوە، ئەمە جگە لە بوونی دەمارگیریەكی 

بنەماڵەیی ئاراستەكراو بەرەو وروژان یان رقلێبوونەوە، واتا تێكەڵەیەك لە ئیسالم 

وەك  كە  ئومەوییەكانی  مامە  كوڕە  پێیوابوو  حوزەیفە  ئەبی  ئینب  بێبەشبوون.  و 

بێباوەڕ  لەپێشدا  خۆشیان  كە  بێباوەڕەكان  رۆڵەی  نەبوون،  باش  ئیسالمی  ئەو 

پلەكاندا پێشی خراون، بۆیە بەوپەڕی حەماسەتەوە لە دژی  بوون، لە پۆست و 

رێگەی  لە  یان  كوشتنی  هۆكاری  بووە  ئەویش  هەر  رادەوەستێت،  عوسامن 

لە رێگەی باڵوكردنەوەی  یان  ئامادەكراوەكان لەالیەن خۆیەوە،  ناردنی میرسییە 

لە  كە جگە  ئاستەی  ئەو  تا  میرس،  لە  عوسامن  دژی  توندوتیژەكانی  پڕوپاگەندە 

كوشنت چاوەڕوانی شتێكی تری لێنەدەكرا. بە دیوێك لە دیوەكان كوشتنی عوسامن 

پێشرتیش ومتان:  ببوو.  دڵەكاندا چەسپ  لەناو  كە  بوو  كوێر  رقێكی  هۆكارەكەی 

ئەو بارودۆخە سایكۆلۆژی – كۆمەاڵیەتی – ئایدۆلۆژیەی كە توشی عەرەبەكانی 

میرس بوو لە هیچ شتێكدا قابیلی بەراوردكردن نەبوو بە بارودۆخی كوفییەكان، 

و  نیشاندەدا  بەرامبەر عوسامن  لە  زیاتر هاوسەنگ خۆیان  ئەوەشدا  لەگەڵ  كە 

تەقریبەن بەشدارییان لە كوشتنیدا نەكرد. هەروەها كوشتنی عوسامن بەرهەمی 

سەر  كە  بوو  ئومەوی  قورەیشی  پیاوێكی  ئارەزووی  توندو  شكێنەری  سۆزێكی 

بە رەچەڵەكێكی زۆر تایبەت بوو، لەوەشدا قورەیشیەكی تر یارمەتی دا ئەویش 

)محەمەدی كوڕی ئەبو بەكر(، برای رابەرێكی تری ئیسالم )عائیشە( بوو. 

محەمەدی كوڕی ئەبی حوزەیفە لەپێش روداوی كوشتنی عوسامن یان لە كاتی 

روداوەكەدا، دەسەاڵتی میرسی گرتە دەست، عەلیش لە پۆستەكەیدا جێگیری كرد. 
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بەاڵم هەرزوو موعاویە هێرشێكی كردە سەر میرس و بە فێڵ توانی دەستگیری بكات 

و لە میرس زیندانیكرد، یان دواتر توانی بیكوژێت. گرنگ ئەوەیە كە محەمەدی 

خۆی  گەمەكەدا  دەرەوەی  لە  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  حوزەیفە  ئەبی  كوڕی 

ئەویش  گرتەوە،  بوو شوێنی  كە هەڵبژاردەی عەلی  پلەیەك  و كەسێكی  بینیەوە 

ئەنسارییەكان و كوڕی سەرۆكی  لە  بوو كە  قەیسی كوڕی سەعد كوڕی عوبادە 

ئەنسارییەكان بوو. سەعد كوڕی عوبادە كە لە رۆژی )سەقیفە(دا لەپێش ئەبوبەكر 

و عومەر خەریكبوو خۆی بكات بە خەلیفە، بەاڵم پرۆژەكەی شكستیهێنا و هەرگیز 

بەیعەتی بە هەردوو خەلیفەی یەكەم و دووەم نەدا، لە بواری رەتكردنەوەیاندا 

ئەو بە تەنیا خۆی بوو، لە دوای دوو ساڵ لە خەالفەتی عومەر شاری مەدینەی 

خێرا  زۆر  شێوەیەكی  بە  لەوێ   بەاڵم  سوریا،  )حۆران(ی  روویكردە  و  جێهێشت 

كوژرا، پێدەچێت لەسەر دەستی كەسێك كوژرابێت. 

شاندی  ئەندامانی  لە  بوو  یەكێك  بوو،  تەواو  عەرەبی  شەرەفمەندێكی  سەعد 

بۆ  دا  پێغەمبەرییان  هانی  كە  نەقیبەكە(  )دوان��زە  مەدینەییەكان  یەكەمی 

شارەكەیان كۆچ بكات. قەیس تایبەمتەندیە سیاسی و سەركردەییەكانی لە باوكیەوە 

وەرگرتبوو. لەبەر ئەوەی كە سیاسەتی عەلی لەسەر بنەمای بەرزكردنەوەی پلەو 

پایەی پشتیوانان درووستببوو، بۆیە قەیس وەك والی میرس خۆی بینیەوە. میرس 

لە  بەو هۆیەشەوە  بوو،  دەوڵەمەندتر  لە شام  زۆر  بوو،  دەوڵەمەند  ویالیەتێكی 

ویالیەتێكی  بەاڵم  هەبوو،  سەرەكی  رۆڵی  ئیسالمیدا  ئیمپراتۆریەتی  بونیاتنانی 

تێدا  جەنگاوەری  زۆری  هێزێكی  شام  و  عێراق  وەكو  نەبوو،  ناوەندی  ئیسالمی 

نیشتەجێ  نەبوو كە )20( تا )30( حەنگاوەرییان تیادا نیشتەجێ بوو. 

بۆ  میرسی  خەڵكی  بەیعەتی  قەیس  كۆچیەوە  )36(ی  ساڵ  صفری  مانگی  لە 

خستەوە  خەراجی  و  باج  كۆكردنەوەی  دەزگای  و  بەدەستهێنا  عەلی  خەالفەتی 

كارو بارودۆخەكەی كۆنرتۆڵكرد. بەاڵم كۆمەڵێكی بەهێزی الیەنگرانی عوسامنیزم، 

كە یەكەمین بزووتنەوەی رەسەنی لەوجۆرە بوون خۆیان رابگەیەنن، لە ناوچەی 
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)خربتا(ی خۆرئاوای میرس كۆبوونەوە و خۆیان جیاكردەوە و داوای سەندنی خوێنی 

لەپێش هەموویانەوە  رەتكردەوە.  بە عەلی  بەیعەتپێدانیان  و  دەكرد  عوسامنیان 

هۆزی  هەمان  بە  سەر  و  ئەنساری  كەسێكی  كە  موخەللەد  كوڕی  موسەلەمەی 

بە  پشتی  موسەلەمە  دەگێڕا.  رۆڵی  تردا  كەسێكی  چەند  نێوان  لە  بوو،  قەیس 

ناكات،  لەگەڵدا  كە شەڕی  رایگەیاندبوو  قەیس  بەستبوو،  خێڵەكی  پێكەوەژیانی 

لە بەرامبەریشدا موسەلەمە بە هەمانشێوە مامەڵەی كرد و رێكەوتنێكی لەگەڵدا 

لەگەڵدا  شەڕیشی  و  بدات  بەیعەت  ناكات  ناچاری  والی  كە  بەوەی  كرد  ئیمزا 

نەكات، هەروەها ئەوانەی تریش رێز لە رێككەوتنەكەیان بگرن و واز لە قەیس 

بێنن بۆ ئەوەی ویالیەتەكەی بە شێوەیەكی ئاسایی بەڕێوە ببات، واتا بە شێوەیەكی 

سەرەكی رێگە بۆ كۆكردنەوەی باجەكان خۆشبكەن. دەكرێت بوترێت كە عەلی لە 

سایەی ئەو كارە دیپلۆماسیەی قەیس، توانی پارێزگاری لە گوێڕایەڵی میرس بكات 

لە كاتێكدا بە شێوەیەكی كاتی بەرسەی لەدەست دابوو، بە وریاییشەوە هەنگاوی 

بەرەو عێراق دەنا بۆ ئەوەی لەگەڵ جەماعەتی )الجمل( شەڕ بكات. 

تا ئەو كاتە، موعاویە هیچ شتێكی نەكردبوو، جگە لە رەتكردنەوەی بەیعەت هیچ 

كارێكی ئەرێنی لە دژی عەلی و لەپێناو خوێنی عوسامندا نەكرد. پەالماردانی میرس 

لەالیەن موعاویەوە بۆ بەدیلگرتنی محەمەدی كوڕی ئەبو حوزەیفە زیاتر كارێكی 

گوماناوی بوو، چونكە ئەگەر دیل بكەوتایە پرۆسەكە مانای نەدەبوو، چونكە لەو 

كاتەدا وەك كێشەیەكی بنەماڵەیی دەكەوتەوە: ملمالنێی نێوان موعاویە و عەلی تا 

دوای سەركەوتنی عەلی لە شەڕی )الجمل(دا بەڕوونی دەرنەكەوت و رانەگەیەنرا. 

واتا  نەبوو،  بوونی  دیكە  شتێكی  شەرمنانە  جیابوونەوەیەكی  لە  جگە  پێشئەوە 

رازینەبوون بە بەیعەتپێدان و هیچی تر. لە دوای پاكتاوكردنی جەماعەتی )الجمل( 

و سنورداركردنی الیەنگیری عوسامنیزم لە میرس، ئیرت لەسەر گۆڕپانەكە جگە لە 

عەلی و موعاویە كەس نەمایەوە، موعاویەش ناچار بوو هەڵوێستێك وەربگرێت 

و بڕیار بدات. پێویستبوو لەسەری زۆر راشكاوانە دژایەتی عەلی رابگەیەنێت یان 
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لەگەڵ عەلی هەڵبژارد،  پراكتیكی ملمالنێی  بە شێوەیەكی  پاڵی. موعاویە  بچێتە 

لەسەر  موعاویە  مەبەستەكانی  و  مەرام  سەرەتا  نەكرد.  ئاشكرا  بە  ئەوەی  بەاڵم 

گۆڕەپانی میرس دەركەوتن. 

گەشەسەندنی ملمالنێ.. كرۆك و 

بونیادەكانی
شتێك  هیچ  لە  )الجمل(  شەڕی  دوای  لە  موعاویە  كە  پێامندەڵێن  سەرچاوەكان 

نەدەترسا، بەقەدەر ئەو ترسانەی لەو هێرشەی كە عەلی و عێراقییەكان لە باشورەوە 

و میرسییەكان و قەیس لە باشوری خۆرئاواوە دەستیان پێكردبوو. ئەگەر بڵێین لە 

نێوان دوو بەرداشدا دانرابێت، بێگومان لەڕووی سەربازییەوە هەرەسی هێناوە. 

بەبێ  دواكەوتن،  بە میرس  گرنگیدانی  لەسەر  پێداگری دەكرد  پێیە موعاویە  بەم 

هەروەك  ئایا  بەاڵم  دەردەخات.  ملمالنێ   ناو  چوونە  لەسەر  سوربوونی  ئەوەش 

دواییدا  لە  و  ئەنجامداوە  قەیس  دژی  لە  چەكدارانەی  كاری  دەڵێت  )الزهري( 

ئەبو  هەروەك  یان  شكستیهێناوە؟  قەیس  بەرگرییەكانی  توانا  بەهێزی  بەهۆی 

مەخنەف دەڵێت، تەنیا پرۆسەیەكی دیپلۆماسیانەی ئاستبااڵی شێوە ماكیاڤیلیانەی 

ئەنجامداوە؟ لە سەرووی هەموو شتێكەوە ئەوەی موعاویە دەیخواست لەسەركار 

الدانی قەیس بوو، بۆیە لە ماوەی ئەو چەند مانگە كەمەدا كە عەلی لە كوفە بوو 

الیەنگرەكانی،  و  كۆكردنەوەی دۆست  و  عێراق  بەڕێوەبردنی  رێكخستنەوەی  بۆ 

موعاویە بەو ئامانجەی گەیشت. 

موعاویە لەو بڕوایەدا بوو كە قۆناغی یەكەمی یەكالكەرەوە لە میرس رودەدات، 

زۆر  مەسەلەیەكی  ئ��ەوەوە  بەالی  میرس  پەالماردانی  یان  جڵەوگیركردن  بۆیە 

كۆكردنەوەی  بە  سەرقاڵبوو  نەبوو،  بەوجۆرە  عەلی  دۆخی  بەاڵم  بوو.  سەرەكی 
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هەموو هێزەكانی عێراق لە دەوری خۆی، چونكە بە دیدی عەلی میرس زۆر لە 

بنكەكانیەوە دوور بوو. با بەوپەڕی راشكاوی بڵێین، كە النیكەم لە كاتی خۆیدا 

مێژوویی  كەلتوری  لەناو  نەكردووە.  میرس  لەسەر  گرەوكردن  گرنگی  بە  دركی 

خراپ،  سیاسیەكی  وەكو  عەلی  نیشاندانی  بۆ  هەیە  زۆر  مەیلێكی  عەرەبیدا 

تەنانەت نیشاندانیشی وەكو پیاوێكی سنوردار42، لە بەرامبەریشدا مەیلێك هەیە 

بۆ نیشاندانی موعاویە وەك كەسێكی خاوەن هەستێكی سیاسی قوڵ. لەمەدا تەنیا 

پێچەوانەكردنەوەی واقیع یان بەرجەستەكردنی كۆمەڵێك گێڕانەوەی ناسكانەی دژ 

بە عەلی بەدیدەكرێت، بەڵكو خواستێكی زاڵ لەناو عەقڵی مرۆییدا بۆ رەتدانەوەی 

بوونی  چاالكی  بوارەكانی  جیاكردنەوەی  و  گەمەكە  یەكسانكردنەوەی  و  كامڵی 

سیاسەتكردن  هەمانكاتدا  لە  عەلیە،  پشكی  خوداپەرستی  هەرچەندە  هەیە. 

دەبێتە پشكی موعاویە. تەنانەت لە میراتی مێژوویی الیەنگیری عەلی تا ئاستێكی 

موعاویەوە  فێڵزانی  و  زیرەكی  لەبارەی  توندوتیژی  بۆ  ناڕوون  خواستێكی  زۆر 

تێبینی دەكەین، واتا وەك زیرەكی و سرتاتیژو فێڵبازی كە شایەنی سەرسوڕمان و 

سەركۆنەكردنە، تەماشا دەكرێت. لە راستیدا مەسەلەكان بەو ئاسانیە نین: عەلی 

زیاتر لەوەی پێشبینی كراوە سیاسی بووە، بەاڵم موعاویە كەسێكی بە سرتاتیژی 

كەمرت بە سەلیقە و زیرەكی بووە، بە شێوەیەكی تایبەتی فێڵزانی لەوە كەمرت بووە 

كە لەبارەیەوە باسدەكرێت. 

قۆناغی  ئەزمونی  بە  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  عەلی  كە  دەمێنێتەوە  راستیە  ئەو 

و  حیجازی  روانگەی  لە  كە  قۆناغەی  ئەو  بوو،  ئاشنا  پێغەمبەرایەتی  مێژوویی 

ناو  بخاتە  نەیخواستوە خۆی  یان  نەیویستوە  بۆیە خۆی  ببوو،  قەتیس  عەرەبیدا 

سەركێشی فەتح و فراوانكردنی ئاسۆكانی، بەاڵم موعاویە بە درێژایی )20( ساڵ 

42- ئەمانە چەند سەرگوزشتەیەكن یان بنەڕەتیان ئومەوییە یان عەباسیە. بۆ منوونە بڕوانە )الطربی(، 
بەشی4، الپەڕە 439. الواقدي عەلی و ئینب عەباس یان عەلی و موغیرەی كوڕی شوعبە لەسەر گۆڕەپانەكە 
بە شێوەیەكی بەرچاو پیشاندەدات، بەاڵم بەپێی )الواقدي( وا دەردەكەوێت عەلی بە بەراورد لەگەڵ ئەو 

دوو پیاوەدا خاوەنی هەستی سیاسی نییە.
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بەڕێوەبردنیدا  و  ئیسالمی  ئیمپراتۆریەتی  رێكخستنی  لە  بەشداریكردن  لە  خۆی 

روانگەی  ب��ەرەو  زیادكرد:  موعاویە  بۆ  دەسەاڵتەكانی  عوسامن  بینیوەتەوە. 

سنوری  بۆ  رافیدەینی  واڵتی  هەرەگەورەی  بەشی  خۆرئاوا  دورگەی  بواری  شام، 

دەسەاڵتەكانی زیادكرد، موعاویە بۆ خۆشی ئەرمینیای فەتحكرد، كە بە شێوەیەكی 

لە  بێزەنتی  دوژمنی  بوونی  هەروەها  ئیسالمەوە.  ركێفی  ژێر  خرایە  رێژەیی 

تەنیشتیەوە هۆكارێك بوو بۆ دەوڵەمەندكردنی ئەزمونی لە شەڕ و دیپلۆماسیەتدا، 

بەڵكو ناچاری كردبوو كە هەمیشە بەئاگا و وریا بێت. بەو پێیە ئاساییە پیاوێكی 

وەك ئەو بیر لە چەندین ئاراستەی سرتاتیژی دوور بكاتەوە و میرس بكاتە پرسی 

یەكەمی خۆی لە كاتێكدا رووبەڕووی شەڕی عێراق ببۆوە. 

سەرچاوەكان لە چۆنێتی توانینی موعاویە بۆ دورخستنەوەی قەیسی كوڕی سەعد 

و وەدەرنانی لەالیەن عەلیەوە زۆرییان پێوە ناوە، هەرچەندە نەیتوانیوە راستەوخۆ 

الیبەرێت. دەكرێت لە دیدگای ئەودا هەموو شتێكی وەك پیالن و درۆو دەلەسە 

و سیخوڕی كاری ساختەكرد چاك و باش بووبێت. بە دوو وشە دەڵێین، مەبەست 

چاندنی گومان بووە دەربارەی دڵسۆزی قەیس لەناو دەرونی عەلیدا، بۆیە دواجار 

پاڵینا بە ئاراستەی لەسەركار البردنی و گۆڕینی بە كەسێكی كەمتوانا، كەمرت ئامادە 

بۆ لەناوبردنی گەشەی عوسامنیزمەكانی خەرەبتا. 

عوسامنیزمی  ك��رۆك��ی  ب��وون��ی  رێ��گ��ەی  ل��ە  ئ��ای��ا  م��ی��رس،  بێالیەنكردنی 

هەڕەشەلێكراوەوەبووە، یان لە ئەنجامی داوو فێڵەكانی موعاویەوە یان لە ئەنجامی 

الوازیەكی گریامنەیی عەلیەوە بووە، دواجار دەبێتە هۆی قەتیسكردنی ملمالنێی 

جەنگیە  هێزە  سەرەكی  بەشی  نێوان  لە  واتا  عێراقییەكان،  و  سورییەكان  نێوان 

عەرەبییەكان، نێوان دوو هێزی بێشومار. ترسەكە لێرەوە سەرهەڵدەدات، هەر لە 

سەرەتاوە لە روبەڕوبوونەوەیەكی سەربازی كە هەست بە مەترسییەكانی دەكرا، 

لەگەڵ گەڕان بە دوای دانوستان و ئامادەكردنی پیاوەكان لە ڕووی سایكۆلۆژییەوە، 

ملمالنێ   پاڵەوانەكەی  هەردوو  كە  ئاشكرایە  هەبوو.  ناوبژیكردن  بۆ  هەوڵدان 



فیتنە 316

)عەلی و موعاویە( سوربوون لەسەر شەڕكردن، بەاڵم نەك بەبێ  ئازاردانی ویژدان 

و حەزكردن بە رازیكردنی خۆیان و الیەنگرەكانیشیان بەوەی كە ئەو قەزیەیەی 

و  خۆالدان  بۆ  داوە  تەقەلالیەكیان  و  هەوڵ  هەموو  و  راستە  دەكەن  بۆ  شەڕی 

درێژایی  بە  بوو،  بەردەوام  گفتوگۆ  قسەو  چەك.  بۆ  دەستربدن  لە  دوركەوتنەوە 

)3( مانگ لە خۆئامادەكردن و خۆسازدان بۆ ملمالنێی چەكدارانە لە )رەجەب – 

شەوالی 36ی كۆچی(، هەر الیەنەو لە رێگەی نێردراوەكانیەوە پاساوەكانی خۆی 

پێشكەشدەكرد، تەنانەت لەو )3( مانگەشدا كە هەردوو سوپاكە پێكەوە رووبەڕوو 

بوونەوە و شەڕییان كرد پاساوهێنانەوە هەر درێژەی هەبوو. 

كوفەوە  لە  نیشاندەدا.  خۆی  حەق  داواكارێكی  وەكو  عەلی  سەرەتاوە  لە  هەر 

نێردراوێكی تایبەتی بۆالی موعاویە نارد، ئەویش )جورەیر كوڕی عەبدوڵاڵی بجلی( 

)بجیلة(  هۆزی  سەرۆكی  و  عێراق  لەپێشینەكانی  فەتحكارە  لە  یەكێك  كە  بوو، 

جورەیر  داینابوو.  كاربەدەست  وەك  عوسامن  كە  بوو  خانەدانانە  لەو  یەكێك  و 

بوار  لێرەوە  بۆیە  نەكردبوو،  )الجمل(دا  لە كوشتنی عوسامن و شەڕی  بەشداری 

بۆ وێنایەكی بێالیەنانە هەبوو. ئەركی )جریر( بریتیبوو لە رازیكردنی موعاویە بۆ 

ئەوەی بەیعەت بدات بە عەلی و داوای گوێڕایەڵی و پابەندبوونی بە جەماعەت 

نێردراوەكەی  لە وەاڵمدانەوە دواكەوت و  لێكرد و  لێبكات. موعاویە خاوەخاوی 

ئایا بەڕاست موعاویە دوودڵ بوو یاخود وا  بۆ ماوەیەكی زۆر دەستبەسەر كرد. 

خۆی نیشاندەدا كە دوودڵە؟ لەو قۆناغە هەستیارەدا دۆخی موعاویە لەالی میرس 

و لەالی بێزەنتەوە جێگەی ئارامبەخشی نەبوو، بۆیە دەبوو سرتاتیژێك هەبێت بۆ 

سازدان و راكێشانی هەموو خەڵكی شام بەالی خۆیدا و زاڵبوونی بەسەر هەندێك 

كۆسپ و رێگریدا. 

دەبینی  پلەیەىك  راوێژكارێكی  و  پاڵپشت  وەك  ئەلعاصی  كوڕی  عەمرو  موعاویە 

لە  باس  گەرمی  بە  كە  بەجۆرێك  پرۆژەكەیدا  لە  بەشداریپێكرد  نزیكەوە  لە  و 

كێشەی  لە  كە  عەمرو  دەكرا.  عەمرو   – موعاویە  بەناوی  راستەقینە  دوانەیەكی 
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عوسامن بێالیەنی نیشاندا، هاوكاتیش مەیلی هەبوو بۆ پشتگیركردنی عوسامنیزم، 

لە دوای شەڕی )الجمل( چووە پاڵ موعاویە كە لەگەڵ قوڕەیشیە دەربازبووەكانی 

ئاراستەی دەكردن،  ئەو شەڕە و ئەوانەش كە لە حیجازەوە دەهاتن بەرەو شەڕ 

بۆیە عەمرو یارمەتیدەری بوو لە تێپەڕاندنی گیروگرفتە ناوخۆیی و دەرەكییەكانی. 

ئەوە هاوپەیامنێتی و پاڵپێوەدان بوو لە بەرامبەر بەڵێندانی موعاویە بە پێدانی 

سەركەوتوو  شەڕەكە  لە  ئەگەر  هەتاهەتایە  بۆ  عەمرو  بە  میرس  ویالیەتی 

و  موعاویە  باسی  مەكیاڤیلیلیانە  و  فێڵباز  دوانەیەكی  وەك  سەرچاوەكان  بێت43. 

لە دژی عەلی درووستكردووە. دەست  بەرەیەكی شەیتانیان  عەمرو دەكەن، كە 

تێكەاڵوكردنی ئەو دوانە لە كێشەو ئاڵۆزی و سازشكردن بەدەر نەبوو. وێنەیەكە 

شام  لە  هێشتا جورەیر  كاتێكدا  لە  شێوازەكانیدا.  دیارترین  لە  سیاسی  ناپاكی  لە 

بوو، عەمرو ئامۆژگاری موعاویەی دەكرد كە پڕوپاگەندەیەك لەناو جەنگاوەرانی 

عەلی  كە  بەوەی  سەرلێشێواندنیان  ئامانجی  بە  باڵوبكاتەوە  فەلەستین  و  شام 

پیالنی كوشتنی عوسامنی داڕشتووە یان خۆی كوشتویەتی و بكوژەكان لەالی ئەو 

)شەرحەبیل  گرنگی شام  پیاوی  بانگی  موعاویە  كە  دەگێڕنەوە  بۆمان  پارێزراون. 

و  عەلی  تاوانی  بە  سەبارەت  توانیویەتی  و  كردووە  ئەلكەندی(  سەمتی  كوڕی 

الیەنگرەكانی قەناعەتی پێبكات. شەرحەبیل لە خانەدانەكانی كندە بوو، ئەو خێڵە 

یەمەنیەی كە لە شام ئامادەییی زۆر بەرچاوی هەبوو. لە سەرەتادا شەرحەبیل بە 

رابەرایەتی كندە كاتێك شوێنی )االسعث بن قیس(ی گرتەوە شەڕی عێراقیكرد44. 

43- سەیف لە رێگەی )الطربی(، بەشی4، الپەڕە 560 باسی ئەوە ناكات، بۆیە ئەو بابەتە گومانێكی نوێ 
هەڵدەگرێت. ئەو سەرگوزشتەو گێڕانەوانەی باسی ئەو سازشكردنە، یان ئەوەتا ناجێگیرن، یان ئەوەتا 
هاتووە:  34-41دا  الپەڕە  صفین،  لە  منوونە  بۆ  كراوە:  بۆ  دەرهێنانیان  راستەقینە  شانۆگەرییەكی  وەك 

مێژووی داهاتوو بە روونی بەالی عەمرو دایشكاندووە كە »دینەكەی فرۆشتووە« بە موعاویە.

هەڵگەڕاوەكان  دژی  لە  كە  بوو  )االشعث(وە  پێچەوانەی  بە  ئەمە  الپەڕە488.  بەشی3،  الطربی،   -44
شەڕیكرد. سەبارەت بە رۆڵی شەرحەبیل لە جۆشدان و سازادانی خەڵكی شام، بڕوانە )صفین: فتوح(ی 

)ابن االعثم(، بەشی2، الپەڕە 404-397.
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شەرحەبیل موسوڵامنی شەرەفمەند و پاك، كە بووە كەسێكی عابید و باوەڕدار، 

خێڵەكیەوە  پێشەوایەتی  س��ەرووی  لە  چونكە  بوو،  شام  كەسی  كاریگەرترین 

نوێنەرایەتی هێزە ئیسالمییەكان دەكرد، بەو هۆیەشەوە دەیتوانی خۆی ئاراستەی 

رێگەی  لە  بكات  لەگەڵدا  گفتوگۆیان  و  بكات  )ئوممەت(  موسڵامنان  كۆمەڵی 

ئەنجامدانی گەشتێك بەناو شارەكانی شامدا و بانگەشەكردن بۆ بابەت و بیروڕاكانی 

موعاویە و بەبەرداكردنی رەنگێكی ئایینی لە وتارەكانیدا. جیاوازیەكە ئەوەیە كە 

بانگەشەكەیان  بوون  كەسانێك  تەنیا  هاوڕێكانی  و  حمص(  )زهاد  خواپەرست 

پشتیوانیی  كە  وایدابنێت  دەیتوانی  موعاویە  بەاڵم  رەتیانكردەوە45.  و  قبوڵنەكرد 

دەستەبەركردنی  بۆ  بەسبوو  سەركەوتوەكەی  گەشتە  و  شەرحەبیل  گەرموگوڕی 

ئەوەش  داواكارییەكانی،  و  خواست  بۆ  بەهێز  ئیسالمی  و  میللی  پاڵپشتیەكی 

بنێرێتەوە: یەكەم  نێردراوەكەی عەلی بە دوو مەرجەوە  رێگەی بۆ خۆشكرد كە 

تۆڵەسەندنەوە و سزادانی بكوژەكان، دووەمیش ئەنجامدانی شورا بۆ هەڵبژاردنی 

خەلیفەی نوێ . لە راستیدا ئەو وەاڵمە بۆ خۆی راگەیاندنی شەڕێكی پێگەیشتووی 

 – دینی  ئامادەكردنی  لەڕووی  تەواو  وەرگرتنێكی  ئاراستە  دوای  لە  بوو  رەها 

سایكۆلۆژی ناوخۆیی، كە لە رێگەیەوە توانرا بوونی نێردراوەكەی عەلی لە دژی 

بەكاربهێرنێت بێئەوەی ئاگادار بێت.

فراوانكردنی  ناوەرۆكی  كرانە  موعاویەوە  لەالیەن  سەرەكی  خاڵی  دوو  كەواتا 

دووەمیش  عوسامن،  كوشتنی  بە  هەبوو  پەیوەندی  یەكەمیان  ملمالنێكە: 

پێویستییەكانی  لەبەر  دەسەاڵتەوە.  شەرعیەتی  مەسەلەی  بە  بوو  پەیوەندیدار 

تایبەتیش بەرامبەر  پڕوپاگەندەی ناوخۆیی پێداگری لەسەر خاڵی یەكەم كرا، بە 

شام،  جەنگاوەرانی  زۆرینەی  بەرامبەر  لە  تەنانەت  عابیدەكان،  و  قورئانخوێنان 

45- صفین، الپەڕەكانی 44،45: لێرەوە تۆمەتی ناپاكیكردن كە لە كوفەوە سەریهەڵدا لە دژی جریر بەهۆی 
راكردنی بۆناو ریزەكانی موعاویە. پێویستە تێبینی ئەوەش بكەین كە سەركەوتنی شیمە ئەلدەینوری كە 
لە نزیكەوە چاودێریكردووە، شورحەبیل بۆمانی پیشاندەدات كە موعاویە هانیدەدات و بە تەواوەتی 

گەمەی پێدەكات. بەاڵم لە )فتوح(ی )ابن االعثم(، بەشی2، الپەڕە397 شتێكی لەو بابەتە باسنەكراوە.
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تۆڵەسەندنەوەی  داواكردنی  كاریگەری  ژێر  كەوتبوونە  هەستیاری  بە  زۆر  كە 

خوێنی خەلیفەی »بە زوڵم كوژراو«، زیاتر لە پێداگریكردن لەسەر گومانكردن لە 

شەرعیەتی هەڵبژاردنی عەلی، كە بە رابردووی نارساوە. شورا چەمكێكی شەرعی 

بەالی  كە  )بژاردەكان(  تایبەتی  ئاستی  بۆسەر  هەبوو  كاریگەری  تەنیا  شەكڵیە 

قورئانخوێنەكان و سەرجەم هێزە ئیسالمییەكانی ترەوە لە چوارچێوەی بیرۆكەی 

لە داوای تۆڵەسەندنەوەی خوێنی عوسامن، كاریگەری و كاراییان  دادوەریكردن 

كەمرتە. 

كاتێك ئەوانە داوایان لە موعاویە كرد پاساوەكانی بۆ رەتكردنەوەی بەیعەتپێدانی 

عەلی بهێنێتەوە، موعاویە بە تۆمەتباركردنی وەاڵمی دایەوە و وتی: »ئەگەر عەلی 

داڵدە  بكوژەكانی  و  كردووە  تێكەاڵو  كوشتنی  بۆ  دەستی  نەكوشتووە،  عوسامنی 

عەلی  دەسەاڵتی  شەرعیەتی  پێكهێناوە«.  الیەنگرانیان  یەكەمی  تاقمی  كە  داوە، 

بە  موعاویەوە  لەالیەن  تۆمەتباركردنی  رێگەی  لە  دەسڕدرێتەوە  و  دەكەوێت 

كاركردنی بۆ كوشتنی عوسامن كە لێبوردنی نییە، ئەو كارە ستەمكارانەیە كە مایەی 

گرێدەدات،  پێكەوە  ملمالنێكە  جەمسەری  هەردوو  بەمشێوازە  شەرمەزاریيە. 

بەاڵم جەمسەری ناوەندی ئەوەیە كە بەسەر هەموو جەمسەرەكانی تردا زاڵە و 

پەیوەندی بە هەموو شتێكەوەیە، بە راستی ئەوە بریتیە لە جەمسەری داواكردنی 

ئێستاش  بوو،  نزیكی  پاساوەی كە موعاویە خزم و كەسی  بەو  خوێنی عوسامن، 

رابەرایەتی ئەو سزادان و داوەریە دەكات كە كتابی خودا فەرمانی لەسەر داوە. 

ئەودا  دیدی  لە  پێچەوانەن.  بابەتەكان  بەرامبەردا  لە  عەلی،  بە  سەبارەت  بەاڵم 

كۆمەڵی  كە  شەرعیە  دەسەاڵتی  خاوەنی  خۆی  كە  ئەوەیە  گرنگ  هەرە  بابەتی 

كۆچبەران و پشتیوانان رەزامەندییان لەسەر داوە. بۆیە موعاویە بەهیچ جۆرێك 

پەیوەندی بەم مەسەلەیەوە نییە، چونكە ئەو هەڵگەڕاوەیەكە لە بازنەی گوێڕایەڵی 

و جەماعەت دەرچووە. 

راستە كە شورا نەبووە، بەاڵم ئەسحابەكان بە شێوەیەكی هەڕەمەكی بەیعەتیان بە 
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عەلی داو هانیاندا پێی رازی بێت ئەویش رەزامەندی نیشاندا لەپێناو پارێزگاریكردن 

لە ئوممەت و دورخستنەوەی لە لەناوچوون. مەدینە، نەك ویالیەتەكان ناوەندی 

وەك  مەدینە  لە  فیعلی  بە  )عەلی(یش  بوو،  خەالفەت  دەسەاڵتی  پێبەخشینی 

كۆدەنگی  ئەسحابەكانەوە  لەالیەن  كە  بڵێت  چوو  بیری  هەڵبژێردرا.  خەلیفە 

لەسەر بەیعەتپێدانی نەبوو، بە تایبەتی لەالیەن كۆچبەرانەوە، بەاڵم پێدەچێت بە 

دیدگای ئەو پشتیوانان هاوتای ئەوان بوون، بەو پێیەش خاوەنی دەنگی زۆرینەی 

ئاسایی  و  لۆژیكی عەلی، مردنی عوسامن شتێكی الوەكی، سوك  بەپێی  رەهایە. 

ناڕازیبوونی  هۆی  بوونە  گرتنیەبەر  عوسامن  كە  رێكارانەی  ئەو  لەبیركراوە.  یان 

هەندێك لە موسڵامنان، بۆیە هەستا بە كوشتنی. عەلی بە هیچ شێوەیەك خۆی 

بە تێوەگالو لەو كوشتنەدا نەدەزانی. ئایا دەیویست هەڵوێستی خۆی لە بەرامبەر 

لێكرد؟  داوایان  شام  قورئانخوێنانی  هەندێك  هەروەك  رونبكاتەوە،  كارەدا  ئەو 

ناشڵێم ستەمكار  ناڵێم ئەو بە ستەملێكراوی كوژراوە،  وەاڵمەكەی ئەمەیە: »من 

رازینەبوو بكوژەكان رادەستی  بە شێوەیەكی مەبدەئی  بۆیە كوژرا«. عەلی  بوو، 

بوون خۆیان وەك  دەوری  لە  لەو خەڵكەی  زۆرێك  ئەوە  لەبەر  بكات،  موعاویە 

و  بكات  كارە  ئەو  نەیدەویست  ئەو  بوون.  پابەند  پێوەشی  و  دەناساند  بكوژ 

نەیدەتوانی بیكات. 

درووستكراوی  و  داهێنان  یان  راستە  عەلی  هەڵوێستی  لە  ناڕوونیە  ئەم  ئایا 

سەرچاوەكانە؟ ئایا عەلی بەڕاستی ئەوی دەوت كە ئەوانیرت دەیانوت؟ بە واتایەكی 

تر: بە دیدی عەلی ئایا عوسامن ستەملێكراوانە كوژرا یان نا؟ لەودیوی بەرگریكردنی 

ئایدۆلۆژیی  قەناعەتێكی  ئایا  قەڵەم  دەیدایە  شەرعی  بە  كە  دەسەاڵتەكەی  لە 

)كایتانی(  و  ك��ردووە  پرسیارییان  بەوە  سەبارەت  رۆژهەاڵتناسەكان  هەبوو؟ 

بەاڵم  ئەستەمە،  كارێكی  عەلی  هەڵوێستی  زانینی  كە  باوەڕەی  ئەو  گەیشتوەتە 

)ل. ڤاكیا فاگلێری( لە لێكۆڵینەوەكانی لەسەر سەرچاوە دەرەكییەكان گەیشتۆتە 

ئەو دەرئەنجامەی كە رای نزیك ئەوەیە عەلی الیەنگری بۆچوونی بكوژەكان و 
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قورئانخوێنانی كوفەی كردووە، بۆچوونەكە ئەوەیە كە هۆكاری كوشتنی عوسامن 

دادپەروەری  و  شەرع  بەگوێرەی  و  حەق  بە  واتا  بوو،  دەسەاڵتەكەی  گەندەڵی 

كوژراوە، بەو شێوەیەش دەكرێت بكوژانی ببنە داوەرانی و سزای بدەن. موعاویە 

سەركەوتوو نەبوو لە تێوەگالندنی راستەوخۆی عەلی لە كوشتنی عوسامن، ئەوەش 

هۆكارێك بوو بۆ دابەزینی كێرڤی تۆمەتە ریزكراوەكانی تا ئاستی تەنیا داواكردنی 

بە رادەستكردنی بكوژەكان. 

لێواری  لەسەر  ئوممەت  كاتێك  گ��ەورەدا  جەنگیی  ملمالنێیەكی  دیدگای  لە 

هەردوو  كە  بكرێت  ئەوە  پێشبینی  ئەستەمە  بوو،  خۆیدا  هەڵوەشانەوەی 

سەركردەی بااڵ )عەلی و موعاویە( هیچیان بە تەواوەتی باوەڕییان بەوە نەبووبێت 

بوو:  گەورە  قەزیەیەكی  خاوەنی  عەلی  دەكەن.  شەڕ  راست  رێگەی  لەسەر  كە 

هۆیەشەوە  بەو  ئوممەت.  یەكبوونی  پێویستی  خەالفەت،  شەرعی  دەسەاڵتی 

پرسی  لەسەر  ملمالنێكردن  و  موعاویە  گەمەی  ناو  بچێتە  نەبوو  بەوە  پێویستی 

كوشتنی عوسامن، بە حەق یان بە ناحەق. هەموو ئەو پاساوانەی بەكاری هێناون 

بۆ نیشاندانی بەڵگەكانی بووە لەبەردەم خوا و خەڵكیدا، بەڵگەهێنانەوە سەبارەت 

شەخسی  فەزڵی  و  دەسەاڵتەكەی  بە  شەرعیەتپێدان  یەكبوون،  گوێڕایەڵی،  بە 

خۆی، واتا رابردووی لەناو ئیسالم بۆ بەرەنگاربوونەوەی موعاویە كە خاوەنی هیچ 

رابردوویەكی ئیسالمی نییە46. لێرەدا هیچ باسكردنێك لەسەر بابەتی كوشنت نییە 

تەنیا لەپێناو خۆپاككردنەوە نەبێت لە تۆمەتی تێوەگالن لەو تاوانە، بەاڵم ئەمجۆرە 

فۆرمەی گوتار ئاراستەی دەرەوە كراوە بە ئامانجی دورخستنەوەی تارمایی شەڕ، 

بۆیە هێشتا ئومێدی پێكهاتن و چارەسەركردنی دەكات، بەم پێیەش نەیدەتوانی 

46- صفین، الپەڕە 29: نامەكەی عەلی كە باسی لە الپەڕەی 88-98دا هاتووە، رەخنەی ئەوەی لێدەگیرێت 
كە هەڵبەسرتاوە، چونكە پشتیبەستووە بە رازاندنەوەیەك لەسەر فۆرمی شیعی داهاتوو. بە شێوەیەكی 
گشتی، نامەگۆڕینەوەی پێچراوە لە نێوان عەلی و موعاویە لە كتێبی )وقعە صفین( بەوپەڕی دڵنیاییەوە 
ساختەو بێبنەمایە، چونكە ئەبو مەخنەف باسی هیچ نامەگۆڕینەوەیەكی نەكردووە. لە بەرامبەریشدا 
)البالذري( بە هەمانشێوازی دەربڕینی نرص كۆپی گرنگرتین نامەكانی كردووە. بڕوانە: أنساب، بەشی1 

و 3، الپەڕەكانی 282-277.
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بە ئاشكرا بڕوابوونێكی ئایۆدۆلۆژی دەرببڕێت بە ئاراستەی بەچاكدانانی كوشنت، 

لێكبداتەوە  عەلی  وتەكانی  لە  دوودڵی  و  ناڕوونی  تەواو  ئەمە  پێدەچێت  بۆیە 

لە  هەڵوێستی  داوایانلێكرد  هاتبوون  بۆالی  كە  شام  قورئانخوێنانی  لەبەردەم 

بەرامبەر عوسامن روونبكاتەوە. 

لەگەڵ  بەاڵم  نەبوو،  جەوهەریەكە  گرەوە  مەسەلەیە  ئەو  عەلی  تێڕوانینی  بە 

ئەو  و  كرد  بەرجەستەی  شێوەیە  بەو  دوژمنەكەی  كە  ئەوەی  لەبەر  ئەوەشدا 

كەوتبوونە  زۆر  الیەنگرانیان(،  و  )قورئانخوێنان  الیەنگرەكانی  توندەی  تاقمەی 

ئەگەری  بوو،  بیرۆكەیەی كە دەڵێت: كوشتنی عوسامن رەوا  ئەو  كاریگەری  ژێر 

ئەوە هەیە عەلی گەیشتبێتە تەبەنیكردنی ئەو بیرۆكەیە و توندكردنی هەڵوێستی 

بەو ئاقارەدا. لە كوفە كە گۆڕەپانی كەلتوری ئایدۆلۆژی ئیسالم بوو، بكوژەكان و 

گوشارو  و  دەست  گرتبووە  كاروبارەكانیان  بوو  زۆر  ژمارەیان  كە  پشتیوانەكانیان 

شەڕی  لە  درووستكردبوو.  شەڕدا  هەڵگیرسانی  لەپێناوی  زۆرییان  كاریگەری 

)الجمل(دا ژمارەیان گەیشتە )50( هەزار كەس، بەاڵم پێدەچێت ئەوسا لە سایەی 

ئەو دۆخە پڕ هەڵچوون و نائارامی و ئامادەسازیە سایكۆلۆژیەی كوفەدا ژمارەیان 

)12( هەزار تا )20( هەزار بووبێت. ئەمە لەبەر ئەوەیە كە سەركردەكانیان وەك: 

االشرت، یەزیدی كوڕی قەیس، حەجەری كوڕی عەدی و عەدی كوڕی حاتەم دەستیان 

بەسەر هەموو ویالیەتەكەدا گرتبوو، بازنەی دابەشبوون و ناكۆكیە خێڵەكیەكانیان 

بەرژەوەندی  خزمەتی  بۆ  پێگەیان  و  دەسەاڵت  هەمانكاتیشدا  لە  تێپەڕاندبوو 

تایبەتی خێڵ و هۆزەكانیان بەكاردەهێنا لەپێنا راكێشانی دۆست و الیەنگرانیان، 

قاڵبۆوە  تواوەی  كۆمەڵەیەكی  وەك  ئایدۆلۆژیانەوە  بوێری  رێگەی  لە  هەروەها 

گەیشتبوونە ئاستی دەرچوون لە بازنەی سەرۆك خێڵە تەقلیدییەكان. ئەوان ترس 

و تۆقاندنێكی راستەقینەیان لە دژی خاوەن بیروڕا جیاوازەكان و كەسانی بێوەی 

و ئاشتیخواز پیادە دەكرد. 

بەوەی  بوو  باوەڕبوونیان  كردبوونەوە،  كۆی  پێكەوە  ئەوەی  شتێك  پێش هەموو 
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كە لە كوشتنی عوسامندا لەسەر حەق بوون، هەروەها كاتێكیش شەڕییان لەگەڵ 

پەیامن شكێنەكانی )الجمل(دا كرد هەر لەسەر حەق بوون، ئێستاش لەسەر حەقن 

شام.  ستەمكارانی  بەرامبەر  لە  شەڕكردن  بۆ  كردووە  ئامادە  سازو  خۆیان  كاتێك 

بەاڵم پێدەچێت لەو دۆخە گەرم و هەڵچووەدا بوارێك هەبووە بۆ دروستبوونی 

سەرەتای خەواریجەكان لە داهاتوودا. بۆ جیاكردنەوەی نێوان ئەو سەركردە كەمە 

نارساوانەی هەبوون و ئەو جەماوەرەی لە پشتیانەوە بوو، نێوان كرۆكی تاقمێكی 

خۆی  قەزییەكەی  بە  متامنەی  كە  تاقمێك  و  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  ئایدۆلۆژی 

پشتیوانی  و  كۆبوونەوە  عەلی  دەوری  لە  سەركردەكان  كە  كاتێكدا  لە  هەبوو. 

قەزییەكەیان كرد و خۆیان بەجۆرێك نیشاندا كە هەست بە رابردووی عەلی لەناو 

ئیسالمدا دەكەن، پێكهاتەی بەهێزی الیەنگرانی تەنیا پێداگرییان لەسەر باوەڕی 

تایبەتیان دەكرد: بەرزڕاگرتنی قورئان لە سەرووی هەموو دەسەاڵتێكی ئادەمیزاد، 

پێیەی  بەو  لەسەر كوشتنی  پێداگریكردن  و  بیدعەكانی عوسامن  سەركۆنەكردنی 

خۆبەخاوەنكردنی  بۆ  قوڕەیشییەكان  خواستە  دژەیەتیكردنی  رەوایە،  كارێكی 

پێشەوایەتیان  تەنیا  پێیانوابوو  كە  دەڕوانی  عەلیان  لە  بە جۆرێك  ئەوان  ئیسالم. 

عەلی  دوژمنی  كە  یەكەكانیان  لەدوا  یەك  دوژمنە  بەگژداچوونەوەی  بۆ  دەكات 

بوون. هاوكاری و پشتیوانیكردنی ئەوان بۆ عەلی سرتاتیژی بوو بەو ئاستەی كە 

عەلی لەگەڵیان كۆك و هاوڕا بوو. بە تەنیا مەیل و وابەستەیی ئایینی بوو راگیرو 

ئارامی كردبوونەوە، واتا تێڕوانینێكی دیاریكراو بۆ ئیسالم و دیدێكی ئاراستەكراو 

بۆ كاركردن. لە ئەنجامی نزیكبوونەوەی مەترسیەكە و لەژێر كاریگەری ئامادەیی 

شەڕێكی  ئاسۆی  دەركەوتنی  سەركردەكانیان،  چاالكانەی  جموجووڵی  عەلی، 

هاوبەش و قورس ئیرت ئەو جیاوازی و دابەشبوونانەی نێوانیان بزر بوون، لەبەر 

ئەوەش بوو كە چەند هێزێكی تر لەناو كوفەدا كاریگەری خۆیان هەبوو. 

دیارەكانی  سەركردە  دامەزراندنی  بە  عەلیە  هەنگاونانی  ئاماژەیە  جێی  ئەوەی 

كوفییەكان لە پۆستی كاربەدەستان وەك: دانانی )األشرت( بە كاربەدەستی موسڵ و 



فیتنە 324

نسێبین، یەزیدی كوڕی قەیس بە كاربەدەستی مەدائین و جوخی. عەلی ئەوانی بە 

دەسەاڵتەكەی، بە دامەزراوەی خەالفەتەوە بەستەوە. بە هەمان شێوازیش حوجری 

كوڕی عەدی وەك سەرۆكی خێڵی )كندە( و عەدی كوڕی حاتەمی وەك سەرۆكی 

ئاگری  كە  قورئانخوێنان  سەركردانەی  ئەو  بەوجۆرە  سەپاند47.  )الطايئ(  خێڵی 

شۆڕش و یاخیبوونیان لە دژی عوسامن هەڵگیرساند و لە دواییشدا لەو پەالمارە 

دوژمنكارانەی كرایە سەری، خۆیان وەك كەسانی میانڕەو نیشاندا، ئەوەتا ئێستا 

بەشداری لە گەمەیەكی سیاسی تازەدا دەكەن و بەوپەڕی هێزییانەوە پشتیوانی 

)صفین(دا  لە شەڕی  كە  بە جۆرێك  توانەوە،  ناویدا  لە  زیاتر  زیاترو  و  لێدەكەن 

بە شێوەیەكی الوەكی لە پێناو بیرۆكەی رەوایەتی كوشتنی عوسامن شەڕییانكرد، 

بە شێوەیەكی بنەڕەتیش لەپێناو شەرعیەتی خەالفەتی عەلی شەڕییانكرد، بەاڵم 

لێرەوە  ئیرت  بوو،  قورئانخوێنانەوە  توندەكەی  كرۆكە  خواستی  پێچەوانەی  ئەوە 

دووبەرەكی و جیابوونەوەیەكی بەهێز لە كاتی گونجاودا دەتەقێتەوە. 

بەاڵم قورئانخوێنەكان، لەبەر ئەوەی هێزێكی یەكگرتوو بوو، هەمیشە لە كوفەدا 

و  )بەرسی  عێراقی  كۆمەڵگەی  لە  گشتیش  شێوەیەكی  بە  مانەوە،  كەمینە  وەكو 

كوفی(دا، ئەو كۆمەڵگەیەی كە عەلی دەیەویست لەژێر دەسەاڵتی خۆیدا كۆیان 

لەگەڵ  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  عەرەبی  سەربازی   – سیاسی  سیستمی  بكاتەوە. 

خانەدانەكان – سەرۆك خێڵەكاندا كاریدەكرد. لە شەڕی )الجمل(دا، لەسەر ئاستی 

خێڵەكی كوفە یەك سەرۆك خێڵ بەشداریكرد، ئەویش مەخنەفی كوڕی سولەیم 

تەنیا  نەبوو  رابەرایەتی  پێگەیەكی  حاتەم  كوڕی  عەدی  چونكە  بوو،  ئەلئەزدی 

لەسەر یەك باڵی الوازی عەشیرەتی )الطايئ(دا نەبێت. 

ئەم بابەتە تەنانەت لە دەرەوەی پڕوپاگەندە دوژمنكارانەكەی ئەبی موسادا، بە 

الوازی بەشداریكردنی كوفە شانبەشانی عەلی لێكدەدرێتەوە: واتا )10 تا 12( هەزار 

47- الطربی، بەشی5، الپەڕە 9. عەشیرەتی )حرمز( كە ژمارەیان زۆرتر بوو ملمالنێی لەگەڵ عەشیرەتی 
عەدی دەكرد. بەاڵم پێدەچێت عەدی كوڕی حاتەم سەرۆكی هۆزی )الطايئ( بووبێت. عەلی لە رووی 

بونیادی ناوخۆی خێڵەكانەوە دەسەاڵتێكی زۆر سنورداری هەبوو.
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كەس لە كۆی هێزێكی جەنگاوەری گەورە كە ژمارەیان لە نێوان )40 تا 50( هەزار 

كەس دەبوو. كەواتا عەلی بەقەدەر پێویستی بە توانا و خۆسازدانیان، پێویستی 

لەپێناو  ئەویش  هەیانبوو،  خانەدانەكان  كە  بوو  سیاسیە  دەسەاڵتە  پێگەو  بەو 

چڕكردنەوەی دەسەاڵتەكەی لەسەر خودی كوفە بۆ ئەوەی ببێتە حاوەنی هێزێكی 

گورزوەشێن، چونكە خەڵكی عێراق لەو كاتەدا لەپشت خانەدانەكان بوون، یان لە 

رێگەی چوارچێوەی خێڵەكیەوە یان لە رێگەی ئەو فۆرمە سەربازییە خێڵەكییانەی 

تیادا  ئاسایی  گۆڕانكارییەكی  چەند  عەلی  و  كرابوون  ناوزەد  )األسباع(  بە  كە 

ئەنجامدا48. زۆربەی خانەدانەكان زۆر بە خێرایی چوونە پاڵ بەرەی عەلی، چونكە 

سەركەوتنی  كە  ئەوەش  لەبەر  لەدەستدابوو،  خەلیفایەتی  شەرعیەتی  جڵەوی 

لەبەر  تریشەوە  لەالیەكی  زیاتری سەملاند،  )الجمل(دا شەرعیەتبوونی  لە شەڕی 

ئەوە بوو لە شاری كوفە جۆرێك گوشاری توند لە بەرژەوەندی عەلیدا هەبوو، بە 

شێوەیەكی فراوانیش هەستی كوفەیی و عێراقی و هەرێمیی زیاتر باڵودەبۆوە و 

ئەنجامی  لە  شام.  فراوانخوازی هەرێمی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  پەلیدەهاویشت 

بەرجەستەبوونی هەستێكی نیشتامنی راستەقینەی وابەستە بە پایتەختەكەیانەوە، 

عەلی  خودی  یان  عوسامن  كوشتنی  بەرامبەر  هەستەكانی  ئیرت  خانەدانێك  هیچ 

بێئەندازی  هێزی  بەرامبەر  لە  بەخۆیبدات  رێگە  نەیدەتوانی  بووە،  هەرچۆنێك 

دەكرا.  تەماشا  ناپاك  وەك  ئەگینا  بكات،  نیشتامنەكەی  رۆڵەكانی  لە  پشت  شام 

بوونی خەلیفە لە ناوییاندا ئەركی بەرگری لێكردنی بەسەرییاندا سەپاندبوو، لەبەر 

ئەوەش كە خەلیفە لەپشتیان بوو ناوبانگێكی بێهاوتای بە شارەكەیان دەبەخشی، 

دواتر خودی  بەسەرییاندا سەپاندبوو.  ئەركی  و  بەرپرسیارێتی  لە هەمانكاتیشدا 

48- لە دوای خۆسازدان بۆ شەڕی )الجمل(، كە باسیان كە )االنساب(، بەشی1 و3، الپەڕە 236-235. 
بە شێوەیەكی تایبەتیش )البالذري( باسیدەكات كە )االسباع( خوی ئەوەی )الجمل( بووە، لە صفین و 
نەهرەوانیش بە هەمانشێوە، بەاڵم بونیادەكەی ئەگەر لەگەڵ ئەو بونیادەی كە عومەر بۆی داڕشتووە، 

هەمواركراوە و گۆڕانی بەسەردا هاتووە: بەراوردی بكە لەگەڵ )الطربی(، بەشی4، الپەڕە 48.
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بوو بەالی  پەلكێشكردنی هاوسۆزی خەڵك  كەسێتی عەلی شایەنی رێزلێگرتن و 

خۆیدا، ئەوەش بەهۆی ناوبانگە ئیسالمیەكەی و كامڵبوونیەوە بوو، لەبەر ئەوەش 

پێشدا  لە  كۆمەاڵیەتیەی  سیستمە  ئەو  لەرزینی  هۆكاری  نەبووە  عەلی  كە  بوو 

دامەزرابوو، بەڵكو پارێزگاری لێكرد و هێشتیەوە. 

راستەوخۆ  و  شەخسی  سەركردایەتیەكی  نەیدەتوانی  یان  نەیدەویست  عەلی 

رێگەی  لە  خۆویستانە  پێیەش  بەو  بسەپێنێت،  كوفییەكاندا  كۆمەڵی  بەسەر 

كەناڵی خانەدانەكانەوە هەنگاوی دەنا. لە بەرامبەردا ئەو خەڵكە بە شێوەیەكی 

خۆبەخشانە  هاوكاری و پشتیوانیان دەكرد و خۆیان كردە خاوەنی قەزییەكەی. لە 

سەرەتاوە لە دوای گەڕانەوەی لە شەڕی )الجمل(، بەهۆی بەشداری نەكردنیان لە 

شەڕەكەدا داوای لێبوردنیان لێكرد، پاشان كاتێك دەهۆڵی شەڕ لێیدایەوە بەوپەڕی 

دوای خۆیان49.  كۆدەنگی خێڵەكانیان خستە  بە  كردو  پابەندییان  ئامادەباشیەوە 

ئەمە بە شێوەیەكی تایبەتی سەعیدی كوڕی قەیس )خێڵی هەمەدان( و مەعقەلی 

كوڕی قەیس لە )خێڵی تەمیم( و زیادی كوڕی نەزەر  لە )خێڵی مزحج( دەگرێتەوە. 

لە  رۆڵەی  ئەو  بەهۆی  گرنگە  زۆر  كە  قیس(یش هەیە  بن  )االشعث  هەڵوێستی 

شەڕی )صفین( و دوای شەڕەكە گێڕای. ئەو پێشەنگی دیاری چینی خانەدانەكانە 

كە لە نێوانیاندا پێگەو دەسەاڵتەكەی بەكارهێناوە بەهۆی تەمەنی و رەچەڵەكە 

ئاستی  لە  قیس(  بن  )االشعث  رابەرایەتی  كە  هەیە  زۆر  ئەگەری  پادشاییەكەی. 

تەنانەت  دەگرتەوە50،  یەمەنییەكانی  سەرجەم  بەڵكو  نەوەستابێت،  كندە  هۆزی 

خانەدانەكان  وەستانی  لەگەڵئەوەشدا  بەاڵم   .96،101،132،102،112،117 الپەڕەكانی  صفین،   -49
شانبەشانی عەلی روون نییە. بە ورەترین ئەو سەركردانەی پشتیوانان و )أهل االسالم( بە گشتی ئەمانە 
بوون: )ابن بدیل، هاشم بن عتبە(، بەاڵم سەرۆكەكانی قورئانخوێنەكان بریتیبوون لە )االشرت، یزید بن 
قیس(. هەروەها )معقل بن قیس و سعید بن قیس( بە ئاستێكی كەمرت لەوان پابەند و خاوەن ورە بوون.

دووبارە  هەواڵدەرەكان  و  گێڕەرەوە  پێنوسی  ژێر  لە  دەستەواژەیە  ئەم  یەمەن:  خەڵكی  50-گەورەی 
دەبێتەوە. روداوی هەوڵی كوشتنی لە شەڕی )صفین( ئەوەمان بۆ دەردەخات كە هەموو یەمەنییەكان 

بەو كارەوە پەیوەستبوون و پێی ئیهانە كراون.
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نەك  بووە،  هۆزەكان  و  خێڵ  خانەدانەكانی  هەموو  سەرۆكی  بڵێین  دەكرێت 

بەهۆی پێگەی، بەڵكو بەهۆی هێزو دەسەاڵتی شەخسیەوە بوو، چونكە لە دوای 

هەڵگەڕانەوە و یاخیبوون كە ئەوكات تەواو لەبیركرابوو، ئەو بەها زیندووەكانی 

كە  عەرەبیەی  شارستانیەتە  ئەو  واتا  دەكرد،  بەرجەستە  جاهیلیەتی  پاشاموەی 

هێشتا هەمووان لەژێر كاریگەریدا مابوون. 

هەریەك لە ئەبوبەكر و عوسامن لە رێگەی ژنخوازییەوە خزمایەتیان لەگەڵیدا كرد، 

تەنانەت عوسامن بە والی ئازەربایجان دایمەزراند و رێگەی پێدا زۆر سودمەند بێت 

لە پرۆسەی دابەشكردنی زەوی وزار. بە درێژایی هەموو قۆناغەكانی هەڵچوون 

و ناسەقامگیری لە كوفە لە نێوان سااڵنی 33 تا 35ی كۆچی، بەوپەڕی ژیرییەوە 

دەرەبەگێك  وەكچۆن  بوو  كارەكانی  سەرقاڵی  وەستا،  گۆڕەپانەكە  دەرەوەی  لە 

)الجمل(ی  شەڕی  بەشداری  )االشعث(  دڵنیاییەوە  بە  موڵكەكانیەتی.  وابەستەی 

نەكرد و بەیعەتی بە عەلی نەدا. لەبەر ئەوەی لە سیاسەتی عوسامن زۆر سودمەند 

لە  تەنیا  بوایە.  عوسامنی  بەدڵ  دەبوو  دەكرد،  خانەدانەكانی  پشتیوانی  كە  بوو 

دوای گەڕانەوەی عەلی بۆ كوفە و پاشئەوەی بە تەواوەتی دەسەاڵتەكەی بەهێز 

كرد، )االشعث( بەیعەتی پێدا، بەاڵم عەلی لە خراپی مامەڵەكردنیدا هەڵەی كرد و 

داوای لێكرد حساباتی ویالیەتەكەی ئاشكرا بكات، پاشان حجری كوڕی عەدی وەك 

كاربەدەستی كندە لە شوێنی دانا. ئەگەری ئەوە هەیە عەلی بەو كارەی كردویەتی 

بە دوژمنی، بەاڵم لەو سەردەمە هەستیارەدا جگە لە چۆكدادانی بۆ خواستەكانی 

عەلی هیچی دیكەی لە توانادا نەبوو. ئەگەر )االشعث( نەچووەتە پاڵ موعاویە، 

رەوتی  لەگەڵ  كەواتا  دانەبڕێت،  و شارەكەی  لە خێڵەكەی  كە  بووە  ئەوە  لەبەر 

گشتیدا هەڵیكردووە، بەاڵم روونە كە )االشعث( توانیویەتی رۆژێك دەستپێشخەری 

ترو  خانەدانەكانی  تا  بكات  كارێك  توانیویەتی  تەنانەت  بگێڕێتەوە،  خۆی  بۆ 

ئەگەر  وایكردووە  هەنگاوەش  بەو  بكەن،  گوێڕایەڵی  خێڵەكییەكان  كۆمەڵگە 

بارودۆخەكە بۆی گونجاو بێت زۆرینەی خەڵك گوێڕایەڵی قسەكانی بن. 
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لە شەڕی  بەشدارییان  عەلی  هێزی  شانبەشانی  )بكر(  و  )عبدالقیس(  خێڵەكانی 

)صفین(  شەڕی  بۆ  بەرسەوە  لە  پاڵپشتیكردن  هۆیەشەوە  بەو  كرد51،  )الجمل(دا 

گرنگبوو، بێئەوەی گرنگیەكەی رەها بێت، پێدەچێت )20 تا 30( هەزار كەسیان 

سوپاكەی  پێكهاتەی  زۆربەی  كە  ئاشكرایە  شتێكی  بەاڵم  كردبێت.  بەشدارییان 

عەلی، واتا بەشی هەرە گرنگی لەڕووی ژمارە و توندی و ورەبەرزی و كاریگەری 

سایكۆلۆژییەوە، بە گشتی لە كوفییەكان پێكهاتبوو، ئەوانەی كە بە دڵ و بەگیان 

هێنا.  وازییان  یان  دواكەوتن  كە  هەندێكیان  لە  دەرچوون52، جگە  عەلی  لەگەڵ 

و  بوون  دەشتەكی  رەچەڵەك  بە  كە  خوزاعییەكان،   رەسەنایەتی  پشتیوانەكان، 

نیشتەجێی مەدینە بوون سێیەم پێكهاتەی سوپاكەی عەلی بوون. ئەوان بە بەراورد 

لەگەڵ دوو تاقمە گەورەكەی تر )بەرسییەكان و كوفییەكان(، ژمارەیان كەم بوو، 

ئەوەشدا خاوەنی هێزێكی  لەگەڵ  بەاڵم  نەبوون،  زیاتر  لە چەند هەزار كەسێك 

مۆراڵی گەورە بوون: ئەوان پێكهاتبوون لە پاشاموەی هاوەاڵن و نەوەی هاوەاڵن، 

پشتیوانانی پێغەمبەری خودا، ئەوانەی ناوییان لە قورئاندا هاتووە و بەشدارییان 

لە میتامێژووی پێغەمبەرایەتی دا كردووە. پشتیوانان وەك كۆمەڵێك لەسەر دەستی 

كاریكرد  عەلی  بەاڵم  پەراوێزخران،  پێشووەوە  قوڕەیشیيەكەی  خەلیفە  هەرسێ  

لەبەر  ئەمەش  ئیسالمدا،  مێژووی  ترۆپكی  لەناو  پێكردنەوەیان  بەشداری  بۆ 

بونیاتنا  ئەوان  كۆدەنگی  لەسەر  خەالفەتەكەی  شەرعیەتی  عەلی  كە  بوو  ئەوە 

و  خێڵەكان  بە  سەبارەت  بەاڵم  عەلی،  پاڵ  چوونە  )االحنف(  سەركردایەتی  بە  سەعد،  بەنو   -51
نییە: صفین، الپەڕەكانی 26-24،  ئەوە روون  لەگەڵكرد،  )الجمل(دا شەڕییان  لە  كە  تر  عەشیرەتەكانی 
)االحنف(وە  لەالیەن  )متیم(  هۆزی  زۆرینەی  كە  پێشبینیدەكرێت  الپ��ەڕە295:  و3،  بەشی1  انساب، 

سەركردایەتی كراوە.

52- نرص باسی سەرهەڵدانی دووبەرەكیەك دەكات لەناو بەرسە لە پێناو پشتیوانیكردن و یارمەتیدانی 
كێشەی عەلی: صفین، الپەڕە 105. انساب، بەشی1 و3، الپەڕە 295، ئەو پشتڕاستكردنەوەیە بە روونی 
بەدیدەكەین كە ئەزدییەكان لە بەرسە لە شەڕی )صفین( بەشدارییان نەكردووە. پاشان لە الپەڕی 117ی 
گەیەنراونەتە  و  ئامادەكراون  عەباس  ئینب  لەالیەن  بەرسە  خەڵكی  پێنجیەكی  كە  باسكراوە  )صفین(دا 

ناوچەی )النخیلة(.
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قوڕەیشی  خێاڵیەتی  سنوری  و  بكات  پەیڕەو  ئیسالمیانە  سیاسەتێكی  ویستی  و 

پێغەمبەرایەتی  كەلتوری  پیادەكردنی  بە  دەستبكاتەوە  و  تێبپەڕێنێت  رووت 

دەستەجەمعی. 

ئاستی  بە  و  رەتدەكرایەوە  قوڕەیشییەكانەوە  لەالیەن  كە  ئاستەی  بەو  عەلی 

سەروو  لە  پشتیوانەكان  دیدی  لەبەر  كە  )بیت(،  نوێنەری  وەك  پێگەكەشی 

ئاسانی ئەو كارە بكات.  بە  پێبەخشیبوو، دەیتوانی  خێڵەكانەوە پێگەیەكی بااڵی 

پیاوان  لە  قەبارە زۆرە  بەو  ئامادەكردنی هێزێك  و  بە كۆكردنەوە  توانینی عەلی 

بۆ شەڕكردن لەگەڵیدا بۆ خۆی سەركەوتنێك بوو: بە نزیكی هەموو كوفییەكان، 

بەاڵی  ب��وون.  لەگەڵی  پشتیوانان  زۆرینەی  و  بەرسە  خەڵكی  نیوەی  النیكەم 

مەترسیداری كوشتنی عوسامن، لەگەڵ هەموو ئەو گومانانەی لەسەر دەسەاڵتی 

و  تەڵحە  جیابوونەوەی  پاشان  هێنای،  خۆیدا  لەگەڵ  خەالفەت  دام��ەزراوەی 

زوبێر و عائیشە، ئەو شەڕەی كە دووبەرەكی و جیابوونەوە بەدوای خۆیدا هێنا، 

جیابوونەوە و دابەشبوونە بەرجەستە و دیارەكان لەناو ویژدانی ئیسالمی، هەموو 

پارچەوە.  هەزار  بە  بیكەن  و  هەڵبوەشێنن  ئیسالم  ئوممەتی  خەریكبوو  ئەمانە 

سەرەڕای  كە  دەبینین،  ئوممەتێكدا  لەبەردەم  خۆمان  سەرلەنوێ   كۆتاییشدا  لە 

بونیاتنانەوەی  بەردەوامی  لەبەردەم  خۆی  و  یەكخرایەوە  دووبارە  كێشانە  ئەو 

دەسەاڵت و لەباوەشگرتنی ملمالنێكاندا بینیەوە، لەژێر گۆچانی عەلی بەردەوام 

زۆر  هەستكردنێكی  سەرەڕای  كەسایەتیەكەی،  كاریگەری  و  عەلی  شكۆی  بوو. 

و  دادوەری  سەرەڕای  موسڵامناندا،  نێوان  لە  یەكسانی  و  دادپ��ەروەری  بە  بااڵ 

پاكێتی و خۆنەویستی و خوداپەرستی قوڵ، هەموو ئەمانە عەلیان كردە یەكێك 

ئەو  بوونی  وەاڵمی  ئەمانەش  هەموو  ئیسالم.  گەورەكانی  ویژدانیە  كۆڵەكە  لە 

شەخسی  لەسەر  پێكهاتووە  كۆدەنگیە  ئەو  دەدەن��ەوە،  دەستەجەمعیە  هێزە 

ناكرێت  لە جیاكردنەوەی موعاویەی مەترسیدار كە  بەدەر  دڵنیاییەوە  بە  عەلی، 

فەرامۆشبكرێت. 
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بە  خۆیدا،  بەسەر  ببوو  داخراو  و  گۆشەگیر  شامی  واڵتی  جیهانی  راستیدا،  لە 

فەرمانی موعاویە بە هەموو هێزییەوە وەستاوە بۆ تێكشكاندنی ئەو كۆدەنگیە. 

بكرێت  لێپێچینەوەی موعاویە  لەبەردەم دادگای مێژوودا  پێویستە كەمێك  بەاڵم 

و تاوانبار بكرێت و بخرێتە بازنەی گومانەوە لە رووی ئەو هەستەوەرە سیاسیە 

بە  )موعاویە(  پیاوە  ئەم  كۆتاییدا  لە  چونكە  پێیدراوە.  ب��ەردەوام  كە  قوڵەی، 

ناو  تازەهەڵكەوتووی  ئوممەتێكی  خۆی،  متوحی  مىل  سواربوونی  و  كەللەڕەقی 

مێژوو، ئیمپراتۆریەتێك كە بە شێوەیەكی سەیرو بە پشودرێژی لەدایكبوو، خستیە 

هەستی  و  كینە  و  رق  و  خۆبەزلزانین  لەناوچوونەوە.  و  هەالكەت  گێژاوی  ناو 

دەمارگیری خوێن، سەرەڕای ویستی پارێزگاریكردن لە پێگەكەی وەك سەرگەورەی 

شام لە ناخی موعاویەدا هەبوون. لێرەوە بەڕوونی هەست بە بوونی الوازییەكی 

دامەزراندنی  لە  ئەگەرچی  ئەمەیە:  دەكەین  پێشینەدا  ئیسالمی  لە  سەرەكی 

ئوممەتێكی روحیدا سەركەوتوو بوو، بەاڵم لە دامەزراندنی فەزایەكی ئیمپراتۆری 

پێكەوە گرێدراوی رێكخراو شكستی هێنا. 

هەر لە سەرەتاوە ئەو ئوممەتە كە واڵتەكانی فەتح كرد، دەستیگرت بەسەر چەندین 

شوێن و ویالیەتی گەورەدا، كە بەپێی هەرێمەكان و زەوی و زارە فەتحكراوەكان 

میرس.  و  شام  بەرسە،  كوفە،  جەنگاوەرانی  بۆ  گرنگ  بواری  و  شوێن  دابەشكرا: 

هەڵەیە ئەگەر بیر لەوە بكرێتەوە كە الوازی ئیسالم بەهۆی پارێزگاریكردن بووە 

لە بناغەی خێڵەكی، چونكە ئەو بناغەیە بە شێوازێكی زۆر شایستە لەگەڵ بناغەی 

بە  بە پێچەوانەوە، ئەوەی  ئاوێتە كراوە.  بنەمای دەوڵەتدا  دینی یەكتاپەرستی و 

شێوەیەكی مەترسیدار گوشاری درووستكردووە بناغەی هەرێمیە، كە جۆرێكە لە 

دەكرێت  تەنانەت  بووە.  بەرجەستە  سەرەتاوە  لە  هەر  كە  خودی  سەربەخۆیی 

بڵێین كە بیرۆكەی ئیمپراتۆریەت وەك بونیادێكی یەكگرتووی رێكخراو ئامادەگی 

و  ئاشكرا  شتێكی  هەبوون.  شام  و  بەرسە  و  كوفە  فتوحاتەكانی  بەڵكو  نەبووە، 

شام  خەڵكی  دەڵێت:  روداوەكان  هاوچەرخی  شاعیرێكی  هەروەك  بەرجەستەیە 
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هەرگیز ناتوانن بە موڵكدارێتی خەڵكی عێراق رازی بنب، بۆیە هەردوو موڵكداریەكە 

لە پێكدادان نزیكن. 

ئاشكرایە كە عەلی هەر لە سەرەتاوە سوربوو لەسەر پەالماردانی شام و شامییەكان 

لەناو ماڵی خۆیان. هەڵەیە گومان بكرێت كە عەلی لە پێناوی ئەنجامدانی دانوستان 

و  بكات  لەگەڵدا  شەڕییان  ئەوەی  بۆ  گرتەبەر  شامی  رێگەی  شام53.  رویكردۆتە 

بێئەوەی  بەاڵم  زۆریكرد،  دانوستانی  كە  راستە  بسەپێنێت.  بەسەردا  گوێڕایەڵیان 

بێت: »ئەركی  داواكاریە سەرەكیەكەی  باڵی مێرولەیەك دەستبەرداری  بە قەدەر 

هەموو موسڵامنانە بەیعەت بدەن بە خەلیفەی شەرعی و گوێڕایەڵی فەرمانەكانی 

بن«. كەواتا بۆچی گفتوگۆ و مشتومڕی زۆری كرد؟ چونكە وەك زۆرێك خەڵكی 

تر هۆشیار بوو لە بەرامبەر خەسڵەتی موعاویە، بەرامبەر روبەڕوبوونەوەی نێوان 

دوو هێزی توندو هەڵچوو بۆ شەڕ، لەڕووی ژمارە و یەكگرتووییانەوە، تەنانەت 

مەترسیدار بوو لەسەر پرسی مانەوەی عەرەب وەكو گەلێك54. سەرەڕای ئەوەش، 

رزگاركەرێك  وەك  و  شام  پەالماردەری  كردە  خۆی  گرت،  مەترسیەكەی  بەرگەی 

بەرەو رووی رۆیشت.

النیكەم موعاویەش هانی پیاوەكانی دەدا بۆ بەرگریكردن لە خاك و ژنەكانیان و 

ناموسیان، توانی كارییان تێبكات و لە رووی سایكۆلۆژییەوە بە شێوەیەكی چاك 

هەندێك  بەرامبەر  لە  فەتحكار  وەكو  عەلی  كە  روونە  كاتێك  لە  جۆشیانبدات. 

بەرسە  لە  راستیە  ئەو  هەروەك  نەدەجواڵیەوە،  تردا  سەرلێشێواوی  موسڵامنی 

53- بۆ منوونە هەروەك )صالح احمد العيل( لە ئەنجامی گفتوگۆیەكی نێوان من و ئەودا پێیوایە. العيل 
تا ئەندازەیەكی زۆر پێیوایە لە )صفین( هیچ شەڕێك روینەداوە، پەنابردنیش بۆ پرۆسەی داوەریكردن بۆ 
خۆی پەرەسەندنێكی ئاسایی بوو سەبارەت بە هەردوو جەماعەتەكە كە بەرەو رووی یەكرتی دەچوون 

بە مەبەستی دۆزینەوەی بوارێك بۆ لێكتێگەیشنت.

54- ترسان هەردووال لە روبەڕوبوونەوە و یەكرتی قڕكردن و خواستی قوڵی جەنگاوەران بۆ ئاشتی و 
هەبوونی رۆڵێكی هاوسەنگ لەالی قورئانخوێنانی ناو هەردوو بەرەكە، هەموو ئەمانە زۆر بە روونرت 

راستیەكە دەردەخەن: )اخبار(ی الدینوري، الپەڕە 170-169. 
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سەملێرناوە. بەاڵم عەلی هەمیشە دەستپێشخەری دەكرد بۆ هەنگاونانی لەپشت 

و  تاعەت  مەرجی  بە  كار  دەكرد  داوای  ئەو  چونكە  جیابۆوەكان،  و  هەڵگەڕاوە 

بارودۆخەدا یەكێك لە سەیرترین و بەهێزترین  گوێڕایەڵی بكەن. لە سایەی ئەو 

بۆ  واجبەوە  خانەی  لە  شەڕە  ئەو  صفین(،  )شەڕی  رووی��دا  مێژوو  شەڕەكانی 

سەروەری دین و سەركەوتنی رێگەی راست لەالیەن عەلیەوە بەرپا كرا. 

شەڕی )صفین(
وەك  دەورووبەرەكەیان  و  )موعاویە(  و  )عەلی(  سەركردە  هەردوو  ئەوەی  لەبەر 

عەماری كوڕی یارس و )األشرت( لەالیەك، عەمرو كوڕی ئەلعاص و عوبەیدوڵاڵ كوڕی 

بەو  هەڵوێستەكانیان،  لە  پێداگریكردن  لەسەر  سوربوون  ترەوە،  الیەكی  لە  عومەر 

سەرۆك  و  جەنگاوەرەكانیان  زۆرینەی  بەاڵم  شەڕكردن،  لەسەر  سوربوون  جۆرەش 

بەرفراوان  روبەڕوبوونەوەیەكی  بۆ  نەبوون  بەجۆش  خێڵە هاوپەیامنەكانیان، هێندە 

و گشتگیر لە نێوان موسڵامناندا. لێرەوە جیاوازی دەربارەی ئەو شەڕە دەركەوتووە، 

نەكرد لەسەر دەستپێكردنی  پێداگری  لە روبەڕوبوونەوە  )3( مانگ  تا دوای  چونكە 

شەڕێكی سەرتاسەری توندوتیژ، بەبێ  سەركەوتنی ئەمال یان ئەوال.

لە ماوەی ئەو چاوەڕوانیە دوورو درێژەدا، مشتومڕو گفتوگۆ لەسەر ئاستی لوتكە و 

پەیوەندی  برایانە و  پەیوەندی دۆستانە و  بنكە وەكیەك درێژەی هەبوو، هەروەها 

ئەنجامێكی  هەمیشە  بەاڵم  هەبوو.  بەردەوامی  جێگیر  شێوەیەكی  بە  مرۆیی 

بەرجەستەیان نەبوو. مانگی )ذی الحجة(ی ساڵی 36ی كۆچی/ هاوینی 657ی زایینی 

تاكەكاندا  نێوان  لە  یان  بینی،  بەخۆیەوە  زۆری  پێكدادانی  تایبەتی  شێوەیەكی  بە 

یان لە نێوان ئەو تاقم و گروپانەدا كە لەڕووی ژمارە و قورساییەوە یەكسان بوون. 

هەروەها لە مانگی موحەڕەمی ساڵی 37ی كۆچی، هەموو شەڕو كوشتارێك وەستا، 

پێدەچێت لەژێر گوشاری ئەو خەڵكەدا بووبێت كە دەیویست ئاشتی بەرقەرار بێت. 

مانگێكی تەواو لە گفتوگۆ و وتوێژكردن و شیعر چڕین رەوانەكردنی نێردراوەكان لە 
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بۆ  عەرەبەكان  ناخی  ئاشكراكردنی  لە  تەواو  مانگێكی  بڵێین  دەكرێت  هەردووالوە، 

شەڕی  هاوسێیەتی.  باش  و  تەنگەتاوكردن  یەكرتی  لە  دۆخێك  ناوەندی  لە  یەكرتی، 

هەزار   )60( كۆی  مێژوودا.  لە  بوو  عەرەبی  گردبوونەوەی  گەورەترین  )صفین( 

جەنگاوەر لە هەرالیەك،55 كە الوان ریشسپیان، ژنان و خزمەتگوزاران هاوڕێیەتیان 

دەكردن، واتا جەماوەرێك بوون ژمارەیان لە )200( هەزار كەس كەمرت نەبوو. بەاڵم 

وەستانی ئەو شەڕە بووە تەنازولێكی هەردوو سەركردەكە كە هەر لە سەرەتاوە بە 

هەستكردنی ئاشتیخوازانە پێشكەشی جەماوەرە سەرقاڵەكەیان كرد، چونكە دانوستان 

یەك هەنگاویش پێشنەكەوت، بەڵكو هەردوو سەركردەكە لەسەر هەڵوێستی خۆیان 

مانەوە. 

كە  دەستیپێكرد،  سەیر  شەڕێكی  كۆچی  37ی  ساڵی  )صفر(ی  مانگی  سەرەتای  لە 

و  تاقم  بەكارهێنانی  بە  بوو  الوەكی  پێكهەڵپژانی  بەڵكو  نەبوو،  گشتی  شەڕێكی 

گروپی گەورە. هەموو رۆژێك دوو ریز دەهاتنە ناو گۆڕەپانی شەڕەكە، یەكێكیان لە 

گەورە سەركردەكانی عەلی پێكهاتبوو لەگەڵ یەكەیەكی سەربازی گرنگ. موعاویەش 

وەاڵمی  یەكەكەوە  ژمارەی  و  سەركردە  لەڕووی  هاوشێوە  سەربازی  یەكەیەكی  بە 

دەدایەوە. بۆ منوونە )األشرت( لە بەرامبەر حەبیبی كوڕی موسەلەمە، هاشم كوڕی عوتبە 

لە بەرامبەر ئەبی ئەلئەعوەر ئەلسەلەمی، عەمامر كوڕی یارس لە بەرامبەر عەمروی 

كوڕی ئەلعاص، محەمەد كوڕی حەنەفیە لە بەرامبەر عوبێدوڵاڵی كوڕی عومەر. ئەوە 

عەرەبی،  سواری  ئەسپ  رێكخراوی  نەزمێكی  بوو،  رۆژانە  دیمەنێكی  و  پێكهەڵپژان 

)االنساب(،  كتێبی  بوو،  كەس   50.000 عەلی  سوپاكەی  بە  سەبارەت  ئاشكرا  ژمارەی  كەمرتین   -55
بەرەنگاری  كەس   70.000 بە  خێرایی  بە  موعاویە  بەرەی  لە  بەاڵم  باسكراوە،   322 الپەڕە  بەشی3، 
لە  نرص  كەسە.   100.000 كە  كراوە  عێراقییەكان  دەربارەی  تر  ژمارەیەكی  باسی  بوونەتەوە. هەروەها 
لە سوپاكان ژمارەیان 150.000 كەس بووە، ئەوەش  باسدەكات كە هەریەكە  الپەڕە 156ی )صفین(دا 
ژمارەیەكی پەسەندكراو نییە. هەروەها لە الپەڕی 157ی )صفین(دا هاتووە: سوپاكان خزمەتكارەكان و 
كۆیلەكانیشیان تێدا بووە. شەهادەیەكی شیعری شامی كۆن  باسی 70.000 كەس دەكات. املسعودی لە 
بەشی3، الپەڕی 120-121ی )مروج(دا سوپاكەی عەلی بە 90.000 و سوپاكەی موعاویەی بە 85.000 

كەس مەزەندە كردووە، لەگەڵ ئەوەشدا خزمەتگوزارانی چەك و تابیعەكانیش لەگەڵیاندا بوون.
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بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زۆر خوێناوی بوو. ئەو گەمەیە لە دوای )8( تا )10( رۆژ كۆتایی 

پێهێرنا، كاتێك عەلی فەرمانی خۆسازدانی گشتی دەركرد، بەوەش ترسی و دڵەڕاوكێ  

هەردووالی شەڕەكەی داگرت. ئێمە بە تەواوەتی نەگەیشتوینەتە تێگەیشتنی بونیاتی 

سەرچاوەكان  چونكە  شەڕكردن،  بۆ  بوون  ئامادە  سازو  كاتێكدا  لە  سوپاكە  هەردوو 

لە  سەركردایەتییەكان  كە  بێت  ئەوەش  لەبەر  پێدەچێت  پێچەوانەن،  و  ناچونیەك 

چەند بۆنەیەكدا گۆڕانكارییان بەسەردا هاتووە. لەو )ئیلیادە( عەرەبیەدا واتا كتێبی 

شەڕی )صفین(، هەموو شتێك بە لێڵی و ناڕوونی ماوەتەوە، كە لە سەرەتایەوە تاكو 

كۆتاییەكەی نەفەسێكی داستانی رەسەن ئامادەگی هەیە كە شیعرو وتار و چیرۆكە 

یان ئەو  یان ئەو كەس، ئەم خێڵە  تایبەت بە ئەم كەس  بچوكە پڕ وردەكارییەكانی 

خێڵەی تر درووستیكردووە. ئەوەی پێویستە هەڵوەستەی لەسەر بكرێت ئەوەیە كە 

و چەپ  راست  باڵی  دوو  و  ناوەڕاست  لە  موعاویە،  سوپاكەی  وەك  عەلی،  سوپای 

پێكهاتبوو. باڵی راست )املیمنة( لە یەمەنییەكان پێكهاتبوو: خێڵی كندە، بە تایبەتیش 

كرا،  سەركردایەتی  )االشعث(ەوە  لەالیەن  باڵە  ئەم  سەرەتا  هەمەدان.  و  مزحەج 

كە  سپێردرا،  بودەیل  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بە  سەركردایەتی  هەستیاردا  كاتی  لە  پاشان 

كوڕی سەحابیەك بوو لە پیاوانی سەرەتایی ئیسالم. عەلی لەگەڵ خەڵكی مەدینە لە 

)املیرسة( لەالیەن عەبدوڵاڵی كوڕی عەباس  باڵی چەپ  ناوەڕاست بوون، هەروەها 

سەركردایەتی دەكرا، كە لە هۆزەكانی رەبیعەی شارەزا لە هونەری جەنگ پێكهاتبوو. 

سەرچاوەكامنان باسی یەكگرتوویی قورئانخوێنەكامنان بۆ دەكەن كە لەالیەن عەمامری 

چۆن  نازانین  تەواو  بەاڵم  دەكران،  رابەرایەتی  عوتبە  كوڕی  هاشم  و  یارس  كوڕی 

خراونەتە ناو ئەو دابەشبوونە سێقۆڵیە )ناوەڕاست و دوو باڵەكە(وە. دواجار لەپشت 

ئەو بونیاتنانە سرتاتیژیە بەرفراوانەوە، پێدەچێت خێڵ كرابێتە یەكەیەكی تاكتیكی لەو 

شەڕەدا: مزحەج بە سەركردایەتی )األشرت(، هەمەدان بە سەركردایەتی سەعیدی كوڕی 

قەیس، كندە بە سەركردایەتی )األشعث( لە دوای ماوەیەك بەسەر سەركردایەتیكردنی 

... هتد..لەالیەن حوجری كوڕی عەدی.  هۆزەكانی بەكر، عبدالقیس، تەمیم، تەی و 
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تەواوەتی  بە  چونكە  لێڵە،  و  ناڕوون  زیاتر  زانیارییەكامنان  شامدا،  بەرەی  لە  بەاڵم 

رۆڵی هۆزەكانی قەیسیان فەرامۆش كردووە، تەنانەت باسی رۆڵی هۆزی )كلب(یان 

نەكردووە، كە گەورەترین هۆزەكانی )قضاعة(یە. لە بەرامبەردا هەموو گرنگیدان و 

تیشكەكە خراوەتە سەر هێزو گروپە یەمەنییەكان، لەالی باڵی راستەوە هۆزی )حمیر( 

بە سەركردایەتی كەسێكی خاوەن نەسەب و یەمەنیەكی خاوەن شكۆی پاشایەتی و 

پێگەی شارستانی یەمەن. ئەگەری ئەوە هەیە هۆزی )حەمیر( ژمارەیان كەم بووبێت، 

بەاڵم لە دەوری خۆیدا پۆلێك لە هۆزەكانی یەمەن و )قضاعة(ی كۆكردبۆوە. لەالی 

خاوەن  لە شەڕدا  تایبەتی  بە  كە  تر هەبوون  یەمەنی  گروپێكی  شام  سوپای  چەپی 

ئەزمون بوون، وەك )عەك( و )األشعرون( بە سەركردایەتی فەرماندەیەكی قورەیشی 

ئەویش حەبیبی كوڕی موسەلەمە بوو، لە ناوەڕاستیشەوە موعاویە بە سوپای دیمەشق 

دەورەی دابوون، پێدەچێت ئالێرەدا هۆزی )قیس( بدۆزینەوە. 

ئەو شەڕەی كە لە رۆژی پێنجشەممە رێكەوتی 7ی سەفەر هەڵگیرسا، رۆژێكی دوورو 

درێژ بوو لەگەڵ شەوی )الهریر(. شەڕەكە بە تایبەتی لەڕێی باڵەكانەوە دەستیپێكرد. 

پێكرد، دوایئەوەی كە  راستەوە دەستیان  باڵی  لەالی  بەرەیی  بە هێرشی  شامییەكان 

شكستیهێنا.  پێكرد  دەستی  بدیل(وە  )ئینب  لەالیەن  سەركێشانە  عێراقی  هێرشێكی 

دەستبەرداری  و  كرد  پاشەكشەی  بۆیە  بەزێرنا،  عەلی  سوپاكەی  راستی  باڵی  الی 

سەنگەرەكانی بوو، پاشان شكستەكە گەیشتە ناوەڕاست و عەلی ناچار كرا شوێنەكەی 

جێبهێڵێت و پەنا بۆ باڵی چەپ بەرێت لەالی هێزی رەبیعەی بەهێز، تا پارێزگاری 

دووبارە  رێگەی  لە  بكات  دەربازییان  بارودۆخەكە  لەو  توانی  )األش��رت(  لێبكات. 

راستی  باڵی  دووبارە  و مزحەج هەاڵتن،  لە هێزی هەمەدان  ئەوانەی  كۆكردنەوەی 

درووستكردەوە و دژە هێرشێكی ئەنجامدا. لەو كاتەدا سەركردەی یەمەنییەكان كە 

لە  لە )4( هەزار كەس  پێكهاتوو  بە پشتیوانی یەكەیەكی  الكالع( نارسابوو،  بە )ذي 

بەهێزو  عومەر هێرشێكی  كوڕی  عوبەیدوڵاڵى  بە سەركردایەتی  شام  قورئانخوێنانی 

سامناكی دەستپێكرد بە جۆرێك كە رەبیعەی خستە دۆخێكی قورسەوە، بەاڵم رەبیعە 
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لەناو  عەلی  چونكە  دای��ەوە،  هێرشەكەی  بەرپەرچی  و  راگرت  خۆی  بەهێز  زۆر 

ریزەكانیدا بوو. ئەوە ساتێكی داستانئامێز بوو كە )ذي الكالع( و كوڕێكی عومەری 

لەوێدا  بوو،  بەردەوام  ناوەڕاستەوە  لە  شەڕەكە  پاشان  كوژران.  تیادا  خەتابی  كوڕی 

گەورە هاوەڵی پێغەمبەر و منوونەی بااڵی قورئانخوێنان )عەمامری كوڕی یارس( لە 

داستانێكی قارەمانانەدا كوژرا، هەروەها )هاشمی كوڕی عوتبە( هەڵگری بەیداخی 

عەلی، لە هەوڵدانێكی بێهودەدا بۆ بەزاندنی ریزەكانی بەرامبەر كوژرا. جەنگاوەرە 

شێوەیەكی  بە  قورس  شەڕی  و  زەوی  سەر  كەوتنە  یەك  لەدوای  یەك  قارەمانەكان 

تایبەتی لە دەوری ئااڵكان بەردەوامی هەبوو. ئەو شەڕە هەڵچوونێكی عەرەبی رووت 

بوو، كە تیایدا هێزی جۆش و خرۆش بەسەر هەستكردن بە راستی زاڵبوو، بەجۆرێك 

كە پێشڕەوی كردنی وەكیەك لەم الیە یان لەوالیەوە كارێكی ئەستەم بوو. 

لێرەوە چیرۆكی نەرس وێنەیەكی داستانیی بەهێز دەبەزێنێت: )ذي الكالع( دەكوژرێت 

لە  شمشێرەكان  بێننەوە،  بۆ  تەرمەكەی  دەكات  هۆزەكەی  لە  داوا  هاوسەرەكەی  و 

كاالنەكانیان راكێرشاون، كەمەی ئاسنینی كەوان و رمەكان شكاون، جەنگاوەرەكان شەڕ 

دەكەن و بە دەستی رووت بەردییان هەڵدەگرت و شەڕییانپێدەكرد، خۆر لە ئاوابووندا 

بوو56. بەشەڕهاتووەكان ئەو عەرەبانە بوون كە لە سەردەمی جاهیلیەت بە یەكرتی 

كەللەگەرمی  و  هەڵچوون  پاشاموەی  بەاڵم  یەكیانگرتەوە،  ئیسالمدا  لە  بوون،  ئاشنا 

هەندێكیشیان  لەالی  مابوو،  تێیاندا  ناموس(  و  خوێن  لەپێناو  شەڕدا  لە  )توڕەیی 

56- شەڕی پێنجشەممەی گەورە بە درێژایی شەوی هەینی، واتە شەوی )الهریر( درێژەی كێشا. صفین، 
دەنگی  و  پزیسك  باسی  باسكراوەكان  روداوە  دیمەنی   .188 الپەڕە  االخبار،   .479-475 الپەڕەكانی 
بەریەككەوتنی ئاسن لەگەڵ ئاسن و شەپۆلی هێرشبەرەكان دەكەن كە وەك چیا وابوون. لێرەدا تێبینی 
تاكو  سەرییەوە  تەپڵی  لە  ئاسن  بە  داپۆرشاو  كەسێكی  شێوەی  لە  منوونەیی  سوارچاكی  كە  دەكرێت 
ملیشی  دەوری  لە  بنارسێتەوە،  نەتوانراوە  و  بووە  لەسەر  ئاسنینی  خودەیەكی  كراوە.  وێنا  قولەپێی 
عەرەبی  سوپای   .360-329 الپەڕەكانی  صفین،  داپۆرشاوە:  زرێپۆش  بە  جەستەشی  هەموو  بووە،  زرێ  
لە سەدەی حەوتەمی زاینیدا، سوپایەكی تەواو پڕچەك و چاك رێكخراو بووە، گومانیشی تێدا نییە كە 
بەهێزترین سوپای جیهان بووە لەو سەردەمەدا. رەنگی ئااڵو بەیداخەكانیش بەگوێرەی خێڵەكان بوو، 
ئااڵیەكی گەورەش هەبوو لێی نورسابوو )اللوا ء االعظم( بۆ هەمووان بوو. هەریەكە لە سوپاكان نیشانەی 

تایبەتی خۆی و هێامی شەڕكردنی تایبەت بە خۆی هەبوو: صفین، الپەڕە 332.
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راستبینی دین و ئیسالم هەبوو، بۆیە پشوودرێژ بوون و شەرمییان دەكرد هەڵبێن، 

تەنانەت خەریكبوو شەڕەكە هەموویان لەناوبەرێت. چەمكەكانی كەللەگەرمی دین 

و وابەستەیی بنەماڵەیی بزوێنەرە بەگەڕخراوەكانی ناو ناخی هەر پیاوێك بوون لە 

شكستخواردوو  سەركەوتوو  تێیدا  ناكرێت  كە  ژمارەوە،  رووی  لە  یەكسان  شەڕێكی 

دەربكەوێت. ئەوە شەڕی قارەمانەكانە كە تێیدا هیچ كەسێك ئامادە نەبوو بە قەدەر 

باڵی مێرولەیەك بكشێتەوە، هەر یەكێك ژیانی خۆی لەناو تەرازوو دادەنا، لەو شەڕەدا 

خەسڵەتەكانی جەنگاوەرێتی بااڵ، عروبە و ئیسالم ئاوێتەی یەكرتی ببوون. 

دێنێت  ئیمپراتۆریيەت  و  عەرەب  بە  كۆتایی  شەڕەكە  كە  ئەوەی  بیری  كاتەدا  لەو 

سوپای  لەناو  سەرەتاش  خواس،  و  باس  بووە  گەلەكوشتارەكەدا  قەبەیی  لەبەردەم 

شامدا باڵوبۆوە. لە راستیدا ئوممەت بە گشتی لەوێ  یەكرتییان دەكوشت و جەستەی 

هەڵدەوەشێرنا بێئەوەی ئاسۆیەك هەبێت بۆ سەركەوتنی بەرەیەك بەسەر ئەویرتدا. 

لەناو  كەواتا  هەستا.  شەڕەكەوە  ئاگری  ناوجەرگەی  لە  ئاشتی  بانگەوازی  دواجار 

بەدەركەوت،  ئاشتی  و  یەكبوون  ژیری،  بۆ  گەڕانەوە  خواستی  شامدا  جەنگاوەرانی 

هۆشیاری پەیدا بوو بەوەی كە هەنگاو بەرەو یەكرت لەناوبردن دەنرێت. لەناو دەقدا 

سەردەمی  شەڕەكانی  كەلتوری  لە  شتێكە  ئەوە  بكەن«57،  ئەوانیرت  »بانگی  هاتووە: 

لەناوبردن  یەكرتی  ئاستی  تا  خوێناوییان  شەڕێكی  خێڵ  دوو  كاتێك  جاهیلیەت. 

بەرزدەبۆوە.  ئاگری شەڕەكەدا  دەوری  لە  هاوار  )الهریر(  درێژایی شەوی  بە   :481 الپەڕە  57- صفین، 
بەاڵم ئایا ئەو هاوارانە لەخۆوەهەڵچوانە بوون یان لە دەستكردی موعاویە بوو؟ چیرۆكێكی كۆنی )نرص( 
كە دەگەڕێتەوە بۆ )الشعبي(، صفین، الپەڕە 480: دەڵێن هاواری ئاشتی لە رێگەی وتاری )االشعث(وە 
دەنگی باڵوبۆوە، ئەوەش لەبەر درككردن بە مەینەتییەكانی شەڕو ترس لە كۆتاییهاتنی عەرەب. موعاویە 
لەمەوە هۆشیار بوو لە هەموو عەقڵ و حیكمەتی )االشعث( تێگەیشت و توانی دروشمەكە لە نێوان 
هێزەكانیدا باڵوبكاتەوە و بڕیاریدا قورئانەكان ئاسایی. بەرزبكرێنەوە، ئەوەش داهێنانێكی گەورە بوو، 
نەك داوێكی. لەو دۆخەدا دەكرێت بڵێین بانگەشەی ئاشتی لەناو ریزەكانی سوپای عێراقەوە، لە ویژدانی 
كە  ئەوە دەكەن  باسی  تر  بەڕێزەكەیەوە سەریهەڵداوە، هەرچەندە چەند سەرگوزشتەیەكی  ریشسپیە 
لەو شێوەیە،  پێدەچێت هەڵوێستێكی  موعاویەوە دەستیپێكردووە.  لەالیەن  لەپێشدا  ئاشتی  كرانەوەی 
بۆ خۆی راپەڕینێكی ناوخۆیی بووە لە دژی شەڕ، ئەمەش وایكردووە )االشعث( ببێتە سەركردەی فیعلی 

سوپای عێراق. 
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پێكەوە دەكرد، هاوارییان دەكردو بانگی ئەوانی ترییان دەكرد، واتا وەستانی شەڕ 

نەریتە  ئەو  دەركەوتنەوەی  لێرە  شەڕەكەدا.  لە  هەمووان  لەناوچوونی  ترسی  لە 

بەرامبەر  هۆشیاربوون  بە  تایبەتیش  بە  ئیسالمی،  یەكێتی  بە  هەستكردن  لەپاڵ 

سوپای  هەیە  ئەوە  ئەگەری  منایشكردەوە.  خۆی  ئیمپراتۆریەت  بەرپرسیارێتی 

ریزەكانیەوە  لەناو  ئاشتی  بانگەوازی  چونكە  بووبێت،  شەكەت  و  هیالك  شامی 

موعاویە  چوون:  بانگەوازەوە  ئەو  بەدەنگ  فەرماندەكان  و  سەركردە  دەرچوو. 

چەند نامەیەكی بۆ )االشعث( و ئینب عەباس نارد و وەاڵمی خێرای وەرنەگرتەوە، 

بەاڵم رێگەی بەرەو كاریگەری نواندن لەسەر ویژدانەكان گرت. 

ئەو وتن و بۆچوونانە راست نین كە دەڵێن سوپای شام لە سەروبەندی تێكشكاندا 

بووە. یەك گێڕانەوە هەیە لە سەرچاوەیەكی بنەماڵەیی گوماناویەوە دەركەوتووە 

و پێامن دەڵێت كە )األشرت( لەو باڵە راستەوە كە سەركردایەتی دەكرد هەستاوە بە 

پرۆسەی بەزاندنی ریزەكانی موعاویە و بەرەو بەدیهێنانی سەركەوتن هەنگاوی 

ئەو  زاری  لەسەر  گێڕانەوە  و  سەرچاوە  چەندین  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  ناوە. 

سەركردە عێراقییانەی كە عەلی كوڕی ئەبو تالیب راوێژی پێكردوون، بەمشێوەیە 

لەوانیش  تا  نەپێكراوە  ئێمە  لە  دەمارێك  »هیچ  دەكەن:  بارودۆخەكە  وەسفی 

نەپێكرابێت، ئەگینا لەوان باشرت نەدەبووین«. 

گرتبوو،  پیاوەكانیانەوە  بە  دەستیان  زیاتر  كە  شامییەكان  سەركردە  كاتێكدا  لە 

بەمشێوەیە باسی بارودۆخەكەیان كردووە: »شەڕ ئێمەی خوارد، ناشزانین بەسەر 

شام  خەڵكی  لەناوچوونی  بە  ئەوە  یاخود  نا،  یان  دەبین  زاڵ  عێراقدا  خەڵكی 

دەبێت«. موعاویە پەیوەندی هاوسۆزی لەگەڵ پیاوەكانیدا هابوو، چونكە ماوەی 

)17( ساڵ بوو ئەمیریان بوو، هەرگیز بەو شێوەیەش هەستی نەدەكرد كە ئامادە 

بێت بیانكاتە قوربانی بۆ گەیشتنی بە هەر ئامانج و مەبەستێك. موعاویە گەیشتە 

مەبەستی خۆی و بەرەنگاری هێرشە عێراقیەكە بۆوە و بەرپەرچی گورزەكەیانی 

بە  بوو  لەسەر  ئەوەندەی  تەنیا  نەدۆڕا.  و  دانەدا  عەلی  بۆ  بۆیە چۆكی  دایەوە، 
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سەری بەرزەوە بگەڕێتەوە بۆ زێدی خۆی و زۆرترین ژمارەی جەنگاوەرەكانی بە 

پارێزراوی لەگەڵدا مابۆوە. لێرەوە دەستیكرد بە بانگەشەكردن بۆ بەرقەراركردنی 

ئاشتی و هەوڵدانەكانی بۆ رازیكردنی سەركردە عێراقییەكان بۆ وەستاندنی شەڕ، 

هەوڵەكانی  نەبوو.  مومكین  شەڕەدا  لەو  دۆڕاو  سەركەوتوو  لە  بڕیاردان  چونكە 

ئامانجەكانی  لەالیەن عەلیەوە رەتدەكرانەوە، چونكە عەلی  بە هاندان  موعاویە 

كۆمەڵی  بانگی  پێویستبوو  موعاویە  لەسەر  پێیەش  بەو  نەهێنابوو،  بەدی  خۆی 

جەنگاوەرانی عێراقی بكات و قسەیان لەگەڵدا بكات، نەك بە زمانی سەردەمی 

جاهیلیەت و زمانی عەقڵی ئیمپراتۆریی، بەڵكو بە عەقڵی ئیسالم، نەك ئیسالمی 

میتامێژووی پێغەمبەرایەتی كە عەلی و هاوەاڵنی و نەوەی هاوەاڵن و الیەنگرانی 

كە سەركردایەتی سوپاكەیان كرد، پێوەی وابەستەن وەك: عەمامر، ئینب بودەیل، 

هاشم كوڕی عوتبە، قەیس كوڕی سەعد، ئیبنو عەباس. بەڵكو بە زمانی ئیسالمی 

كە  قسانەی  ئەو  یەكبوون،  سیمبوڵەی  ئەو  دەكردن،  لەگەڵ  گفتوگۆی  نازەمەنی 

ئیسالمیدا  لەگەڵ مرۆڤی  گفتوگۆ  ریزبەندیەكەوە  و  پێشینە  لە سەرووی هەموو 

دەكات. 

لەبەر ئەوە موعاویە قورئانی خودای بەرزكردەوە، فەرمانی كرد بە بەرزكردنەوەی 

خودا  كتێبی  بە  ئەوەی  بۆ  رمەكانیان،  نوكی  بە  لەبەردەستەكان  قورئانە  هەموو 

بانگی عێراقییەكان بكەن تاوەكو »ببێتە دادوەر لەنێوان ئێوە و ئێمە«دا. دووبارە 

كە  هەبوو  ئاژەڵە  ئەو  لەوبەرەوە  رەمز:  بۆ  گەڕانەوە  )الجمل(  هەروەكو شەڕی 

قورئانەكان  لێرەش  عائیشەی هەڵگرتبوو،  واتا  )د.خ(،  پێغەمبەری خودا  شەرەفی 

هەموو  و  راستییەكان  واتا  هەڵگرتووە،  خودایان  فەرمودەكانی  كە  هەبوون 

تابلۆیەكی جوانە  ئەوەی موسڵامنان پێكەوە كۆدەكاتەوە و یەكیاندەخات. ئەمە 

كە  قورئانە   )500( ئەو  وێناكراوی  تابلۆی  رازاندویانەتەوە،  هەواڵگێڕەوەكان  كە 

وەكو ئااڵ و بەیداخ بەرز كرانەوە. ئەوە هەستگەلێكە قابیلی دركپێكردن، دەكرێت 

دیدگا و تێڕوانین دركی پێبكات، ئەو پیرۆزیەیە كە دەخزێتە ناو گەمەكە، بەاڵم بە 
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شێوازێكی بەرجەستە و مەملوس. تەواو هەڵەیە ئەگەر ئەوە بە فێڵێكی شەیتانانە 

قورئان  بەكارهێنانی  رێگەی  لە  قەڵەم،  بدەینە  دۆڕان  و  لە شكست  بۆ خۆالدان 

بۆ خۆقوتاركردن و هەڵخەڵەتاندنی بەرامبەر. موعاویە نە لە شەڕدا دۆڕابوو، نە 

كە  بەكارهێنا  زمانی  یەك  تەنیا  بەڵكو  بوو،  دۆڕانیش  و  شكست  رێگەی  لەسەر 

بتوانن لێیتێبگەن )زمانی رەمز(، هەروەك پەنای برد بۆ بەكارهێنانی تاكە مەرجەعی 

بێنە  بڕیاریاندا  عێراقییەكان  كاتێك  شێوەیە  بەو  قورئان(.  )مەرجەعی  هاوبەش 

وەاڵمی بانگەوازی قورئان، ئیرت شەڕەكە وەستا. 
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-4-
 هێڵی ئاشتەوایی..
هێڵی دەمارگیریی
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پەنابردن بۆ پرۆسەی 
داوەریكردن و لەدایكبوونی 
بزووتنەوەی خەواریج
وەستانی شەڕەكان:

قسەكەر،  یان  الڵ  بەرچاو،  دیاریدەیەكی  وەك  قورئان،  وێنەكانی  بەرزكردنەوەی 

كە تەنیا روح و روانینی چاوەكانی دەدواند، تەنیا یەك مانای هەبوو: دەبا شەڕو 
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یەك  بە  باوەڕمان  هەموو  و  ئوممەتین  یەك  ئێمە  چونكە  بوەستێنین،  كوشتار 

بانگەوازی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  قورئانەكان  بەرزكردنەوەی  بەاڵم  هێناوە،  كتێب 

ئەو بانگدەرەی كە دەیوت: »كتێبی خودا لە نێوان ئێمەو ئێوەدا حوكم دەكات«. 

بەڵێنێك دەركەوت بەوەی، كە قورئان دەتوانێت  بەوجۆرە وەك رەگەزی دووەم 

ببێتە دادوەر و قازی لە نێوانیاندا. لێرەدا دوو مەسەلە دەركەوتن: یەكەم بریتیە 

دادوەری  و  حوكم  بۆ  پەنابردن  لە  بریتییە  دووەمیش  شەڕەكان،  وەستاندنی  لە 

قورئان. ئەمانە بە راستی دوو مەسەلەی پێكەوە گرێدراون، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

لە رێڕەوی زەمەندا بەدوای یەكدا هاتن. 

گێڕانەوە مێژووییە لەبەردەستەكان، سەبارەت بە مەسەلەی یەكەم باس لەوە دەكەن، 

قورئانخوێنەكانەوە  تەدەخولكردنی  و  كاریگەری  و  و فشار  بەهۆی هەڕەشە  كە 

)كە  مەخنەف  ئەبی  بەپێی سەرچاوەی  رابگرێت،  شەڕەكە  ناچاركرد  یان  عەلی- 

بەرپرسە لەم گێڕانەوەیە(، لە دواییدا بوونە خەواریج. لێرەدا جیاوازیەكە ئەوەیە 

رەتكردنەوەی  بناغەی  لەسەر  داهاتوویان  جیابوونەوەی  خەواریجەكان  كە 

داوەریكردن )التحكیم( بونیاتناوە، بەاڵم راستیەك پێویستە پێداگری لەسەر بكرێت 

چونكە  ناگەیەنن،  واتا  هەمان  شەڕەكان،  وەستانی  و  داوەریكردن  كە  ئەوەیە، 

مێژونووسەكانی داهاتوو لە دوای ئەبی مەخنەف، ئەلدینوری،   ئەلیەعقوبی 58و 

گوشارەكانی  باسی  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  ئەلیەعقوبی   :189-188 الپەڕەكانی  بەشی2،  تأریخ،   -58
عێراقییەكان  باسكردووە.  زەقی  بە  )االشعث(ی  گوشارەكانی  تەنها  بەڵكو  ناكات،  قورئانخوێنان 
دەیانەویست داوەرێكی راست و دادپەروەر دابنێن، كە لە نێوان ئەوان و موعاویەدا یەك شێواز پەیڕەو 
بن  گۆڕەپانەكەدا  لە  تەنها خۆیان  بە  دەكرد وەكئەوەی  رەفتارییان  بەجۆرێك  كاتەدا  لەو  بەاڵم  بكات. 
و  بۆ هەواڵێكی كۆن  ناگەڕێتەوە  ئەلیەعقوبی  ئەم هەڵوێستەی  دادوەر هەبێت.  یەك  یان وەكئەوەی 
تایبەتی كە پێویستبێت بە جددی وەربگیرێت. من دەیگێڕمەوە بۆ حەزكردنی بە رەشكردنی الپەڕەی 
)االشعث( كە خۆفرۆشێك بە موعاویە نیشاندراوە، زیاتر لەوەی بیگێڕمەوە بۆ خراپی بەرجەستەكردنی 
شەڕی )صفین( و دوای )صفین(. سەبارەت بە مشتومڕەكانی نێوان عەلی و حرورییەكان، دیارە ئەوانە 
بە راستی پرۆسەی داوەریكردنیان بەسەریدا سەپاندووە، چونكە ناچاریكردن بڵێن »لە شەڕی صفین لێی 
پاشگەزبووینەوە، بەاڵم بە شمشێرەكەی لێینەداین تاكو ئێمەش الی خودا نزا بكەین« )تأریخ(، بەشی2، 

الپەڕە 192(.
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یەكەم  بیرۆكەی  لەگەڵ  بێئەوەی  باڵوكردەوە،  تریان  بیرۆكەیەكی  ئەملەسعودی، 

داببڕێن، ئەویش بیرۆكەی بەرپرسیارێتی فەرماندەی مەعنەوی یەمەنییەكانی كوفە 

)االشعث(ە، سەبارەت بە زۆر سەپاندنی داوای وەستاندنی شەڕ بەسەر عەلیدا. لە 

راستیدا بەشی هەرەزۆری سوپای شەكەت و ماندووی عێراق، پشتگیری داواكەی 

هەمان  سەپاندنی  لە  بەشدارییان  قورئانخوێنانیش  هەروەها  كرد،  )االشعث(یان 

چارەسەردا كرد، بە شێوەیەك كە هاوپەیامنێتیەكی بابەتیانە لە نێوان )االشعث( 

بێت  رازی  داوەریكردن  بە  تاكو  عەلی  ناچاركردنی  بۆ  پێكهات  قورئانخوێناندا  و 

قورئانخوێنان  بەرپرسیارێتی  مەخنەف  ئەبی  شێوەیە  بەو  بوەستێت.  شەڕەكە  و 

گرنگی  لە  باس  یەككاتدا  لە  تر  مێژونووسانی  بەاڵم  باسدەكات،  گرنگییەوە  بە 

بەرپرسیارێتی )االشعث( و قورئانخوێنانیش دەكەن. 

مەخنەف  ئەبی  گێڕانەوەی  بە  تەنیا  نییە  مومكین  روی��داوە؟  چی  واقیعدا  لە 

دەڵێن  كە  كردووە،  لێوە  باسیان  دوایی   گێڕەرەوەكانی  و  نەرس  كە  بین،  رازی 

قورئانخوێنەكان بوونە هەوێنی مەزهەبی داهاتوو، هەر ئەوانەش بوون عەلیان 

ناچاركرد شەڕ بوەستێنێت. هەروەك رەوا نییە باوەڕ بەو رۆڵەی زۆرەی )االشعث( 

بكەین، كە بۆمان وێنا دەكەن، گوایا بەسەر دۆخەكەدا زاڵ بووە و بڕیاری خۆی 

بەسەر عەلیدا سەپاندووە، هەروەك نابێت بڕوا بەو دیمەنە ئەندێشەییە بكەین، 

یان  تاقم  ئەم  بیروڕای  بە  ناچارە  كە  كردووە،  وێنا  الواز  كەسێكی  بە  عەلی  كە 

ئەو تاقمە رازی بێت، لە كاتێكدا خۆی هەموو دەستپێشخەریەكی لەدەستداوە. 

)االشعث(  دەڵێت  )الشعبي(  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  گێڕانەوە،  كۆنرتین  بەپێی 

عێراقی،  سوپای  هەموو  سپی  دەم  و  زمانحاڵ  كردە  پراكتیكییەوە خۆی  لەڕووی 

هەستی  موعاویەوە،  لەالیەن  قورئان  وێنەكانی  بەرزكردنەوەی  لەپێش  تەنانەت 

ئاشتیخوازانەی گشتی دەربڕیوە، كە دەنگۆی لەناو هەموو سوپادا باڵو ببۆوە. واتە 

)االشعث( تەنیا وەك سەركردەی كندە، یان یەمەنییەكان قسەی نەكردووە، بەڵكو 

بەهۆی هەڵوێستە ئاشتیخوازییەكەیەوە، توانیویەتی قسە بكات و پشتیوانی رای 
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گشتی بەدەست بێنێت. 

عەلی راوێژی بە فەرماندەكانی تریش كرد، وا پێدەچێت هەندێكیان وەك )األشرت( 

تریان  هەندێكی  بەاڵم  بوون،  شەڕ  وەستاندنی  دژی  لە  حاتم  كوڕی  عەدی  و 

الیەنگری بیرۆكەی وەستاندنی شەڕ بوون، وەك سەعیدی كوڕی قەیس، پێشەوای 

هەمەدانییەكان و زۆرینەی سەرۆك خێڵەكانی رەبیعە، كە زەبرو شۆكی هەرەزۆری 

شەڕەكە بەرییان كەوت. بەاڵم روون و ئاشكرایە كە لەو راوێژكردنە سەرەتاییەی 

عەلی لەگەڵیاندا ئەنجامیداوە، توانرا چوارچێوەی خێڵەكی تێبپەڕێرنێت، بۆئەوەی 

بكرێتەوە.  سوپادا  هەموو  هۆشیاری  واتە  گشتگیر،  هوشیاری  لەبەردەم  بوارێك 

بكات، بەاڵم گوشارێكی هێندە  توانی گوشارێك درووست  )االشعث(  كاتەدا  لەو 

بەهێز وەك ئەوەی دەیویست نەبوو، بەڵكو لەو سنورەدا بوو كە هەموو شێوازە 

ئەبی  گوتاری  لە  نزیك  ئاشتیخوازانەی  زمانێكی  بە  كاتێك  بەزاند،  خێڵەكییەكانی 

موسا قسەیكرد. دەكرێت بڵێین قورئانخوێنان، كە بە هەرحاڵ كۆمەڵێكی كەمینە 

بوون، كەوتنە ژێر كاریگەری بانگەوازی قورئانەوە، لەو حاڵەشدا دەنگیيان چووە 

هەبوو،  ناوییاندا  لە  بچوك  تاقمی  یەك  تەنیا  لەشكرەوە.  زۆرینەی  دەنگی  پاڵ 

بوونە  داهاتوودا  لە  دیاریكراوی  بە  كە  توندڕەوەكەیانە،  زۆر  كرۆكە  مەبەستامن 

لە دژی خواستی شەپۆلی زۆرینەی رەها بوون59،  ئەمانە  كرۆكی خەواریجەكان، 

بەاڵم عەلی تەنیا ئەوەندەی لە توانادا بوو، كە لە پشت زۆرینەی سوپاوە هەنگاو 

عەلی  شێوەیە  بەو  پێدەكرێت،  متامنەیان  كە  سەرچاوانەی  ئەو  زۆربەی  بنێت. 

عەلی  بۆالی  چوون  كە  دەكرێت  قورئانخوێنان  تاقمێكی  باسی  )صفین(دا  497ی  الپ��ەڕە  لە   -59
كەلتوری  بە  سەبارەت  بەرادی  )الجواهر(ی  كتێبی  بەردەوامبێت.  شەڕكردن  لە  تاوەكو  لێبكەن  داوای 
خەواریج، الپەڕە 124، پێشبینی دەكات كە تەنها كرۆكێكی كەم لە دژی شەڕراگرتن بوون و زۆرینەی 
قورئانخوێنانیش بە هەڵە كەوتبوونە دوای ئەو هەڵوێستە باوەی كە هەبوو، پاشان لەالیەن كەمینەیەكی 
ناونیشانی«دەركەوتنی  بە  وتارێكیدا  لە  ئەلنعێمی  سەلیم  پاشگەزكرانەوە.  قورئانخوێنانەوە  چاالكی 
خەواریج«، گۆڤاری كۆڕبەندی زانستی عێراقی، ژمارە )15(ی ساڵی 1967، الپەڕە 10 و الپەڕەكانی دواییدا 
بە شێوەیەكی موقنیع ئەو سەرگوزشتەیە پشتڕاستدەكاتەوە كە دەڵێت: خەواریجەكان لە دواییدا بڕیاری 
كۆتاییهێنانی شەڕەكەیان بەسەر عەلیدا سەپاند. بە دووریش نازانرێت كە هەموو قورئانخوێنان لە دژی 

خواستی وەستاندنی شەڕەكە بووبن: أنساب، بەشی 1 و 3، الپەڕە 327.
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راگرتنی شەڕەكان،  بیرۆكەی  لە دژی  بووبێت  توندی  ناڕەزایی  كە  نادەن،  نیشان 

زۆرینەی  و  )االشعث(  كە  كردووە،  سوپای  ئاشتیانەی  خواستی  الیەنگری  بەڵكو 

خانەدان و قورئانخوێنان نوێنەرایەتیان كردووە، بەاڵم بەبێ  هەموو ئەم كاریگەریە 

درامییانەی، كە سەرچاوەكان تەفەنونیان كردووە لە درووستكردنیدا هونەریان تێدا 

بەكارهێناوە، بۆ ئەوەی پاساو بۆ ئەو روداوانە بێننەوە كە لە ئایندەدا روویانداوە. 

كەواتە دەربارەی وەستاندنی شەڕەكان دابەشبوون و ناكۆكی لەناو سوپای عەلی 

نەبووە، بەڵكو نیمچە كۆدەنگیەك لە نێوانیاندا هەبووە.

لەالیەن  تایبەتیش  بە  نەبووە،  عەلی  لەسەر  ئەوتۆش  گوشارێكی  هیچ  هەروەك 

بەهێزو  گشتی  گوژمێكی  و  تووڕەیی  شەپۆلێكی  بەڵكو  قورئانخوێنەكانەوە، 

بۆ قورئان ناخی  ئاشتی و گەڕانەوە  ئاراستەی  بە  لە  هەستكردنێكی راستگۆیانە، 

عەلی بوونی هەبوو، بەم پێیەش تەواو هەڵەیە ئەگەر دیمەنی شەڕی )صفین( لە 

دوای بەرزكردنەوەی مسحەفەكانی قورئان وەك شوێنی ناكۆكی و ملمالنێی توند 

وێنا بكرێت، یان وەك ئەو شوێنەی كە دابەشبوون و ناكۆكیەكی قوڵ لەناو سوپای 

عێراق رویدا بێت، النیكەم لە ساتی یەكەمی شەڕدا. 

دابەشبوون لەناو سوپای عێراقدا
ئاستەی كە  ئەو  تا  بوو،  بەهێز  ئاشتی لەالی زۆرینە زۆر  بەرقەراركردنی  ویستی 

بكرێت،  داهاتوودا  لە  كە  لێكتێگەیشتنێك،  بە هەموو جۆرە  رازیبنب  ئامادەبوون 

دواتریش رازیبونیان بە دانوستانی سەرەتایی لە نێوان )االشعپ( و موعاویە، كە 

دەستنیشانكردنی دوو دادوەری لێكەوتەوە، بە مەبەستی كاركردن لەو ناكۆكییەدا 

قۆناغی  لەسەر  خۆی  الیەنگیری  و  رەزامەندی  سوپای  قورئان.  حوكمی  بەپێی 

یەكەمی بۆ وەستاندنی شەڕ و قۆناغی دووەم بە دەستنیشانكردنی دوو دادوەر 

بەڕێوە  ئاراستەیە  بەو  كاروبارەكان  قورئانخوێنان،  لەالی  بەاڵم  نیشاندا،  پێكەوە 
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نەدەچوون، كاتێك كە زۆرینەیان بە قۆناغی یەكەم رازیبوون، بەاڵم دەستیانكرد 

تایبەتی  بە  دادوەرەكە60،  دوو  دانانی  بنەمای  بەرامبەر  لە  دەربڕین  ناڕەزایی  بە 

پێكهاتبوو،  دوای ئەوەی كە گروپە توندڕەوەكەیان رابەرایەتی دەكردن و لەوانە 

كە تەنانەت دژایەتی بنەمای وەستاندنی شەڕیشیان دەكرد. بیروڕایان وابوو كە 

كارییان بە »حوكمی قورئان« كردووە، بەاڵم دەستێوەردانی مرۆڤیان لەو حوكمدانە 

رەتدەكردەوە. یان ئەوەتا لەو بڕوایەدا بوون، كە رۆڵێكیان پێ دەسپێردرێت، تاوەكو 

بە شێوەیەكی مەیدانی پشت بە قورئانی پیرۆز ببەسنت و حوكمی خۆیان دەربكەن، 

تۆمەتبار  بە كەسێكی هەڵە  قورئان موعاویە  كە  رایانگەیاندبوو،  پێشوەخت  یان 

دەكات، هەروەها بەرزكردنەوەی قورئان لەالیەن بەرەی موعاویەوە، جۆرێك بووە 

لە تەسلیمبوونی خەڵكی شام. ئەوەی رویدا، گروپی توندڕەوی قورئانخوێنان بە 

دووبەرەكی  ساتەوەختەشەوە  لەو  رەتكردەوە،  دادوەریكردنیان  شێوازی  توندی 

ساتەوەختە،  ئەو  پێش  لە  نەك  سەریهەڵدا،  عەلیدا  سوپای  لەناو  جیابوونەوە  و 

بێئەوەی داوەرە سەرەتاكان ئاشكرا بكرێن و دروشمەكەیان ئاشكرا بكەن،  بەاڵم 

بەڵكو ئەو دەرئەنجامە دوای ئەوە رویدا، كە عەلی و موعاویە، عەمرو كوڕی عاس 

تەواو  )بەڵێنی صفین(  یان  بەڵگەنامەی دادوەریكردن،  لە داڕشتنی  )االشعث(  و 

بوون. كاتێك )االشعث( هەستا بە گەشتە روونكردنەوە ئامێزەكەی لەناو سوپای 

عێراق، نەك هەر رووبەڕووی هەوڵی تیرۆركردن بۆوە، بەڵكو لە پێشیەوە هاوارێك 

حوكمی  لە  »جگە  دەیوت:  بەرنامەكەیان  و  خەواریج  بۆ  بوو  ئاماژە  تایبەتی  بە 

60- ناڕازیبوونی توندی قورئانخوێنان بەدەرنەكەوت تا ئەو كاتەی پرسەكە پەیوەستكرا بە دیاریكردن و 
چاودێریكردنی بنەمای وەستاندنی شەڕەكان لە رێگەی بیرۆكەی دانوستان و داوەریكردن. گێڕانەوەیەكی 
زۆر  338دا  الپەڕە   ،3 و   1 بەشی  انساب،  لە  كە  دەگەڕێتەوە  )الشعبی(  بۆ  سەرچاوەكەی  هەیە  كۆن 
بەڕوونی باسی ئەوە دەكات. ئەو گێڕانەوە مێژووییە وەها باسیدەكات كە قورئانخوێنەكان ئەبو موسا-

یان وەك دادوەر سەپاندووە، ئەوەش مانایوایە قورئانخوێنان لەو بارودۆخەدا لە دژی بنەمای داوەریكردن 
نەبوون، بەاڵم قورسە گۆڕینی هەڵوێستیان بە ئاسانی لێكبدرێتەوە لە دوای خوێندنەوەی بەڵگەنامەكە. 
سەرەڕای ئەوەش شتێكی مەنتیقی نییە كە قورئانخوێنان دادوەرێكی بێالیەنیان سەپاندبێت، لە كاتێكدا 

ئەوان هەر لە سەرەتاوە لە ناوەرۆكی هەڵگیرسانی فیتنەدا بەشداربوون.
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خودا، هیچ حوكمێكی تر نییە«. ئەو هاواركردنە هۆكارێك بوو پێكهاتنی )املحكمة(

ی خەواریجەكان لە داهاتوودا، كە یەكێكە لە حزبە سیاسیە دینییەكانی سەرەتای 

ئیسالم، بەڵكو توندڕەوترین و توندوتیژترینی حزبەكان بووە.   

ئەو هەفتەیە چی رویدا؟ زۆرینەی قورئانخوێنەكان، كە سەرەتا  بە درێژایی  ئایا 

و  هەڵوێست  پاڵ  چوونە  بوون،  شەڕ  وەستاندنی  الیەنگری  قورئانەوە  ناوی  بە 

لە دژی وەستانی شەڕ  لە سەرەتاوە  توندڕەوەی، كە هەر  ئەو گروپە  سەنگەری 

دینی   – ئایدۆلۆژی  رەوتێكی  درووستكردنی  بە  دەستیانكرد  شێوەیە  بەو  بوون. 

مەترسیدار بە پشتبەستنیان بەم لۆژیكە: بە تەنیا خودا لەو ملمالنێ  خوێناوییانەدا 

ئەوەش  ئادەمیزادەكان،  نەوەك  هەڵوەشاندووە،  ئوممەتیان  كە  دەكات،  حوكم 

اقتتلوا،  املؤمنین  ئایەتەی قورئان كە دەفەرموێت: »وان طائفتان من  بەپێی ئەم 

التي تبغي حتی تفيء  فأصلحوا بینهام، فان بغت احداهام علی األخری، فقاتلوا 

الی أمر الله«. لە دیدی ئەواندا، خودا قەزاوەتی لە مەسەلەی موعاویەدا كردووە، 

چونكە پێیانوایە موعاویە نوێنەرایەتی تاقمی ستەمكارو دەرچوو لە تاعەتی ئیامم 

ئەوەش  نەوەستێت،  شەڕ  و  بكرێت  لەگەڵدا  شەڕییان  پێویستە  بۆیە  دەكات، 

ئاماژەیەكە بۆ گەڕانەوە بۆ بیروڕای تاقمە توندڕەوەكە.«ال حكم اال بالله«، ئەمە 

مانای ئەوەیە كە حوكم بە شمشێرە. زۆرینەی ئەو قورئانخوێنانەی لە سەرەتادا 

دوودڵ بوون، لەبارەی رازیبوونیان بە ئاشتی تۆبە دەكەن و داوایان لە عەلی و 

قۆناغی  چەندین  لە  هۆیەشەوە  بەو  بكەن،  ئەوان  وەك  كرد،  سوپاكەی  هەموو 

بەڵگەكانی  و  لۆژیك  ئەوەی  بۆ  دەڕەخسێت،  بۆ  دەرفەتیان  یەك  لەدوای  یەك، 

خۆیان بەهێز بكەن، بەاڵم ئێستاو بە تایبەتی لە شەڕی )صفین(دا جیانەبوونەوە، 

بەاڵم بە دەنگی بەرزییان بڕوابوونی خۆیان راگەیاند و هەوڵیاندا بۆ پەلكێشكردنی 

زۆرترین ژمارەی خەڵك بۆالی بیرو بۆچوونەكانیان. 

چۆن  دادوەریكردن  فۆرمەكانی  بە  سەبارەت  دانوستانەكان  ئایا  ترەوە  لەالیەكی 

چۆنی بەڕێوەچوون؟ سەرەتا دوو دادوەر دەستنیشان كران: عەمرو كوڕی عاس بە 
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نوێنەرایەتی خەڵكی شام و ئەبی موسای ئەشعەری، بە نوێنەرایەتی خەڵكی عێراق. 

لە راستیدا ئەوە دەستنیشانكردنێكی مەترسیدار بوو، چونكە عەمرو هاوپەیامنێكی 

دڵسۆزی موعاویە بوو، بەاڵم ئەبی موسا پێش شەڕی )الجمل( لە كوفە نوێنەرایەتی 

رەوتی بێالیەنی دەكرد و داوای لە خەڵكی كوفە كردبوو، بەیعەت بە عەلی نەدەن، 

كە لەسەركار الیربد، هەروەها هۆشداری دابوو دەربارەی درووستبوونی فیتنە. لە 

راستیدا خواستی وەستاندنی شەڕ لەالیەن )االشعث( و زۆرینەی سوپاوە بەسەر 

عەلیدا سەپێرنا، نەك لەالیەن قورئانخوێنانەوە، كە لە دژی دانانی دوو دادوەرەكە، 

تەنانەت دژی بنەمای خودی داوەریكردنیش بوون. )االشعث( یەكەم كەس بوو 

داوای وەستانی شەڕەكانی كرد، دوای ئەوەش هەوڵی زۆریدا بۆ دانانی شێوازی 

داوەریكردن، بەوەش بووە زمانحاڵی پیاوی گەورەی ناو سوپا. دەستنیشانكردنی 

بۆ  عەلی،  مەسەلەی  بە  پەیوەستبوونی  بە  سەبارەت  ئەشعەری،  موسای  ئەبو 

خۆی جێگەی مەترسی بوو، چونكە مانای ئەوە دەبەخشێت كە سوپای عێراق بە 

شێوازێك لە شێوازەكان هەڵدەگەڕێتەوە و لە ملمالنێی نێوان عەلی و موعاویەدا 

پێشووی،  بۆ هەڵوێستەكانی  پاشان دەگەڕێتەوە  بەڵكو  بێالیەنی هەڵدەبژێرێت، 

هەرچەندە بەالی عەلیەوە سەربەخۆیی بەدەستهێنایەوە. دەیانوت: »نامانەوێت 

جگە لە پیاوێك كە بكەوێتە نێوان تۆو موعاویە«، بەمشێوەیە دووبارەیان دەكردەوە 

و دەیانوت: »ئەبی موسا ئاگاداری كردینەوە لە بارەی ئەوەی رودەدات ». كوفەی 

تێكرد،  پشتی  )الجمل(دا  شەڕی  لە  كوفەیەی  ئەو  عەلی،  دژی  لە  هەڵگەڕاوە 

چونكە ئەبی موسا و خانەدانەكان وایان لێكرد رێگەی بێالیەنی بگرێتەبەر، بەاڵم 

بەرەو  هیوایەی  بەو  كورتدا،  ماوەیەكی  لە  گۆڕەپانەكە،  سەر  هاتەوە  سەرلەنوێ  

سەركەوتنی بەرێت، خۆی بە عەلی بەخشی، بەاڵم لە كاتێكدا هیوا بەدینەهات، 

كوفە بەڕووی خۆیدا داخرا و هاوكاری و پشتیوانی دۆزی عەلی نەدەكرد. ئەوە 

لە  دۆڕاندن  و  شكست  چەندین  بۆ  بوو  هۆشداری  بوو،  گرنگ  وەرچەرخانێكی 

داهاتوودا. 
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بەالی  كە  بوەستێت،  قورئانخوێنان  كەمینەی  شانبەشانی  یان  بوو،  ناچار  عەلی 

كە  بێت،  زۆرینە  ویستی  پابەندی  یان  بوو،  كەس  هەزار   )4( ژمارەیان  زۆرەوە 

پاوانخوازییەكانی  بەرامبەر  ل��ەوەش  جگە  دەك��ردن،  پێشەوایەتی  )االشعث( 

پابەندبوون،  لە  جگە  بكات،  تر  كارێكی  نەیدەتوانی  عەلی  بێت.  پشوودرێژ 

بۆئەوەی بتوانێت پارێزگاری بكات لە دەسەاڵتێكی بە رواڵەت لە كوفە. لەڕووی 

پراكتیكیەوە، عەلی لەو هەفتە تراژیدیەی دوای وەستانی شەڕەكان، هەموو شتێكی 

لەدەستچوو. بەڵگەنامەی داوەریكردن دوو جۆر فۆرمی هەیە: یەكەمیان لەالیەن 

)نرص(وە باسكراوە، كە پێدەچێت هەڵوەشاوە بێت، بەاڵم پێویستە باس بكرێت. 

فۆرمی دووەمیان سەرچاوەكەی )أيب مخنف(ە و خودی نرص بۆمانی باسدەكات. 

فۆرمی دووەم لەوەی یەكەم زیاتر جێگەی قبووڵكردن بووە، سەرەڕای ئەو پێكهاتە 

بكات،  وەهمامن  تووشی  و  لێبكات  فێڵامن  نابێت  گرتووە،  لەخۆی  كە  كۆنانەی 

چونكە بابەتەكە پەیوەندی بە دەقێكەوە هەیە، كە دووبارە نورساوەتەوە. 

بەشەڕهاتووەكان  كە  ئەوەیە،  هەڵدەهێنجرێت  لێوە  سەرەكیيەی  بیرۆكە  ئەو 

خۆیان رادەستی حوكمی قورئان دەكەن و ئەو دوو دادوەرەی لە دەقدا ناوییان 

هاتووە، پابەندن بەوەی كە بە حوكمی قورئان كاربكەن. بەرواری دیاریكراو مانگی 

رەمەزانی ساڵی 37ی كۆچی بوو، واتا دوای )8( مانگ، بەاڵم شوێنی كۆبوونەوەكە 

خەڵكی  و  كوفە  خەڵكی  لەنێوان  مامناوەند  »شوێنێكی  مایەوە:  شاراوەیی  بە 

شام«دا.

لەو بەڵێننامەیەدا چەندین خاڵی جێی سەرنجدان و تێڕامان هەیە: خودی بابەتی 

داوەریكردنەكە رووننەكراوەتەوە، پاشان عەلی خۆی بە جۆرێك بینیەوە، كە ناچارە 

بۆ البردنی نازناوی ئەمیری باوەڕداران، چونكە خەڵكی شام دانیان بەو نازناوەیدا نەنا، 

بەاڵم ئەو بەوە خۆی لەگەڵ موعاویەدا یەكسان كردەوە، چونكە جگە لە سەرۆكی 

موعاویەش  هەروەك  نەمایەوە،  تر  هیچی  شوێنكەوتوانی،  شیعە  و  عێراقییەكان 

دەردەكەوێت،  یەكەمینجارە  بۆ  كە  چەمكە  ئەم  بوو.  شام  شیعەكانی  سەرۆكی 
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ئاماژەیە بۆ هەموو ئەوانەی كە لە بەرەی عەلی یان بەرەی موعاویە شەڕییانكرد 

ئایدۆلۆژی  گردبوونەوەیەكی  بۆ  ئاماژەیە  واتە  بوون،  لەگەڵیان هاوبیرو هاوڕا  و 

و حزبی لەناو یەك ئوممەتی بەرباڵوو گەورەدا. كاتێك بەڵگەنامەیەكی لەمجۆرە 

بە شێوەیەكی ناڕوون پشت بە حوكمی قورئان دەبەستێت، دەبینی خزمەت بە 

بۆ شەرعیەتپێدان  بە عەلی دەگەیەنێت، چونكە عەلی  زیان  موعاویە دەكات و 

بۆ  بگەڕێتەوە  نەك  مێژوویی،  كەلتورێكی  سەر  دەچێتەوە  خەالفەتەكەی  بە 

پێویستدا  كاتی  لە  موعاویە  بەاڵم  بابەتە،  بەم  سەبارەت  بێدەنگ  پیرۆزی  دەقی 

بدۆزێتەوە:  تێدا  داواكارییەكەی  هەردوو  پشتیوانیكردنی  خاڵەكانی  توانیویەتی 

بەم  شورا.  بە  پەیوەست  داواكاری  و  عوسامن  خوێنی  بە  پەیوەندیدار  داواكاری 

شێوەیە داوەریكردن بە راستی گەشە دەكات، دەبێتە دادگایەك بۆ تێچاندن لەوەی 

كە ئایا عوسامن بە حەق كوژرا، یان بە ناحەق، دواتر دەگۆڕێت بۆ ئەنجومەنی 

شورا، واتە تەنیا تێچان لە دروستی داواكارییەكانی موعاویە دەكات. 

بڕیاری دووەمی عەلیەوە  لە ئەنجامی  لە شێوازی كۆتاییدا،  بزوتنەوەی دەرەكی 

رێوشوێنی  گرتنەبەری  و  داوەریكردن  دەستنیشانكردنی  رێگەی  لە  لەدایكبوو، 

)املحكمة(  كۆمەڵی  )صفین(دا  شەڕی  قۆناغی  لە  جێبەجێكردنی.  بۆ  پێویست 

لەڕووی  كە  بوونی هەبوو،  )الحروریة(  تەنیا  بە  قۆناغی )حرورا(شدا  لە  هەبوو، 

ئاراستەی ئایدۆلۆژییەوە بزوتنەوەیەكی زۆر دیاریكراو بوو، بەاڵم هێشتا بڕیاری 

)دەرچووان  خەواریجەكان  نەدابوو.  كۆتایی  جیابوونەوەی  یان  كاركردن،  لەسەر 

و شوێنكەوتوانی  لە عەلی  تەواوەتی  بە  كە  ئەوانەی  واتە  لە رەگ( سەریهەڵدا، 

دابڕان ، بریتی بوون لە دانیشتوانی كوفە و بەرسە بە تێكڕایی و هەموو پاشاموەی 

ئوممەت. كتومت وەك بڵێی »دەرچوون لە شاری بێباوەڕی«، وەكچۆن پێغەمبەر 

)د.خ( لە شاری مەككە دەرچوو. 

موسڵامنانی  تەنیا  بە  خۆیان  دەزانی،  راستی  دۆستی  بە  خۆیان  تەنیا  بە  ئەوانە 

راستەقینە دەدایە قەڵەم، تۆمەتی بێباوەڕییان ئاراستەی هەموو ئەوانەی تر كرد. 
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پرۆسەی  وەك  داوەریكردن  رویدا.  داوەریكردندا  كاتی  لە  و  لەپێش  روداوە  ئەم 

كە  نەبوو  تەنیا شتێك  بێت،  كۆتاییەكەی هەرچۆنێك  و  دەرئەنجام  داوەریكردن، 

لەالیەن ئەوانەوە رەتدەكرایەوە، بەڵكو ببووە بناغەی خودی بزوتنەوەكەیان. ئەبو 

مەخنەف بەرواری دابڕانی دەرەكی)خەواریج(ی بە ساڵی 37ی كۆچی دیاریكردووە، 

كۆچی  ساڵی 38ی  بە سەرەتای  رۆژهەاڵتنامەسەكان،  زۆرینەی  و  ڤلهاوزن  بەاڵم 

كە  لەبەرئەوەی  تەواون،  مێژووییەكە  دیاریكردنە  هەردوو  كردووە.  دیارییان 

ناوەڕۆك ئەوەیە كە پرۆسەكە راستەوخۆ دوای ئەوە بووە، كە عەلی بڕیاریداوە 

وەفدەكەی رەوانە بكات. لە ماوەیەكی زۆر كورتدا لە نێوان شەوال و زیلحجەی 

داوەریكردن  كە  بزانین،  راستیە  ئەو  پێویستە  چونكە  بووە،  كۆچیدا  37ی  ساڵی 

یان لە مانگی رەمەزانی ساڵی 37ی كۆچی، یان لە مانگی موحەڕەمی ساڵی)38ی 

كۆچی/ 658ی زایینی( بووە.

كۆنگرەی داوەریكردن
لە راستیدا وەك دەوترێت دوو كۆبوونەوە نەكراوە، كە گوایە یەكێك لە دومەی 

دەڵێت،  ڤاگلیری(  )ڤاكیا  هەروەك  بووە،  ئەزروح  لە  ئەویرتیان  و  ئەلجەندەل 

حەج  لەدوای  دیاریكراوی  بە  كراوە،  ئەزروج  لە  بووە  كۆبوونەوە  یەك  بەڵكو 

وایكردووە  ئەوەی  زایینی(.  658ی  كۆچی/  )38ی  ساڵی  موحەڕەمی  مانگی  لە 

بابەتەدا هەڵە بكەن، ئەو بەڵگانەیە كە لەالی ئێمەن، بە  رۆژهەاڵتناسەكان لەم 

تایبەتیش ئەو شیعرە ساختەیەی كە لە دەوری شوێنی كۆبوونەوەكە وتراوەتەوە 

واقیعدا رویدا  لە  ئەوەی  تێدا هاتووە.61  ئەزروحی  و  ناوی دۆمە  یەككاتدا  لە  و 

انساب،  لە  )البالذري(  كە  هەیە  سەرگوزشتەیەك  دا   335،549 الپەڕەكانی  لە  )صفین(  منوونە  بۆ   -61
بەشی1 و 3، الپەڕە 341 باسیدەكات، ئەویش لە صالح بن كیسان وەریگرتووە، بە راستی باسی بوونی 
كۆبوونەوەیەك لە تەدمور و كۆبوونەوەی دووەم لە )دومة الجندل( و كۆبوونەوەی سێیەم لە ئەزروح 
دەكات. بەاڵم ئەبو موسا لە كۆبوونەوەی یەكەم و دووەمدا ئامادە نەبووە، لەالیەن )عەلی(یشەوە جگە 
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ئەوەیە، بە تەنیا خەڵكی شام لە غیابی ئەبو موسادا، لە مانگی رەمەزانی ساڵی 

مەبەستی  بە  كرد،  ئەلحەندەل  دوم��ەت  رەوان��ەی  شاندێكیان  كۆچیدا،  37ی 

)صفین(دا  شەڕی  نورساوەكەی  بەڵگەنامە  لە  كە  خااڵنەی،  ئەو  جێبەجێكردنی 

دادوەر  هەرحاڵ  بە  نەبینی،  شوێنە  لەو  عێراقییەكان  لە  كەسیان  بەاڵم  هاتووە، 

هێشتا  چونكە  سەرقاڵبوو،  )الحروریة(دا  لەگەڵ  عەلی  نەبینی.  موسا(یان  )ئەبو 

دوودڵ بوو لە جێبەجێكردنی بەڵێنەكانی، تەنانەت دەوترێت بۆ ماوەیەكی كورت، 

لێیان پەشیامنبۆتەوە. ئاشكرایە كە )الحروریة(كان رازی نەبوون بە گەڕانەوەیان 

بۆ كوفە، چونكە هیچ كەسێك بۆ دۆمە نەنێردرا، لەبەر ئەم هۆیەش بوو، موعاویە 

بۆ  هانیبدات  و  بیربهێنێتەوە  بەڵێنەكانیان  ئەوەی  بۆ  كرد،  رەوانە  بۆ  نێردەكانی 

)بەكر  لە هۆزە دەشتەكییەكانی  بۆ فشارەكانی كەمینەیەكی بچوك  چۆكدانەدان 

و تەمیم(. 

لەالی  )االشعث(  هەموشیانەوە  س��ەرووی  لە  خانەدانەكان  كاتەدا،  لەو  هەر 

خۆیانەوە پەلەیان لە عەلی دەكرد بۆ دانانی داوەریكردن لە قۆناغی جێبەجێكردندا، 

لێنەگرت.  رێزی  پێكهاتبوون،  لەسەر  كە  یەكەمیدا  وادەی  لە  داوەریكردنەی  ئەو 

)الحرورية(  تاقمی  لەگەڵ  دابڕانی  بە  و  یەكالییكردەوە  خۆی  عەلی  كاتەدا  لەو 

دەكەن  لەوە  باس  )صفین(  بەڵگەنامەی  فۆرمی  هەندێك  وەلحاڵ  سەركێشیكرد. 

كە لە كاتێكدا ئەگەر هەردوو دادوەر نەیانتوانی لە وادەی دیاریكراودا كۆببنەوە، 

ئەوا دەكرێت كۆبوونەوەكە بۆ دوای حەج دوابخرێت، واتە بۆ مانگی موحەرەمی 

نێوان  لە  بابەتەش زۆر روونە، چونكە شەڕی نەهرەوان  ئەم  ساڵی 38ی كۆچی، 

عەلی و خەواریجەكان لە 9ی مانگی سەفەری ساڵی 38ی كۆچی رویدا. دۆخەكە 

ئاماژەی بۆ ئەوە دەكرد، كە هەموو شتێك لەدوای كۆتاییهاتنی كۆنگرەكە تەواو 

بووە. بڕیاربوو ماوەی ئەو كۆنگرەیە، لە سەرەتای مانگی موحەڕەمدا كورتبێت، 

لە ئبین عەباس كە دادوەر نەبوو، كەسیرت ئامادە نەبوو. لە دیداری )دومة الجندل(یشدا موعاویە بە 
تەنها خۆی ئامادە بووە. بەپێی )انساب(، بەشی 1 و 3، الپەڕە 346.
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پێدەچێت چەند رۆژێك یان النی زۆر هەفتەیەك بخایەنێت، بە جۆرێك كە عەلی 

توانی لە )النخیلة( پیاوەكانی سازو ئامادە بكات، پاشان بە خێرایی بەرەو نەهرەوان 

ئاراستەیكردن، ئەوەش بەدوور نازانرێت، كە كۆنگرەكە لە مانگی زیلحجەی ساڵی 

37ی كۆچی ئەنجامدرابێت. كەواتا دوو دادوەرەكە بە رەزامەندی هەردوو بەرەكە، 

واتا عەلی و عێراقییەكان و موعاویە و خەڵكی شام، تەنیا بۆ یەكجار لە ئەزروح 

كۆبوونەوە. ئەزروح شوێنێكی نزیكە لە )البرتا ء( كە دەكەوێتە ئوردونی ئێستاوە و 

تا ئێستا قەاڵیەكی رۆمانی لێیە، كە پێدەچێت ئەو كۆبوونەوەكە لەوێ  كرابێت. لەو 

كۆبوونەوەیەدا )400( جەنگاوەری عێراقی، كە وەك پاسەوان بوون، دەوری )ئەبو 

موسا(یان دابوو، لە بەرەی شامییەكانیشەوە ژمارەیەكی هاوشێوە دەوری )عەمرو 

بۆ  ئیسالم  گرنگەكانی  پیاوە  و  كەسایەتی  كاتەدا  لەو  دابوو.  ئەلعاص(یان  كوڕی 

ئامادەبوون لەو گفتوگۆیەدا كە لە نێوان ئەو دوو دادوەرەدا رویدا بانگهێشتكران، 

یاخود بە هاندانی شەخسی: موغیرەی كوڕی شوعبە، عەبدوڵاڵی كوڕی عومەر، 

عەبدوڵاڵی كوڕی زوبێر ئامادە ببوون، بەاڵم سەحابی گەورە سەعدی كوڕی ئەبی 

وەقاص، تاكە ئەندامی شورا، هێشتا لەگەڵ عەلی لە ژیاندا مابوون، بەاڵم ئامادەی 

كۆبوونەوەكە نەبوو، هەروەها پێدەچێت موعاویە هەندێك لە قوڕەیشیە دیارو 

هیچ  خاوەنی  ئەوانە  بەاڵم  كردبێت،  بانگهێشت  كۆبوونەوەكە  بۆ  ناودارەكانی 

رابردوویەكی ئیسالمی نەبوون. 

گفتوگۆ و قسەكردن لەسەر ئایندەی كۆمەڵگەی ئیسالمی دەستیپێكرد، كە بە هەموو 

قورسایی خۆیەوە هاتبوو بۆ پشتیوانیكردنی ئەو روداوە ئاشتەواییە گرنگە لە نێوان 

ئوممەتدا، بۆ ئەوەی شێوازێكی ئاشكرای هەبێت. لە راستیدا لەو كۆبوونەوەیەدا 

بەاڵم قورەیشی  )موغیرە(یە،  ئەویش  بوو،  ئامادە  راستەقینە  یەك سەحابی  تەنیا 

نەبوو، بەڵكو كەسێكی گوماناویش بوو. بەاڵم پیاوی لەخواترس عەبدوڵاڵی كوڕی 

تایبەتی  بە  خەتابە،  كوڕی  عومەری  كوڕی  چونكە  بوو،  دیار  كەسێكی  عومەر، 

كەسایەتیەكی گرنگ بوو، چونكە لەڕووی تەمەنەوە، گەورەترین نوێنەرانی نەوەی 
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دەكرێت  لەم چوارچێوەیەدا  تەنانەت  بوو،  ئەسحابەكان  كوڕانی  نەوەی  دووەم، 

لە ریزی ئەسحابەكاندا پۆلێنبكرێت، چونكە لە تەمەنی هەرزەكاریدا پێغەمبەری 

خوای ناسیوە، بەاڵم موعتەزیلە – بێالیەنەكانی تر، لە نێوانیشیاندا هاوڕێ كۆنەكانی 

عوسامن، وەك محەمەدی كوڕی سەلەمە، زەیدی كوڕی سابیت، ئوسامەی كوڕی 

زەید، ئەوانیش ئامادەی كۆبوونەوەكە نەبوون. هیچ وشەیەك دەربارەی ئەو ژمارە 

كەمەی زیندوان لە ریزی هاوەاڵنی ئەنسار نەوتراوە، چونكە پەیڕەوی مێژوویی 

لە سەردەمی )ئەبوبەكر(وە ئەوانی لە ناوەندی بڕیارە سیاسییەكان دوورخستەوە، 

لەبەرئەوەش بوو كە سەرجەمیان چوونە پاڵ عەلی. لەوانەیە موعاویە بە شەخسی 

ئامادەی كۆبوونەوەكە بووبێت، بەاڵم عەلی رازی نەبوو ئامادەیبێت، چونكە پێی 

باشرت بوو لە عێراق مبێنێتەوە. 

لە ئەزروح چی رویدا؟ ئەو سەرچاوە و گێڕانەوانەی كە زۆرتر كۆنن و راستگۆترن، 

بەڵكو  مەبەستدار،  چۆنێتیەكی  بە  نەك  دەكەنەوە،  كەم  روداوە  ئەو  گرنگی  لە 

بە  پەیوەندیدار  كاریگەرو  پیاوانی  وتەی  بە  بەستووە  پشتیان  لەبەرئەوەی 

زیاتر  لەوەش  رێكنەكەوتن.  و  كۆبوونەوە  دادوەرەكە  دوو  دەوترێت  روداوەكە: 

بەناو  زیاتر  هەرچەندێك  دابرنێت.  راست  بە  دەكرێت  كە  شتێكە  تەنیا  ئەمە 

روداوەكانی مێژوودا شۆڕ بینەوە، ئەوەندە لە شایەتحاڵەكان دوور دەكەوینەوە، 

متامنە  و  باوەڕ  جێی  كەمرت  بەاڵم  وردەكارییە،  پڕی  و  زۆر  گێڕانەوەكان  چونكە 

پێكردنن. دەكرێت لە كاتی پێویستدا پشت بەوە ببەسرتێت كە )الشعبي( بۆمانی 

دەگێڕێتەوە سەبارەت بە روداوی كۆنی سەدەی یەكەم، كە ئەبو مەخنەف شایەتی 

نێوان هەردوو دادوەرەكەی  بۆ دەدات. داوەریكردن بەرگی گفتوگۆو مشتومڕی 

بەرجەستەكراو  یەكەمی  مەسەلەی  پۆشیوە.  ئامادەبوو  جەماوەری  لەبەردەم 

دەربارەی زانینی ئەوەی كە ئایا عوسامن وەك ستەملێكراوێك كوژراوە. نوێنەری 

باسی  )الشعبي(  گێڕانەوەكەی  بوو.  رازی  بابەتە  ئەو  لەسەر  موسا  ئەبو  عەلی 

ناوی  عاس  كوڕی  عەمرو  دەپاڵێورێت؟  خەالفەت  بۆ  كێ   دەكات:  تر  خاڵێكی 
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موعاویە دەڵێت، چونكە خزمی نزیكی عوسامنە و داوای خوێنیكردووە، هەروەها 

لەبەرئەوەی سەر بە بنەماڵەیەكی شەرەفمەندی قوڕەیشە، پیاوێكی سیاسی ژیر و 

سەحابی و زاوای پێغەمبەری خودایە. 

وەاڵمی ئەبو موسا بە رەتكردنەوەی داواكە بەپێی عەقڵێكی ساغبوو. ئەبو موسا 

بەڵكو  ناكرێت،  كۆمەاڵیەتی  شەرەفمەندێتی  بەپێی  خەلیفە  »هەڵبژاردنی  وتی: 

بەپێی رادەی فەزڵ و خوداپەرستیە، من دەسەاڵت نادەمە دەست موعاویە و پشت 

لە كۆچبەرە پێشینەكان بكەن، بەاڵم ئەگەر بتەوێت ناوی عومەری كوڕی خەتامبان 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  بۆ  ئاماژەی  و  وت  ئەمەی  موسا  ئەبو  بكەرەوە«.  زیندوو  بۆ 

عومەر كرد، ئەو كەسەی كە بەشداری لە فیتنەدا نەكرد، لە هۆڵی كۆبوونەوەكە 

ئامادە ببوو. لێرەدا گێڕانەوەكەی )الشعبي( دەوەستێت، وەكئەوەی بەشێكی لێ 

بڕدرابێت، بەاڵم بەراوردكاری و لێكۆڵینەوەی زۆر هەیە، كە رێگە بە تەواوكردنی 

كوڕی  عەبدوڵاڵ  پااڵوتنی  عاس  كوڕی  »عەمرو  بەمشێوەیە:  دەدات،  چیرۆكەكە 

عومەری رەتكردەوە و ناوی كوڕەكەی خۆی، عەبدوڵاڵی كوڕی عەمروی پێشكەش 

پیاوە بەڕاستی لەخوا  كرد، بەاڵم ئەبو موسا خۆپااڵوتنی رەتكردەوە، چونكە ئەو 

عومەر  ئینب  پێشنیاری  دووبارە  بۆیە  تێوەگال،  فیتنە  لە  باوكیەوە  لەالیەن  ترسە، 

توانایە.  كەم  ئەوەی  بەهۆی  رەتیدەكاتەوە،  سەرلەنوێ   عەمرو  بەاڵم  دەكات، 

دەبێت،  توڕە  موساش  ئەبو  و  موعاویە  بۆالی  دەگەڕێتەوە  عەمرو  سەرئەنجام 

پاشان هەردوو دادوەر جنێوو قسەی برینداركەر بەرامبەر یەكرتی بەكاردەهێنن و 

كۆبوونەوە و گفتوگۆكە لە كەشێكی ئاڵۆزدا كۆتاییپێدێت و ئەبو موسا بۆ مەككە 

بوو؟،  توڕە  عەلی  بۆچی  نەبێتەوە.  عەلی  توڕەیی  رووبەڕووی  تاوەكو  هەڵدێت، 

و  سیفەت  و  پشتگوێیخست  داوەریكردنەكە،  بەڕێوەچوونی  درێژایی  بە  چونكە 

دەسەاڵتەكانی فەرامۆشكرد. 

لە میانی بەرەنگاربوونەوەی عەمری كوڕی ئەلعاص، كە لە پااڵوتنی موعاویە هیچ 

نەوەستا، لەوالشەوە نوێنەری عێراقییەكان و نوێنەری عەلی، ئەبو موسا لە پرۆسەكە 
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عومەر،  ئەبو  كوری  عەبدوڵاڵی  پااڵوتنی  لەسەر  دەكرد،  پێداگری  و  دانەدەبڕا 

ببوو،  بەرجەستە  تێیدا  فیتنە  لە  نەفرەتكردن  و  بێالیەنی  لە  پارێزگاری  لەوەشدا 

لەپاڵ خۆگونجاندنی لەگەڵ لۆژیكی تایبەت بە خۆی، بەو شێوەیەش بە تەواوەتی 

رەتكردنەوەی  لەسەر  بەهێزی  پێداگریكردنی  لەگەڵ  ونكرد،  عەلی  كاریگەری 

موعاویە، هەروەها پێدەچێت ئەبو موسا پێشنیاری ئەوەی كردبێت، كە هەڵبژاردنی 

ئیسالم  ئوممەتی  هەوڵیدا  ئەنقەست  بە  ئەوەی  دوای  پێشنیاركردبێت،  شورا  بۆ 

ناكۆكیەكە  ئەوەش هەیە  ئەگەری  كۆبكاتەوە.  عومەر  كوڕی  لەسەر هەڵبژاردنی 

لەو كاتەدا بەهۆی پێداگریكردنی عەمری كوڕی عاس لەسەر خۆپااڵوتنی معاویە 

بۆ پۆستی خەلیفە بووبێت، لێرەوە توڕەبوونی ئەبو موسا سەریهەڵدا، كە بە دوای 

و  دووبەرەكی  و  فیتنە  تێپەڕاندنی  بۆ  چارەسەرێك  واتا  دەگەڕا،  دەریچەیەكدا 

و  خراپ  هەڵسوكەوتێكی  بە  عەمرو  رەفتاری  لەمەشدا  هاوشێوەكانیان،  هەموو 

ناپاك دەزانی. پێدەچێت لەو ساتەدا داوەریكردن بەو فۆڕمە بەڕێوە چووبێت، بەاڵم 

ئەمادەنەبوونی عەلی لە كێبڕكێكردن لەسەر خەالفەت، لە دیدی مێژووی قۆناغی 

لە  دواتر  كە  لێكدەدرێتەوە،  ئابڕوچوونێك  داهاتووی الیەنگری شیعەكاندا، وەك 

روانگەی خودی عەلییەوە قبوڵكردنی قورسبوو، سەرەڕای ئەوەی هەڵوێستی ئەبو 

موسا لەو بابەتەدا چاوەڕوانكراو بوو. لێرەوە دەكرێت شیكردنەوە بۆ چیرۆكێكی 

دانراو بكرێت، بەاڵم ئەو چیرۆكە گەیشتە ئاستی هەواڵێكی باو، كە تا ئەمڕۆژەی 

ئێستاشامن، بەكۆی دەنگ پەسەند كراوە، بەو پێیەش بە سەركەوتوویی نەوە لە 

دوای نەوە قۆناغەكانی بڕیوە. ئەم چیرۆكە چیامن پێدەڵێت؟ 

موسای  ئەبو  زیرەكانە  شێوەیەكی  بە  عاس  ك��وڕی  عەمروی  دەڵێت:  پێامن 

هەڵخەڵەتاند. عەمرو پالنێكی داڕشتبوو، ئامانجی ئەوە بوو، رێگەبدات هەمیشە 

رێز  ئەو  پاساوەی  بەو  بكات،  قسەكردن  بە  دەست  خۆیەوە  لەپێش  موسا  ئەبو 

بۆ تەمەن و پێشینەیی لە بوون بە هاوەڵی پێغەمبەر دادەنێت. پاشئەوەی ناوی 

بەرامبەردا  لە  پێشنیاركران  عەمرو  كوڕی  عەبدوڵاڵی  عومەرو  كوڕی  عەبدوڵاڵی 
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بۆ  بیرۆكەیەكی  موسا  ئەبو  بەاڵم  رەتكردەوە،  یەكرتییان  پاڵێوراوی  هەریەكەیان 

موعاویە( و  )عەلی  پیاوەكە  هەردوو  دورخستنەوەی  لە  بوو  بریتی  كە  هات 

عەمرو  موسڵامناندا.  لەناو  شورا  بنەمای  بۆ  خەالفەت  پرسی  گەڕاندنەوەی  و 

یەكسەر ئەو بیرۆكەیەی قبووڵكرد و وەك عادەتی خۆی رێگەی بە ئەبو موسادا، 

عەلی  دورخستنەوەی  موسا  ئەبو  پاشان  بكات،  قسەكردن  بە  دەست  پێشخۆی 

هەستایە  عاس  كوڕی  عەمروی  كاتەدا  لەو  راگەیاند.  كێبڕكێكە  لە  موعاویەی  و 

پیاوە هاوڕێكەی دوورخستەوە، منیش وەك  ئەم  لێبوو  سەرپێ و وتی: »گوێتان 

ئەو شوێنگرەوەی  دەكەم، چونكە  موعاویە جێگیر  ناوی  و  دوریدەخەمەوە  ئەو 

عوسامنەو داوای خوێنەكەی دەكات و زیاتر لە خەڵك بۆ ئەو پێگەیە شیاوە«. لەو 

كاتەدا نەفرین و جنێوو قسەی توندی ئاڕاستەكرا، ئەو فێڵەی عەمرو لە مێژووی 

بسڕێتەوە،  ناكرێت  ناوچاوانیەوە  بە  ناوبانگی دەركرد، چونكە مۆرێكە  ئیسالمدا 

بەاڵم دانرناوە بە كاریگەرێتی ئەو رووداوە لەسەر مێژووی ئیسالم لە داهاتوودا. 

مێژوونوسە كۆنەكان، لەوانە ئەبو مەخنەف دەگێڕنەوە: لەو ساتەوەختەوە خەڵكی 

لە  تریش  مێژوونوسەكانی  دەزانی62.  شیاوتر  بە  خەالفەت  بۆ  موعاویەیان  شام 

داهاتوودا دانیان بەوەدا ناوە، كە لەو ساتەوەختە یەكالییكەرەوە، ئیرت ئاڕاستەی 

عەلی  مەسەلەی  كە  كاتێكدا  لە  بووە،  موعاویەدا  بەرژەوەندی  لە  روداوەك��ان 

جگە لە پاشەكشەكردن و كاڵبوونەوە، هیچی تری لێ  سەوز نەبوو. ئایا نەدەبوو 

رووبەڕووی دۆخەكە ببێتەوە، لەبەرئەوەی كە لە كۆبوونەوەیاندا لەالیەن هەردوو 

داوەرەكەوە دوورخرایەوە، لە كاتێكدا بەڵێنی دابوو رێز لە حوكمەكەیان بگرێت و 

پێوەی پابەند بێت، بەاڵم موعاویە النیكەم لەالیەن یەكێك لە دادوەرەكانەوە دانرا؟ 

وەلحاڵ هەرچەندە ئەم روداوە بەناوبانگە بە شێوەیەكی رێژەیی، تەنها پشتی بە 

62- الطربی، بەشی5، الپەڕە 71. صفین، الپەڕە 546. انساب، بەشی 1 و 3، الپەڕە 341: بۆ ڤاكیا ڤالكیری 
تیۆرەكەی خۆی دەربارەی ئامادەبووانی كۆنگرەی داوەریكردن و الدانی عەلی لە كۆبوونەوەی ئەزروح 
زایینیەوە خەالفەتی  نیسانی 658ی  القعدە 37ی كۆچی/  مانگی ذی  لە  موعاویە  دەڵێت  بسەملێنێت، 

پێسپێردراوە، بەاڵم لەمەدا پشتی بە گێڕانەوەیەك بەستووە كە بنەمایەكی درووستی نییە.
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گێڕانەوەیەكی دابڕاو و درەنگوەخت بەستووە، بەاڵم بە شێوەیەكی دەستەجەمعی 

ئامانجە  ئەوەی  بووە63.  خەڵك  زمانی  لەسەر  نزیكەیی  بە  ئیسالمدا،  مێژووی  لە 

لەسەر گۆڕەپانی روداوەكە، ئەوەیە كە ئەبو موسا بە كردەوە عەلی لە پرۆسەكە 

بەسەرهاتەكەدا  لە  عەمرو  ماكیاڤیلییانەی  وێنای  هۆیەشەوە  بەو  دوورخستەوە، 

قەبە دەركەوت، لە الیەكی تریشەوە بیرۆكەی بەرزكردنەوەی وێنەكانی قورئان لە 

شەڕی )صفین(دا كە رووبەڕووی كرایەوە، فێڵێكیرت بوو.  

بە  داوەریكردنە  روداوی  ئەم  دەكرێت  ئایا  پێیوایە،  )المنس(  هەروەك  بەاڵم 

لەوجۆرە،  ئاشكرای  فێڵێكی  كە  ئەوەی  پاساوی  بە  پووچەڵبكرێتەوە،  تەواوەتی 

دەرئەنجامێكی  ببێتە  و  بشكێتەوە  )عەمرو(دا  داڕێژەرەكەی  بەسەر  دەكرێت 

تایبەتی و لەالی ئەوانەی كە  خراپ لە دژی موعاویە؟ بەڵێ  بێگومان لە ئاستی 

ئاگادارن، نەك لە ئاستی تێكڕای جەماوەری بەرفراوان و گشتیدا، كە پێش هەموو 

شتێك بۆ ئەنجامە بەرجەستەكراوەكان حەماسیان هەبوو. شتێكی مومكین بوو بۆ 

عەقڵیەتی گشتی، یان عەقڵیەتی گشتی دیاریكراو لەو سەردەمەدا چەپڵە لێبدەن 

بۆ پیالن و داوێك، كە بەو جۆرە سەركەوتوانەیە داڕێژرا. 

و  فێڵ  دەكات،  تەنگەتاومان  بەسەرهاتەدا  ئەو  قبوڵكردنی  بواری  لە  ئەوەی 

تەڵەكەبازی نییە، بەقەدەر تەنگەتاوبوومنان بەو وێنا بازاڕییەی، كە تەواو لەگەڵیدا 

گونجاوە و رابردووی مێژوویی لەسەر عەمرو، پاشان لەسەر موعاویە تۆماریكردووە. 

زۆرەوە  متامنەیەكی  بە  داهاتووی  خواستەكانی  و  ویست  نەیدەتوانی  موعاویە 

گێڕانەوەی  كە  بچوونایە،  بەڕێوە  چۆنێتیە  بەو  روداوەكان  ئەگەر  بنێت،  بونیات 

لە  كۆبوونەوەكە  ناوەڕۆكی  و  دەكات  لێوە  باسی  كە  بەسەرهاتە  كالسیكییانەی 

63- سەبارەت بە گێڕانەوەكەی )الشعبي( یان )الزهري(، ئەگەر وایدابنێین ئەم سەرگوزشتە بەناوبانگە 
ناپەسەند و هەڵبسرتاوە، بەاڵم پێویستە دان بەوەدا بنێین كە موعاویە ناكرێت لە ساڵی 38ی كۆچیدا 
خەالفەتی رادەستكرابێت. لە شوێنێكی تریشدا )الطربی( لە بەشی5، الپەڕە 161دا بە تەواوەتی ئاماژەی 
پێدەكات كە موعاویە لە )ئیلیا(ی فەلەستین تەنها لە ساڵی 40ی كۆچیدا، لەپێش كوژرانی عەلی یان 

لەدوای كوژرانی، خەالفەتی پێسپێردراوە.
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هەموو جدییەتێك بەدەردەكات. دەكرێت رەهەندێكی تر سەبارەت بە سەرگوزشتە 

قرتاوەكەی )الشعبي(دا لە ئەندێشەی خۆماندا وێنا بكەین، نەك ئەو سیناریۆیەی 

دەكرێت  بۆیكراوە.  دەرهێنانەی  ئەو  هەموو  بەبێ   بەاڵم  كرد،  لێوە  باسامن  كە 

بڵێین هەردوو داوەر لە دوای ئەوەی كۆتاییان بە ناكۆكییان هێنا، بۆئەوەی كۆتایی 

بەو مشتومڕە بهێنن، گەیشتوونەتە دەركردنی چەند حوكمێكی جودا لە یەكرتی. 

ئەبو موسای دڵسۆز بۆ بێالیەنیەكەی و خوازیار بۆ تێپەڕاندنی فیتنە، پێدەچێت 

دوورخستنەوەی عەلی و موعاویەی پێكەوە راگەیاندبێت، واتە پووچەڵكردنەوەی 

خواستەكانیان و جێهێشتنی خەالفەت بۆ حوكمی شورا، بەاڵم عەمروی پالنداڕێژەر 

دوور  عەلی  الیخۆیەوە  ئەویش  پێدەچێت  موعاویە،  خواستەكانی  و  ویست  بۆ 

خستبێتەوە »هەروەك چۆن ئەبو موسا ئەوی دوورخستەوە« و موعاویەی لەناو 

چوارچێوەكەدا هێشتەوە و مافی ئەوی بۆ وەرگرتنی خەالفەت جێگیر كرد. 

ئەو  شێوەیە،  لەو  داوەریكردنێكی  رێكخستنەوەی  دووبارە  بۆ  هاندەرە  ئەوەی 

تێڕوانینەیە كە شایەتحاڵە هاوسەردەمەكان جێیانهێشتووە، لەپێش هەمووشیانەوە، 

گەواهیدانی خودی عەلی، كە لەو كاتەی داوەریكردنەكەی رەتكردەوە، نە پشتی 

بەڵكو  بەس،  پرۆسەكەدا  لە  شەكڵی  كەموكورتیەكی  هیچ  بە  نە  فێڵكردن،  بە 

كە  ئەوەیە  مەبەستامن  دەنا،  هەنگاوی  بابەتەكان  ترۆپكی  بەرەو  راستەوخۆ 

كارییان  قورئان  بەگوێرەی  و  نیشاندا  نێوانیان  ناكۆكییەكانی  داوەرەكە،  هەردوو 

لە  و  بەردەوامی  بە  لە سەرچاوەكامناندا  قورسە  ئەوەشەوە،  لە سەرووی  نەكرد. 

زۆرێك بۆنەدا، تەئكید لەوە بكەینەوە، كە داوەرەكەی عەلی دوورخستەوە، بەاڵم 

داوەرەكەی تر موعاویەی جێگیر كرد. 

و  بكەن  پێوە  پەیوەندی  كرد،  بەرسییەكان  لە  داوای  موعاویە  كاتێك  دواییدا  لە 

ئەلعاص  كوڕی  عەمرو  حوكمەكەی  كە  ئەوەیلێكردن،  داوای  هاوپەیامنی،  ببنە 

لە  رایگشتی  ناوەندی  لە  بەشێك  بەاڵم  بكەن،  جێبەجێ   خۆیدا  بەرژەوەندی  لە 

خەواریجەكان،  لێبكەن:  پارێزگاری  نەیانتوانی  گومانێكەوە،  هەموو  سەرووی 
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ئەلخریت و هاوەڵەكانی، خەڵكی شام و الیەنگرانی عوسامنی، پێشدەچێت خودی 

دەنگی  موعاویە  كە  ئەوەیە،  هۆكارەكەشی  تاقمبووبن،  هەمان  لە  عێراقییەكان 

خەڵكی بەدەستهێنا، بەاڵم عەلی هیچ هێزی بەدەست نەهێنا، بەو پێیەش بیرۆكەی 

بەدەستهێنانی دەستكەوتێكی زیادە لەالیەن موعاویەوە، شتێكی بەرجەستەبوو. 

و ساختەكاریە  لەو جۆرە سەرەتایی  كە هاوكێشەیەكی  بوو،  لەوەدا  فێڵكردنەكە 

كۆبوونەوەكەیاندا  لە  قورئان  حوكمی  لەبەرئەوەی  ئەوەش  سەرباری  بەكارهێرنا. 

بوونی نەبوو، هەروەك عەلی نكۆڵی لەوە كرد، بابەتێك نییە جێگەی سەرسوڕمامنان 

بێت، چونكە نەزمی سەردەمەكە بە هەموو رەهەندەكانیەوە، سەبارەت بە قورئان، 

ئایەتێكی  هەمیشە  نەبوو:  تریان  شتێكی  حەرفی  دابەشبووی  دیدێكی  لە  جگە 

كە  بڵێین  دەمێنێتەوە  هەڵوێستێك.  پاساوهێنانەوەی  بۆ  دەهێرنایەوە  قورئان 

داوەریكردنەكە وزەو توانای ئەم ئوممەتە نیشاندەدات، كە هێشتا لەو سەردەمەدا 

ئەنرتۆپۆلۆژیا،  كەلتور-  شاراوەكانی  دیوە  هەموو  بەرجەستەكردنی  بۆ  بوو  الو 

سیاسی و ئایینیەكە بۆئەوەی كرۆك و عەقڵی خۆی لە سیاسەت و جەنگدا ئاڕاستە 

بكات.

هاتن  كە  كۆمەڵ  تاكە  بكەین.  رشۆڤە  بابەتەكان  زیاتر  نزیكەوە  لە  بێین  با 

كۆمەڵی  لە  بوون  بریتی  وەرگرت،  بە شێوەیەكی جدی  داوەریكردنیان  بیرۆكەی 

قورئانخوێنەكان، كە دواتر بوونە خەواریجەكان، چونكە ئەوان زیاتر بارگاوی ببوون 

بە ئایدۆلۆژیاو لە فیتنەدا هەر لە سەرەتاوە زیاتر لە رووی ئایینیەوە پابەندبوون. 

ئەو كۆمەڵە نەیاندەتوانی قبووڵی دیالۆگێكی شەرعی بكەن، دەربارەی كوشتنی 

رەگ  لە  كارەكانیان  هەموو  لە  گومانكردن  بە  بەرامبەرە  ئەوە  چونكە  عوسامن، 

خەڵكی  جەماوەری  و  عەلی  لەگەڵ  دابڕان  سەرهەڵدانی  دوای  لە  ریشەوە،  و 

لێرەوە  الوەكی،  شتێكی  بووە  خەڵكەوە  هەموو  بەالی  مەسەلەكە  ئیرت  عێراق، 

عوسامن  كوژرانی  دەربارەی  داوەرەكە  هەردوو  حوكمی  پەلەكڕوزەی  شێوازی 

هیچ  كۆتاییپێهات.  شتێك  هەموو  و  كوژرا  ستەملێكراوانە  عوسامن  بەدەركەوت: 
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عەلی  تایبەتیش  بە  بەرپرسیارێتییەكاندا،  دوای  بە  گەڕان  بۆ  نەنرا  هەنگاوێك 

پێش  لە  شام  خەڵكی  و  موعاویە  زاری  لەسەر  پێشرت  هەروەك  نەكرا،  تۆمەتبار 

روودانی شەڕی )صفین( دووپاتدەكرایەوە. هەر زوو كۆبوونەوەكە بووە خەڵوەتی 

نێوان هەردوو داوەر، بۆ ئەوەی ناوی خەلیفەی داهاتوو پێشنیار بكەن. ئەوە چ 

شتێكە كە پاساوی گۆڕانكارییەكی لەم جۆرە دەداتەوە؟ لە بەڵگەنامەی سەرەكیدا 

ئەنجومەنی  داوەرەك��ان  چونكە  بكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  نییە  تیادا  شتێكی  هیچ 

شورا نەبوون. هەرچەندە ئەم بابەتە گەورەیە كە ناتوانرێت پشتگوێبخرێت و لە 

بەڵگەنامەی داوەریكردنەكەدا باسكراوە، ئەویش بریتییە لە قبوڵكردنی سڕینەوەی 

موعاویە،  لەگەڵ  وایكرد  ئەمەش  عەلییەوە،  لەالیەن  باوەڕداران  ئەمیری  نازناوی 

داوەردا،  هەردوو  دیدگای  لە  كەواتا  بێت،  یەكسان  دیكەدا  كەسێكی  هەر  یان 

هەست بە بوونی بۆشایی لە دەسەاڵتی خەالفەتدا دەكرا و پێشیان وابوو ئەركیانە 

بێئاكام  لێكۆڵینەوەیەكی  كارە  ئەو  بەاڵم  بكەن.  پڕكردنەوەی  بۆ  كار  تایبەتی  بە 

بوو، هیچ شتێكی زیاد نەكرد، چونكە لەالیەك عەلی و خەڵكی عێراق هەبوون، 

لەالكەی تریشەوە موعاویە و خەڵكی شام هەبوون، واتە دوو هێز بوونیان هەبوو، 

كە هەر یەكێكیان سەرۆكی دانپێدانراوی خۆی هەبوو. ئەوە دۆخێك بوو نەدەكرا 

بە ئاسانی تێپەرنێرێت. داوەریكردن كارێكی شكڵی رووتبوو، چونكە هەڵدەستا بە 

پاساو هێنانەوە بۆ وەستاندنی شەڕەكان و پتەوكردنی یەكێتی پێكهاتەیی و یاسایی 

ئوممەتی ئیسالم. 

لەبەر ئەوەی لەسەر پرۆسەی داوەریكردن، پێویستبوو هەندێك سودی سایكۆلۆژی 

موعاویەدا  بەرژەوەندی  لە  ئەوە  دواجار  پێشكەشبكات، هەرچەندە  )دەروونی( 

چۆنێتی  كرابوو.  بۆ  بەرنامەڕێژی  سەرەتاوە  لە  هەر  بابەتە  ئەم  بەاڵم  شكایەوە، 

بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەكان ئەم سودەمان پیشاندەدات: 

یەكەم: كاتێك پرسی پااڵوتنی موعاویە بۆ خەالفەت لەسەر زاری عەمرو بە روونی 

و لەپێش گەواهیدەران پێشنیاز كرا. 
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بەاڵم  بكرایا،  عەلی  نوێنەرایەتی  پرۆسەیەدا  لەو  دەبوو  ئەوەی  لەبەر  دووەم: 

لە  ناوی  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  و  كرد  مافەكانی  لە  چاوپۆشی  تەواوەتی  بە 

لیستەكەیدا سڕییەوە. ئەو دەرئەنجامە شتێكی چاوەڕوانكراو بوو، بەاڵم لێرەشدا 

كاریگەرێتی سایكۆلۆژی بەالی عەلیەوە، نەدەكرا ئەنجامی باشی هەبێت، چونكە 

كارە سەرەكیەكە لە دیدی عەلی ئەوە بوو، كە لەالیەن الیەنگرانیەوە وەك ئەمیری 

باوەڕداران مبێنێتەوە و دانی پێدا برنێت، واتە لەالیەن عێراقییەكان و كوفییەكانەوە 

پێش هەمووان، لەوەشدا هەتا مردنی سەركەوتوو بوو. راستە كە ئەو بە بەردەوامی 

بۆ  گوێ   و  نەدەكرا  فەرمانەكانی  تاعەتی  خۆیدا،  دەسەاڵتی  پێگەو  سنوری  لە 

قسەكانی نەدەگیرا، بەاڵم ئەوە بۆ چەند هۆكارێكی دیكە دەگەڕایەوە، زیاتر لە 

بەرجەستە.  بەرئەنجامێكی  نەبوونی  و  داوەریكردن  پرۆسەی  بە  پەیوەستبوونی 

سەرەڕای ئەوەش، عەلی هەر زوو سەركۆنەی ئەنجامەكەی كردو رەتیكردەوە، لە 

دوای خۆیشی كۆمەڵی خەڵكی كوفەش رەتیانكردەوە، بە تایبەتی ئەو كوفییانەی 

كە پێشرت )ئەبو موسا(یان بەسەریدا سەپاند، بەاڵم لە كۆتاییدا هەستیان بەوە كرد، 

كە مافەكانی پاڵێوراوەكەیان و سەركردەكەیانی لەبەرچاو نەگرت. ئێستا لە دوای 

كاتێك  هەر  لە  زیاتر  داوەریكردن،  پرۆسەی  گاڵتەجاڕی  و  دەرەكی  دابەشبوونی 

پێشوو پشتیوانیان لێكرد. كاتێكیش لەوەدا شكستیهێنا، كە نەیتوانی ببێتە خەلیفەی 

هەموو موسڵامنان، جگە لە شكستخواردن هیچ رێگەیەكی تر لەبەردەمدا نەبوو، 

بەڵكو تەنها بووە خەلیفەی كوفییەكان، لە بەرامبەر خەلیفەی بەرەی دووەم، واتا 

خەلیفەی شام و خەڵكی شام )موعاویە(. 
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نەهرەوان و بە كۆمەڵكوشتنی 
خەواریج
ئایدۆلۆژیای خەواریجە سەرەتاییەكان

لەو كاتەوەی عەلی سوربوونی خۆی لەسەر جێبەجێكردنی پرۆسەی داوەریكردن 

الیەنگرانی  نیشاندا،  ئەنجامەكانی  لەسەر  پێشوەخت  بەبێ  هەبوونی حوكمێكی 

داوەریكردن ئاڕاستەی جیابوونەوە و دابەشبوونیان هەڵبژارد و بوونە )خەواریج(، 
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لە كوفە،  بەتایبەت  مانا راستەقینە و مەجازیەكەی.  بە  ڕێباز  لە  واتە دەرچووان 

و  كێشە  باڵوكردنەوەی  و  بارودۆخ  ئاڵۆزكردنی  لە  كۆچكردنیان  لەپێش  تەنانەت 

ئاژاوە نەدەوەستان، لەناو مزگەوتی گەورە و لەبەردەم خودی عەلی دروشمەكەیان 

بۆئەوەی  بخەنە سەر خەلیفە،  گوشار  بە هەمان چۆنێتیش هەوڵیاندا  دەوتەوە. 

دەستبەرداری بیرۆكەكەی ببێت، ئەوەش لە رێگەی ناردنی چەند شاندێكی بچوك 

بچوك، كە هەندێك لە ناودارترین سەركردەكانیانی تێدا بوو، وەك حەرقوص بن 

نەدەكرد  ئارەزووی  بەاڵم  بوو،  بەردەوام  خۆی  هەڵوێستی  لەسەر  عەلی  زوهێر. 

لە  جیانەبۆوە  بەشێكی  ببنە  دەیانتوانی  خەواریج  هەرچەندە  رووبدات.  دابڕان 

ئوممەت و بەخشین و یامەتی خۆیان وەردەگرت، تەنانەت ئەگەر بە دەنگێكی 

بەرز و بەهێزیش ناكۆكی و ناچونییەكی، بەاڵم ئەگەر لەو كاتەدا هەستانایە بە 

جیابوونەوە و دابەشبوون، بۆی دەكرا شەڕییان لەگەڵدا بكات. 

شەڕ  لە  و  بوون  كوفە  خەڵكی  پیاوانە  ئەو  كە  بچێت،  لەیاد  ئەوەشامن  نابێت 

الیەنگری  توندی  بە  بەاڵم  ب��وون،  عەلی  رمی  سەری  )صفین(دا  و  )الجمل( 

كەسایەتی عەلی نەبوون بە مانای دڵسۆزی و وەال و، بەڵكو بزوێنەری راستەقینە 

پشودرێژیی  و  ئارامی  بەوپەڕی  بۆیە  ب��وون،  ملمالنێكانی  و  شەڕ  بابەتی  و 

لەگەڵیاندا مامەڵەی دەكرد، بەاڵم هەموو ئەمانە هەرگیز نەبوونە رێگر لەبەردەم 

تەقینەوەی ئەو ملمالنێیەدا، كە هەمیشە خەفەكراو و دواخراو بوو، بە جۆرێك 

كە بە روبەڕوبوونەوەیەكی سەربازی و قڕكردنی نیمچە تەواوەتی خەواریجەكان 

لە  كە  واب��وو،  لەوجۆرە  بزوتنەوەیەكی  رسوشتی  كۆتاییپێهات.  نەهرەوان  لە 

بە  بوو  پەیوەندیدار  بابەتە  چونكە  بوو،  كەللەڕەق  و  سەرسەخت  قواڵییەكانیدا 

پرسی خوێندنەوەیەكی دیاریكراو بۆ ئیسالم، كە تا ئەوپەڕی رادەی هەڵرناو بوو. 

چۆن  وەك  لێیدەرچوون،  ئاستەی  ئەو  تا  قوڵبوونەوە  ئاییندا  لە  ئەوەندە  ئەوان 

تیر لە كەوان دەردەچێت، هەروەها نەیارەكانیان ئەوانەی كە ناوی )املارقة(یان 

بە  دینییان  رۆچوونی  زۆر  دەڵێن:  بارەیانەوە  لە  مەبەست  بە  دەدەن،  بەسەردا 



فیتنە 366

تێناگەن، بەڵكو بەناو  ئاڕاستەیان دەكات، كە لە كۆتاییدا لە هیچ شتێك  جۆرێك 

ئیسالمدا گوزەر دەكەن، بێئەوەی هیچی لێوەربگرن. 

ومتان خەواریجەكان، قورئانخوێنانی پێشوو، بە تەواوەتی كەوتبوونە ژێر كاریگەری 

قورئان، چونكە تاكە مەرجەعییان بوو. ئەوان پێیانوابوو كە رابردووی كارەكانی ئەبو 

بەكر و عومەر پاك و بێگەردە، چونكە هەردووكیان رێزییان لە قورئان دەگرت، 

بەاڵم پێویستە سەركۆنەی ئەو ماوەیەش بكرێت، كە تێیدا و لە سەردەمی عوسامن 

پێشێلی قورئان كراوە، هەموو شەڕەكانی تریشییان دەچووە چوارچێوەی هەمان 

و  كردبێت  عوسامنیان  كوشتنی  بانگەشەی  خەواریجەكان  پێدەچێت  لۆژیكەوە. 

هاتبێت،  یەكدا  بەدوای  و  ریزبەند  زنجیرە  بە  كاردانەوەیەكی  فیتنەكەش،  كۆی 

بۆیە دەبێت سەرلەنوێ  دان بەوەدا برنێت، كە بنەمای ئایدۆلۆژی فیتنە بۆ خۆی 

باسی  قورئان  كە  دەكرد،  ئەوەیان  باسی  خەواریجەكان  بوو.  قورئانی  شۆڕشێكی 

شتێك  هەموو  قورئاندا  رۆشنایی  لەبەر  دەكرێت  بۆیە  كردووە،  شتێكی  هەموو 

باسی لێوە بكرێت و تاوتوێبكرێت، بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندارە بە سیاسەتەوە، 

واتە پەیوەندیدارە بە چارەنوسی »ئوممەتی محەمەد«ەوە. سیاسەت كاروبارێكی 

ئاینییە، چونكە راست و هەڵە، بیروباوەڕ، باوەڕهێنانی قووڵ و سەرسەختی و رەقیی 

دەگرێتەخۆ. لەبەرئەوە، ئەوان ناوی )ئەهلی حەق(یان لە خۆیان نا. خەواریجەكان 

لەالی هەمووان خەڵكانێكی خاوەن زوهد و خوداپەرستی ناودار بوون، بە راستی 

هەستەكانی خۆیان بۆ كاركردن تەرخانكردبوو، نەك بۆ پێشبینی كردن، لێرەشەوە 

پرۆسەی  خەواریجەكان  وایكرد  هۆكارێك  چ  دەركەوت.  پێگەیان  و  كاریگەرێتی 

داوەریكردن رەتبكەنەوە، ئەو بنەمایەی كە لە دیدی ئەواندا ببووە بیروباوەڕیان 

كە باوەڕداران راستەقینەكانی لە كۆی موسڵامنان جیادەكردەوە، واتە ئەوانەی كە 

بە هەڵگەڕاوەو بێباوەڕ دەدرانە قەڵەم؟ 

ئەو  كە  ب���اوەڕەوە،  ئەو  بچینە  دەك��ات  پێویست  كە  هەیە،  زۆری��ان  گومانی 

ئەنجامە بۆخۆی ناڕەزایەتییەك بوو لە دژی بە عەملانیكردنی سیاسەت، هەروەها 



367فیتنە

رەتكردنەوەی سیاسەتە وەك رێگەی دانوستان و پێكهاتن، یان رێككەوتنی نێوان 

خەڵك لە پێناو ئامانجێكی شیاودا. چارەنووسی ئوممەتی ئیسالم پێویستە تەنهاو 

تەنها لە دەستی خودادا بێت، واتا دەق، بەاڵم دەقێك كە بەهۆیەوە رێگەیان بە 

تاكە شیكەرەوە و لێكدەرەوەی قورئان. ئەمە هەرگیز مانای ئەوە  ببنە  خۆیاندا، 

ناگەیەنێت، كە خەواریج لەو بڕوایەدا بووبن، كە قورئان بەرجەستەكاری خودایە، 

چونكە زانستی ئاخاوتنی ئەوان لە دواییدا لە رێگەی گەشەكردنیەوە زۆر بە توندی 

ئەو بیرۆكەیە رەتدەكاتەوە، ئەمەش مانای وای نییە، كە خەواریجەكان گومانییان 

هەبووە لەسەر بنەمای ئیاممەت )پێشەوایەتیكردن(، واتە گومانكردن لە هەموو 

حكومەتێكی دروستكراوی مرۆڤ، النیكەم لەو قۆناغە سەرەتایەدا. خەواریجەكان 

هێشتا دەستیان بە تیۆرسێنی بیروباوەڕییان نەكردبوو، بەاڵم ئەو پەیڕەوەی كە لە 

بواری هەڵبژاردنی ئەمیرێكی تیابەت بە خۆیان دەرییاندەبڕی، وەك عەبدوڵاڵی 

عوسامن،  لەگەڵ  رابردوویان  هەڵسوكەوتی  هەروەها  ئەلراسبی،  وەهەبی  كوڕی 

پاشان لەگەل عەلیشدا بەهەمان شێوە، بە تەواوەتی نیشانیدەدات، كە دەسەاڵت 

دەسەاڵتێكی  مەرجێك  بە  بەاڵم  پێویستە،  دامەزراوەیەكی  ئەوان  تێڕوانینی  بە 

كراوە بێت، لەبەردەم هەموو پیاوێكی خوداناس و بە توانا، جگە لەوەش مەرجدار 

بێت بە بەڵێندانی لەسەر رێزگرتنی قورئان بەوپەڕی وردیەوە. عەبدوڵاڵی كوڕی 

خەلیفەیان  نازناوی  گوماندەكرێت  بەاڵم  بوو،  ئەوان  ئەمیرێكی  تەنها  وەهەب، 

گرانبوو،  بارێكی  مێژوویی  ریزبەندی  بەپێی  خەلیفە  پۆستی  چونكە  پێدابێت، 

بازنەی  لە  قورئان  دەرهێنانی  رێگەی  لە  دەیانەویست  دیاریكراوی  بە  ئەوانیش 

بە دەستبەسەرداگرتنی  نەدەنا  دانیان  ئەوان  بەهەرحاڵ  لێی دەربچن.  زەمەنیی، 

خەالفەت لەالیەن قوڕەیشەوە. ئەوە هۆكارێك بوو بۆ رەتكردنەوەی داوەریكردن 

بە  سەر  پیاوی  دوو  نێوان  لە  دانوستان  گەمەی  واتە  خەواریجەكانەوە،  لەالیەن 

قوڕەیش، دوور لەوان و لەسەروی  ئەوانیشەوە. 

عوسامن،  دژی  لە  شۆڕشكردن  رێگەی  لەسەر  هەنگاونانیان  یەكەم  لە  هەر 
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خزمایەتی  بەهۆی  ئەوان  راستە  هەبوو.  قوڕەیش  بۆ  ناحەزییان  خەواریجەكان  

كەسایەتی  بەهۆی  هەروەها  ئیسالمبوونی،  زوو  و  پێغەمبەر  لە  نزیكیەوە  و 

زاڵبوونی  بەهۆی  خەواریجەكان  بەاڵم  دا،  عەلی  بە  بەیعەتیان  چاكەخوازییەوە 

ئیسالم  مێژووی  لە  هەستكردنێكیان  ماناو  هەموو  بەسەریاندا،  قورئانیی  رۆحی 

ئیامم  بۆ  كوێرانەیان  گوێڕایەڵیەكی  هەموو  رەها  شێوەیەكی  بە  بۆیە  لەدەستدا، 

بووبێت، كەواتە  ئیمتیازەكانیش  ئەگەر خاوەنی هەموو  )پێشەوا( رەتدەكردەوە، 

ئەوان وەك یەك دژی شیعەی عەلی و شیعەی موعاویە بوون، كە هەردووكیان 

پاڵ  لە  بۆ پێشەوا بەرجەستە دەكات،  لە رووی گوێڕایەڵیكردن  لە دیدی ئەواندا 

چاوپۆشیكردن لە ناوەڕۆكی مەسەلەی حەق. 

شۆڕشگێڕانە  هەڵگەڕانەوەی  توندڕەوی  نوێنەرایەتی  قوڵی  بە  خەواریجەكان، 

تایبەتیەكەی،  دەكەن، بە پێچەوانەی زمانی مێژووی سەردەم، زمانی ئایین و یاسا 

واتا »قورئان«. ئەگەر بڵێین خودی بانگەوازی پێغەمبەرایەتی، شۆڕشی لە دورگەی 

دروستبوونی  سەرەتای  لە  هەر  لێرەدا  مەسەلەكە  بەاڵم  هەڵگیرساند،  عەرەبی 

بزوتنەوەی قورئانخوێنانەوە لە یەكێك لە رەهەندەكانییەوە، یان پەیوەندیدار بووە 

شۆڕش  هەڵگیرسانی  بە  یان  توندڕەوی،  و  هەڵچوون  بەرەو  وەرگرتنی  ئاڕاستە  بە 

لەناو شۆڕشدا. ئەو بزوتنەوەیە دەیخواست هەموو واتاكانی ئیسالم بۆ بەرژەوەندی 

خۆی قۆرخبكات، دەیویست خۆی بكاتە تاكە لێكدەرەوەی ئیسالم و دیكتاتۆریەتی 

لێكدانەوەكانی بەسەر هەمواندا بسەپێنێت. ئەوان قەومێك بوون، كە بە بنەڕەتدا 

نەبوون.  راستەقینەش  هاوەڵێتی  رابردووی  تەنانەت  خێڵەكی،  شەرەفی  خاوەنی 

یان  چاودێرییەك،  لە  زیاتر  روانگەیەوە  لەو  بۆئەوەی  گیركرد،  قورئان  لە  دەستیان 

دیكتاتۆریەتی  بسەپێنن:  ئیسالمدا  بەرفراوانی  كۆمەڵی  تێكڕای  بەسەر  هەژمونێك 

كەمینەیەكی الدەر. ئەوەی رویدا ئەوەبوو، كە خواستەكانی ئەم بزوتنەوەیە لەگەڵ 

كۆمەاڵیەتی/  واقیعی  لەناو  بەاڵم خواستەكانی  بەریەككەوتن،  عەلی  خواستەكانی 

خەڵك  رابكێشێت،  خۆیدا  بەالی  فراوان  جەماوەرێكی  دەیتوانی  كە  ئایدۆلۆژی 
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زیاتر بەرەو پیری دەچوون. ئێستاش رێگەكە دەبێتە دووڕێیانێك: ئەوان ژمارەیان 

قەرئانخوێنە  سەركردە  لەالیەن  تەنانەت  دەمێننەوە،  تەنها  بە  و  دەبێت  كەم 

دێرینەكانیشیانەوە جێهێڵران، وەك )األشرت( یان )عەدی كوڕی حاتەم( كە چوونە پاڵ 

عەلی، هەروەها كۆمەڵی ئیسالمیش لە كوفە و بەرسە یان لە شام، دوایان نەكەوتن. 

هەندێك لە لێكۆڵەرەوان وایاندەزانی ئەو بزوتنەوەیە، پێویستە سیامی دەشتەكی 

خواستی  لەگەڵ  سەرەتا  دەشتەكیبوونی  كە  ئەوەیە  لەوەش  مەبەست  هەبێت، 

دەشتەكێتی  سایكۆی  ئاوێنەی  لەناو  ئیسالم  دانانی  واتا  یەكبگرێتەوە،  ئیسالمیدا 

راستەقینە  دەشتەكییە  پێودانگەدا  لەم  و  رەها  شێوەیەكی  بە  پێویستە  بەاڵم  دا، 

نالكێرناوەكان لە مەدینەی ئیسالمیدا دوور بخرێنەوە، چونكە سەرچاوەی سەرجەم 

لە  و  تۆماركراون  بەخشیندا  پرۆسەی  لەناو  و  بەرسەیە  و  كوفە  خەواریجەكان، 

دەشتەكییە  لە  ئەوانە  ئیسالمن.  سەرهەڵدانی  یەكەمی  ساتەوەختی  كۆچبەرانی 

سەرەتاییەكان بوون، كە دواتر بوونە شارنشین، بەاڵم ئەوە بە راستی دەمێنێتەوە، 

كە لە كۆی )54( كەس كە ناسنامەكانیان دیاریكراوە، )18(یان سەر بە هۆزی )متیم(

دەشتەكیە  هۆزە  واتە  )قیس(ن،  و  )مرض(  هۆزەكانی  بە  سەر  زۆرینەشیان  و  ن 

بە  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە  جاهیلیەت.  سەردەمی  بەناوبانگەكانی  شوانكارەییە 

هۆزی  بە  سەر  كەمینەیەكی  و  بەكرییەكان  لە  كەم  ژمارەیەكی  دەوترێت،  گشتی 

)الطايئ( كە هۆزێكی یەمەنی بەعەرەبكراوە چوونە ناو خەواریج. ئەوەی كە جێی 

بنەچە  خاوەن  سەركردە  ریزی  لە  راستەقینەكانە  یەمەنیە  نەبوونی  سەرسوڕمانە، 

وەك  منوونە  بۆ  خەواریج،  بزوتنەوەی  ناو  شارستانییەكانی  ئەسڵزادە  و  دێرین 

نییە بە بیرۆكەی  تیرەكانی )حەمیر، هەمەدان، كندە(. من لەگەڵ ئەمەشدا بڕوام 

بیرۆكەی  بە  بەستبێت  پشتیشی  ئەگەر  تەنانەت  خەواریجەكان،  دەشتەكیبوونی 

هەبوونی گیانێكی دەشتەكی دیاریكراو، چونكە زۆربەی ئەوانەی لە كوفە و بەرسە 

نیشتەجێبوون، سەر بە كۆمەڵگە دەشتەكییەكانی رابردوو بوون و بۆ ئەو بزوتنەوە 

دەرەكیە پەلكێش نەكراون. 
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تردا سنوری  قۆناغێكی  لە  دەخواست  وای  دەرەكییە  بزوتنەوە  ئەو  زیاتر،  لەوەش 

وەك  خۆی  ئەوەی  بۆ  تێكبشكێنێت،  عەرەبیش  تەنانەت  خێڵەكی،  چوارچێوەی 

بانگەوازدەری ئاڕاستەكراو بۆ تاك خۆی منایشبكات، لە شێوەی رێدۆزینەوەی شەخسی 

هاونیشتەجێیی  و  خوێن  پەیوەندییەكانی  هەڵوەشێنەری  ئایینی،  راستی  بەرەو 

مانا  بە  سیاسی  حزبێكی  نەشبووە  بەاڵم  تاقم،  نەببووە  هێشتا  خەواریج  پێكەوە. 

بوون  گروپێك  خەواریج  ئەندامەكانیدا،  و  شوێنكەوتوان  دیدگای  لە  مۆدێرنەكەی. 

زۆر بە توندی وابەستەی بیروڕا دینییەكان بوون، بەاڵم لە دیدی ئێمەوە، گروپێكی 

زانستێكی  تەنانەت  تایبەتی،  باوەڕبوونێكی  مانای  ئایین  لێرەدا  ئایینیە.   – سیاسی 

تایبەتی ئاخاوتنیش نییە. ئەوان تەنها لە روانگەی باوەڕبوونیان بە چەند بیروڕایەكی 

باوەڕداری  هێزی  بەوپەڕی  و  دەركەوتن  تازەكان  مێژووییە  راستیە  بە  پەیوەست 

دەمارگیرەوە بارگاوییان كرد. ئەو بیروڕایانە لەو لێكۆڵینەوانەدا بەدەركەوتوون كە 

لەسەر قوربانییەكانیان ئەنجامیانداوە وەك: رات لەسەر ئەبوبەكر و عومەر چیە؟ بە 

تایبەتی رات چیە لەسەر عوسامن و عەلی؟ رات لەسەر پرۆسەی داوەریكردن چیە؟ 

خەواریجەكان هەموو ئەوانەیان بە كافرو بێباوەڕ دادەنا، كە پێچەوانەی رای خۆیان 

بوون، بۆیە رایان دەگەیاند، كە رشتنی خوێنییان حەاڵڵە، وەك: عەلی، هاوواڵتیانی 

رێگەی  لە  بوون  گروپێك  ئەوان  تریش.  موسڵامنانی  هەموو  و  بەرسە  و  كوفە 

دروستبوون.  و  سەریانهەڵدا  ترەوە  گروپەكانی  و  تاقم  هەموو  دوورخستنەوەی 

لەدواییشدا ناوی خۆیان نا بە )موسڵامنەكان(، واتا تەنها خۆیان بە موسڵامن دەزانی. 

هەر لەو قۆناغە سەرەتاییەی یەكەمەوە، بە ریتمێكی جیاوازی كاركردن و بڕوایەكی 

لە  )جگە  جیاكردەوە  خەڵكی  لە  خۆیان  كوفراندن  و  تۆبەكردن  لەسەر  بونیاترناو 

خۆیان هەموو كەسێكیان بە كافر دەزانی(، هەروا بە دوای شەهیدبوون و رشتنی 

خوێنی خەڵكەوە عەوداڵ بوون، ئەگەر لە شەڕدا بێت یان لە رێگەی تیرۆركردنی 

تاكەكەسیەوە.  
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دابڕانێكی سەرتاسەری، شەڕو قەسابخانە

بارێكی  لە  پیاوی دەرچوو، كە  كوفە قەاڵی خەواریجەكان بوو، لە كۆی )4000( 

جیابوونەوە و دابەشبووندا بوون و لە ڕووی پراكتیكییەوە لە ئوممەت دابڕابوون، 

تەنها )500( كەسیان خەڵكی بەرسە بوون. لە الیەكی تریشەوە پێدەچێت )3000( 

لەو  ئەوان  بوون.  میانڕەوتر  راكانیاندا  لە  ئەوانە  بەاڵم  مابێتنەوە،  بەرسە  لە  یان 

بكرێت.  پاڵیدا شەڕ  لە  و  بكرێت  لە دژی عەلی  نابێت شەڕ  كە  بوون،  بڕوایەدا 

هۆشیار  تەواو  جیابوونەوەیانەوە،  سەرەتای  لە  هەر  عەلی  ئایا  كە  نازانین  ئێمە 

بووە بەرامبەر بە قوڵی و مەترسیداری ئەو كەلێنەی، كە كەوتۆتە نێوان خۆی و 

خەواریجەكان، یاخود هێواش هێواش هەستیپێكردووە، بەو ئاستەی كە سیامكانی 

سەرچاوەكان  ئاشكرایكرد.  كاركردنیانەوە  شێوازی  رێگەی  لە  ئایدۆلۆژیاكەیان 

پێامندەڵێن، كە لە دوای رودانی پرۆسەی داوەریكردن و سەركۆنەكردنی لەالیەن 

عەلیەوە، ئیرت نامەی بۆ نوسین و ناردی بۆ شوێنی گردبوونەوەیان لە نەهرەوان، 

كە دەكەوێتە خۆرهەاڵتی دیجلە، بۆئەوەی پێیانبڵێت دوو داوەرەكە بەپێی قورئان 

دەكات،  و سەركۆنەی  رەتدەكاتەوە  بۆیە حوكمەكەیان  دەرنەكردووە،  حوكمییان 

بەو پێیەش هیچ هۆكارێك بۆ بوونی ناكۆكی نییە. داواشیلێكردن پاشگەز ببنەوە 

و پێیوتن: »بۆ ئەوەی بچین بۆ شەڕكردن لە دژی دوژمنی ئێمە و ئێوەش«، واتا 

چونكە  كرد،  بێهیوا  عەلی  تەواوەتی  بە  خەواریجەكان  وەاڵمی  بەاڵم  موعاویە، 

تۆبەی  و  بنێت  دانیپێدا  و  بدات  خۆی  بێباوەڕی  لەسەر  شایەتی  لێكرد  داوایان 

لەسەر بكات. لە باری پێچەوانەشدا ئەوان ئامادەبوون شەڕ لە دژی عەلی بەرپا 

بكەن. ئەمجارە جیاواز لە مەسەلەی )حروراء(، هیچ بوارێك بۆ گەڕانەوە نەمایەوە، 

چونكە بۆ دواجار پەتی هاوپەیامنێتی نێوانیان پچڕا. ئەوان وەاڵمی زمانی ئاخاوتنی 

نێوانیان  كاتی  كێشەی  و  ناكۆكی  بابەتی  پێیوابوو  كە  دایەوە،  دەوڵەتیان  پیاوی 

بە  ئایینی وەاڵمیاندایەوە، كە  بە شێوازی گوتارێكی  تێپەڕێرناوە،  ئەو(  )بە دیدی 
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سنوری  عەلی  بۆ  بوو  قورس  جۆرێك  بە  كرد،  تۆمەتبارییان  توندڕەوی  و  رەقێتی 

كۆتاییپێهێنا:  بەرجەستە  دیارو  راستیەكی  وتنی  بە  عەلی  تێبپەڕێنێ .  لۆژیكەكەی 

دوای هەموو جیهاد و تێكۆشانی لەگەڵ پێغەمبەری خودا، هیچ رەوا نییە خودی 

خۆی بە بێباوەڕ )كافر( تۆمەتبار بكات. 

هەرچەندە لۆژیكی دەرەكی لەگەڵ كوشتنی عوسامندا دەستی بەكار كرد، هەر 

ئەوەوە  پشت  لە  سیاسی  شتێكی  هیچ  پێبكرێت.  دركی  پێویستبوو  كە  ئەمەشە 

نەبوو، بەڵكو بابەتەكە بە تایبەتی پەیوەندی بە رەتكردنەوەی سیاسەتەوە هەبوو: 

ئەوە هەبوونی ویژدانێكە دوودڵین لە وەسفكردنی بەپێی هاوسۆزی دینی، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا دینیە، چونكە شانبەشانی خواپەرستی و باوەڕبوون بە راستی و 

بانگەواز بۆ شەهیدبوون رێدەكات. ئێستا لێرەدا، عەلی تەنها گرنگی بە بیرۆكەی 

دەستپێكردنەوەی شەڕكردن لە دژی خەڵكی شام دەدات. لەبەرئەوەی كە پرۆسەی 

داوەریكردن بە گوێرەی هیواو خواستەكانی عەلی و ئەو رێگەیەی كە بە راستی 

ناكۆكی  روودانی  بە  ئەوەشەوە،  سەرووی  لە  ئەگەرچی  نەچوو،  بەڕێوە  دەزانی 

چارەسەركاری  بە  خۆی  عەلی  بەاڵم  كۆتاییپێهات،  داوەرەكە  هەردوو  نێوان  لە 

میساقی )صفین( دەزانی، كە پێداگری دەكرد لەسەر نەهێشتنی شەڕ لەناو دڵی 

ئوممەتی ئیسالم بە شێوەیەكی كۆتایی. ئەوە بوو رۆیشت بۆ نەخیلە و دەستیكرد 

گرنگرتین  لە  دووان  پشتیوانی  سەرەڕای  نزيىك  بە  بەرسە  بەاڵم  ئامادەكاری،  بە 

خێڵی  بە  سەر  هەردووكیان  كە  قدامة(،  بن  )جاریة  و  )األحنف(  پیاوچاكەكانی 

)عەبدوڵاڵی  والی  كە  نەدایەوە،  ئامادەكارییەكەیان  داوای  وەاڵمی  بوون،  تەمیم 

بەپێی  یاخود   ، كەس   )3200( تەنها  نەخیلە  لە  گواستنەوە.  بۆی  عەباس(  كوڕی 

لە  جەنگاوەر  پیاوی   )60000( كۆی  لە  كەس   )5000( دەرەكی  سەرچاوەیەكی 

بەرسە چوونە پاڵ عەلی. ئەوە بۆ خۆی كارەساتە و مانای هەرەسهێنانی بەرەی 

بەرسەدا  بەسەر  عەلی  دەسەاڵتی  و  پێگە  لەدەستدانی  و  عێراق  یەكگرتووی 

دەگەیاند، النیكەم ئەوەندەی پەیوەندیدارە بە جیهادكردن لەگەڵیدا. بەو شێوەیە 
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بەرسە بێالیەنی یان رەتكردنەوەی هەڵبژارد. پێشرتیش بەرسە، لە شەڕی )صفین( 

زۆر بە چڕی ئامادەیی نیشان نەدا، بەاڵم خێڵی رەبیعە و چەند تیرەیەك لە تەمیم، 

وا  پێیەش  بەو  پێكدەهێنا،  نیوەیان  یان  بەرسە  خەڵكی  كۆی  سێیەكی  النیكەم 

شەڕی  ئەمجارەیان شۆكی  بەاڵم  تێپەڕێرنابێت،  )الجمل(  شەڕی  پێدەچوو شۆكی 

)صفین( رۆڵی خۆی گێڕا و لەوانەیە دابڕانە كۆنەكەی نێوانیانی بەئاگا هێنابێت، 

خواستەكانی  لەوەش  جگە  نەبوو،  عەلی  هاوەڵی  سەركەوتن  كاتێك  تایبەتی  بە 

ئاشتی خەریكبوو زاڵ دەبوو. دوای هەموو ئەوەی رویدا، بەرساوییەكان حەزییان 

بارودۆخی  بۆ  دەیویست  عەلی  بەاڵم  نەبوو،  شەڕ  گەمەی  لە  بەردەوامبوون  لە 

كاردانەوەی جەنگاوەری هەمیشەیی  تایبەمتەندی  بە  بگەڕێتەوە، چونكە  پێشوو 

نارساوە. وەاڵمی بەرسە بۆ عەلی جێگەی بێئومێدی بوو، بەاڵم كوفە وەك بنكە و 

پایتەخت و ناوەندی الیەنگرانی مایەوە. ئەوەبوو عەلی بە زمانی گەورەی شیعەو 

الیەنگرانی تایبەتی و یاریدەدەرانی قسەی لەگەڵ سەرۆك خێڵەكان و كەسایەتی 

و جوامێرانی كوفەدا كرد، نەك بە زمانی خەلیفەی هەموو موسڵامنان. لەو كاتەدا 

چارەنوسی كۆتایی عەلی، بە تەنها بە كوفە و خانەدانەكانیەوە بەند بوو، ئەوانەی 

كە لە رێگەیانەوە نەبوایا نەیدەتوانی ئامادەسازی بكات. پێدەچێت كوفەییەكان 

بەرەیەكیان لەگەڵ عەلی پێكهێنابێت، بەاڵم بە گیانی هاریكاری و تەواو گوێڕایەڵی 

كردن، بەبێ  ورەیەكی گەورە و بەرز پێكهات، چونكە چارەنوسیان بە چارەنوسی 

عەلیەوە بەسرتابوو. 

بكەن،  ئەوانە  هەموو  گشتی  سەرژمێریەكی  كرد،  خانەدانەكان  لە  داوای  عەلی 

لەگەڵ  پێگەیشتوو،  جەنگاوەرانی  هەیە:  شەڕییان  بەشداریكردنی  توانای  كە 

ئەوە  گرتەوە.  موالییەكانیشی  و  كۆیلە  تەنانەت  ه��ەرزەك��ار،  شەڕكەرانی 

هەوڵدانەكانی پیاوێكی جەنگاوەرە لە سایەی دۆخێكی بێهیواییدا، پیاوێك كە ئامادە 

بوو شەڕ لە دژی هەمووان بكات. سەرژمێرییەكە ئامادەگی )4000( جەنگاوەری 

پێگەیشتوو، )17000( هەرزەكار و )8000( كۆیلە و موالی نیشاندەدات، لەگەڵ 
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 )68000( لە  بوو  بریتی  تێكڕایی  بە  هێزە  ئەو  ب��ەرسە،  سەربازی  یەكەیەكی 

باسدەكات،  بۆمانی  مەخنەف  ئەبو  كاتێكدا  لە  فریودەرە.  ژمارەیەكی  كە  كەس، 

دوای  ژمارەیە  ئەم  نەگرتووە.  لەبەرچاو  عەلی  هیوابڕاوی  هەوڵی  شێوازی  بەاڵم 

ماوەیەكی كەم، تا ئاستێكی زۆر چۆكدادانی كوفە پیشاندەدات، چونكە عەلی لە 

نیوەی  نزیكی  بە  واتا  مابۆوە،  راستەقینەی  جەنگاوەری   )43000( تەنها  واقیعدا 

سوپاكەی )صفین(، بەوەش نەیدەتوانی هیچ شتێك بكات. ئایا ئەو سوپا وەهمیە، 

نەخیلە  لە  كاتەدا  لەو  راستی  بە  دەبوو،  كەس   )70000( نزیكەی  ژمارەیان  كە 

كۆكرانەوە و ئامانجی شەڕكردنی شام بوو؟ تەنانەت ئەبو مەخنەف ئەوە بەڕوونی 

پشتڕاست نەكردوەتەوە، خوێندنەوەیەكی سەرپێیانەی سەرچاوەكان دەریدەخات، 

كە موعاویە لە كاتێكی درەنگوەخت لە دوای مردنی عەلی لە ساڵی )40ی كۆچی(

دا، هەستی بە ئامانجە شەڕخوازییەكانی عەلی كرد و هەستا بە جۆشدانی خەڵكی 

شام و ئامادەكردنیان لە بەرەی خۆیدا. سەرەڕای ئەوەش ئێمە دەزانین كە عەلی 

بەاڵم  بوو،  لەگەڵدا  جەنگاوەری   )14000( تەنها  كرد،  نەهرەوانی  شەڕی  كاتێك 

لەگەڵ ئەمەش هیچ گومانێك لەوەدا نییە، كە لە سەرەتای ساڵی )38ی كۆچی(، 

لێدەكرێت  گومانی  ئەوەی  بەاڵم  هەبووە،  بوونی  )النخیلة(   لە  گەورە  هێزێكی 

بەپێی  تەنها  بەسەربازكردنی هەمووان.  بۆ  نەفیرێكی گشتی هەبوو  ئەوەیە، كە 

زانیارییەكانی ئەبو مەخنەف، لە )النخیلة( ئامادەسازیكراوە بۆ هەنگاونان بەرەو 

شام، پاشان چەند روداوێكی چاوەڕواننەكراو ئاڕاستەی هێزەكان، یان بەشێك لەو 

هێزانەی گۆڕیوە بۆ شەڕكردن لەگەڵ خەواریجەكاندا. چی رویدا؟ 

تاقمی خەواریجەكانی بەرسە بە سەركردایەتی )عروەی كوڕی ئەدیە(، لە رێگەدا 

خەباب  كوڕی  )عەبدوڵاڵی  ئەویش  بوون  بەناوبانگ  سەحابیەكی  كوڕی  تووشی 

ئەلئەرت( بوو، كە بە یاوەری هاوسەرە دووگیانەكەی بەرەو شوێنێك رێیان دەكرد. 

عەبدوڵاڵ-یان گرت و بە شێوازێكی زۆر دڕندانە سەرییان بڕی، پاشان سكی ژنە 

رۆژی  بە  كوشت.  عەلیشیان  نێردراوەكەی  هەروەها  هەڵدڕی،  دووگیانەكەشیان 
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روناك توندوتیژی دەرەكی سەریهەڵدا: كوشتنی عەبدوڵاڵی كوڕی خەباب، بووە 

سەرەتای دەستپێكردنی زنجیرەیەك روداوی دوورو درێژ، لە چوارچێوەی شەڕكردن 

لەگەڵ تاكەكاندا، كە لە دوای لێپێچینەوەیەكی ئایدۆلۆژی ئاڕاستەی موسڵامنانی 

لێرەوە  نەدەكردەوە.  بیرییان  خۆیان  وەكو  ئەوانەی  دژی  تایبەتی  بە  دەكرا،  تر 

سوپای كوفە، كە هێشتا )االشعث بن قيس( بە ناوییەوە فەرمانی دەكرد، داوای لە 

عەلی كرد سەرەتا بچێت بۆ شەڕكردن لەگەڵ خەواریجەكان، چونكە نەیاندەتوانی 

بەرەو شام بڕۆن و واڵتەكەیان لەژێر رەحمەتی خەڵكانێكی لەو جۆرەدا جێبهێڵن. 

ئەوەبوو عەلی رەزامەندی لەسەر داواكەیان دەربڕی و سوپاكە جوڵێرنا بۆ شەڕكردن 

لە دژی خەواریجەكان. 

ئەبی  سەرەكی:  سەرچاوەی  ه��ەردوو  لە  خەباب  كوڕی  كوشتنی  بەسەرهاتی 

بە  باسكراوە.  )ال��ب��الذري(دا  گێڕانەوەی  چەند  و  )الطربی(  ل��ەالی  مەخنەف 

دڵنیاییەوە ئەم گێڕانەوەیە لەالی )الربادي( بوونی نییە، بۆیە ناتوانرێت هەرگیز لە 

هەموو ئەو بەسەرهات و روداوانەی پەیوەندییان بە نەهرەوانەوە هەیە، پشتی 

پێببەسرتێت، بەاڵم ئەو گێڕانەوەیە لەبەر چەند هۆكارێك كارەكەمان پەكدەخات، 

پێغەمبەر  گوایا  دەوترێت  كە  هەیە،  فەرمودەوە  هەندێك  بە  پەیوەندی  چونكە 

سەبارەت بە فیتنە وتویەتی ، بەو پێیەش چەندین سەرچاوە و بابەتی دوایخۆی 

رەفتاری  دەیەوێت  كە  دەنارسێت  وەرگیراو  بە  رووەوە  لەو  بەڵكو  دەگرێتەخۆ، 

دەرەكی بابەتەكە دەربخات، هەروەك چۆن لە دواییدا رودەدات64. 

64- ئینب سەعد، بەشی3، الپەڕە 167 )االسناد والنص(: »محمد بن عمر الواقدي« لە محمد بن عبدالله، 
لە رێگەی عبدالله كوڕی عبدالله كوڕی  لە دوای ساڵی 120ی كۆچی مردووە،  الزهري كە  لە  ئەویش 
حارس كوڕی نۆفل گێڕاویەتیەوە: پرسیارم لە عبدالله كوڕی خەباب كرد پێموت كەی باوكت مردووە، 
وتی: »ساڵی 37ی كۆچی مردووە كاتێك تەمەنی 73 ساڵ بووە«. ئەمە پرسیارێكە كە ناكرێت لە ساڵی 
38ی كۆچی یان لەپێش ساڵی 60 یان 70ی كۆچیدا كرابێت. لەوەش زیاتر )الطربی( لە بەشی5، الپەڕە 92، 
پێدارگری لەسەر ئەوە دەكات كە شەڕی نەهرەوان لە ساڵی 38ی كۆچیدا رویداوە، بە پێچەوانەی ئەبو 
مەخنەف كە بە ساڵی 37ی كۆچی دیاریكردووە و بە تەواوەتیش دەربارەی روداوی كوشتنی عبدالله 
كە  لەوەشدەكات  باس  لێكردووە.  بێدەنگی  )النخیلة(  كۆبوونەوەی  و  ئەلئەرت  كوڕی  خەبابی  كوڕی 

خەواریجەكان بە تەنها نێردراوەكانی عەلیان كوشتووە.
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دوای  لە  ئ��ەوەی  وەك  دەك��ات،  خەباب  كوڕی  عەبدوڵاڵی  باسی  سەعد  ئینب 

كە  هەستدەكەین  بەجۆرێك  دواج��ار  ژیابێت.  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  روداوە  ئەو 

الپەڕەی  خەواریجەكان  قەسابخانەی  دەربارەی  وایانخواستووە  سەرچاوەكامنان 

بەهۆی  خەواریجەكان  واتە  نیشانبدەن:  بێگەرد  و  سپی  الپەڕەیەكی  وەك  عەلی 

الیەكی  لە  سەپاندووە،  بەسەریدا  شەڕەكەیان  توندڕەوانەیانەوە  هەڵسوكەوتی 

تریشەوە سوپاكەی خۆی بەسەریدا سەپاندووە، بۆیە بە شێوەیەكی نەخوازراوانە 

لەپێناو  بێت،  داهێرناو  بەسەرهاتە  ئەو  پێدەچێت  پەلكێشكراوە.  شەڕە  ئەو  بۆ 

پاساوهێنانەوە بۆ ئەو كوشتارگەلەی، كە پێویست بوو بە گەورەیی نیشانبدرێت، 

ئەوەبوو یەكسەر بە گەورەیی نیشاندرا و وەرچەرخانێكی گەورە بوو لە مێژووی 

فیتنەدا.

بە دیدی ئێمە، ئەو پرسەی لەو سەردەمەدا خۆی بەرجەستە كردووە، بریتیە لە 

ئاستی بەرپرسیارێتی عەلی لە كێشەی نەهرەوان: ئایا خۆی بە تەنیا بڕیاریداوە، یان 

بڕیاری دابڕان و دووركەوتنەوەی نێوان براكانی نەداوە؟ لەالیەك، عەلی تا ئاستێك 

ببووە چاولەبەری خەڵكی كوفە، لەالیەكی تریشەوە عەلی پیاوێك بوو، هەروا بە 

ئاسانی لە ئاستی جیابوونەوەیەكی ئاوا ئاشكرادا چاوپۆشی نەدەكرد. لە دیدی عەلیدا 

ئەوە روونبوو كە خەواریجەكان تاقمێكی هەڵگەڕاوە بوون، بەاڵم ئایا لە یەكەم 

ساتەوە توندوتیژی دەرەكی بەرپا بووە، یان بە پێچەوانەوە لە دوای كوشتارگەلی 

ئایا  بووە؟  بەرپا  كوشتارگەلەدا  ئەو  بەرامبەر  لە  كاردانەوەیەك  وەك  نەهرەوان 

كاتێك شارەكانیان جێهێشت و لەوپەڕی خاكی عێراق گردبوونەوە بەدوای چیدا 

دەگەڕان؟ ئایا ئەوان بە تەنها بە دوای دابڕان و جیابوونەوەی مەعنەوی دەگەڕان 

لە پاڵ راگرتنی بەیعەت پێدانیان بە عەلی، یاخود لەسەر زەوییە كراوەكان، جۆرێك 

لە شەڕی پارتیزانیان پەیڕەو كرد؟ ئێمە جگە لە پرسیاركردن دەربارەی بابەتەكە، 

ناتوانین هیچ وەاڵمێكی یەكالكەرەوە پێشكەشبكەین. بەگوێرەی سەرچاوەكامنان، 

عەلی پێداگری نەكردووە لەسەر شەڕكردن لە نەهرەوان، تا ئەو كاتەی ئەوپەڕی 
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دەرفەت بۆ خەواریجەكان رەخسا، بۆئەوەی پاشگەز ببنەوە و هەڵوێستیان بگۆڕن 

عەلی  ئەوەبوو  بنب،  دوژمنكارانەیان  و  هەڵگەڕاوە  هەڵوێستی  دەستبەرداری  و 

فەرمانی كرد بە دانانی گفتی ئاشتەوایی لەالی سەحابی ئەبو ئەیوبی ئەنساری، 

راشیگەیاند، كە سەرجەمی ئەوانەی دەڕۆن بۆ كوفە، یان بۆ هەر جێگەیەكی ترو 

گردبوونەوەكە جێدەهێڵن ژیانیان پارێزراو دەبێت، جگە لەوانەی كە بە دەستی 

خۆیان كاری كوشنت و تاوانكارییان ئەنجامداوە. لە كۆی )4000( كەس، )1200( 

پەیوەندیە  بۆئەوەی  ئاماژەیە  ئەوەش  رازیبوون،  پێشنیارەكەی عەلی  بە  كەسیان 

بۆ منوونە، فروەی كوڕی  نێوانیاندا هەبوو، رۆڵی خۆیان گێڕاوە.  لە  كۆنەكان كە 

گروپە  لەو  ئەسپسوار  جەنگاوەری   )500( یاوەری  بە  كە  ئەشجەعی،  نۆفەلی 

جیابۆونەوە وتویەتی: »من هیچ هۆیەك نابینم بۆ شەڕكردن لە دژی عەلی، بەڵكو 

لە  یان  بكەین،  لەگەڵدا  بۆچی شەڕی  بزانین  تا  روونبێتەوە  بۆمان  بچین  راموایە 

بەرەو  میدیاوە  واڵتی  خاكی  لە  پیاوەكانی  و  فروە  ئەوەبوو  رێبكەین«.  دوایەوە 

نزیكەی  ژمارەیان  كە  تریش  تاقمێكی  رۆیشنت.  دەسكەرە  و  بندنیگین  ئاڕاستەی 

)600( كەس دەبوو، بە پەرشوباڵوی بەرەو كوفە رۆیشنت، هەروەها نزیكەی )100( 

كەسی تریش پەیوەندییان بە عەلیەوە كرد، بەو شێوەیەش ژمارەی ئەوانەی مانەوە 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی سوپای كوفە، كە ئەنسارەكانیان لەپشت بوو، تەنها )2800( 

پیاو مابوونەوە: گروپێكی كرۆكی توندڕەو كە زۆرینە بوون، ئامادەی قوربانیدان 

بوون، بەاڵم ئایا سەركردەكانیان كێ  بوون؟ 

بە هەڵبژاردن  ئەمیرەكەیان  بوون،  لە كوفییەكان  تەنها  بە زۆری سەركردەكانیان 

لە:  بریتیبوون  سەركردەكانیش  بوو،  ئەلڕاسبی(  وەهەب  كوڕی  )عەبدوڵاڵی 

ئەوفی  كوڕی  شورەیح  دەرك��ەوت(،  صفین  شەڕی  )لە  تائی  حصین  كوڕی  زەید 

ئەلعەبسی، حەرقوص كوڕی زوهێر ئەلسەعدی )یەكێك لە سەركردەكانی شۆڕش 

كوڕی  حەمزەی  ببوو(،  رزگاری  بەرسە  قەسابخانەكەی  لە  كە  عوسامن،  دژی  لە 

سینان ئەلئەسەدی بوو. گرنگە تێبینی ئەوەشبكەین، كە بوونی عەدی كوڕی حاتەم، 
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نزیكەكانی  هاوەڵە  لە  یەكێك  و  كوفە  لە  تەی  و شەرەفمەندی هۆزی  خانەدان 

كە  ئەوەش  متامنەپێكراوە.  و  راست  نیمچە  زانیاریەكی  چەند  هەمووی  عەلی، 

دڵنیابوون و متامنەی كەمرتە، ئەو گفتوگۆ و دیالۆگەیە، كە لە نێوان هەردووالدا 

بە وردی بەڕێوە چووە.

سەرەتا عەلی تەنها داوایدەكرد، بكوژانی عەبدوڵاڵی كوڕی خەباب و نێردراوەكانی 

شەڕییان  و  لێدەهێنێت  وازییان  پاشان  ناردبوون،  بۆالی  كە  بكەنەوە،  رادەست 

رێگەیەوە  لەو  دەخوازێت  خودا  لە  و  دەچێت  شام  بەرەو  بەڵكو  لەگەڵناكات، 

وایانلێبكات راو بۆچوونیان بگۆڕن. وەاڵمەكە ئەمەیە كە دەوترێت: »هەموومان 

بكوژتانین، هەموومان خوێنی ئێوە و ئەوانیش دەڕێژین«. دوای ئەوە مشتومڕو 

دیارەكانی  بۆچوونە  بیرو  دڵنیاكردنەوەی  و  داوەریكردن  دەربارەی  دەنگەدەنگ 

و  كوفراندن  بە  سەبارەت  تازەش  مشتومڕی  هەروەها  دروستبوو،  ه��ەردووال 

توندی  بە  بوو،  پیادە  زۆربەیان  كە  خەواریجەكان  سەریهەڵدا.  خۆمنایشكردن 

دەوتەوە  بەناوبانگەكەیان  دروشمە  و  دەكرد  و هاورییان  كرد  بە شەڕ  دەستیان 

كە ئەمەیە: »الرواح، الرواح الی الجنة«، واتا دەڕۆین، دەڕۆین بەرەو بەهەشت. 

نەك  دیداری خودا هەنگاوییان دەنا،  و  بەرەو شەهادەت )شەهیدبوون(  ئەوان 

شێوازێكی  بەپێی  دوایی  كە  بێهاوتا،  ورەیەكی  بە  بەڵكو  نەرێنی،  شێوەیەكی  بە 

بەردەوام دەستیان پێوە گرت. پێشبینییەكانیان بۆ شەهادەت دەچووە چوارچێوەی 

منوونە كەلتورییەكانیان و بەهاكانی شەڕو قارەمانێتی نواندن. 

كرایەوە،  لەبەردەمدا  رێگەیان  و  تاقم  دوو  بە  بوون  عەلی  سوپای  سوارچاكانی 

تیرهاوێژەكان تیربارانیان كردن، بەاڵم سوارچاكەكان چواردەورییان گرتن و دواتر 

دوای  لە  گیانبازیەكەوە.  چوونە  لەو  رمەكان  و  شمشێر  بە  چەكدارەكان  پیادە 

ماوەیەكی كورت كۆمەڵكوژ كران و تەنها )400( كەسیان بە برینداری رزگارییان 

بوو، پاشان چارەسەر كران و گوازرانەوە بۆالی خێزانەكانیان لە كوفە. وەك هەموو 

جارێك تااڵنكردن قەدەغە بوو، جگە لە چەك و ئەسپ و كەلوپەلە جەنگییەكان 
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هیچی تر بە تااڵن نەبرا. ئەوانەی لە شەڕەكەدا سەركەوتوو بوون، كوژراوەكانیان 

ئەم  عەلی  وایكرد  دیمەنە  ئەو  سپارد،  بەخاك  گونجاو  و  شایستە  شێوەیەكی  بە 

تێبینییەیان لەسەر بڵێت: »دەیانكوژن، ئینجا بە خاكییان دەسپێرن!«.  

بەالی عەلیەوە، خەواریجەكان بە راستی الیەنگری نەبوون، بەڵكو لە پێش ئەودا 

لەسەر گۆڕەپانە هەبوون. تەنها سەركردە سەرەتاییەكانیان، واتە سیاسییەكان كە 

)األشرت( لە  بوون، هەر  پێگە و شەرەفمەندی خێڵەكی  الیەنگریبوون و خاوەنی 

تا دەگاتە عەدی كوڕی حاتەم و حجری كوڕی عەدی،  ەوە كە ئەوكاتە مردبوو، 

بەاڵم خەواریجەكان كە بەرگرییان لە بیروڕا و ژیانیان دەكرد، لە ڕووی بابەتیەوە 

توندترین پشتیوان و هاوپەیامنی بوون. هاوپەیامنانی كاریگەر و مایەی نیگەرانی 

لە هەمانكاتدا، چونكە ئەوان بكوژانی عوسامن بوون و ئامادەگی ناسەقامگیرییان 

ناكۆكی عەلی لەگەڵ موعاویەدا. ئەوەتا ئێستاش لە  لە هاوشانی، ببووە كرۆكی 

رێگەی گۆڕانی بارودۆخەكە كە جێگەی باوەڕهێنان نییە، بكوژانی عوسامن لەسەر 

بەهۆی  بنچینەییە  واقیعە  ئەو  كوشنت،  بەاڵم  كوژرانەوە،  عەلی  خودی  دەستی 

ئیرت  كوشنت  جۆرێك  بە  تێپەڕێرنا،  گەورەترەوە  لە خۆی  زۆر  دیاریدەیەكی  چەند 

نەبووە ناسنامەی كوژراوانی نەهرەوان. ئەوان لەسەر ئایدۆلۆژیایەك دامەزران، كە 

لە شەڕی )صفین( و روداوەكانی دوای كوشتنی عوسامن سەریهەڵدا. 

دۆست  پێشوو65،  خەواریج/قورئانخوێنانی  سەرەكی  هاوپەیامنی  و  شەریك 

65- پێدەچێت هەڵەبین ئەگەر لەو بڕوایەدا بین كە هەموو قورئانخوێنان بوونەتە خەواریج، بەو پێیەش 
ئەو سێ  چوار هەزار خەواریجەی شەڕی نەهرەوان هەموویان لە قورئانخوێنانی كوفە بوون، بە پلەیەكی 
شۆڕشكردن  سەردەمی  لە  سەرۆكەكانیان  لە  جیاواز  بووە.  تێدا  بەرسەیان  قورئانخوێنەكانی  كەمرتیش 
ئینب  هاوەاڵنی  نەدەناسێرنان،  قورئانخوێنان  بە  ئیرت  و  عەلی  پاڵی  پاشان چوونە  كە  عوسامندا،  بەسەر 
مەسعود لە كوفە مابوونەوە و بە دیاریكراویش بێالیەن و ناسیاسی بوون و لە قورئانخوێندندا پرۆفیشناڵ 
بوون. پێدەچێت ژمارەیەكی زۆرییان لە كوفە بوون، لەوانەیە زۆرینەی قورئانخوێنانی نەنارساو بووبن، 
بە  بە چڕی هەست  یەكەم  بە درێژایی سەدەی  بە خەواریج مابوونەوە.  پابەندبوون  لە دەرەوەی  كە 
بوونی ئەوانە دەكرێت، بە تایبەتی لە شەڕشی )التوابین( لە ساڵی 64ی كۆچی و شۆڕشی )ابن االشعث( 
لە دەربازبوانی فیتنە كە )كمیل بن زیاد(ە.  لە ساڵی )82-83(ی كۆچیدا، ئەوەش بە فەرمانی یەكێك 

الطربی، بەشی6، الپەڕە 350.
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و  ناوەندی  كەسایەتی  بوو،  عەلی  بەڵكو  نەبوو،  عوسامن  بوون،  دوژمنیشیان  و 

بێهاوتا  خێراییەكی  بە  دەرەكیەی  بزاڤە  ئەو  فیتنەدا.  سەرهەڵدانی  لە  سەرەكی 

گەشەی كرد، لە دەوری كرۆكە بەهێزەكانی كۆبووەوە، ئەو پێكهاتانەی كە هیچ 

كە  بوون  الیەنگرانە  ئەو  بەڵكو  نەبوو،  عوسامنەوە  كوشتنی  بە  پەیوەندیەكیان 

مشتومڕی نێوان بیروڕا و بۆچوونە هەڵكەوتووەكان لە شەڕی )صفین(دا پەلكێشی 

بەرجەستەوە  واقیعێكی  بە  پەیوەندییان  ئەو مشتومڕانە سەرەتا  ببوون.  بزاڤەكە 

هەبوو، واتا داوەریكردن، بەاڵم توانی تێیبپەڕێنێت، بۆئەوەی بە ناڕوونی لە بارەی 

بنەمایەكی گشتیرت و هەڵوێستێكی ناڕازی و رەتكەرەوە چڕ بێتەوە. 

نەهرەوان  لە  كە  بەوەیزانی  عەلی  سەرسەختی  سەرەكی  دوژمنی  موعاویە، 

رویدا، هیچ جۆرە ئاماژەیەكی بۆ ئەو چارەنوسە نەكرد، كە رووبەڕووی بكوژانی 

ئەوەی  رۆشنایی  لەبەر  لێكدایەوە  شێوەیە  بەم  بابەتەكەی  بەاڵم  بۆوە،  عوسامن 

لە  دەسەاڵتەكانی  خۆیكوشت،  الیەنگرانی  تایبەتی  بە  »عەلی  گوێزرایەوە:  بۆی 

تێڕوانینێكی  دەرەكیە،  تەواو  دیدێكی  ئەمە  دەچوو«.  الوازبوون  بەرەو  عێراق 

كتومت سیاسیانەیە، نەیدەویست تەنها لەو الیەنەوە نەبێت بوەستێت، بەاڵم ئایا 

پیاوەكەی شام، جیهانی نەبوونی ئایدۆلۆژی، كە خاوەنی مێژوویەكی راستەقینە 

و  عێراقە  پشتی  لە  كە  جیهانە،   – شارە  ئەو  تێبگات،  كوفە  لە  دەتوانێت  نییە، 

شكانەكانی هەموو مێژووی هاوسەردەم و داهاتووی ئیسالمی تێدا دروستبوو؟ 

ڤیلهاوزن دەڵێت: »مێژووی ئیسالم لە سەدەی یەكەمی كۆچیدا، مێژووی عێراقە«. 

لەگەڵ  و  دەستیپێكرد  كۆچیدا  30ی  ساڵی  قورئانخوێنانی  لەگەڵ  مێژووە  ئەو 

سەدەی  ئاینییەكانی   – كەلتوریە  یان  ئایینی   – سیاسی  بزوتنەوە  تەقینەوەی 

بوو  یەكالكەرەوە  قۆناغێكی  نەهرەوان  هەبوو.  بەردەوامی  كۆچیدا  یەكەمی 

الیەنی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  چونكە  خەواریج،  بزوتنەوەی  گەشەكردنی  بۆ 

كەمینەیی و بێئومێدی لەناو بزوتنەوەیەكی شۆڕشگێڕیدا درووستكرد و لە خاكە 

رەسەنەكەی خۆی لە قەڵەمڕەوییەكانی ژێر دەسەاڵتی ئیسالم دایبڕی. 
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ئیسالم  مەدینەی  سەرسەختی  دوژمنانی  بوونە  یەكەم،  سەدەی  خەواریجەكانی 

و دەسەاڵتەكەی پێكەوە، بەاڵم ئێستا لەناو ئەو ئاگرەی مێژوودان، كە بەردەوام 

خۆی درووستدەكات، پێشدەچێت نەهرەوان بووبێتە گورزێكی كوشندە بۆ خودی 

دەسەاڵتەكەی عەلی لە كوفە، واتا لەسەر ئەوەی لە دوای )صفین( لێی مابۆوە، 

یاخود بۆسەر ئەو دەسەاڵتەی، كە بە پشوودرێژی و وریاییەوە ماوەیەكی كورت 

بوو، خەریكبوو بونیات دەنرایەوە. عەلی لە كاتی گەڕانەوەی لە نەهرەوان بەرەو 

)النخیلة(، هەستی بە زۆربوونی سوپاكەی كرد، لەو كاتەدا نیازی بوو ئامادە بێت 

چەند  ماوەی  لە  سوپاكەی  بەاڵم  شام،  لە  )املحلین(  ناوچەی  بەرەو  رۆیشنت  بۆ 

رۆژێكدا بووە هەڵم و سەرجەم جەنگاوەرەكان رۆیشنت بۆ كوفە. عەلی بە تەنها 

مایەوە و )1000( پیاو لە خانەدانەكان و سەرۆكەكان لەگەڵی مانەوە. سەرگوزشتەی 

دوای  لە  دیاریكراوی  بە  عەلی  كە  پێامنبڵێت  دەیەوێت  بەسەرهاتەكە،  تەواوی 

دایەوە:  وەاڵمیان  بەمجۆرە  ئەوانیش  بڕۆن،  راستەوخۆ  هانیدەدان  نەهرەوانەوە، 

»تیرەكامنان تەواو بوون، شمشێرەكامنان و نوكی رمەكامنان كول بوون«. پیاوەكان 

داوایان لێكرد بگەڕێنەوە بۆ كوفە، بۆئەوەی لەوێ  باشرت خۆیان ئامادە بكەن. لە 

)النخیلة(ش تا دوایین كەسیان باڵوبوونەوە و رۆیشنت.

ئەوەی كردییان رەتكردنەوەیەكی بەئەدەبانەی شەڕكردن بوو، بۆ نەگەڕانەوەیان 

بۆ بەرەكانی شەڕ. دەكرێت گریامنەی ئەوە بكەین كە چەند هۆكارێك هەن بۆ 

شیكردنەوەی ئەم بابەتە، بەاڵم ئاشكرایە كە مەسەلەی نەهرەوان یەكالكەرەوە بوو، 

چونكە لە نەهرەوان كوفییەكان براكانیان، ئامۆزاكانیان، رۆڵەكانیان و عەشیرەت 

بۆ  ئامادەبوون  خەواریجەكان  كاتێكیش  كوشت.  خۆیان  شارەكەی  خەڵكی  و 

دەرچوونیان لە كوفە، خێڵەكان و عەشیرەتەكان هەوڵیاندەدا رۆڵەكانیان دەستگیر 

بە  شكستیانهێنا.  هەندێكجاریش  بوون،  سەركەوتوو  لەوەدا  هەندێكجار  بكەن. 

جیاوازی لەگەڵ خەواریجەكان، خەڵك الیەنی ئایدیاڵیان كەم بوو، بەو هۆیەشەوە 

وابەستەیی خوێن و خزمایەتی و هەست و سۆزی مرۆیی بەسەرییاندا زاڵبوو. چەند 
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لە بەرامبەر ئەو  بێهودانە  یان بەرەنگاربوونەوەی  حاڵەتێكامن دەربارەی ترسان، 

دابڕانە بۆ دەگێڕنەوە. خەڵكانێك بە شێوەیەك لە شێوەكان، دەستیان بە شاقەلی 

خانەدانی  منوونەی  بیانهێڵنەوە.  خۆیان  لەالی  كە  گرتبوو،  كەسوكارییان  كراسی 

بۆئەوەی  دەگەڕێت،  گوندەكاندا  بە  كاتێك  حاتەم(  كوڕی  )عەدی  تەی  هۆزی 

هەرە  منوونە  لە  یەكێكە  كوژرا،  نەهرەوان  لە  پاشان  كە  بگەڕێنێتەوە،  كوڕەكەی 

دیارو بەرچاوەكان. راستە كە سەرچاوەكان هەوڵیانداوە بۆ بونیاتنانی روداوەكان 

دروستی  و  راستی  كەمێك  لەوەدا  بەاڵم  رویداوە،  دواییدا  لە  ئەوەی  ئاسۆی  لە 

سەركەوتن  بەدەستهێنانی  بەاڵم  دەستیپێكرد،  شەڕەكە  دوایی  بەدیدەكرێت. 

لەخۆڕازیكردنەوە  خودا  رێزو  بەوپەڕی  ئەوان  بوو.  تاڵ  كوفەوە  خەڵكی  بەالی 

بە  بریندارەكان،  چۆن  كە  بیستامن  سپارد.  بەخاك  مردوەكانیان  و  قوربانییەكان 

دوای  لە  بكرێت.  چارەسەر  تاوەكو  خێڵەكانیان  بۆ  نێردرانەوە  عەلی  فەرمانی 

بە  پیاوانی سەر  رێبكەوێت  وا  كە  نەبوو،  یەكەمجار  ئەوە  فیتنەوە  هەڵگیرسانی 

یەك خێڵ بە ناوی وەالئی سەروی خێڵەوە لە دژی یەكرتی شەڕ بكەن، لە بەرسە و 

لە )صفین(، بەاڵم لێرەدا خزمایەتی سەبارەت بە شارنشینی و هاواڵتیبوون، زاڵرتە 

بە بەراورد لەگەڵ ئەو پەیوەندییانەی، كە لە رێگەی نیشتەجێبوون و هاوڕێیەتی 

سەربازییەوە دروستبوون. لەم روانگەیەوە دەتوانین لەدایكبوونی برینێك بەرچاو 

رقلێبوونەوە  و  هەڵچوون  بە  هەستكردن  لەدایكبوونی  زیاتر  لەمەش  بگرین، 

بەرچاو بگرین. لە شەڕێكەوە بۆ شەڕێكی تر، كوفییەكان لەسەر كوشتنی براكانیان 

و رۆڵەكانیان بەردەوامبوون، ئەوە شەڕێكی هاوبەرامبەر نەبوو، بەڵكو كوشتارگەل 

و قەسابخانە بوو. ئەوان ناچاركران ئەو كارە بكەن، كە بۆ خۆی كارەساتێكی گەورە 

بوو. 

نەكرد،  تاوانبار  عەلیان  )صفین(  ئ��ەوەی  وەك  راستەوخۆ  ئەمجارەش  ئ��ەوان 

هەرچەندە باسی ئەوەیان كرد، كە ئەبو موسا دەربارەی فیتنەی روخێنەر وتبووی. 

بەوپەڕی سانایی جێیانهێشت، لە كاتێكدا بەدەست شەكەتی ناوخۆ، ئازاری ویژدان 



383فیتنە

لێی  شۆڕشدا  و  توڕەیی  گەرمەی  لە  بەاڵم  خواردبوو،  گیرییان  شەرمەزاریەوە  و 

یاخی نەبوون، تا پێی بڵێت ئایا تۆ ئێمەت بەرەو چ ئاقارێك برد؟ خەواریجەكان 

دەیانزانی كە قۆناغی روداوەكان )عەلی( وەكو ئەوان تێپەڕاندووە، بەڵكو ئێستا 

ئەو سكااڵ و پەستبوونی خۆی ئاڕاستەی پیاوانی كوفە دەكات، تا ئەو ئاستەی كار 

گەیشتە كڕوزانەوە، لە هەندێك كاتیشدا گەیشتە ئاستی نەفرین لە یەكرتیكردن. 

بەو شێوەیە لە دوای شەڕی )صفین(ەوە دیالیكتێكی ترسناك دروستبوو، بەهۆی 

تەقاندنەوەی چەند گرفت و ناچونیەكییەك لەناو ریزەكانی عەلی، كە نەدەتوانرا 

لە پێشدا بوونیان  لێی دەربچن، ئەو گیروگرفتانەی كە بە شێوەیەكی خەفەكراو 

هەبوو، بەاڵم بەسرتابوون بە پەتای شەڕی هاوبەشەوە. پێویستبوو سەركەوتنێكی 

سەرسوڕهێن بەدیبێت، لە پێناو پارێزگاریكردن لە تۆكمەیی ئەو هاوپەیامنێتیەی، 

كە عەلی لە درووستكردنیدا سەركەوتوو بوو، كاتێك خۆی لە دووڕیانی شۆڕش و 

نێوان قورئانخوێنان و رەوتی  لە  بینییەوە، بەو شێوەیەش  شۆڕشێكی پێچەوانەدا 

)الجمل(دا  شەڕی  لە  پێشرت  كە  قەتیسببوو،  بەرسەدا  خەڵكی  و  كوفە  بێالیەنی 

سەركەوتبوون، هەروەها بڕیاری داوەریكردن و ئەبو موسای بەسەردا سەپێرنا، بەاڵم 

رەوتی شۆڕشگێڕی دژی هەموو بوو. هەروەكو چاوەڕواندەكرا، ئەبو موسا لە دژی 

عەلی وەستایەوە و قورئانخوێنەكانیش جێیانهێشت، بەاڵم توانی بیانگەڕێنێتەوە، 

داوەریكردنەكەی  پرۆسەی  ئەنجامی  عەلی  و  جێیانهێشت  دواجار  بۆ  پاشان 

رەتكردەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ناچاركرا شەڕی خەواریج و قورئانخوێنان بكات، بۆیە 

لە  نەكەوتن و دەسەاڵتەكەی  ئیرت شوێنی  تەقینەوە.  ئەو  لەالی  هەموو شتەكان 

عێراق دەستی بە الوازبوون كرد، بەاڵم ئایا سەرلەنوێ  درووست دەبێتەوە؟ 

گرنگرتین خاڵ كە لەو پیاوە خاوەن شەوكەت و هەیكەتە مەزنەدا بەدیدەكرێت، 

لە سەرووی پێداگری توندی لەسەر مافەكانی و خۆڕاگری لەناو گەردەلولدا، بریتییە 

لە بە توانایی لە تێپەڕاندنی بارودۆخە زۆر مەترسیدارەكان، بۆئەوەی سەرلەنوێ  

دەربكەوێتەوە: لە )صفین(، لە )حرورا ء(، لە دوای پرۆسەی داوەریكردن، لە دوای 
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تەقینەوەی بزوتنەوەی خەواریج. عەلی دواهەمین كەسی بە تەمەنی سەردەمی 

شانازییەكانی  بەشداری  سەرەتاوە  لە  هەر  بوو،  پێغەمبەرایەتی  قارەمانێتی 

ئیسالمیكردووە. ئەو پیاوێكی تری مێژوو، پیاوی مێژووی دامەزراندن، ئەو هات 

مەینەتییە  ئەسڵی  جیاواز.  تەواو  مێژوویی  چوارچێوەیەكی  ناو  بخاتە  ناوی  تاكو 

كەسییەكانی، كە سەرچاوەكامنان لە قەبارەی خۆیان گەورەترییان دەكەن، لێرەدا 

دەستیان پێكردووە و تەقیونەوە. 
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-5-
ملمالنێ  لەسەر دەسەاڵت
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فراوانبوونی 
دەسەاڵتەكانی موعاویە
دەموچاوی نوێی فیتنە

ئەو بیرۆكەیەی دەڵێت، نەهرەوان بوو بە وەرچەرخانێكی یەكالكەرەوە لە بواری 

گەشەكردنی فیتنەدا، لە هەمانكاتدا بیرۆكەیەكی تەواو نوێ  و زۆر كۆنیشە. كۆنە 

لەبەر ئەوەی دەگەڕێتەوە بۆ )الشعبي( كە كەسایەتیەكی فكری گەورەی كوفەیە لە 
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سەدەی یەكەمی كۆچیدا. ئەو بە شێوەیەكی شمولی بیری لە ملمالنێ  دەكردەوە، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە الیەنی عەلیەوە دەیبینی. )الشعبي( ئەمەی خوارەوەی 

راگەیاندووە: »كاتێك عەلی ئەوانەی نەهرەوانی كوشت، خەڵكێكی زۆر لەگەڵیدا 

ناكۆكبوون و الیەنگرانی لە دژی وەستانەوە، بەنو ناجیە و ئینب ئەلحەزرەمی بەرسە 

و خەڵكی ئەهواز لە دژی راپەڕین، هەروەها ئەهلی كۆكردنەوەی خەراج بیرییان 

لە شكاندنی كردەوە، پاشان )سەهل كوڕی حونەیف(یان لە واڵتی فارس وەدەرنا«. 

كە  كردووە،  وێنا  باوەی  هەستە  ئەو  واتاداردا  و  روون  وێنەیەكی  لە  )الشعبي( 

سنوری  لە  عەلی  دەسەاڵتی  هەڵوەشانی  لەگەڵ  هەبووە  جێگەیەك  هەموو  لە 

پێگەی خۆیدا، هەروەها دەیبەستێتەوە بە روداوی كوشتارگەلی نەهرەوان. كوفە 

نكۆڵیكرد  كە  بینیامن  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بزرە،  تێبینیەدا  لەم  بوو،  ناوەند  كە 

لە بەشداریكردنی شەڕە گەورەكە لە دژی شام، پەیوەندییەكانی خودی عەلیش 

لەرزۆك و ناسەقامگیر بوون.

مێژوویی  هۆشیاری  چونكە  ب��وو،  نوێ   بیرۆكەیەكی  ئ��ەوە  ت��رەوە  لەالیەكی 

روانگەی  لە  كاتێك  خۆرهەاڵتناسیش،  هۆشیاری  تەنانەت  یان  نوێ ،  ئیسالمی 

چەند بەڵگەنامەیەكی درەنگوەختەوە، یان لە رێگەی لۆژیكی گشتگیری میراتی 

مێژووییەوە بیری لە شەڕی ناوخۆ كردووەتەوە، تاكو ئێستا ئەو رایەی تەرحكردووە 

بووە،  یەكالكەرەوە  ساتەوەختی  و  سەرەكی  جومگەی  داوەریكردن  پرۆسەی  كە 

لە كاتێكدا چارەنوسی عەلی بەرەو ئاڕاستەیەكی كزو الواز هەڵخلیسكاوە، بەاڵم 

بزركردنی  ئاوهاوە  دیدێكی  لە  چووە.  هەڵكشان  بەرەو  موعاویە  چارەنوسی 

پاش  داهاتووی  مێژووی  لە  سەرچاوەكان  چونكە  ئەنجامدراوە،  نەهرەوان 

خەواریجەكان  نێوان  دژواری  ملمالنێی  بە  نارساوە  كە  كۆچی،  یەكەمی  سەدەی 

خۆش  موژدەیەكی  وەك  روداوە  ئەو  بۆتەوە.  پێچەوانە  ویالیەتەكان،  خەڵكی  و 

بۆ دەستپێكردنی ملمالنێكانی داهاتوو خۆی منایشكردووە، وەك ئەوەی شەڕێكی 

و  ناكۆكی  سەرەتاییەدا  قۆناغە  لەو  وەلحاڵ،  بێت.  سەركەوتوو  و  ئامانجدار 
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ملمالنێكە زۆر روون نەبوو. 

خەواریجەكان كە وەك گروپێكی هەڵگەڕاوەی سەربەخۆ دروستبوو، بە حوكمی 

رابردوویان و پەیوەستبوونیان بە كوفە و بەرسە، لە بیرەوەری گشتیدا زیاتر لە دابڕان 

رەگەكانیاندا  لەناو  تازە  هێشتا  ئەوان  لیێدەڕوانرێت.  حزبی  جیابوونەوەیەكی  و 

خێڵەكی،  بیری  ئایدۆلۆژیا،  هاوبەش،  زەمینەی  رووی  لە  چەكەرەیاندەكرد: 

شارستانی، یاخود زیاتر لە لێڕوانینیان لەبەر رۆشنایی پرۆژەكەیاندا، هەمیشە بەو 

دەستبەسەرداگرتنی  و  عەلی  مردنی  دوای  لە  دەكرا.  لەگەڵ  مامەڵەیان  شێوەیە 

دەرەوە  لە  خەواریجەكان  كوفەش  لە  تەنانەت  موعاویەوە،  لەالیەن  دەسەاڵت 

دەربەدەر  دوور  شوێنی  بۆ  باندێك  و  تاقم  چەند  وەك  كاتەش  ئەو  تا  دەهاتن، 

دژی  لە  شەڕییان  دەستپێكردنەوەی  ساویلكەییەوە  بەوپەڕی  ئەوان  كرابوون. 

دوژمنی هاوبەشیان بۆ كوفەییەكان پێشنیار كرد. لە كوفە، پێدەچێت لە بەرسەش، 

هەستی  خاوەن  پیاوی  هەزاران  بوو،  ژیاندا  لە  عەلی  كاتێك  و  نەهرەوان  دوای 

ئاسایی  زۆر  شێوەیەكی  بە  تردا،  خەڵكی  لەگەڵ  ئارامی  و  ئاشتی  بە  خەواریج 

پێكەوە دەژییان، زۆرێكیشیان پێیانوابوو، كە نابێت شەڕ لە دژی عەلی بكەن و 

بەرەنگاری نەبنەوە. رای زاڵرت ئەوەیە، كە هەندێك خەڵكی تر تێڕوانینێكی كەمرت 

روونیان بۆ بارودۆخەكان هەبوو، لە هەندێك بیروبۆچوونیاندا هاوڕا بوون، بەاڵم 

لە هەموو ئاڕاستەكەدا هاوڕا نەبوون، یان تەنها ئەوان خاوەنی رایەكی ناجێگیر 

و دوودڵ بوون. 

لەسەرخۆی  بەردەوامبوونی زەق و  بیرۆكەی شۆكی نەهرەوان و  ئەمانە  هەموو 

ئەو  پشتڕاستدەكەنەوە،  كوفەدا  گەورەی  جەستەی  لەناو  خەواریج  بزوتنەوەی 

شۆكەش بووە خاڵی دەستپێكردنی هەڵوەشانی دەسەاڵتی عەلی لە ناوەندەكەی 

خۆیدا. بۆ منوونە لە كوفەوە روداوی )الخریت( و رابەری ناجیە دەستیان پێكرد، 

ئەو كارەی كە ئەهواز و هەموو كەناری واڵتی فارسیان هەژاند. دواجار بینیامن 

كە موعاویە وەك جۆرێك لە شەڕی ناوخۆی نێوان عەلی و الیەنگرانی لە شەڕی 
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نەهرەوانی دەڕوانی، بۆیە وا پێویستبوو لەسەری بزانێت، گردبوونەوەی )النخیلة( 

بە تایبەتی لە دوای گەڕانەوە لە نەهرەوان هەڵوەشێرنایەوە. ئەو لەوێدا كەلێنێكی 

دوژمنایەتیكردنی  لێرەوە  ئیرت  لێوەربگرێت،  كەڵكی  پێویستبوو  كە  بینی،  گرنگی 

بۆ عەلی و عێراقییەكان دەستیپێكرد، كە لە چەند پەالمارێكی كتوپڕو دووبارەدا 

بەرجەستە بوو. بەاڵم ئایا ئەوە مانای وایە كە داوەریكردنەكە هیچ كاریگەرییەكی 

لەسەر رێڕەوی روداوەكان نەبووە؟ پرۆسەی داوەریكردن كە لە بناغەوە ناپەسەند 

دەسەاڵتی  دوو  دروستبوونی  هۆی  بووە  بەڵكو  لێنەكەوتەوە،  دەسەاڵتێكی  بوو، 

بەاڵم  بوو،  لەكەدار  ناوبانگی عەلی  ئەوەشدا  ئەنجامی  لە  ناچوونیەك،  جیاواز و 

لە ئاستی سنورێكی دیاریكراو تێپەڕی نەكرد، چونكە عەلی شەرعیەتی لە خودی 

كە  نییە  ل��ەوەدا  گومان  بەرامبەریشدا،  لە  هەڵگرت.  خۆیدا  كەسێتی  و  خۆی 

موعاویە تا ئەوپەڕی ئاست ئەنجامەكانی پرۆسەی داوەری بۆ خۆی بەكارهێناوە، 

حوكمی  بە  ب��وون  پەیوەندیدار  تەنها  ئەنجامانە  ئەو  ئەگەرچی  تەنانەت 

تایبەتیيەكانی  پشتیوانە  الیەنگرو  لەبەرچاوی  بۆئەوەی  نوێنەرایەتیەكەیەوە، 

شەرعیەت بۆ دەسەاڵتەكەی زیاد بكات و پلەو پایەی خۆی لە والی بۆ خەلیفە، 

خواستەكانی  قەبارەی  دەیتوانی  بەوەش  بەرزبكاتەوە،  خەالفەت  پاڵێوراوی  یان 

فراوانرت بكات، بۆئەوەی هەموو فەزای ئیسالمی بە تەواوەتی بگرێتەوە. موعاویە 

لەوە بەدواوە بە تەنها خۆی لە ئاسۆی شام قەتیسنەكرد، بەڵكو وا خۆی نیشاندەدا، 

كە راسپێردراوە بۆ رابەرایەتیكردنی هەموو ئیسالم و ملمالنێكردن لە دژی عەلی 

لەسەر قەڵەمڕەویكردن بەسەر ئەو ویالیەتانەدا كە لەژێر دەسەاڵتیدا بوون. 

پەیوەندی  ناوەڕۆكدا،  لە  عەلی  ناوخۆیی  دۆخی  هەرەسهێنانی  ئەگەر  پێیە  بەو 

هەبوو بە گەشەكردنی ناچوونیەكییەكان لەناو جەرگەی بەرە تایبەتیەكەی، كە لە 

دورەوە سەریهەڵداوە و لە شەڕی نەهرەوان گەیشتە لوتكە، بەاڵم لە بەرامبەردا 

سایكۆلۆژی  و  مەعنەوی  بناغەی  موعاویە،  دەسەاڵتی  فراوانبوونی  و  سەركەوتن 

خۆی لەو شەرعیەتەدا دەبینیەوە كە پرۆسەی داوەریكردن بۆی پەیدا كرد. موعاویە 
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راستەوخۆ لە دوای داوەریكردن دەستی بە یەكەم جموجووڵیكرد بۆ دەستپێكردنی 

كێشە و ناكۆكییەكان و پرۆسەی فەتحكردنی میرس، هەرچەندە كۆتایی كۆنگرەی 

هەروەها  بپارێزێت.  هودنە  لە  وابەستەبوون  لە  خۆی  كە  هانیدا  داوەریكردن 

ركێفی  ژێر  خستنیە  ناوەوە  لە  بەرسە  تێكدانی  بۆ  ماوەیەك  دوای  هەوڵدانی 

بە  دانبرنێت  ئەو  خواستی  بەپێی  ئەوەبوو  ئامانجی  بە  خۆیەوە،  قەڵەمڕەوی 

حوكمی عەمروی كوڕی ئەلعاص، واتا بۆ بەرژەوەندی خۆی. 

ئەوەی نابێت لەیادمان بچێت ئەوەیە )ئەزرح( كە لە بنەڕەتدا وەك كۆبوونەوەیەك 

ئامانجی  بە  بوو  هەوڵدانێك  دەك��را،  تەماشا  رێككەوتن  و  هێوربوونەوە  بۆ 

چارەسەركردنی ئەو ناكۆكیەی ئوممەتی ئیسالمی كرمۆڵ دەكرد، ئەویش لە رێگەی 

كاركردن بە كیتابی خودا )قورئان(، بەاڵم لە دوای ساڵێك بەسەر پێكهاتندا، كێشە و 

ملمالنێكان دەستیانپێكرد. عەلی سوپاكەی ئامادە كرد، بۆئەوەی )صفین( دووبارە 

بكاتەوە، بەاڵم شكستیهێنا، موعاویەش دەستی بەسەر میرسدا گرت. ئەوەبوو لە 

دوای ئەزروح و نەهرەوان، كە تەنها مانگێك نێوانیان بوو، لە مانگی موحەڕەم و 

صفری ساڵی )38ی كۆچی/658(ی زایینی، قۆناغێكی نوێی فیتنە دەستیپێكرد و 

تر، ئەوە شەڕی داچۆڕاندن بوو، نەك  شەڕ سەریهەڵدایەوە، بەاڵم بە شێوازێكی 

شەڕی بەرەیی، جگە لە حاڵەتی میرس، كە تێیدا بە راستی شەڕ رویدا، بەاڵم بەبێ  

فیتنە  چەمكی  دەرەكیدا،  زاراوەسازی  لە  كوفەییەكان.  و  عەلی  بەشداریكردنی 

نەبێت  ئاشكرا  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئاماژەدار  و  دژوار  كاتێكی  چەند  لە  تەنها 

ناوخۆدا:  بەردەوامی  ملمالنێی  شەڕو  رودانی  حاڵەتی  لە  نەك  بەكارناهێرنێت، 

شەڕی  عوسامن(،  )كوژرانی  ماڵەكە  شەڕی  رویاندا:  سەردەمەدا  لەو  شەڕ   )4(

)الجمل(، شەڕی )صفین( و شەڕی نەهرەوان. پێدەچێت لێرەدا گومان بكەین لە 

فیتنەی  دەرەكی  چەمكی  بەاڵم  عەرەب(،  )رۆژانی  ئیسالمیانەی  گوێزانەوەیەكی 

پچڕپچڕ، بەشبەش و چڕبۆوە، لە الیەكی ترەوە فرەجەمسەریی و بەدوایەكداهاتنی 

زەمەنی نیشاندەدات. 
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نەهرەوان  لە  خەواریجەكان  بەاڵم  هەبوون،  تر  فیتنەی  چەندین  فیتنەدا  لەناو 

لە  هەبوو،  ئایدۆلۆژی  پاڵنەری  كە  چەكدارانەیان،  شەڕی  دوا  وەك  وەستانیان، 

راستیشدا ئەوە بە مانا فراوانەكەی دوایین شەڕەكانی فیتنە بوو. راستە خەواریج – 

قورئانخوێنان تەنها تاقمێك بوون، كە لە هەموو ساتەكانی قەیران و دژوارییەكاندا 

وەك:  كرد  شەڕییان  ركابەر  نەیارو  زۆرێك  دژی  لە  دەروونیان  و  جەستەیان  بە 

لەو  بەردەوامیش  موعاویە،  و  عەلی  كۆتاییشدا  لە  زوبێر،  و  تەڵحە  عوسامن، 

رێگەیەوە خوێنی ئەوان و خەڵكانی تریش رژێرنا. جگە لە قورئانخوێنەكان، ئەوانەی 

هەڵگیرسێنەرێكی  هیچ  و  جەنگاوەرێك  هیچ  نەبوون،  یان  خەواریج  بوونە  كە 

فیتنە لەو چوار قۆناغە یەكالكەرەوەیەدا بەشدارینەكرد، تەنانەت عەلیش كە لە 

دەرەوەی بازنەی كوشنت مایەوە. مەبەست لێرە پابەندێتی جەنگی و بوونی چەكە 

لەناو دەست. تەڵحە و زوبێر، جگە لە فیتنەی )الجمل( نەژییان تا فیتنەی تر ببینن، 

موعاویەش تەنها فیتنەی )صفین(ی بینی. بە تێكڕایی قورئانخوێنان نوێنەرایەتی 

رێچكەی خوێناوی و بەردەوامی بەدوایەكداهاتنی فیتنەیان دەكرد، وەك ئەوەی 

تر بكات، بەاڵم گرەوەكەیان هەر یەكێك  فیتنەیەك داوای دروستبوونی یەكێكی 

بوو: حەماسی گەرموگوڕ بۆ بەرگریكردن لە قورئان و بنەماكانی. 

ئایا تێڕوانینێكی وا تەنها دەربڕینی ساویلكەیی بەكۆمەڵی سیاسی – دیینی پێكەوە 

گرێدراوە، یان دەربڕی بۆچوونێكی جەنگیی زۆر كاریگەرە بۆ چەمكی ملمالنێ ، 

یان دابەشبوون، یان هەبوونی الوازییەكی پێشوەختە لە بەردەم تێپەڕاندنی ئەو 

پێودانگە بەرجەستەیە؟ 

كە  راستیشە  بوون،  كوشتار  شەڕو  ساتەوەختی  دژوارەك��ان  ساتەوەختە  راستە، 

لە  بوون،  زۆر  شەڕكردنیش  شوێنەكانی  و  كرد  زیادییان  ئەنجامدەرانی  ژمارەی 

فیتنە  عێراق.  خۆرهەاڵتی  سنورەكانی  و  شام  تاكو  لەوێوە  بەرسە،  تاكو  مەدینە 

چەندین دەموچاوی هەبوو، بەاڵم نەك تەنها بە مانای ئاشكراكردنی حساباتەكان 

لە شەڕەكاندا بەگوێرەی تێڕوانینی دەرەكی، چونكە فیتنە لەالیەكی ترەوە خاوەنی 
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یەكپارچەییە  ئەو  بەاڵم  لێبكرێت،  گومانی  ناكرێت  كە  بوو،  خۆی  یەكپارچەیی 

بەردەوام نەبوو، تەنانەت لە دەرەوەی بزوتنەوەی خەواریج لە زمانی سەردەمدا، 

نەبووە.  بزر  بكەرانیدا  لە هۆشیاری  ئەگەرچی  لێكراوە،  گوزارشتی  باشی  بە  زۆر 

فیتنە  وشەی  گوێبیستی  دەگمەن  شێوەیەكی  بە  سەرچاوەكامناندا  كۆنرتین  لە 

دەبین: لە سەردەمی عوسامندا، لە كاتی سەرهەڵدانی ناڕەزایی و هەڵچوونەكاندا، 

بە راستی فیتنە دەستی بە سەرهەڵدان چەكەرەكردنی و خۆی نیشاندا، ئەمەش 

)تخمینی(  خەمڵێرناو  شێوەیەكی  بە  پاشان  ئەوەی  بۆ  بوو  سەرەتایەك  تەنها 

روویدا. پێش شەڕی )الجمل(، ئەبو موسا ئامۆژگاری كوفییەكانی دەكرد وازبێنن 

چیە؟  ئەوە  مانای  دەیرتساندن.  كەڕوالڵ  فیتنەیەكی  سامناكی  دەموچاوی  لە  و 

و  تەڵحە  و  عائیشە  لەگەڵ جیابوونەوەی  لەگەڵ كوشتنی عوسامن،  فیتنەكە  ئایا 

زوبێر، لەگەڵ روودانی كوشتارگەلی بەرسە، لەگەڵ هەڵوەشانی یەكێتی مۆراڵیی 

ئوممەتی ئیسالم و دروستبوونی هەڕەشە و گوشارەكانی سەر یەكبوونی دەسەاڵتی 

لە  موساش  ئەبو  ئایا  دەستیپێنەكرد؟  موسڵامناندا  خەلیفەی  لە  بەرجەستەبوو 

وەك  نەدەكرد،  فیتنەی  پێشبینی  داهاتوو  جەنگیی  بەرەنگاربوونەوەی  شێوەی 

شەڕێكی هەڵگیرساو لە نێوان موسڵامناندا بە گشتی؟ یان شەڕی )الجمل( بوو بە 

تەنها لەو كاتەدا لە ئاسۆ دیار بوو؟ 

چەمكی فیتنە بە شێوازێكی روونرت لەو وتانەدا بەرفراوانرت دەبێت، كە دەخرێنە 

و  عومەر  كوڕی  عەبدوڵاڵی  موغیرە،  سەعد،  موعتەزیلەكان:  سەحابیە  پاڵ 

چەندانی تریش. فیتنە ئەوەیە، كە بە پێچەوانەی یەكبوونی ئوممەت رێدەكات 

تەنها  بە  و  شمولیرتە  پێشبینیەكی  فیتنە  هەڵیدەوەشێنێت،  و  دابەشیدەكات  و 

شكۆدار  كۆدەنگی  ئەولەوییەتی  بەڵكو  جەنگییەوە،  واقیعی  بە  نییە  پەیوەندار 

دەكات. ئەوان لە گۆشەگیربوونێكی شایستەدا خۆیان بەرجەستە كرد، بەیعەتدانیان 

موعاویەیان  پێشنیازەكانی  داهاتوو  لە  ئاستیش  بە هەمان  رەتكردەوە،  عەلی  بە 

رەتكردەوە. منوونەی هەرە بااڵو خۆڕاگر لەگەڵ خودی خۆیدا )سەعد كوڕی ئەبی 
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وەقاص( بوو، كە بە یەكجاری لە گۆڕەپانەكە دووركەوتەوە و رازی نەبوو ئامادەی 

كۆبوونەوەی داوەریكردن بێت. 

هەردوو  چونكە  نەهاتووە،  ناوی  )صفین(دا  بەڵێننامەی  لە  فیتنە  دەستەواژەی 

دابەشبوون(  )شەڕو  بەرەو  ئوممەت  هەرگیز  كە  دەكرێنەوە،  ئاگادار  لەو  داوەر 

پەلكێشنەكەن، بەاڵم ئەبو موسا بۆ منوونە لە )ئەزرح( بەكاریهێنا، كاتێك عەمروی 

ئەوەی  كردووە. سەرەڕای  نغرۆ  فیتنەدا  لەناو  كوڕەكەی  كە  كرد،  تۆمەتبار  بەوە 

لێرەدا  بەاڵم  بەشدارییانكرد،  )صفین(دا  لە  تەنها  كوڕی  عەبدوڵاڵی  و  عەمرو  كە 

بەپێی چوارچێوە روونەكە چەمكەكە كۆمەڵێكی تەواو رووداوی پێكەوە بەسرتاو 

تێڕوانینێكی  بەر  كەوتۆتە  كاتەدا  لەو  لەوەش  جگە  دەگرێتەخۆ،  بەدوایەك  و 

پاشەكشەیی گشتگیر، كە حوكمێكی مۆراڵیی نێگەتیڤ دەگرێتەخۆ. چەمكی فیتنە 

مێژووییەكانیەوە،  واتا  هەموو  بە  زەمەنی،  كۆتكراوی  داخراوو  قۆناغێكی  وەك 

وەكو قۆناغێكی مێژوویی دەرنەكەوتووە، تەنها لەو دەقە راستەوخۆیانەدا نەبێت 

لە  ئوممەت  یەكخستنەوەی  بۆ سەرلەنوێ   دەكەن،  ئاشتی  گەڕانەوەی  باسی  كە 

دوای گەیشتنی موعاویە بە كورسی خەالفەت، خەالفەتی هەموو موسڵامنان لە 

دیاریكردووە  فیتنەیان  نە  داهاتوو  ئاماژەكانی  زایینی(دا.  كۆچی/661ی  )41ی 

زەمەنی  یەكەیەكی  و  و هێام  وەكو خاڵ  بەڵكو  داوە،  لەسەر  نە حوكمیشیان  و 

و  ن��اوەرۆك  رووی  لە  تر  روونكردنەوەیەكی  هیچ  بوونی  بەبێ   سەیریدەكات، 

چوارچێوەی  دەچێتە  و  دەگمەنە  هێام  لە  فۆڕمە  ئەمجۆرە  ناسنامەكەیەوە. 

گوتارەوە، لە باتی پێكهاتن و دامەزرانی وەك پێوەرێكی بنەڕەتی. بەو ئاستەی، كە 

قۆناغەی  ئەو  ناونیشانی  وادەردەكەوێت  زۆرجار  زەمەنی شۆڕبینەوە،  پێودانگی 

پەیوەندیدارە بەو سەردەمەی شێوازی خەالفەتی عەلی كوڕی ئەبو تالیب، ببێتە 

چوارچێوە و بنەمای دامەزرێنەر، كە بەشی هەرە گەورەی مێژووی ئیسالمی دانی 

پێدا دەنێت. 

وشەو  ئەوەیە  بدەم،  پیشانی  رشۆڤەكارییەوە  ئەم  رێگەی  لە  ویستومە  ئەوەی 
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قورئانیەوە  فەرهەنگی  لە  هەردووكیان  كە  سەردەمەكەدا،  ژیانی  لە  بیرۆكەكە 

وەرگیراون، بە راستی بوونیان هەبووە، نەك لە دواییدا درووستكرابن، بەاڵم لەگەڵ 

فیتنەیەكی  چەند  وەكو  گشتی  بە  فیتنە،  چەمكی  لە  جیاواز  چەمكێكی  چەند 

جەنگیی، دەگاتە ئاستی چەمكی روحی فیتنە، بەو پێیەی شكانی روحی ئوممەتە، 

تا دەگاتە چەمكی مێژوویی و پێكهێنەرانەی كۆمەڵێك ملمالنێی كۆكراوەی گشتگیر 

دیپلۆماسیەت،  جەنگییەكان،  ملمالنێ   تەواو:  قۆناغێكی  بۆ  جۆرەكان  هەموو  لە 

سایكۆلۆژی و ئایدۆلۆژی. دەبێت مێژوونوسی مۆدێرن بە حەماس بێت، بەرامبەر 

دابڕانێكی  ناوخۆییەكەیدا وەك  لۆژیكە  لە  كە  فیتنە،  رووداوی  و چڕی  یەكبوون 

هەموو  بووە.  بەرجەستە  ئیسالمدا  ئوممەتی  قوواڵیی  لە  رێژەیی  و  درێژخایەن 

ئەمانە لە یەككاتدا ئەو قۆناغە نوێیەیان جیا كردووەتەوە: كودەتایەكی سەرتاسەری 

لەژێر  ناوچەیەی  ئەو  ناوجەرگەی  لە  قەیرانێك  دروستبوونی  دۆخەكە،  بەسەر 

دەسەاڵتی عەلیە، گۆڕان لە میتۆدی شەڕ لە نێوان هەردووالی بەشەڕهاتوودا. لە 

دوای شەڕی )الجمل(ەوە، فیتنە قەتیسكرا لە چوارچێوەی ملمالنێی نێوان عەلی 

بە  چەسپاو  و  وێناكراو  فیتنەی  هەموو  كۆی  لە  گەورەكە  ملمالنێ   موعاویە،  و 

تایپی ئایدۆلۆژیا و قەناعەتەكانی. دواتریش هەندێك ناكۆكی ناوخۆیی لە بەرەی 

ملمالنێیانە  و  ناكۆكی  ئەو  خەواریج.  شۆڕشی  تایبەتی  بە  زیادكرا،  بۆ  عەلیەوە 

ئەوەی  بەاڵم  فیتنە،  دینامیكیەتی  لە  جیانەبۆوە  بەشێكی  بوونە  كردو  گەشەیان 

جێی سەرنجدانە ئەوەیە، كە ملمالنێی گەورەتر بە ئاشكرایی لەپێناو بەدەستهێنانی 

دەسەاڵتی بااڵدا دروستبوو. 

هەر لە سەرەتاوە ئەوە شتێكی روون بوو لەالی عەلی، كە دەیتوانی ئاشكرایبكات، 

چونكە دەستی بەسەر شەرعیەتی خەالفەتدا گرتبوو، بەاڵم ئەوە لەالی موعاویە 

روون نەبوو، كە لەپێناو خوێنی عوسامن و البردنی ئەو ستەمكاریەی بەرامبەری 

كرا شەڕی دەكرد، بە هەمان ئاستیش تێدەكۆشا بۆ دووبارە جێگیركردنی بناغەی 

تێیدا  كە  نوێیەدا،  قۆناغە  لەو  موعاویە  ئێستاش  )ش��ورا(.  سیاسی  شەرعیەتی 
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خواست و هەوڵەكانی بۆ خەالفەت زۆر بە روونی و ئاشكرایی دەستیپێكرد، وەك 

ئەوەیە كە گەمەكەی ئاشكرا بووبێت، لە روانگەی لە هاوسەنگی نێوان هێزەكان 

كە بۆی لەبار بوو. موعاویە هەنگاوێكی نوێی هەڵێنا، دەتوانین بڵێین، فیتنە لە 

ساڵی 38ی كۆچیەوە لە دوای پرۆسەی داوەریكردن و شەڕی نەهرەوان، بەوپەڕی 

روونی بەرگی ملمالنێی لەسەر دەسەاڵتی خەالفەت پۆشی، لە سەرووی ئەوەش 

نییە،  بەشبەشكردن  قابیلی  كە  یەكێتیەكەی،  لەسەر  بوو  پێویست  دەسەاڵتێكە 

بەو  ماوەتەوە  دەسەاڵتە  لەو  ئەوەی  پێناوی  لە  تێدەكۆشا  عەلی  بونیاتبرنێت. 

هیوایە رۆژێك لە رۆژان بە تەواوەتی بەدەستی بێنێتەوە. موعاویەش تێدەكۆشا 

مانای  ئەمەش  ئاسانی.  بەوپەڕی  خەالفەت  دەسەاڵتی  بەدەستهێنانی  پێناو  لە 

ئەوەیە كە موعاویە لە بنەڕەتدا لە روانگەیەكی تایبەتییەوە بۆ دوورترین ئاست 

بنەڕەتی ئەركی خەلیفە )ئیامم( نا، هەرگیز فۆڕمی تەوحیدی  لە شام هەنگاوی 

بە  بە نهێنی هەوڵی بۆ گەیشنت  ئایا هەر لە سەرەتاوە  لەبیر نەكرد، كەواتە  ی  

ئایا  عوسامن؟  خوێنی  تۆڵەسەندنەوەی  پاساوی  بە  دەدا،  خەالفەت  دەسەاڵتی 

فیتنە بە گشتی جگە لە شەڕێكی گەورە لە پێناو دەسەاڵتدا، كە لەالیەن هەموو 

كاراكتەرە سەرەكییەكان، عەلی و تەڵحە و زوبێر و موعاویە بەرپا كراوە، شتێكی 

تر بووە؟ ئەگەر وای دابنێین، كە موعاویە ئیرت دەمامكی خواست و ئارەزوەكانی 

ئاشكرا كردووە، ئایا ئەمە مانای وایە هەموو ئەوەی رابورد، جگە لە ناپاكی و پیالن 

و فێڵ هیچی تر نەبوو؟ یان پێشكەوتنێكی پشوودرێژ و بەردەوام و پڕ مەترسی 

ئامانجێك، كە دواجار جگە لە رێگەیەكی  تاكە  و سەركێشی بەرچاوگیراو، بەرەو 

سامناكی هونەری سیاسی شتێكی تر نەبووە. 

هەموو ملمالنێیەكی ناوخۆیی لە بوارێكی فراواندا، هەموو »شەڕێكی ئەهلی« بۆ 

خۆی ملمالنێیەكە، لە پێناو پاوانخوازی و دەسەاڵتدا، بەاڵم هەرگیز بە شێوازێكی 

وشك بەڕێوە نەچووە، جگە لەوەش وەك ئەم حاڵەتەی خۆمان لە سەردەمێكی 

شایستە و پێناسەكراو بە وەحی و میتامێژووی پێغەمبەرایەتی، فەتحكردنی بەهێزی 
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جیهان و دەركەوتنی گەلێك لە مێژوودا نەنەخشێرناوە، لە رێگەی تەقاندنەوەی 

هەموو وزە و توانا خەفەكراوەكانیەوە. پیاوانی مێژوو، كە لێرەدا بریتی بوون لە 

بەاڵم  لە رووی مەبدەئیەوە خواستیان هەبوو،  تەڵحە، زوبێر و موعاویە،  عەلی، 

هەمیشە پرۆژەیەكیان هەبووە و وابەستەی منوونەیەك بوون، وابەستەیی حەق و 

شەرعیەت. پێش ئەوەی عەلی هەوڵ بۆ دەسەاڵتی رەها بدات، سەرەتا خۆی بە 

چاكرتو شیاوتر دەدایە قەڵەم، بۆیە لە رێگەی خەالفەتەوە هەوڵیدەدا بۆ دانپێدانان 

ئاكاری  بە  بوو  پابەند  بۆیە  ئەو،  بوونی  ناوەڕۆكی  بووە  كە  و چاكەی،  فەزڵ  بە 

سیاسیەوە. موعاویە شەریكەكەی تری فیتنە، ئەویش دەیتوانی خۆی بە شایستەی 

خەالفەت بداتە قەڵەم، بە ناوی خودبینی پشتبەستوو بە چەند پێوەرێكی تر، بەاڵم 

ئەوە خواستێكی خۆیی بوو، كە نەدەكرا بۆ خۆی و خەڵكیش رێگەیپێبدات، بە 

ئەستەمیش نەبێت، بواری ئەوەی نەبووە لە ئاستی واقیعیدا دەریببڕێت، لەبەر 

ئەوەی لەگەڵ بەها باوەكانی سەردەمدا ناچونیەك بووە. 

كاری  ئاستەی  بەو  بكات،  ئاشكرا  خۆی  توانی  شاراوەیە،  خواستە  و  ویست  ئەو 

تێپەڕاند،  كەسێتیەكەی  بوو  پرسێك  خاوەنی  راستی  بە  پێشكەوت.  واقیعی 

پرسی  بەڵكو  تەماشایبكرێت،  دەستپێك  یان  پاساو،  وەكو  نەبوو  پرسێك  چونكە 

لە  موعاویە  كە  مافێك،  چاككردنی  شێوەی  لە  رەزەمەندیە  تەواوی  نیشاندانی 

عوسامن  كۆبكاتەوە.  خۆی  دەوری  لە  بەرفراوان  جەماوەرێكی  توانی  رێگەیەوە 

بووە بەهای مەرجەعیی لە بونیادی ئیسالمی ئەو سەردەمەدا و واشدەمێنێتەوە، 

ئەگەر موعاویە هەوڵیدابێت تۆڵەی بكاتەوە، یان دوای ئەوەش ئەگەر هەوڵیداوە 

خۆی  الوازی  عەلی  پێچەوانەی  بە  بەاڵم  بكات،  خەالفەت  دەسەاڵتی  داوای 

كاركردنی خۆیی  ئامانجی  و  تەوەر  نەیتوانیوە خۆی وەك  كە  نیشانداوە،  لەوەدا 

و دواییش وەك  پاڵێوراوی خەالفەت  تۆڵەسێن،  بكات. موعاویە وەك  بەرجەستە 

پیرۆزی  پرسی  واتە  دەش��اردەوە،  عوسامندا  سێبەری  پشت  لە  خۆی  خەلیفە، 

پێشەوای قوربانی، وەك پرسی دامەزرێنەر بۆ دینامیكیایەی، كە شەرعیەتی راستی 
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بۆ درووستبكات، بەڵكو كەسایەتی دیاری ئیاممە، كە شورا لە دوای ئەبوبەكر و 

عومەر هەڵیبژاردووە، وەكو بەشێكی جیانەبۆوە لە میتامێژوویی پێغەمبەرایەتی، 

وەك مەرجەعێكی بنەڕەتی دەسەاڵتی ئومەوی. لە سەرووی ئەوەشەوە موعاویە 

بە هێزی خۆجێگیركردن لەالیەن جیهانە شامیەكەیەوە هەڵرناوە، لە كاتێكدا خۆی 

لەناو دیالیكتیكی مێژووییدا هۆشیار كردو گەیاندیە ئاستی جیهانێكی سەربەخۆ، 

پاشان بەرەو جیهانێك، كە دەیڕوانیە راسپاردییكردن لەسەر هەموو فەزای ئیسالم 

و خۆدەرخسنت تێیدا. 

لە سەرەتاوە خواست نەبوو، كە هەڵسوكەوتی موعاویەی وەك ئامانجێكی سیاسی 

راستەقینە ئاڕاستە دەكرد، تەنانەت ئەگەرچی دیدێكی سرتاتیژی بەهێز خراوەتە 

پاڵ موعاویە. جگە لەوەش موعاویە نەبوو بە سودوەرگرتن لە كاری هەڵكەوتووی 

كتوپڕی عائیشە و تەڵحە و زوبێر حوكم بكات، بەڵكو بەو ئاستەی شیاو و گونجاو 

خواستی  كۆچی  38ی  ساڵی  لەدایكبووە.  و  كردووە  گەشەی  هۆشیاریدا  لە  بوو 

نەتەقیەوە،  بەهێز  داوایەكی  لەالی فەرماندەی شام، وەك  بە خەالفەت  گەیشنت 

بەڵكو گەشەیكرد و هەندێك سنوری نەبەزاند. لە راستیدا عەلی هێشتا ئامادەیی 

هەبوو، تەنها لە كاتی مردنیدا لە ساڵی 40ی كۆچی، خواستی موعاویە بۆ گەیشنت 

بە دەسەاڵتی خەالفەت لە شێوەی پێداگریەكی بێ  بەرەنگاری دەركەوت. 

داواك��اری  دەركەوتنی  كاتی  لە  واتە  سەرەتاوە،  لە  هەر  فیتنە  بڵێین  ئەگەر 

لە  جگە  ئیاممەت،  بۆ  عوسامن  پێشبینیكردنی  بەرامبەر  لە  قورئانحوێنان، 

مانای  ئەوە  بەڵكو  نەبوو،  تر  هیچی  دەس��ەاڵت،  لەسەر  ئاسایی  ملمالنێیەكی 

تێكدان و لێداماڵینی رەهەندە روحی، مرۆیی، ئەنرتۆپۆلۆژی و ئایدۆلۆژییەكانی 

دەگەیەنێت، كاتێك كەسی سیاسی درووست دەبێت، بۆ ئەوەی شوێنی بگرێتەوە. 

لەناو فیتنەدا رەهەندێكی جێی رەزامەندی هەیە شایستەی ئەوەیە ئاشكرا بكرێت. 

خودێتی  سیاسەتدا،  ترۆپكی  لەناو  بەكۆمەڵەكان  ئارەزوە  و  خواست  رێگەی  لە 

سەركەشەكان،  و  بەهێز  هەڵچوونە  و  هەست  خودێتی  نەك  دەكات.  چەكەرە 
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بەڵكو خودێتی شتێكی قووڵرت و وردتر، چونكە بانگەشەكردن بۆ تۆڵەسەندنەوەی 

بۆ  خۆشەویستی  نیشاندانی  پێناوی  لە  بوو،  پیاوێك  توڕەیی  عوسامن،  خوێنی 

پیاوێك. خواست و ئامانجی دەرەكی لە سەرووی پاساوە ئایینی و سیاسییەكانی، 

عەلی،  بانگەشەكانی  و  كینە  دواتر  راوەستاوەكەیدا.  بارە  لە  خودییە  شۆڕشێكی 

تا رادەیەك هەواڵدەرەكان درووستیان كردووە، دەردەكەوێت و خودێتیەكی  كە 

تراژیدی بەرجەستە دەكات، ئەگەرچی هیچ بنەمایەكی راستەقینەیان نییە.

بێت،  بەسود  باسكردنی  و  هەڵسەنگاندنی  پێدەچێت  هەیە  دیكە  رەهەندێكی 

ئەویش رەهەندی دەرفەتە، چونكە لە ساڵی 38ی كۆچیەوە دەرفەت و دەرفەتە 

ئیسالمییەكان بۆ مێژوونوس ئاشكرا دەبن. گەمەیەكی زەبەالح بە درێژایی هەموو 

)تەیام( لە  عێراق،  لە  میرس،  تاكو  شام  لە  عەرەب،  دورگەی  خۆرئاوای  كەناری 

دیوێكی  بە  بەاڵم  ناوچەی سنوریی دورگەكە سەرهەڵدەدات،  و  یەمەن  تاكو  وە 

ناوچەی چیا  و   ئازەربایجان  فارس،  ئەهواز، واڵتی  لە  ئێرانی،  فەزای  لە  تریشدا 

)میدیا(ی پێشوو بەڕێوە دەچێت. هێرشە كتوپڕەكانی موعاویە، وەاڵمەكانی یەكە 

گەڕۆكەكانی سوپای عەلی، خێرایی بێهاوتای تاقم و باندە دەرەكیە بچوكەكان و 

بوارەكەیان  ئەمانە  هەموو  )ناجیة(،  و  )الخریت(  بێئەندازی  سەربازی  جووڵەی 

بەسەر  عەرەبی  زاڵبوونی  بۆ  دەبەخشی  كرنەوەیان  پەیامی  و  بەرتەسككردبۆوە 

مەوداكان و خێرایی لە جوواڵندا. پێویستە لەبیرمان نەچێت كە عەرەب دەشتەكی 

و كۆچەرییەكانی پێشوو بوون و شارەزاییان لە بواری شەڕو فتوحاتەكاندا هەبوو، 

كاتی  لە  كە  هەیە،  گشتگیرەوە  بە جموجووڵێكی  پەیوەندی  بابەتە  لێرەدا  بەاڵم 

نائاساییدا كێرڤی بەرز دەبێتەوە، بە دەگمەنیش دەتوانرێت لە شارستانیەتەكانی 

تردا بەدیبكرێت. 

ئاستێكی  لە  كرد.  ئاشكرا  ئیمپراتۆریەكەیان  بوارە  بە  عەرەبی  پەیوەندی  فیتنە 

بەرسە،  و  كوفە  تایبەتییەكانی  ناوچە  بۆ  بەرفراوانرت  مەودای  بەاڵم  بەرتەسكدا، 

ئامادەگی عەلیان سەبارەت بە كەسایەتیەكەی وروژاند، نەك بە حوكمی پۆستەكەی، 
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لە  ئیسالمییەكان  فەزا  تەدەخول كردندا. دواجار  لە  بەتوانایی  بە حوكمی  بەڵكو 

چونكە  بینیەوە،  یەكگرتوویی  بە  خۆیان  جیادەكاتەوە،  لێكیان  ئەوەی  رێگەی 

رێگەی  لە  دیاریكراویش  بە  هەروەها  بەشداربوون،  ملمالنێكاندا  لە  هەموویان 

دابەشبوونیانەوە لە خاڵە هەستیارەكاندا، بەسەر كۆمەڵگەكانی شیعەی عەلی یان 

شیعەی عوسامن لە جیاتی شیعەی موعاویە، لە یەمەن تا میرس درێژەی كێشا. 
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دەستبەسەرداگرتنی میسر
))صفر 38ی كۆچی/ تەمووزی 658ی 

زایینی((

لەالیەن  باش  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  بوو،  خێرا  كارێكی  میرس  دەستبەسەرداگرتنی 

موعاویە و عەمروی كوڕی ئەلعاص پالنی بۆ داڕێژرابوو. میرس لەڕووی جوگرافی و 

سرتاتیژی و مێژووییەوە درێژبوونەوەی واڵتی شام بوو، چونكە هەردووكیان سەر 
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بە زۆنی رۆمانی – بێزەنتی بوون. عەمروی كوڕی ئەلعاص دەستی بە فەتحكردنی 

پاڵپشتێكی  چەند  بە  بوو  پشتئەستور  فەلەستین  كە  روانگەیەوە  لەو  كرد  میرس 

دەوروبەر  ناوچەكانی  هێڵی  لەگەڵ  بوو  زۆر  سەردەمێكی  كە  شام،  لە  عەرەبی 

درووستببوو، تاوەكو خاكی حیجاز لە الیەك و عێراق لە الیەكی ترەوە، یان ئەوەتا 

شێوەیەكی  بە  عەرەبی،  میرسی  كۆچیانكردووە.  فتوحاتەكاندا  لەگەڵ  دواییدا  لە 

رەنگدانەوەی  یەمەنییەكانیەوە،  عەشیرەتە  و  خێڵی  پێكهاتەی  رووی  لە  تایبەتی 

شام بوو66. لە ساڵی 36ی كۆچی، لە دوای شەڕی )صفین(، موعاویە لە یەكگرتنی 

نێوان عێراقییەكان و میرسییەكان دەترسا. میرس لە ژێر دەسەاڵت و فەرمانی عەلی 

دا بوو، زۆرینەی جەنگاوەرەكانیشی بەیعەتیان پێدا، هەر لەوێش بوو كە بكوژی 

راستەقینەكانی عوسامن لەگەڵ كینانە كوڕی بیرش ئەلتوجەیبی و عەبدولڕەحامنی 

ئەوانەی  ئامادەكران،  بەكر  ئەبو  كوڕی  محەمەدی  و  ئەلبەلوی  عودەیس  كوڕی 

بینیامن  كە كرۆكێكی پتەوو چاونەترس بوون. بەاڵم، لە بەرامبەریشدا هەروەكو 

عوسامنیزمەكان یەكەمجار هەر لە میرس سەریانهەڵدا، واتا موعتەزیلەكانی )خربتا( 

مانەوە،  یەكپارچەیی  بە  بەاڵم  بوون،  موعاویە  هاوپەیامنی  ئەوەی  سەرەڕای  كە 

بوونی  شام.  خەڵكی  بەرامبەر  لە  كارەكانیان  سەربەخۆیی  لە  پارێزگاریكردن  بە 

چاوپۆشیان  كرد  ناچار  عەلی  والیەكەی  پارچەبوويیان  پارچە  و  هەڕەشەلێكراو 

لێبكات، بۆ ئەوەی بتوانێت پارێزگاری لە ویالیەتەكەی بكات. كاتێك قەیس كوڕی 

لە  بەكر  ئەبو  لەدەستدا، محەمەدی كوڕی  سەعد كوڕی عوبادە متامنەی عەلی 

66- ابن عبدالحكم، فتوح مرص، الپەڕەكانی 114-119، املقریزی، بەشی 1، الپەڕە 297 و دوایی. ئەوەی 
ئاماژەی پێكراوە ئامادەبوونی هۆزەكانی سەر خێڵی )حمیر(ە: )یحصب، رعین، ذوالكالع( كە پێشەنگی 
یەمەنییەكانیانكرد لە شام )تەماشای صفین بكە(، بەاڵم هەژمونگەری لە میرس لە پشكی )تجیب( بوو، 
لقێكە لە دانیشتوانی كندە كە ئەوانیش بەچڕی لە شام نیشتەجێبوون، بەاڵم ئەوە بەبێ  هەندوەرگرتنی 
عەرەبەكانی ناوچە شامیە – عێراقییەكان بووە، جگە لە خێڵی )كلب(ی گەورە. رەنگدانەوەی شامی لەناو 
رەگەزە یەمەنییەكاندا قەتیسبووە، كە زۆرینەیان پێكدەهێنان، بێئەوەی درێژبێتەوە بۆ ناو كۆمەڵگەی 
)أهل  واتە  هاتبوون،  لە حیجازەوە  راستەوخۆ  كە  پشتیوانانەی  ئەو  یان  مەزەڕی  و  قەیسی  خێڵەكانی 
الرایة(. دواجار تێبینی ئەوە دەكرێت كە عەشیرەتە كۆچبەرەكان لە شامەوە، بە بەراورد لەگەڵ خێڵی 

دایك چەند عەشیرەتێكی الوەكی و پەراوێزخراو بوون. 
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شوێنی دانرا، كە بەبێ  گەیشنت بە هیچ ئەنجامێك سیاسەتێكی دوژمنكارانەی پیادە 

هیچ  چونكە  نەبوون،  ئامادە  الیەنە  دوو  لەو  هیچكام  )صفین(  شەڕی  لە  كرد. 

الیەكیان نەیاندەتوانی رێگە بە خۆیان بدەن گۆڕەپانەكە جێبهێڵن، ملمالنێكەش 

لە چوارچێوەی میرسدا قەتیس مابۆوە. 

ئەو شەڕە هاوبەرامبەرەوە هەستیان  ئەنجامی  رێگەی  لە  بەاڵم عوسامنیزمەكان 

بە هاندانیانكرد، لەبەر ئەوەی كە تەنها بەرەنگاری و خۆڕاگری خەڵكی شام بۆ 

خۆی بە سەركەوتن دەدرایە قەڵەم، بۆیە بزوتنەوەی عوسامنیزم بە سەركردایەتی 

گیانی  ب��وو،  ئەلسكونی(  حودیج  ك��وڕی  )موعاویە  ئەویش  نوێ   رابەرێكی 

جەنگاوەرێتی و خۆڕاگری زیاترییان نیشاندا. ئەلسكونی پێش هەردوو سەركردەی 

ئەلكەنانی(  حارس  كوری  )یەزیدی  و  موخەلەد(  كوڕی  )موسەلەمەی  پێشوو 

كەوت، بەاڵم عوسامنیزم ئەگەرچی خۆیشی بەهێز كرد، بەاڵم بە تەنها الوازبوو 

و نەیتوانی دەست بەسەر میرسدا بگرێت. لەگەڵ ئەمەشدا دەستبەسەرداگرتنی 

ویالیەتی میرس زیاترو زیاتر لە فەرمان و دەسەاڵتی نوێنەری عەلی دەردەچوو، 

دەسەاڵتەكەش جێی مشتوومڕ بوو. لێرەوە والیەتی نوێ  بۆ میرس نێردرا، ئەویش 

كاتەدا  لەو  بوو.  بڕیاردان  شەڕو  پیاوی  و  عەلی  یەكەمی  یارمەتیدەری  )االشرت( 

تەدەخول  سەربازیەوە  رووی  لە  نەیانتوانی  شام  خەڵكی  و  عەمرو  و  موعاویە 

داوەریكردن  جێبەجێكردنی  تا  دەیانەویست  بێت  نرخێك  بەهەر  چونكە  بكەن، 

رێز لەو رێككەوتنە بگرن كە لە شەڕی )صفین( لە نێوانیاندا كرا و پێوەی پابەند 

جیابوونەوەی  بەهۆی  عێراق  لە  عەلی  بارودۆخی  كە  دەیانزانی  ئەوان  بوون. 

عوسامنیزم  بزوتنەوەی  كە  دەشیانزانی  قورسە،  و  خراپ  خەواریجەكانەوە 

پێشكەوتووە، بەاڵم جگە لە پێشكەشكردنی یارمەتیەكی ناڕاستەوخۆ نەیاتدەتوانی 

پاشگەزبۆوە  )االشرت(  دامەزراندنی  لە  كە  موعاویە،  دەوترێت  بكەن.  تر  هیچی 

چونكە لێی دەترسا، بۆیە لە كاتی گەیشتنی بۆ )القلزم - السویس( كەسانێكی بۆ 
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ژەهرخواردوو كردنی راسپارد67، یەكسەریش محەمەدی كوڕی ئەبو بەكر پێگەكەی 

خۆی بەدەستهێنایەوە، بەاڵم پیاوی خاوەن هەڵوێست نەبوو. 

بەسەر  دەست  هەوڵیدەدا  كۆچیەوە  37ی  ساڵی  لە  عەمرو،  وەكو  موعاویە 

میرسدا بگرێت، بۆیە هەردووكیان خۆیان بۆ ئەو بابەتە ئامادە دەكرد. موعاویە 

بیری  عەلی،  لەگەڵ  گەورەكەی  ملمالنێ  چوارچێوەی  لە  سرتاتیجیدا،  سنوری  لە 

لە  دەكرا  بوو،  دەوڵەمەند  ئەوەی میرس واڵتێكی  لەبەر  دەكردەوە.  ئامانجە  لەو 

سەر  بچێتە  سااڵنەی  بەروبوومی  و  دەستبكەوێت  سامان  و  دارایی  رێگەیەوە 

بەرژەوەندییەكانی جەماعەتەكەی لە شام، بەاڵم نەك بە شێوەی بەزاندنی سنوری 

پێگەی  و  دەسەاڵت  رووبەری  فراوانكردنی  مانای  میرس  پەالماردانی  دیاریكراو. 

ماڵی  دڵی  لەناو  تازە  بواری  چەندین  لە  دەسەاڵتەكەی  جێگیركردنی  موعاویە، 

ئیسالم، دەرچوون لە گۆشەگیری و داخراوی شام و پێكهێنانی بەرەیەكی میرسی – 

شامی دەگەیەنێت. بەاڵم سەبارەت بە عەمرو، دەستبەسەرداگرتنی میرس بریتیبوو 

لە بەدەستهێنانەوەی پێگە و دەسەاڵتێك كە خۆی دایمەزراندووە و رێكیخستووە. 

لە  بەهێز  زۆر  كە  هاوپەیامنێتیەی  و  هاوكاری  ئەو  بەپێی  دەیەویست  عەمرو 

نێوان خۆیی و موعاویەدا دروستبوو، دووبارە دەست بەسەر میرسدا بگرێتەوە. 

پەیوەندی  گونجاو  و  روون  شێوازێكی  بە  موعاویە  بە عوسامنیزمیش،  سەبارەت 

67- الطربی، بەشی5، الپەڕەكانی 95-96، االنساب، بەشی3، الپەڕەكانی 398-399، الكندی )والة(، الپەڕە 
46 و دوایی. دانانی )االشرت( لە دوای دانانی قەیس بوو، موعاویەش لە مردنی )االشرت( تێوەناگلێنێت، 
عەلی  وا  بەڵكو  دەڵێت،  ئەوە  پێچەوانەی  هاوچەرخدا  هۆنراوەیەكی  چەند  لە  كە  بزانین  ئەگەر 
پیشاندەدات كە بە مردنی )االشرت( خۆشحاڵبووە. الكندی، كە كەسێكی سوننیە، دوایین رۆژەكانی ژیانی 
 ،3 بەشی  )تاریخ(،  لە  ئەلیەعقوبی  بەاڵم  شیعی.  فاتیمی  بنەماڵەی  دەسەاڵتی  سەرەتاكانی  دەكەوێتە 
الپەڕە 194، دەڵێت دانان و ناوهێنانی )االشرت( لە دوای شكستی )املسناة( و مردنی محەمەدی كوڕی 
ئەبو بەكر بووە، بەاڵم ئەم بۆچوونە لەبەردەم بەدواداچوون و پشكنیندا خۆناگرێت. دەشكرێت لە كاتی 
پێویستدا پشت بەو بیرۆكەیە ببەسرتێت كە دەڵێت: موعاویە لە )االشرت( ترساوە، چونكە لە جۆشدانی 
یەمەنییەكانی میرسدا بەتواناتر بووە. بەاڵم ئەلیەعقوبی سەرچاوەیەكی زۆر خراپە، نەك بەهۆی ئەوەوە 
و  ناكۆكی  دەباتە سنوری هەبوونی  قۆناغە  ئەو  روداوەكانی  كە  ئەوەیە  لەبەر  بەڵكو  بووە،  شیعە  كە 

ملمالنێكان لە نێوان یەمەنییەكان و مەزەڕییەكان.   
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شامەوە  لە  كە  سەربازییەوە  یەكەیەكی  رێگەی  لە  پێدان  بەڵێنی  دەكردن،  پێوە 

سەرچاوەكان،  بەپێی  كەی؟  بەاڵم  بكات،  یارمەتیان  خێرا  شێوەیەكی  بە  دێت 

هەموو شتێك لە دوای پرۆسەی داوەریكردن بەڕێوە دەچوو68، ئەو شۆڕشەی كە 

الیەنگرانی عوسامن بەرپایان كرد، دواتر بڕیاردانی موعاویە لەسەر هێرشكردن بۆ 

)األشرت(  لە میرس و دامەزراندنی  لەگەڵ هاوڕێكانی  نامەگۆڕینەوەكانی  میرس و 

چارەنوسسازی  رووداوی  كۆمەڵێك  ئەوە  دەستیپێكرد.  میرس  بۆ  سەفەركردنی  و 

مانگی  لە  داوەریكردن  پرۆسەی  كە  ئێمە دەزانین  كاتێك  تابیەتی  بە  بوو،  تەواو 

دوای  لە  میرس  دەستبەسەرداگرتنی  شەڕی  بەاڵم  كۆچیبوو،  38ی  موحەڕەمی 

مانگێك لە داوەریكردن لە مانگی سەفەری رویدا 38ی كۆچیدا رویدا. ئەمە كات 

هێزانەیان  ئەو  عوسامن  الیەنگرانی  ئەوەبوو  جێهێشت،  بەرتەسكی  بوارێكی  و 

بۆ  ناردبووی  كۆچیدا  37ی  ساڵی  لە  بەكر  ئەبو  كوڕی  محەمەدی  كە  تێكشكاند 

كوڕی  موعاویەی  سەركردایەتی  بە  ئەوەدا  دوای  لە  راستەوخۆ  بەاڵم  )خربتا ء(، 

ئەوان  كە  رێكخستەوە،  ریزەكانیان  موخەللەد  كوڕی  موسەلەمەی  و  حودەیج 

كوڕى  هەروەها  نزیكرتبوون،  شام  خەڵكی  لە  و  بوون  راستەقینە  سەركردەی 

موعاویەدا  بەرمبەر دەسەاڵتی  لە  زیاتر  و  مێژوویی  و  روحی  رابەری  موخەللەد 

و  دەرچوون  لە حەشارگەكەیان  كەمینەیەك  وەك  )خربتا ء(  لە  بوو.  سەربەخۆتر 

خۆی  بۆ  البالذري   :400-398 الپەڕە   ،3 و   1 بەشی  انساب،  روونە،  زۆر  )البالذري(  لەالی  ئەمە   -68
كورت  ماوەیەكی  بۆ  هۆیەشەوە  بەو  بەردەوامدا،  چیرۆكی  لەناو  چیرۆكەكان  شێوەی  لە  چیرۆكەكان 
قۆناغی  بە  روداوەكان  و  بەسەرهات  مەخنەف  ئەبی  كاتێكدا  لە  دووركەوتۆتەوە،  مەخنەف  ئەبی  لە 
یەك لەدوای یەك باسدەكات: لە كۆتایی 36ی كۆچی، محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر فشار دەخاتە سەر 
ئەو الیەنگرانەی عوسامنیزم كە رووبەڕووی بوونەوە، سەرەتای 37 دوای شەڕی )صفین( دوو یەكەی 
سەربازییان بۆ دەنێرێت، بەاڵم تێكدەشكێرنێن. الطربی، بەشی 2، الپەڕە 557. دوای ماوەیەكی كورت 
كردەوەكەی موعاویەی كوڕی حودەیج بە ئاشكرا روودەدات، بەاڵم پێش قۆناغی داوەریكردن بوو كە 
لە مانگی رەمەزانی ساڵی 37ی كۆچیدا بووە، یان پێدەچێت مانگێك دواتر بووبێت. لە دوای پرۆسەی 
داوەریكردن، عەلی )االشرت(ی نارد. گومانیشی تیادا نییە كە موعاویە لە دوای داوەریكردنەوە و تەنانەت 
الپەڕە   ،5 بەشی  الطربی،  میرس.  فەتحكردنی  بۆ  پالندانان  بە  دەستیكردووە  نەهرەوان  شەڕی  لەدوای 
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الیەنگری زۆرییان لە عوسامنییەكانی )الفسطاط( و لە ریزی ئەوانەی دوودڵ بوو 

كۆچیدا  37ی  ساڵی  لە  گۆڕانكارییانەش  ئەو  پەلكێشكرد، هەموو  بۆ الی خۆیان 

بوو. گومانی تێدان نییە پرۆسەی داوەریكردن بە شێوەیەكی كتوپڕ لەسەر ئاستی 

لۆكاڵی پێگەیانی بەهێز كرد.

ئەوە ئەو ساتەوەختە بوو كە موعاویە هەڵیبژارد، دوایئەوەی بەهۆی ئەنجامەكانی 

پرۆسەی داوەریكردنەوە پێگەی بەهێز كردو لە كۆت و بەندەكانی هودنە رزگاری 

بوو، ئینجا دەستیكرد بە ئاشكراكردنی خواست و ئامانجە بەرباڵوەكانی، بۆ ئەوەی 

بە ئاشكرا بڕیاری دەستبەسەرداگرتنی میرس بدات. لە راستیدا پێشئەوە بە روونی 

بڕیاری خۆیدابوو، جگە لەوەش پەیوەندییەكانی لەگەڵ الیەنگرانی عوسامنیزم بە 

روونی دەركەوت. راستی ئەو پەیوەندییانە تا رادەیەك ناسەقامگیر و ناچوونیەك 

بوو. لە بنەڕەتدا عوسامنییەكانی میرس، كە یەكەم كەس بوون خۆیان بەو ناوەوە 

ناساند، خۆیان بە تاقمێكی یەكگرتوو دامەزراو لەسەر چەند بیروباوەڕێكی سیاسی 

عوسامن  كوژرانی  و  دەڕوانی  لێیان  ئایینی  بیروڕای  وەك  كە  دەزانن،  دیینی   –

كە  لێكبدرێتەوە  وا  دەكرێت  دەركەوت،  زوو  كە  كاردانەوەكانیان  رەتدەكەنەوە. 

میرسەوە  لە  یەكەمجار  عوسامن  دژی  لە  ناپاك  و  پیس  پڕوپاگەندەی  پێیانوایە 

ئاستێكی  تا  لەناو میرس دەرچوون.  راستەقینەی عوسامن  بكوژانی  و  سەریهەڵدا 

زۆریش، كوشتنی عوسامنی پرۆژەیەكی میرسی بوو، بە پلەی یەكەمیش ئەوان لێی 

بەرپرسن، چونكە ئەركی كاردانەوەیان خستە ئەستۆی خۆیان، هەستیشیان بەوە 

لە كۆمەڵگەی عەرەبی  ئەندامن  پێیەی  دەكرد كە جێی گرنگیپێدانی ئەوانە بەو 

میرسی. 

شیعەی  ریزی  لەناو  چونكە  نییە،  روون  خێڵەكی  و  سۆسیۆلۆژی  ناكۆكی  لێرەدا 

ئینب  وەك:  دەبینین،  بااڵ  ئەرەستۆكراتی  نوێنەرانی  شەرعییەكان(،  )واتا  عەلی 

لەبەر  حەمامم.  كوڕی  ئەكدەری  لەخم،  شەریف  ئەلسەباح،  كوڕی  ئەبرەهەی 

عوسامن  راستەقینەی  بكوژی  كندە(،  )سەكون  گەورە  هەرە  خێڵی  كە  ئەوەی 
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بە  رابەرە،  بێگومان  كە  پەروەردە كردووە،  ئەلتوجەیبی(  بیرشی  )كینانەی كوڕی 

كوڕی  )موعاویە  كە  كردووە  پەروەردە  دڵڕەقرتی  لەو  تۆڵەسێنی  هەمانشێوەش 

حودەیج(ە. ئەوەی جێی ئاماژەكردنە كە موسەلەمەی كوڕی موخەلەد فەرماندەی 

یەكەمی بزوتنەوەی عوسامنیزم سەحابیەكی ئەنساری بوو لە دوای سەرهەڵدانی 

فیتنە گەڕایەوە بۆ مەدینە و لەوەێ  مرد. موعاویەی كوڕی حودەیج –یش كە هەر 

لە سەرەتاوە پێوەی پابەند ببوو، یەكێك بوو لە پیاوانی ئیسالم، پێغەمبەری بینیبوو 

بە پالنداڕێژی )الفسطاط( دادەنرێت، كە خێڵەكانی نیشتەجێ  كرد. لە بنەڕەتدا، 

عوسامنیزمی میرس بزوتنەوەیەكی ناڕازی دیینی ئەخالقی ئاشتیخوازانەی بێالیەن 

بوو. 

سەربەخۆیی هەرێمیی بە قووڵی رۆڵی خۆی دەگێڕا. میرس بەالی ئەمان و ئەو 

خەڵكەی تریشەوە، نیشتامن و موڵك و سەرچاوەی داهات و رسقیان بوو. میرسیش 

وەكو كوفە و بەرسە و شام وابوو، بەاڵم لەگەڵ مەدینە جیاواز بوو. ئەوان بەهۆی 

تایبەمتەندی و خۆبەزلزانیان نەیاندەویست و نەشیاندەتوانی بچنە ژێر فەرمانی 

خەڵكانی ترەوە، لەبەر ئەوەش كە میرس هەرێمی خۆیانبوو، ئارەزوویان نەدەكرد 

درككردنەوە  و  زانایی  بەوپەڕی  میرس  عوسامنییەكانی  پێیەش  بەو  جێیبهێڵن، 

شەڕەكەیان لەناو فەزای میرسدا دیاریكرد. ئەو شێوازی پێكەوەژیانەی كە )قەیس 

كوڕی سەعد( بیری لێكردبۆوە تەواو بۆیان گونجاو بوو، چونكە بە دەستپێشخەری 

بۆیان  پراكتیكی  شێوەیەكی  بە  تازەكەی  نوێنەرە  و  عەلی  بەڵكو  نەبوو،  ئەوان 

دانابوون، بۆیە پێویستبوو بەرەو هەڵوێستێكی هێرشبەرانە گەشە بكات تەنانەت 

بەبێ  بێزاركردنەكانی محەمەدی كوڕی ئەبو بەكر، چونكە ئەگەر ویستبێتیان یان 

نەیانویستبێت بەشدارییان لە ملمالنێیەكی فراوانرتدا كردووە كە سنوری ئەوانی 

تێپەڕاندووە. 

شەڕی )صفین( و پرۆسەی داوەریكردن كە بێئەوان و لە شوێنێكی تر بەڕێوەچوون، 

و  بزوتنەوەكەیان  فراوانبوونی  لەسەر  نواندن  كاریگەری  لە  نەبوون  بەدەر 
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حودەیج،  كوڕی  موعاویەی  لەالیەن  هێرشربدن  سرتاتیژیەكی  لەبەرچاوگرتنی 

لەگەڵ موعاویە و خەڵكی  پەیوەندی هاوپەیامنیان  لەسەر  كاریگەری  هەروەها 

رێگەی  لە  و  دەبەستنەوە  پێكیەوە  ئایدۆلۆژی ورد  پەیوەندی  كە هەندێك  شام، 

كەواتە  بەدەستهێناوە.  خۆیان  رێزی  ئەنجامیانداوە  كە  گەورەیەوە  ملمالنێ   ئەو 

دەكرێت  تەنانەت  رووی��داوە،  موعاویە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  لە  گۆڕانێك 

گریامنەی ئەوە بكرێت كە سرتاتیژی نوێی ئینب حودەیج، بە تایبەتیش سەبارەت 

بەو دروشمەی نوێیەی بەرزییانكردەوە )داواكردنی خوێنی عوسامن(، تا رادەیەك 

عوسامنیزمانە  ئەو  جیاوازی  چونكە  بووە.  موعاویەوە  لە  راستەوخۆ  ئاماژەكەی 

دوایین  ناساندووە،  سیفەتە  بەو  خۆیان  بوون  كەس  یەكەمین  كە  لەوەدایە 

تێبینی  دادپەروەرییانكرد. هەروەها  و  تۆڵەسەندنەوە  بانگەشەی  بوون  كەسیش 

ساڵی  سەرەتای  لە  بەهێزییان  ترۆپكی  لە  عوسامنیزمەكان  كە  ئەوەشدەكەین 

لە  موعاویەش  دەربازییانبكات،  تاوەكو  نەبرد  موعاویە  بۆ  هانایان  كۆچی،  38ی 

كاتی پالنداڕشنت و بڕیاردانی بۆ پەالماردانی میرس راوێژی پێنەكردن. دەگێڕنەوە 

موسەلەمەی  بۆ  یەكێكیان  ناردووە،  ناوەرۆك  یەك  بە  نامەی  دوو  موعاویە  كە 

بە  تیایدا  ناردووە،  حودەیج  كوڕی  موعاویەی  بۆ  ئەویرتیانی  موخەلەد،  كوڕی 

چەند دەستەواژەیەكی زۆر ئیسالمیانە پیرۆزباییان لێدەكات لەسەر ئەو كارەی لە 

پێداون  پێناو خەلیفەی ستەملێكراودا كردوویانە، پێشی راگەیاندوون و موژدەی 

و  ئازار  كۆتاییهاتنی  و  پاداشتكردنیان  و  خودا(  )ئەولیای  كۆمەكی  گەیشتنی  بە 

مەینەتیان لە دوای دروستبوونی دەسەاڵتەكەیدا. 

یەك  تەنها  سەركردەكە  ه��ەردوو  لە  موعاویە  ئاماژەپێكردنە  جێی  ئ��ەوەی 

نوسی:  بۆی  ئینب حودەیج  داوای  لەسەر  موسەلەمە  ئەوەش  پێگەیشت،  وەاڵمی 

یەكبوونی گوتار و هەڵوێست و خواستی  تر،  بۆ ئەوەی  یەكێكیان  پاداشتكردنی 

دەكات،  كارەكەیان  ئامانجەكانی  باسی  وەاڵمەكەیان  سەربەخۆیی.  نیشاندانی 

تەواو  »ئیامم«،  تۆڵەسەندنەوەی  پای  لە  خودا،  پاداشتی  وەرگرتنی  هیوای  بە 
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لە  بەڵێنەكانی موعاویە  پارچەیەی زەوی رووندەكاتەوە. بەاڵم  لەو  سەركەوتنیان 

دیدگای دەسەاڵتەكەی لەم دونیایەدا، لە بەرامبەردا دوودڵی مەبدەئییان بە روونی 

بەرگی راشكاوانەی بەبەردا كراوە: »بە خودا ئەوە بابەتێكە ئێمە نەماندەخواست 

چونكە  لێدەكەن،  پەلەی  كارەكەدا  لە  ئەوان  بەاڵم  ببێت«.  نەماندەویست  و 

هەرچەندە ژمارەیان كەم بوو دوژمنەكەیان لێیان دەترسا. دەیانوت: »ئەگەر خودا 

سەركەوتن  واتا  لێدەكاتەوە«،  دەرووتان  ئەوا  بكات،  پشتیوانیامن  تۆوە  لەالیەن 

ژیرانە هەبوو، چونكە هێشتا  و  عاقاڵنە  دوودڵیەكی  لەوێدا  رێگەی شەڕەوە.  لە 

ژمارەیان كەم بوو، هێشتا پێویستیان لە هێزی زۆری موعاویە بوو، لەبەر ئەوەی 

كە ئامانجەكانیان تا ئاستێكی زۆر هاوبەش بوو. 

بیرۆكەی هەوڵدانی موعاویە بۆ بەرفراوانكردنی دەسەاڵتەكەی نیگەرانی دەكردن، 

فەتحی  دەیانزانی  كە  بوو  ئەوەش  لەبەر  هەبێت،  پێشەوایەكیان  دەبوو  چونكە 

پێگەیەكی  دۆڕاندنی  مانای  بارێكدا  هەر  لە  و  بەڕێوەیە  شامەوە  لە  دووەم 

سەربەخۆی ویالیەت یان نیشتەجێكردنی خەڵكی شام ناگەیەنێت، بەڵكو مانای 

جوواڵنی دەسەاڵتە لە لوتكەوە. ئەوان تەنها وایانپێباشبوو پێداگری لەسەر ئەوە 

خەریكبوو  كە  داهاتوودا  دەسەاڵتی  لە  بۆئەوەی  نەكردووە  شەڕیيان  كە  بكەن 

دروستببێت، دەستكەوت بچننەوە، تەنانەت پێدەچێت بۆ پێكهێنانی دەسەاڵتەكە 

كە  دەكرد  میرسی  عوسامنییەكانی  باسی  وەها  موعاویە  نەكردبێت.  شەڕییان 

بەهۆی  راستە،  مەوزوعیەوە  و  سیاسی  رووی  لە  بابەتە  ئەم  بن.  خۆیدا  لەگەڵ 

پێشكەوتنی بارودۆخەكە و دوو جەمسەریی جڵەوگیركردنی ملمالنێكە و روونی 

ئاستی  لەسەر  بەاڵم  خەالفەت.  دەسەاڵتی  كۆنتڕۆڵكردنی  ئاڕاستەی  بە  دۆخەكە 

پابەندێتی لۆكاڵی و هەستی ئاكاریی و ئایینی راست نییە، چونكە عوسامنیزمەكان 

بەبێ هیچ  قەڵەم،  بە جەماعەتی عوسامن دەدایە  لە هەموو شتێك خۆیان  بەر 

و  رۆحی  ناوەرۆكێكی  كە  بووبن  كەس  یەكەم  ئەوان  لەوانەیە  نێوەندكارییەك. 

سۆزدارییان بە چەمكی شیعەگەرایی بەخشیوە، چونكە ئەوان بوون لە یادەوەری 
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دایانهێنا. هەروەها چەمكی شیعەگەرایی عەلی  پیاوێكی مردووی ستەملێكراودا 

بە شێوەیەكی گشتی تادوای مردنی و شكستهێنانی نەبووە خاوەنی ناوەرۆكێكی 

لەو جۆرە. 

عوسامنیزمی  قەزیەی  موعاویەدا  هاوكێشەكانی  لە  میرس  دەستبەسەرداگرتنی 

و  هەڕەشە  ك��ردووە،  نەیاریشەوە  الیەنی  بە  پەیوەندی  چونكە  تێپەڕاندووە، 

بانگەوازەكانی بۆ ئاشتی و یەكبوون بەردەوام بوون. هەرگیز دەستبەسەرداگرتنی 

دەیوست  ئەگەرچی  نەبوو،  ئەودا  بەرژەوەندی  لە  خوێنڕشنت  دوای  لە  میرس 

لەوەش مەبەستەكە  لەژێر ركێف و فەرمانی خۆیدا كۆبكاتەوە، جگە  پیاوەكانی 

سوپاكەی  ریزی  لە  دەرهێنانیان  و  دورخستنەوەی جەنگاوەرەكان  لە  بوو  بریتی 

محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر، كە رووبەڕووی هەڕەشەیەكی دەروونی ببۆوە و داوا 

دەكات سزای توند بگرێت، بەاڵم وایانلێكردبوو باوەڕ بەوە بێنێت كە ئەوان دژی 

گۆڕەپانەكە چۆڵبكات.  كرد  ئامۆژگاریان  بۆیە  قوڕەیشیەكن،  رشتنی خوێنی هەر 

خۆیان  ویستویانە  ئەلعاص  كوڕی  عەمری  و  موعاویە  پێدەچێت  دیاریكراوی  بە 

لە رووبەڕووبوونەوە بەدوور بگرن. محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر خۆراگری كرد و 

ئارامیگرت، بەاڵم پڕوپاگەندەی دوژمن و نزیكبوونەوەی هێزی شام كاری خۆیان 

كرد. ئەوەبوو نامەی بۆ عەلی نوسی پێیوت كە الیەنگرەكانی نیشانەی شكست 

و لێكرتازانیان تێدا دەركەوتووەو ورەیان روخاوە، بۆیە داوای كۆمەك و یارمەتی 

شێوەیەكی  بە  بەاڵم  بدات،  یارمەتی  پێدا  بەڵێنی  عەلی  بەرامبەریشدا  لە  لێكرد، 

نادیار. عەلی بە تایبەتی هانیدا پشت بە هێزی خۆیی ببەستێت، ئەویش داوای 

بیرش  كوڕی  )كینانەی  عوسامن  بكوژی  و  توندڕەو  تاقمی  رابەری  لە  یارمەتی 

كەم  ماوەیەكی  دوای  بەرخۆی.  بخاتە  لێكرد خیرەت  داواشی  كرد،  ئەلتوجەیبی( 

عەمروی كوڕی ئەلعاص بە سەركردایەتی هێزێكی )6( هەزار سەربازی چوونە ناو 

خاكی میرس، بەاڵم لە نزیك سنوور سەربازگەی هەڵدا. 
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كوڕی  محەمەدی  سوپای  سوپاكەی69.  ریزی  چوونە  عوسامنیزمەكان  لەوێ 

ئەبوبەكر شلوشاوی و پەرتەوازەیی پێوە دیار بوو، ئەوەش بووە هۆی گەورەبوونی 

قەبارەی ئەو هێزەی كە موعاویە و عەمرو لەبەرەی خۆرهەاڵتی میرس لە نزیك 

ببووە  ئەبوبەكر  لەو كاتەدا هێزەكەی كوڕی  بە دیاریكراوی  پێكیانهێنابوو.  دەلتا 

كەمینە و هاوسەنگی هێز تێكچوو70. شەڕی )املسناة( كە ئەلواقدی ناوی ناوە و 

تەمووزی 658ی  بە  بەرامبەر  مانگی سەفەری ساڵی 38 كۆچیی  لە  مێژووەكەی 

بە  و  بووە  دەستەویەخە  خوێناوی  شەڕێكی  راستیدا  لە  دیاریكردووە،  زاینی 

لە  ئەبوبەكر  كوڕی  محەمەدی  پێهاتووە.  كۆتایی  بیرش  كوڕی  كینانەی  كوژرانی 

شەڕەكەدا دۆڕا و پەنای بۆ كەسێكی خەڵكی میرس برد، بەاڵم كاتێك ئاشكرابوو تا 

مردن بەرگری لە خۆی كرد. سەرگوژشتەی ئەلواقدی بۆخۆی گێڕانەوەیەكی وشك، 

ورد و شایستەیە بۆ روداوەكان، بەاڵم ئەبو مەخنەف گێڕانەوەیەكی داستانئامێز 

كۆتاییهاتنی  لە دوای  دەڵێت:  ئەو   . دەكات  بەرجەستە  روداوەكە  بە   سەبارەت 

بۆ  پەنای  و  بینیەوە  تەنهاییدا  لە  خۆی  ئەبوبەكر  كوڕی  محەمەدی  شەڕەكە 

حودەیج  كوڕی  موعاویەی  و  پێیانزانی  جوتیارەكان  لەوێ  برد،  وێرانە  شوێنێكی 

لەسێدارەیدا  نەكات،  ئازادی  ئەلعاص  كوڕی  عەمروی  ئەوەی  ترسی  لە  و  بردی 

و تەرمەكەی خستە ناو كەالكی گوێدرێژێكەوە و هەردووكیانی پێكەوە سوتاند. 

بە  پەیوەندییان  ئەوانە  ئایا  نییە  ئاشكرا  لە میرس،  ئەلعاص  لە دوای جێگیربوونی عەمروی كوڕی   -69
موعاویەوە كردووە لە شام، بۆ ئەوەی لە دواییدا لەگەڵ سوپاكەی عەمرو بگەڕێنەوە. هەروەك )الكندي( 
لە الپەڕە 51ی كتێبی )والة(دا رایگەیاندووە، بەڵكو وەكو تاقمێكی جیا بە سەركردایەتی موعاویەی كوڕی 

حودەیج شانبەشانی سوپای گەمرو شەڕییانكردووە. الطربی، بەشی 5، الپەڕە 103.

70- ئەو سوپایەی میرسییەكان كە سەر بە عەلی بوو لە )4000( سەرباز پێكهاتبوو بەسەر دوو یەكەدا 
دابەشببوو، هەریەكەیان )2000( سەربازی لەخۆدەگرت. یەكەی پێشەوە بە سەركردایەتی كینانەی كوڕی 
بیرش بوو، بە راستیش بە تەنها ئەم یەكەیە شەڕی كرد، ئەو یەكەیەی تریش لەژێر فەرمانی محەمەدی 
كوڕی ئەبوبەكردا بوون، بەاڵم لە دوای كوژرانی كینانە و تێكشكانی سوپاكەی هات و هێزەكەی بەبێ  
شەڕێكی ئەوتۆ بەبەرچاوییەوە هەڵوەشا و بە تەنهایی مایەوە. الطربی، بەشی 5، الپەڕە 103. انساب، 

بەشی 1 و 3، الپەڕە 402. 
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ئەمە تۆڵەسەندنەوەیەكی ترسناك و دڵڕەقانەیە بۆ نارشینكردنی الشەی محەمەدی 

كوڕی ئەبوبەكر كرا بە مەبەستی كەمكردنەوەی بەهای كەسێتی، بەڵكو ئەو كارە 

تۆقاندنێكی گەورە بوو. 

بەهۆی ئەو روداوەوە عائیشەی خوشكی تووشی ئازارێكی توند بوو، هەرچەندە 

باس  نەرمرت  مەخنەف  ئەبو  چیرۆكەی  ئەم  ویستویانە  داهاتوو  گێڕەرەوەكانی 

بكەن. دەگێڕنەوە كە عائیشە دوای ئەو روداوە بەرگەی نەگرتووە بۆنی گۆشتی 

سەر  دەگەڕێتەوە  كە  دەگێڕنەوە  بۆ  هاوشێوەمان  بابەتێكی  چەند  بكات.  برژاو 

بونیادی ئەندێشەیی لە سەرگوزشتەی كوشتنی محەمەدی كوڕی ئەبی حوزەیفە 

كاتێك  بەاڵم  ئەشكەوتێكدا خۆی شاردبۆوە،  لەناو  تەنهایی  و  دەربەدەری  بە  كە 

كۆمەڵێك جوتیار بینیان كەوا كەرەكێوییەك لە كاتی نزیكبوونەوەی لە ئەشكەوتەكە 

دەسڵەمیەوە ئەوەش وایكرد بوونی محەمەد لەناو ئەشكەوتەكەدا ئاشكرابكەن71. 

گرنگە تێبینی ئەوە بكەین كە درووستكردنی چیرۆكی لەم جۆرە لە چوارچێوەیەكی 

پێشبینیەكی  وەك  داهێرناوە،  قوڕەیشی  كەسانی  بۆ  تایبەت  بە  میرسیدا  شامی- 

نوێ بۆ فیتنە. ئامانجی ئەم بەسەرهاتانە بریتییە لە تۆماركردنی دڕندەیی لە كاتی 

هەبوونی ناكۆكیدا. ئەم دڕندەییە لە یەمەنیش دەبیرنێت لە روداوی سەربڕینی 

هەردوو كوڕەكەی عوبەیدوڵاڵی كوڕی عەباس، كە پێشبینی دەكرێت بەسەرهاتێكی 

راستبێت. هەروەها لە رێگەی ئەم ئەفسانانەوە ناهۆشیاری كۆمەڵگەی عێراقیش 

دەسەاڵتی  ئومەوییەكاندا،  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە  جیاواز  بە  دەگرێتەوە 

دێرینی قوڕەیشی كە كەسانی توندڕەو و دڕندە و پڕ دڵڕەقی هەموو جۆرەكانی 

بۆ  دەرفەتیان  هەركاتێكیش  بەكارهێناوە،  قوڕەیشی  و  ئیسالمی  ئەرستۆكراتیەتی 

بارەی چۆنێتی  لە  ئەلكەلبی، جیاوازییەكان  بەپێی هیشامی كوڕی  الطربی، بەشی 5، الپەڕە 106.   -71
مردنی محەمەدی كوڕی ئەبو حوزەیفە پێگەیەكی گەورەی لەو مێژووەدا هەیە. ئایا محەمەد لە ساڵی 36 
یان 38ی كۆچیدا لە دوای شەڕی )املسناة( كوژراوە، ئایا موعاویە بەدیلی گرتویەتی و لە كاتی هەوڵدانی 

تاكو هەڵبێت كوشتوویەتی یان نا؟ 
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رەخسابێت تا ئەوپەڕی ئەو رقەیان بە هەموو شێوەیەك پیادە كردووە72. 

كەواتە عەلی میرسی تۆڕاند و موعاویە بردییەوە، بەاڵم بەالی عەلییەوە گرنگی 

بە بەراورد لەگەڵ گەورەیی بردنەوە بەالی موعاویەوە.  لە دەستدان كەمرت بوو 

سەرچاوەكان پێداگریدەكەن لەسەر گرنگی باج و خەراجی میرس، بەاڵم لەو كاتەدا 

لە  ئەو سەردەمە  و خەراجی  باجی  داهاتەكانی  كە  بكرێت  گریامنە  بوو  گرنگ 

سایەی ناسەقامگیری و تێكچووندا زۆر كەمینەكردووە و بەشی زۆری بەشێوەیەكی 

وەك  بەكارهێنانی  بەمەبەستی  دەسەاڵت  ناوەندی  بۆ  گوازراوەتەوە  تایبەت 

سایەی  لە  و  ئاشتی  سەردەمی  لە  داهاتوودا،  قۆناغی  لە  جەنگیی.  كۆمەكی 

دینار  هەزار   )600( تەنها  دینار  ملیۆن   )14( كۆی  لە  موعاویەدا  دەسەاڵتی 

نێردراوە بۆ خەلیفە. میرس وەكو چەشەیەك درایە عەمرو، بەاڵم میرسیش خاوەنی 

جەنگاوەرانی ئازاو بەجەرگ بوو كە لە پێناوی سەربەخۆیی میرسدا دەجەنگان. 

سەرەڕای ئەمەش بە حوكمی ئەو هاوپەیامنێتیە سەرەتاییەی كە لەالیەك موعاویە 

پێكەوە  عوسامنییەكانی  تریشەوە  لەالیەكەی  دەبەستەوە،  پێكەوە  عەمروی  و 

بەرچاوی  دارایی  بەشدارییەكی  میرس  ئایندەدا  لە  هۆیەشەوە  بەو  بەستبۆوە، 

دەبێت لە دەوڵەمەندكردنی خەزێنەی جەنگیی شام، ئەو شامەی كە بە بەراورد 

لەگەڵ سەروەت و سامانی عێراق و میرس بە هەژاری نارسابوو. بەالی موعاویەوە 

ئەمە شتێكی زیادە بوو، بەاڵم بۆ عەلی و عێراقییەكان لەدەستچوونێكی هێندە 

گەورە نەبوو. 

ببەستێت؟  میرس  سەربازییەكانی  سەرچاوە  بە  پشت  دەیتوانی  موعاویە  ئایا 

لەوانەیە، بەاڵم بە شێوەیەكی جوزئی. لە ساڵی 41ی كۆچیدا كاتێك دەستبەسەر 

محەمەدی  وەك  قوڕەیشی  كەسێكی  هێشتنەوەی  بیرۆكەی  بەرگەی  حودەیج  كوڕی  موعاویەی   -72
لە  ئەبو حوزەیفە  كوڕی  محەمەدی  كوژرا.  ئامۆزای  كینانەی  كە  كاتێكدا  لە  ناگرێت،  ئەبوبەكر  كوڕی 
لە خێڵی خەسعەم شوێنپێی هەڵگرت،  پیاوێك  رایكرد،  بەندكردبوو  تیایدا  موعاویە  كە  بەندیخانەكەی 
دوای ماوەیەكی كورت دۆزییەوە و لە ترسی ئەوەی نەبادا موعاویە پارێزگاری لە ژیانی بكات، بەدەستی 

خۆی كوشتی.
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ئایا  بەاڵم  موعاویە،  پاڵ  ئەلعاص چووە  كوڕی  عەمروی  گیرا،  عێراقدا  دەسەاڵتی 

لەوەدا بەیەكەیەكی سەربازی میرسی پشتیوانیلێكراوە كاتێك كەمێك پێش ئەوە 

موعاویە هەڕەشەی داگیركردنی عێراقی كردووە؟.

لە دیدگا و گرنگیپێدانی عەلیدا، میرس لە پەراوێزدا ماوەتەوە، بەاڵم لە دەستدانی 

بەرجەستەی  دەیویست  كە  پیشەی خەلیفایەتی  جیهانی  وێنای  بۆ  بوو  گورزێك 

خواستەكانی  موعاویە  دەسەاڵتی  رووبەری  فراوانبوونی  لەبەرامبەریشدا  بكات. 

بوو.  گرنگ  میرس  دەستبەسەراگرتنی  ئەوەوە  بەالی  زیاتر  لەوەش  كرد،  بەهێزتر 

بە  عێراق  پەیوەندی  هێڵەكانی  بكات؟  میرس  لە  پارێزگاری  دەیتوانی  عەلی  ئایا 

واڵتی میرسەوە خراپ و مەترسیدار و رێگاكەی دورودرێژ بوو، كە دوورییەكەی 

هەموو باكوری دورگەی عەرەبی تەنیبوو، بەڵكو دەبێتە سەرترۆپكی خۆرهەاڵتی 

بەرزەخ لە نزیك سنورەكانی شام، بەو هۆیەشەوە ترس هەبوو سوپاكەی موعاویە 

دەریایی  هێزیی  خاوەنی  سەردەمەدا  لەم  عەرەبەكان  ببڕێت.  دوورییەكەی 

بوو  قورس  كارێكی  كوفەوە  لە  میرس  رزگاركردنی  پرۆسەی  جۆرێك  بە  نەبوون، 

ئەگەر ئەستەم نەبووبێت. كەواتە ئایا عەلی بە جددی پێشبینی ئەوەیكردووە؟ من 

پێموانییە، چونكە لە سەرەتای ساڵی 38ی كۆچی لە دوای پرۆسەی داوەریكردن 

لە  بوو  كوفەییەكان  ئامادەكردنی  و  جۆشدان  سەرقاڵی  ئەبوتاڵیب  كوڕی  عەلی 

دژی  لە  یان  شام  دژی  لە  فراوان  پەالمارێكی  ئەنجامدانی  بۆ  )النخیلة(  ناوچەی 

9ی  لە  نەهرەوان  شەڕی  ڤیلهاوزن(.  بۆچوونی  )بە  نەهرەوان  خەواریجەكانی 

مانگی سەفەری ساڵی 38ی كۆچی رویدا، لە هەمان مانگیشدا بوو عەمروی كوڕی 

ئەلعاص پەالماری میرسیدا. ئەگەر مێژووی ئەلواقدی راست بێت، ئەوا عەلی لە 

كاتی گەڕانەوەیدا بۆ كوفە كاتی پێویستی لەبەردەستدا نەبووە بۆ خۆرێكخسنت و 

بەرگریكردن لە میرس، بەاڵم بەروارو مێژووەكان هەمیشە راست نین و ناشكرێت 

لەبەر رۆشناییاندا لێكدانەوە بۆ هەڵوێستی عەلی بكرێت، بە تایبەتی لە پرسێكی 

وەها گرنگدا. 



فیتنە 414

میرس  و  عەلی  بە  سەبارەت  مەخنەف(  )ئەبو  سەرەكیامن  گێڕەرەوەی  بزانین  با 

)النخیلة( و نەهرەوان  چیامن پێدەڵێت. ماوەیەكی زۆر لە دوای داوەریكردن و 

روداوەكان كەوتنە كوفەوە، بەپێی ئەو بەروارانەی ئەبو مەخنەف دەربارەی ئەو 

بۆ ساڵی  لە وتارەكەیدا ئەو روداوانە  )الطربی(ش  باسی كردوون، بەاڵم  روداوانە 

بۆسەر  عەمرو  هێرشەكەی  دەستپێكردنی  كاتی  لە  دەگەڕێنێتەوە.  كۆچی  38ی 

میرس، محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر بە پەلە داوای فریاكەوتن دەكات. عەلی لەناو 

مزگەوتی گەورەی كوفە ژمارەیەكی زۆر لە كوفەییەكان كۆدەكاتەوەو راستەوخۆ 

قسەیان لەگەڵ دەكات و دەڵێت: دوژمنی خودا، عەمروی كوڕی ئەلعاص شەڕی 

لە دژی برا میرسییەكامنان بەرپا كردووە، بۆیە دەبێت فریایان بكەوین و بەرگری 

لە  بەشداری  و  بكەین  سامانەكەی  و  میرس  ئەوەی  بۆ  بكەین  مافەكانیان  لە 

دەسەاڵتی خەالفەتدا بكەن. عەلی داواشیلێكردن خۆیان ئامادە بكەن و سبەینێ 

لە ئەلجرعا كۆببنەوە، كە ناوچەیەكی نزیكی كوفەیە. عەلی خۆی چوو بۆ ئەلجرعا 

و چاوەڕێیدەكرد، بەاڵم تەنها یەك پیاویش پەیوەندی پێوە نەكرد. 

خانەدانەكانی  عەلی  جەنگاوەران،  جەماوەری  راستەوخۆی  بانگەوازی  دوای  لە 

و  لۆمە  زمانی  بە  بوو.  بێتاقەت(  و  )غەمبار  كاتێكدا  لە  كۆكردەوە  كۆشك  لە 

عەلی  چارەنووسی  ئاراستەكردن.  نوێی  وتارێكی  رازیكردنیان  بۆ  گلەییكردنەوە 

وابوو كە سەرپێچییان لە فەرمانەكانی كرد، ئەوەش مەینەتیەكەی بوو، ئیرت لەو 

رۆژەوە مردن عەلی لەوان جیاكردەوە. ئایا چاوەڕوانی چییاندەكرد تاكو لە پێناو 

دوژمنەكەیانەوە  لەالیەن  دەرماڵی خۆیان  لەناو  ئەوان  بكەن؟  مافەكانیاندا شەڕ 

هێرشكرایە سەرییان و بەرگرییان لە خۆیان نەكرد. نە لە ژێر گاریگەری دیین و نە 

لە ژێر كاریگەری هەڵچوون جووڵەیاننەكرد. 

بە تەنها مالكی كوڕی كەعب كە لە خانەدانەكانی هەمەدان بوو تا ئەو كاتەش لە 

گۆڕەپانەكە دیار نەبوو وەك خۆبەخش ئامادەیی نیشانداو پشتیوانی لە وتەكانی 

عەلی كرد. لەو كاتەدا عەلی فەرمانی پێكرد داوا لە خەڵك بكات لەگەڵ خۆیدا 
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بوونی  تێپەڕ  دوای  نیشاندا.  ئامادەییان  كەس  هەزار  تەنها  ئەوەبوو  ئامادەبن، 

پێنج رۆژ بەسەر بەرێكەوتنیاندا، عەلی سەركەوتنی عەمرو و مردنی محەمەدی 

هۆیەشەوە  بەو  داگرت،  شامی  شادمانی  و  خۆشی  و  بیست  ئەبوبەكری  كوڕی 

زۆر  محەمەد  تراژیدیایی  مردنی  هەواڵی  بە  و  گەڕاندەوە  سەربازییەكەی  یەكە 

غەمبار بوو، بە جۆرێك بە ئاشكرا بە دەموچاوییەوە دیاربوو، چونكە محەمەدی 

كوڕی  وەك  راستیش  بە  بوو،  دایكی  دەستی  پەروەردەكراوی  ئەبوبەكر  كوڕی 

خۆی سەیری دەكرد هەروەك )البالذري( بۆمانی دەگێڕێتەوە. دواجار و لە دواین 

دیمەندا، عەلی قسە بۆ خەڵك دەكات و پێیان رادەگەیەنێت كە دوژمنانی ئیسالم 

هەر  كردووە.  شەهید  ئەبوبەكریان  كوڕی  و  گرتووە  میرسدا  بەسەر  دەستیان 

قسەكانی  لە  »گوێ  چونكە  دەكات،  سەرزەنشت  كوفەییەكان  توندی  بە  لەوێدا 

ناگرن و گوێڕایەڵی فەرمانەكانی نابن«. ئەو بێهوودە ماوەی )50( شەو زیاتر داوای 

لێدەكردن فریای براكانیان بكەون، بەاڵم خاوەخاوییان لێكرد، لە كۆتاییشدا چەند 

سەربازێكی ئامادەنەكراوییان نارد وەكئەوەی بەرەو مردن راپێچبكرێن، ئەوانیش 

تەماشایاندەكردن. لە دوای وتارەكەی، عەلی نامەی بۆ ئینب عەباسی ئامۆزای نارد 

پێداگری و توندی سوربوونی لەسەر  ببێتە گەواهیدەری  تا  كە والی بەرسە بوو، 

بەرامبەر  كوفەییەكان  بێباكی  لە  تووڕەیی  و  میرس  خەڵكی  بەهاناوەچوونی 

فەرمانەكانی. لە وەاڵمدا ئینب عەباس دڵنەوایی دەداتەوە و داوایلێدەكات لەگەڵ 

پیاوەكانیدا زیاتر ئارام بێت و دان بە خۆیدا بگرێت.

لە هەموو ئەو بەسەرهاتەدا چی دەبینین؟ بە راستی دەكرێت وای ببینین كە هیچ 

گوشارێك لەالیەن عەلیەوە لەسەر كوفەییەكان بوونی نەبوو، هیچ جۆرێكیش لە 

بەهاناوەچوون و فریاكەوتن رەوانە نەكرا، یان ئەوەتا بەهۆی ئەوەوە بوو كە عەلی 

بەهۆی دووری و قورسی هاتوچۆوە وەك هەرێمێكی لەدەستچوو تەماشای میرسی 

كردووە، یان بەهۆی ئەوەوە بووە كە زۆر درەنگوەخت لە نەهرەوان گەڕاوەتەوە. 

تۆمەتانەی  ئەو  هەموو  بەرامبەر  لە  دەق  كە  ببینین  ئەوە  دەتوانین  هەروەها 
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پاساو  دەیەوێت  میرس،  لە  پارێزگاریكردن  بۆ  نەداوە  تەواوی  هەوڵی  دەڵێن  كە 

بۆ عەلی بێنێتەوە و الپەڕەی بە سپێتی نیشانبدات. لەوانەشە هەوڵێكی ئەوتۆی 

بۆنەو  چەندین  لە  ئایندەدا  لە  سیناریۆكە  بەاڵم  نەدابێت،  میرس  رزگاركردنی  بۆ 

وێستگەی تردا دووبارە دەبێتەوە: روداوێكی دیاریكراو، دوژمنكاری، هەڵگەڕانەوە، 

بانگەوازی عەلی بۆ خەڵك، خەمساردی كوفەییەكان، رەخنەگرتنی توندی عەلی، 

كاردانەوە.  وەاڵمدانەوەیەكی الیەنگرانە و خۆبەخشینی هەندێكیان، دواجاریش 

گرنگ ئەوەیە تێبینی بكەین كە هەمیشە لە دژی دەستدرێژی كاردانەوەیەك هەیە. 

لەم حاڵەتەدا، قورسە باوەڕ بەوە بكرێت كە عەلی دەستبەرداری میرس بووە تا 

بێئەوەی هەوڵبدات  تا بكوژرێن،  لە الیەنگرەكانی كردووە  یان پشتی  بفەوتێت، 

جووڵەیەك بكات. كەواتا ئەگەری هەیە لە كاتێكی زۆر دەرەنگوەختدا رێڕەوێكی 

راستەقینە هەبووبێت بۆ یەكبوونی جەنگاوەران، هەروەك خودی ئەبو مەخنەف 

راستیشدا  لە  بووبێت.  زەمری  رێڕەوە  ئەو  پێدەچێت  بەاڵم  ناوە.  بەوەدا  دانی 

لەدەستچوونی میرس لە چارەنوسێكی گشتگیرتردا و لە قۆناغێكی مێژوویی قورس 

و دژواردا وێنا دەكرێت. 
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هەڕەشەكانی سەر دەسەاڵتی عەلی
میرس لەدەستچوو، واتا وەك شوێن و سەرچاوە و خەڵكەكەی لەدەستچوو، بەاڵم 

ئەو  بوو.  رەمزی  نیمچە  شێوەیەكی  بە  و  خەفەكراو  بارێكی  لە  ئەوانە  هەموو 

بوو: دورگەی عەرەب،  بوو، گەورە  قەڵەمڕەوی عەلی  لەژێر  فەزایەی كە هێشتا 

عێراق، تەواوی ئێران. لە راستیشدا مەسەلەكان بەو میتۆدە بەرجەستە نەدەكرا و 

دركی پێنەدەكرا، واتا وەك  چەند واڵت و هەرێمێكی پێكەوەبەسرتاوو یەكگرتووی 

بونیاترناو نەبوو وەك ئەمڕۆ. دورگەی عەرەبی كە لەو سەردەمەدا پێینابووە ناو 

كاری مێژووییەوە، دابەشببوو بەسەر حیجاز و هەردوو ناوەندی مەككە و مەدینە 



فیتنە 418

و یەمەن بە روانگەی سەنعاوە. 

هەریەك لە بەحرەین و عومان و یەمامە73، كە چەند ناوچەیەك بوون ناوەندێتی 

بیابانیە  ناوچە  بەاڵم  گەمەكەوە.  ناو  نەچوونە  هەبوو،  خۆییان  تایبەمتەندێتی  و 

بەرفراوانەكان كە بەبێ  چوارچێوە لەگەڵ ئیسالم بوون، بۆ خۆیان ناوچەی بۆشایی 

ناوەندێكی  چەند  وەك  یەمەنیش  و  مەدینە  و  مەككە  بەڵكو  بوون،  مێژوویی 

نەبوون،  كارا  بەشدارێكی  و  بوون  ملمالنێكە  گرەوكردنی  بواری  تەنها  رەمزی، 

بەڵكو دارایی و پیاوەكانیان دەنارە ناو جەرگەی ملمالنێكە، جگە لە چەند سەد 

)صفین(  و  )الجمل(  شەڕەكانی  لە  كە  نەبێت،  مەدینە  ئەنسارەكانی  لە  كەسێك 

نەبوو،  تۆكمە  یەكگرتوو  قەوارەیەكی  عێراقیش  هەروەها  هەبوو.  ئامادەییان 

چونكە دوو هێڵ دابەشیان دەكرد: یەكەمیان لە نێوان فەتحكاران و غەزاكاران، 

تایبەت  ئیسالمی  عەرەبی  جیهانی  لەالیەك  بەرسە.  و  كوفە  نێوان  لە  دووەمیش 

بە جەنگاوەرە فەتحكارەكان كە لە هەردوو ناوەندەكەدا كۆببوونەوە، لەالیەكی 

هەردوو  و  دیاریكرابوون  یاسا  بەگوێرەی  كە  هەبوون  هەرێامنە  ئەو  تریشەوە 

ناوەندەكە لەسەرییان دەژییان: جیهانێكی كشتوكاڵی پڕ لە جوتیارانی ژێردەستە، 

ئەو گەالنەی ئەهلی زممە كە بەڵێنیان دابوو لەژێر قەڵەمڕەوی ئیسالمدا بن، بە 

تەواوەتی لە دەرەوەی ئەو مێژووەدا كە درووستدەكرا. 

پارێزراوی عەرەبی وابەستە بە واڵتەكە لە كوفە  لێرەو لەوێ ، چەند ناوچەیەكی 

بەرفراوانی  ماڵباتی  ئەوەشەوە،  لەپشت  هیت.  و  ئەنبار  و  مەدائین  و  بەرسە  و 

بۆ  دەكرا،  لەگەڵدا  مامەڵەی  بەرسە  و  كوفە  ژێردەستەی  دوانەی  وەك  كە  ئێران 

دوو ناوچەی دەسەاڵتداریی دابەشكرابوو، هەردوو ویالیەتەكەش وزەی جەنگییان 

لێوەردەگرت، بەاڵم لەگەڵ هەندێك خاڵی گرنگ و چڕكراوە لە هەندێك جێگەدا. 

ئێران  زەوییەكانی  لەسەر  كەمرتییان  قورسایی  عەرەبی  ئامادەگی  و  باج  فشاری 

73- لە سەرووی ئەوەشەوە، والیەكەی عەلی لە بەحرەین هەاڵت و )بیت املال(یشی لەگەڵ خۆیدا برد. 
الیعقويب، بەشی 2، الپەڕە 201.
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خۆیی  بەڕێوەبردنی  بۆ  رێژەیی  شێوەیەكی  بە  كە  زەوییانەی  ئەو  هەبوو، 

لەگەڵ  دەگ��وزەرا.  رافیدەین  واڵتی  دەشتی  لە  چۆن  ه��ەروەك  جێهێڵرابوون، 

جیهانی  بۆ  دەرفەتێكی  هیچ  هەبوو  راستەقینە  كۆنرتۆڵكردنێكی  ئەوەشدا 

ئەوەیە  لەبەر  ئەوەش  ببێت.  دەربازی  تاكو  جێنەهێشت  )جەماوەریی(  ئەهلی 

لە  پێشكەوتووەكان  فەتحكارە  بەرامبەر  لە  سیاسیەوە  رووی  لە  جیهانە  ئەو  كە 

بەسەر  بدەن  ئامادەبوون  بۆیە  بوو،  هەڵوەشاوە  جیهانێكی  سیستامتیكیاندا 

ماوەی  درێژایی  بە  پراكتیكیەوە  رووی  لە  ببەن.  لەناوی  و  یاخیبوون  كەمرتین 

شەڕەكانی فیتنە، هەرگیز هیچ هەوڵدانێك بۆ یاخیبوون یان پەالماردان نە لەالیەن 

فارسەكان و نە لەالیەن بێزەنتییەكانەوە روینەدا74، بە تایبەتیش لە قۆناغی شەڕی 

بۆتەی هێزێكی )150( هەزار  لە  كاتێك هەموو جەنگاوەرانی عەرەب  )صفین(، 

شەڕكەری شام و عێراق بە نزیكی لەسەر یەك خاڵی بچوك چڕكرانەوە. لە كۆتایی 

خەالفەتی عەلی بزوتنەوەیەكی هەڵگەڕاوەی بچوك لە واڵتی فارس سەریهەڵدا، 

بەاڵم هەرزوو لەناوبرا. لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەزانین كە شتێك هەیە لە شێوەی 

هەبوونی ترسێكی عەرەبی گەورە كە لە گۆڕەپانی شەڕی )صفین( بەدەركەوت، 

ترسان لە پەالماردانی ژنان و مندااڵن لەپشتەوە لەالیەن رۆم و عەجەمەكانەوە، لە 

كاتێكدا عەرەبەكان یەكرتییان قڕ دەكرد. 

ئەو رووبەرەی لەژێر دەسەاڵتی عەلیدا بوو، كە میراتی بونیادی فەتحی ئیسالمی 

بوو، بە شێوەیەكی جەوهەری بەرسە و كوفە و پاشكۆكانیانی لە واڵتی رافیدەین و 

واڵتی فارس دەگرتەوە. بەاڵم لە دوای هەردوو وەرچەرخانی )صفین( و نەهرەوان 

بە  كە كۆی دەسەاڵتەكەی عەلی دەستی  كاتێكدا  لە  داوەریكردن،  نەهامەتی  و 

كردبوو  گۆڕانكاری  بە  بە هەموو جیاوازییەكانەوە دەستی  كوفە  كرد.  الوازبوون 

شمشێرەكانی  كە  قەاڵیەی  ئەو  بەرەو  باوەڕپێكراوەكەی،  بنەما  تەنها  بەرەو 

74- موعاویە خۆی لە هەڕەشەی بێزەنتییەكان پاراست ئەوەش بەهۆی پێدانی جزیەوە، هەروەك دوایی 
)عبدامللك(یش لە قۆناغی دووەمی فیتنەدا هەمانكاری پیادە كرد.
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رۆڵەكانی بەرگرییان لێدەكرد، نەك تەنها بەرگریكردن لە ناوەندی دەسەاڵتەكەی، 

بەڵكو لە فەزاكەی و ناوەندی پێگەكەی، بەرامبەر بە هەموو ئەو فەزایەی تر كە 

ناوزەدییان كردووە. بە هەموو ناوچونیەكیەك  سەرچاوەكان بە پەراوێزو الكەنار 

دەڵێم، لەبەر ئەوەی كوفە لەو سەردەمەدا وەك الدەر لە رێڕەو و پابەندێتیەكەی 

و چوونە پاڵ عەلی تەماشا دەكرا، عەلیش وەها وێنا دەكرێت كە نیگەران بووە 

لە كەمی حەماس و گوێڕایەڵی نەكردنی فەرمانەكانی لەالیەن كوفییەكانەوە. لەو 

قۆناغە دژوارەی خەالفەتەكەی كە لە ساڵی 38ی كۆچی تا 40ی كۆچی درێژبۆوە، 

ئەمیری باوەڕداران بەختی وابووە كە لە بواری دەسەاڵتەكەیدا بەدەست دۆخەكەوە 

بناڵێنێت، واتا لە هەموو الیەكانی قەڵەمڕەوەكەی بەرامبەر ناوەندەكەی لە كوفە 

و  موعاویە  دەستدرێژییەكانی  جۆرەكانی  هەموو  بەدەست  كوفەش،  لە  جگە  و 

لە  موعاویە هەوڵیدا شۆڕشێك  بووە.  گیرۆدە  و شۆڕشەوە  چەندین سەرهەڵدان 

ناوخۆی بەرسە بەرپا بكات، وای لێكرد بچێتە بەرەكەیەوە، پاشان لە رێگەی چەند 

پەالمارێكی بەهێزەوە سنوری دەسەاڵتی )عێراقی و عەرەبی( عەلی بەزاند، چەند 

شۆڕشێك لە عێراق و واڵتی فارس بەرپا بوون. 

ئەوەی سەرچاوەكان پێشكەشیانكردووە بریتیە لە تابلۆی زەمینلەرزە و هەژینێك 

و بەهۆی ئاڵۆزبوونیەوە پەیوەندییەكانی نێوان عەلی و ئەو شارەی ژێر دەسەاڵتی 

زۆر  بونیادەكە  وەلحاڵ،  هەرەسیهێناوە.  شتێك  هەموو  پێدەچێت  وا  تێكدا. 

 – عێراقی  مەڵباتە  ئەو  كرۆكی  كرۆكەكەی،  تایبەتیش  بە  بووە،  خۆڕاگر  پتەوو 

ئێرانیە فراوانە. لە كاتی مردنی عەلی، هیچ پارچەیەك لەو فەزای قەڵەمڕەویەی 

نەگرت،  عێراقدا  خاكی  ناوچەیەكی  هیچ  بەسەر  دەستی  موعاویەش  دانەبڕێرنا، 

جگە لەوەش هیچ پەالمارێكی بۆ داگیركردن ئەنجامنەدا، بەڵكو شەڕێكی دەروونی 

و تۆقێنەرانەی لەگەڵدا بەڕێوە برد. 

لە راستیدا ئەم بۆچوونە تەنها لەپێش و دوای مردنی عەلی نەبێت مانای هەڵوەشان 

ناگەیەنێت. لە ساڵی 41ی كۆچیدا خەالفەت گوازرایەوە بۆ موعاویە، بەاڵم تا شەڕی 
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هێزی  داهاتەكان،  شەرعیەت،  قەڵەمڕەوی،  شتێك،  هەموو  پێدەچێت  )صفین( 

مادی و مەعنەوی، هەمووی لەالی عەلی بووە. مومكینە بۆ مێژوونوسی هاوچەرخ 

لە نوسینەكانیدا، هەموو ئەو روداوانە بكاتە ئامانج و باسیان بكات كە توانیویانە 

دەسەاڵت و پێگەی عەلی لەناو فەزای دەسەاڵتی خۆیدا بلەرزێنن بێئەوەی هیچی 

لێكدانەوە  و  سەرچاوەكان  پێچەوانەی  بە  دەشتوانێت  هەروەك  لێكەمبكاتەوە. 

كە  نیشانیبدەن  تاكو  قۆناغە،  ئەو  خوێندنەوەی  بە  هەڵسێت  هاوچەرخەكانیان 

عەلی و كوفە تێیدا سەركەوتوو بوون، سەرەڕای خیانەت و هێرشەكانی شام، بەڵكو 

توانیویانە لەبەردەم گەردەلولدا خۆڕاگر بن. لە سەرچاوەكامناندا، تێڕوانینێك هەیە 

هەروەها  شەڕەنگێزی،  تێكڕایی  توانای  بە  سەبارەت  بێت  رەشبینانە  پێدەچێت 

خواستێكی شاراوەش هەیە لە رووی بەرجەستەكردنی وێنایەك لە بارەی عەلی كە 

شایەنی بەزەیی بێت، وێنایەكی تاقەتپڕوكێن، ئازاردەر، بێزراو و تراژیدی شایستە. 

ئەمە كارێكە لەناو كرۆكی ویژدانی شیعی، كە زۆر سەرەكیە لە بواری لەدایكبوونی 

هیچ  كە  هەن  بەسەرهاتانە  روداوو  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئیسالمیدا.  مێژووی 

بەبێ  زێدەڕۆیی و  لەسەریەتی  بەڵكو  بخات،  ناتوانێت پشتگوێیان  مێژوونوسێك 

درێژدادڕی باسیان بكات. 

یاخیبوونی خرێت
لە  یاخیبوونەیە  ئەو  راشد(  كوڕی  )خرێت  یاخیبوونی  سەرەتایی:  بەسەرهاتێكی 

كوفە سەریهەڵدا، بەاڵم بزوتنەوەیەكی كوفی نەبوو. روبەری ئەو یاخیبوونە گەورە 

و فراوانرت بوو تا گەیشتە فەزایەكی دەرەكی بەرباڵو، لە ئەهوازەوە تا ئەو شوێنە 

كەنارییە بەرفراوانەی باشوری واڵتی فارس كە پێیدەوترێت )لێواری دەریا(. خرێت 

سەركردایەتی تاقمێكی بچوكی دەكرد كە بە بنەچە بەرساوی بوون، بەشدارییان 

لە هەردوو شەڕی )الجمل( و )صفین(دا كرد، بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی كاتی لە 
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كوفە نیشتەجێ  بنب. بە شێوەیەكی بەهێزو بوێرانە و راشكاوانە لەبەردەم عەلیدا 

رایگەیاند: » وەڵاڵهی عەلی من گوێڕایەڵی فەرمانەكانت نابم و لە دواتەوە نوێژ 

ناكەم«. ئەمە لەوە دەچێت ئەو عەلی وەكو پێشەوا رەتكردۆتەوە. گومانی تێدا 

نییە كە خرێت لە سەرەتاوە بە قەناعەتێكی نێوخۆیی قووڵەوە هەڵرناوە و بەپێی 

هەموو  جوواڵوە،  ئایدۆلۆژی  پاڵنەری  و  ئایینی  و  ئەخالقی  فۆرمی  لە  ئەركێك 

ئەوانەش لە ئاقاری كاروانی دەرەكیدا نزیكن. 

بەڵكو  نییە،  دەرەكیەوە  بزوتنەوەی  بە  پەیوەندی  بابەتەكە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئاڕاستەی  تازە و پێچەوانە: ئەو تۆمەتەی  ناڕەزایانەی  پەیوەندیدارە بە فۆرمێكی 

عەلی كرا لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە بە داوەریكردن رازی نەبووە. دادوەرەكەی 

عەلی )ئەبو موسا(، ئەوی دوورخستەوە و رایگەیاند كە خەالفەت كاری شورایە. 

خرێت الیەنگری ئەو حوكمەی كردووە و لە ئەنجامی بڕیاری داوەریكردن دانی 

بە الیەنگرەكانی دەڵێت:  ناوە كە عوسامن ستەملێكراوانە كوژراوە. خرێت  پێدا 

لەگەڵ ئەو كەسانەدا دەبم كە داوای حوكمی شورا دەكەن، ئەگەر خەڵك  »من 

منیش  ئوممەت،  هەموو  پێشەوایەتیكردنی  بۆ  كەسێك  دانانی  لەسەر  كۆكنب 

لەگەڵیاندام«. ئەمەیە ئەو تاكە بزوتنەوە نارساوەی كە لەپێناو دادوەریدا راپەڕی و 

یاخیبوو. بەاڵم كاتێك وەك كەمینە و پەراوێزانە دەركەوت، ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە 

رایەكی لەو شێوەیە لەوە دوورترە كە رەزامەندی بەرفراوان بەدەستبێنێت، بەاڵم 

چونكە هەبوو ئاماژەیەكە بۆ هەبوونی مشتومڕێك لەسەر بابەتەكە لەالی هەندێك 

كوفەییەكان  سەرقاڵكردووە.  عەقڵەكانی  بابەتەكەش  بەكۆمەڵ،  هۆشیاری  توێژی 

بەاڵم  هەڵیانبژارد،  خۆیان  بۆ  كە  مانەوە  پێشەوایەوە  بەو  پەیوەستبوونیان  بە 

داوەریكردن كە لە دەرەوە شەرعیەتی عەلی لەباربرد، هەرچەندە رەتیانكردەوە، 

دەروونیەوە،  لەڕووی  شكانیان  و  ورەیان  الوازبوونی  لە  هەبوو  كاریگەری  بەاڵم 

وەكچۆن )صفین( تێكیشكاندن و )نەهرەوان(یش بێزار و بێهیوای كردن. 

بزوتنەوەی خرێت لە رێگەی میكانیزمی داوەریكردنەوە تیشكێكی نوێ  و ئەرێنی 
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بەدەستهێنا، چونكە ئەو پشتی بە داوەری بەرەكەی خۆی بەست نەك هەردوو 

داوەر یاخود پشتبەسنت بە كۆی پرۆسەی داوەریكردنەكە. ئەویش وەك موعاویەی 

ئەوەی  بۆ  بەستووە،  ئەلعاص  كوڕی  عەمروی  حوكمی  بە  پشتی  تەنها  كە  كرد 

پێگەی خۆی لەالی بەرسییەكان بەهێز بكات و رازییانبكات تاكو بچنە پاڵی. لە 

بە  زۆر  ئەوەشەوە  سەرووی  لە  روونە.  مەرجەعیەت  دووانەی  بارێكدا،  هەموو 

روونی دیارە كە ئەبو موسا داوەری بەرەكەی خۆی كردووە و خرێت لە بانگەواز 

و داواكەیدا پشتیپێبەستووە، چونكە سێ  خاڵی جەوهەری راگەیاندووە: عوسامن 

ستەملێكراوانە كوژراوە، الدانی عەلی )ئەو تەنها خاڵەی كە خرێت ویستوویەتی، 

چونكە لە هەموو بارێكدا دانی بە موعاویەدا نەناوە(، بە دڵنیاییشەوە پرسی الدانی 

عەلی بەو پێیەی هەنگاوێكە ئامانجی دوورخستنەوەیەكی لە هەموو هەوڵدانێك 

دانانی  پرسی  گەڕاندنەوەی  لە  بریتیە  خاڵیش  دوایین  خەالفەت.  بە  گەیشنت  بۆ 

خەلیفە بۆ شورا. خرێت چەمكی شورا بە باشی روونكردۆتەوە: »ئەو پرۆسەیەیە 

كە لە رێگەیەوە هەموو ئوممەت پێشەواكەی هەڵدەبژێرێت، لەسەر ناوو كەسێتی 

)خرێت(دا  دیدی  لە  خەڵكە«.  كۆدەنگی  خاوەنی  پێشەوایەكە  چونكە  پێكدێن، 

ئەوە خاڵە گرنگ و دیارەكەیە لە حوكمەكەی ئەبو موسا كە داوای حوكمی شورای 

كردووە و دەنگی خستۆتە پاڵ دەنگیەوە. لەسەر شێوازی خودی ئەبو موسا، لە 

هەڵوێستی خرێت دا یەكبوونێكی مەنتیقیانە، هەستكردنێكی قووڵ بۆ كاركردن 

لە پێناو یەكبوونی ئوممەت، واتا )ئوممەت – جیهان، سەرووی هەموو كەسەكان( 

بەدیدەكرێت، بە تایبەتیش خودی عەلی، هەروەها لە سەرووی بەشەخسیكردنی 

دەسەاڵت كە ئوممەت پەرتەوازە دەكات. گومانی تێدا نییە كە هێزی باوەڕبوونی 

خرێت و ئەو شێوازە بەهێزەی كە لە سەرەتاوە پێیدەركەوت، وایكرد هەندێك بۆ 

هەروەك  خرێت،  بەاڵم  قەڵەم.  بیدەنە  خەواریج  و  هەڵە  كەسێكی  بە  ماوەیەك 

منوونە بااڵكەی )ئەبو موسا(، ناچوونیەكیەكی سیاسی قووڵی نیشانداوە، بە كورتی 

دیارە كە غیابی قووڵی راست و دروستی بیركردنەوەی بەرجەستە كردووە. بەاڵم 
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بە  بووە،  زیاتر  زیانی  رۆڵیەوە  ناوەندێتی  بەهۆی  موسا  ئەبو  حاڵەتی  لە  ئەمە 

بەراورد لەگەڵ حاڵەتی )خرێت(دا. 

جۆراوجۆرەكانی  هەوڵدانە  بە  سەبارەت  نییە  سەرسوڕمان  جێی  زیاتر  ئایا 

عێراقییەكان، واتا زۆرینەی ئاشتیخوازی شەڕی )صفین( كە ئەبو موسا و تەنانەت 

)خرێت(یان بەسەر عەلیدا سەپاند، تەنانەت لەالی نەیارە خەواریجەكانیش ئەوە 

رەنگیدایەوە، چونكە ئەو خواستە بوو كە تێكنەدەشكێرنا، لە كاتێكدا نەیارەكانی 

وایان بیر دەكردەوە كە تەنها خۆیان ئوممەت، هەموو جیهانن؟ ئەو خواستە بۆ 

لە  ئەفسوناوی  بە شێوەیەكی  تەنها خۆیانن، كە  كاركردن وەكئەوەی  و  كاركردن 

نێوخۆییەكەیان  بازنە  بۆ  خۆشیان  ویژدانی  هەموو  و  بووە  رزگارییان  دژەكەیان 

دەگەڕاندەوە. ئەمانە هەموو لەو سەردەمەدا تابۆی عێراقییەكان بوو، بەرهەمی 

كەلتورێكی سیاسی – دیینی شڵەژاوی هەڵچوو، كە بەدەستی خۆی، خۆی وێران 

دەكات،  ئاراستەیان  دۆڕان  و  شكست  تری  قۆناغێكی  بەرەو  ئەوەش  دەكات، 

وەكو  خۆیان  كاتەی  ئەو  تا  دەیانبات  درەنگوەختدا  زۆر  قۆناغێكی  لە  بەاڵم 

دامەزرێنەرانی رەوتە كەلتورییەكانی ئیسالم، سەنتەری داهێنەرانەی پێرفێكت و 

هۆشیار و دەربڕی كەلتور خۆیان دەناسێنن. 

و  رەتكردەوە  )خەواریج(یان  مەزهەبی  بەهێز  زۆر  كوفەییەكان  كاتێك  بەاڵم 

فارس،  واڵتی  ئەوپەڕی  تاكو  تاقمەكەی  و  خرێت  راوەدوونانی  بە  دەستیانكرد 

هەروەها  مانەوەدا،  پێناو  لە  پێیان  قایمكردنی  لەسەر  خۆیانپیشاندا  سوربوونی 

ئەو  كە  ئەوەیە  جیاوازیەكە  سەلیقە.  و  واقیعیەت  لە  هەندێك  چەسپاندنی 

یاخیبووەی بە شێوەیەكی ئاسایی سەر بە ئەبو موسایە، كە لە بنەڕەتدا جەماوەری 

عێراق لە )صفین(دا وەك دادوەر سەپاندییان، هیچ الیەنگرێكی لە كوفە نەبوو، 

جگە لەوەش هیچ كەسێكی دەستنەدەكەوت تا داوای البردنی عەلی و حوكمی 

سازبكات  خۆی  وەكئەوەی  كوفە  شاری  خۆكوژی.  هۆی  بۆوە  واتا  بكات،  شورا 

بۆ ئەوەی تەنها وەك كۆمەڵێكی مرۆیی بەرگری لە بوونی خۆی بكات، دواییش 
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لە  خۆی  لە  پارێزگاریكردن  بۆ  تەرخاندەكات  داهاتووی  هەڵسوكەوتی  هەموو 

رووی مۆراڵی و جەستەییەوە. با بگەڕێینەوە بۆ روداوەكان. خرێت لەگەڵ )120( 

پیاوی سەر بە هۆزەكەی خۆی )ناجیە( لە كوفە دەرچوو، كە هۆزێكی بچوكە لەناو 

پاشان  رۆیشت،  بەرسە  بەرەو  عەرەب.  گەورەكانی  رەچەڵەكە  پێكهاتەی  پۆلێنی 

بەرەو ئەهواز بەڕێكەوت، دواتریش چوون ناو قوواڵیی واڵتی فارس، بەرەو ئەو 

ناوچە كەنارییەی هاوسنورە لەگەڵ كەنداو. 

كاروانێكی  بۆ چەند  پێشەكی  بووە منوونەیەكی  ئەوە گەشتێكی دوورو درێژە و 

سەردەمی  لە  خەواریجەكان  تاقمە  و  باند  كە  پێشەوە  بەرەو  گەورە  هەاڵتنی 

سەرهەڵدانی  رووب��ەرەك��ە،  بەرفراوانكردنی  پێیهەڵسان:  ئومەوی  خەالفەتی 

سوپایەكی  لەالیەن  بچوك  گروپێكی  راوەدونانی  پەالماردانەكان،  خێرای  كێرڤی 

بەشداریكردن  ئەنجامی  لە  دەبێت  قەبەتر  كاروانەكە  هۆیەشەوە  بەو  رێكخراو، 

و پەیوەندیكردنی چەندەها جۆر و توخم. لەگەڵ یاخیبوونی خرێت، گوندەكان 

خرێت،  چونكە  فیتنەوە،  گەمەی  ناو  چوونە  دوورەكانیش  بیابانییە  رووبەرە  و 

دەشتەكییەكان و فارسەكان، موسڵامن مەسیحییەكانی خستە ریزی هێزەكانیەوە، 

بەرگرانەی  ئەو  خرێت  پێكەوە.  رێگر  و  چەتە  و  باوەڕدار  و  راست  خەڵكانێكی 

درووستكرد  پاشاگەردانی  هەبوو،  دوورەكاندا  زۆر  ماڵباتە  نێوان  لە  كە  روخاند 

لە  بریتیبوون  هەڵگرت،  شوێنپێی  كە  كوفەییەی  هێزە  ئەو  چاند.   تۆوەكەی  و 

دواییش  ئەلڕیاحی،  قەیسی  كوڕی  مەعقەل  سەركردایەتی  بە  كەس   )2000(

ژمارەیەكی هاوتا لە بەرسییەكان پەیوەندییان پێوە كرد. بەو شێوەیە ئەوەی رویدا 

یەكخستنی هەوڵەكانی هەردوو ویالیەتەكە بوو لە دژی دوژمنێكی هاوبەش لە 

سەرووی تایبەمتەندێتی هەرێمی. بەاڵم كەسێتی خرێت و كارەكانی لەگەڵ گۆڕانی 

یاخیبوو  كەسی  سوربوونی  و  ورەبەرزی  هات:  بەسەردا  گۆڕانیان  بارودۆخەكە، 

لەبەردەم  ئیسالمی  یەكتابوونی  و  هەلپەرستی  بۆ  گۆڕا  شورا  بنەمای  پێناو  لە 

بە  خرێت  دەوترێت  توایەوە.  خێڵەكی  وابەستەی  و  ئەنقەست  خۆدەرخستنی 
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زمانێكی دەرەكی لەگەڵ خەواریجەكاندا قسەیدەكرد، بەاڵم بە زمانێكی الیەنگرانە 

بۆ عوسامن قسەی لەگەڵ عوسامنیزمەكان دەكرد. لە ناوچەی كەنار دەریا، خرێت 

)ناجیة( بوون، كە  بە هۆزەكەی خۆی  بینی سەر  خەڵكانێكی مەسیحی عەرەبی 

ببوون بە ئیسالم و دوایی بە درێژایی ماوەی فیتنە هەڵگەڕابوونەوە. 

لە دیدی مێژووی سۆسیۆلۆژی – دیینی و لە دیدی عەقڵییەتەكاندا دەكرێت الی 

هەرە گرنگ لە یاخیبوونی خرێتدا بەو ئامادەگیە چڕەی مەسیحیە عەرەبەكان و 

دەركەوتنیان بە بۆنەی فیتنە و هەڵوێستی دەسەاڵتی ئیسالمی لە بەرامبەرییاندا 

بەرجەستە بكرێت. مرۆڤایەتی و نامرۆڤایەتی، دڵڕەقی و خوداپەرستی و پۆلێكی 

تەواو لەسەر گۆڕەپانی دەسەاڵت، ئایین، بونیادی سایكۆلۆژی تاكی عەرەبی: ئەمانە 

بەسەرهاتی  گێڕانەوەی  رێگەی  لە  كە  شایستەیە  ئەنرتۆپۆلۆژیایەكی  هەمووی 

بەاڵم  دەكات.  منایش  خۆی  دەكات،   پێشكەشی  مەخنەف  ئەبو  كە  زیندووەوە 

خرێت-ی گەمارۆدراو خۆی بە تەنهایی لەگەڵ هۆزەكەی بینییەوە، كە بە چڕی 

بێگومان  ئەویش  نیشتەجێبوون،  فارس  باشوری واڵتی  ناوچەی كەنار دەریای  لە 

پرۆسەی  هەنگاوەكانی  ماوەی  لە  هەڵچووانەوە  لەخۆوە  كۆچێكی  ئەنجامی  لە 

پێشئەوەی  پیاوەكانی،  و  الیەنگر  لە  كەسە  سەد  چەند  ئەو  و  خرێت  فەتحدا. 

ئیسالمی   – عەرەبی  هەبوونی  رێكخراوەكانی  سرتاكچەرە  لەگەڵ  كوفە،  بچنە 

ویالیەتی بەرسەدا ئاوێنە ببوون، بەاڵم بەشی زۆرینەی هۆزەكە لێیان دوور بوون 

ئایینی  پێكهاتەی  فرەیی  و  شوانكارەیی  دەشتەكیی  ریتمی  لە  پارێزگارییان  و 

خۆیاندەكرد و وابەستەبوون بە رەسەنایەتیانەوە. 

پێگەوەگونجاودا  تەواو  بونیادێكی خێڵەكی  لەنێو  موسڵامنەكان و مەسیحییەكان 

ژیانیان دەگوزەراند، بەاڵم لەژێر هەژمونی خواستە سیاسییەكانی دەوڵەتدا بوون 

و  زەكات  و  سەدەقە  بوو  واجب  موسڵامنەكان  لەسەر  خەراجیاندەدا.  و  باج  و 

بەیعەت بدەن بە خەلیفە، لەسەر مەسیحییەكانیش واجب بوو جزیە بدەن، كە 

بریتیە لە باجێكی سەپێرناوی قورس بەسەر جولەكە و مەسیحییەكاندا و یەكێك 
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بوو لە نیشانەكانی چۆكدادان و گوێڕایەڵی بۆ هێزی ئیسالم، بەاڵم هۆزی ناجیە 

لە كاتی شەڕی )صفین(ەوە سودی لە دۆخی شەڕی ناوخۆ وەرگرت، بۆ ئەوەی 

سەدەقە و زەكات نەدات. بەاڵم ئایا ئەوە بارێكی تایبەت بوو یان زیاتر باو بووە؟ 

بریتیە لە  ئەوەی لە دیدی دەسەاڵتی ئیسالمیدا لە هەموویان مەترسیدارتر بوو 

هەڵگەڕانەوە  ئەو  ببوون،  موسڵامن  پێشرت  مەسیجییانەی  ئەو  هەڵگەڕانەوەی 

و  یاخیبوون  بیرەوەرییەكانی  زیندووكردنەوەی  بۆ  سەریهەڵدا  كە  بچوكەی 

رۆڵی  دۆخەدا  لەو  خرێت  ئەبوبەكر-دا.  سەردەمی  لە  گەورەكان  هەڵگەڕانەوە 

بێهودە.  مردنی  بۆ سازدەكردن:  یاخیبووەكانی هێنایەوە عەلی چی  بیری  و  گێڕا 

یاخیبوون، هەڵگەڕانەوە، نەدانی باج كۆمەڵە كاردانەوەیەك بوو كە نێردراوی عەلی 

خۆی لە بەرامبەرییاندا بینی، لەالیەن خەڵكانێكەوە كە لە رووی ئاینییەوە بۆ سێ  

تاقم دابەشبوون: موسڵامنەكان، مەسیحییەكان، ئەو موسڵامنانەی پێشرت مەسیحی 

بوون و گەڕابوونەوە سەر بیروباوەڕی دینی پێشوویان، واتا هەڵگەڕابوونەوە. شەڕ 

دەستیپێكرد و سوپاكەی كوفە و بەرسە بە تەواوەتی سەركەوت و خرێت كوژرا. 

بەرامبەر  لە  بە شێوەیەكی زۆر ورد  سەركردەی سوپا )مەعقەلی كوڕی قەیس(، 

دۆڕاوەكان هەڵسوكەوتی كرد: داوای لە موسڵامنەكان كرد بەیعەتیان تازە بكەنەوە 

و سەدەقەی دواكەوتووی سەر ئەستۆیان بدەن، هەروەها داوای لە هەڵگەڕاوەكان 

دەدرێن.  لەسێدارە  ئەگینا  ئیسالم  رێبازی  سەر  بۆ  بگەڕێنەوە  و  بكەن  تۆبە  كرد 

هەموو گوێڕایەڵی فەرمانەكانی بوون و لە كۆتاییدا بە مەرجە سوكەكانی رازیبوون، 

چونكە مەعقەل پێش هەر شتێك شوێنی خرێت و الیەنگرە دیارەكانی كەوتبوو، 

بە  لێوەردەگرت  ئیلهامی  مەعقەل  كە  عەلی  سیاسی  ئاكاری  كە  ئەوەش  لەبەر 

شێوەیەكی كوێرانە پەیڕەوی داپڵۆسین و تۆڵەسەندنەوەی نەدەكرد. تاقمی سێیەم 

دەمێنێتەوە، تاقمی مەسیحییەكانی ئەهلی زممە كە بە تەواوەتی كرانە كۆیلە و 

وەكو مێگەلێكی سەرلێشێواو نێردران بۆ الی عەلی. لێرەوە رەهەندی نەتەوەیی 

ئیستیعابی  تەواوەتی  بە  ئیسالمی  ئوممەی  چەمكی  كە  عەرەبی،  كەلتوریی   –
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نەكردووە، بەرجەستە دەبێت. 

لە سەرووی ئەمەشەوە، ئەوەی جێی ئاماژەیە، هۆزی ناجیە بە ناوی ناكۆكیەكی 

یەك  وەك  بێگومان  كەوت،  هەڵگەڕاوەكەی  سەرۆكە  دوای  بە  رووت  ئیسالمی 

قەوارەی خێڵەكی بەهۆی كاریگەری پەراوێزخستنەوە، ئایینە جیاوازەكانی لەخۆیدا 

ئاوێتە كرد بەدوای یەك رێچكەی دەمارگیریدا. بۆچی مەعقەلی كوڕی قەیس قسە 

دەكات، یان ناچاری دەكەن دەربارەی مەسیحیە عەرەبەكان قسە بكات، وەكئەوەی 

خەڵكانێكی ئاسایی هاوشێوەی عەجەمییەكان بن؟ بۆچی بەو دڵڕەقی و پڕ رق و 

كینە و بەكەمزانیە باسیان دەكات؟ ئایا لەبەر ئەوەیە كە ئایدۆلۆژیای عەلی بەسەر 

ئیسالمدا زاڵبووە و هەموو كاریگەریەكی نەتەوەیی یان ئیتنی تێپەڕاندووە؟ واتا 

ئەو ئایدۆلۆژیا پراكتیكیەی كە سەبارەت بە پەیڕەوكردنی شەریعەتی خودا هیچ 

گومانێكی لەسەر نییە، بەهۆی تێپەڕاندنی هەموو ئیعتیبارەكانی تر. لەوانەیە، بەاڵم 

توندی و رەقی لە گوتار و كاری داپڵۆسێنەرانەش دەگرێتەوە، چونكە یاخیبوون 

رویداوە. ئایا ئەو خەڵكە مەسیحیە كوژران، مەبەستامن نێرینە پێگەیشتووەكانە 

كە توانای هەڵگرتنی چەكیان هەیە؟

لە سەرەتای پرۆسەی فەتحدا، خالیدی كوڕی وەلید قاڵنەببۆتەوە لە جێبەجێكردنی 

یاسای كۆنی شەڕ بەسەر عەرەبەكانی دەوروبەر، یان عەرەبی ناوچەكانی نارساو بە 

)الضاحیة(: كوشتنی پیاوەكان و بەكۆیلەكردنی ئەوانەی تر لە كاتی بەرگریكردندا. 

چوارچێوە  باسنەكردووە،  شتێكی  هیچ  بارەیەوە  لەو  مەخنەف  ئەبو  لێرەدا 

بەاڵم  جیاكاریدەكات.  لەگەڵ  توندوتیژی  هەبوونی  بۆ  ئاماژە  تەواو  گشتیەكەش 

لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك گومان بەدیدەكرێت و ناكرێت بە تێكڕایی ئەو ئەگەرە 

بەدوور بزانین، كە من لەالی خۆمەوە بە الوازی دەزانم. كاروانی دیلە كۆیلەكان 

و  ژنان  باسی  تەنها  بەاڵم  تێدەپەڕی،  خ��ەڕە(دا  )ئەردەشیر  هێزی  بەبەردەمی 

كوڕی  )مەسقەلەى  والی  لە  بەهاناوەچوون  و  یارمەتی  داوای  كە  مندااڵنكراوە، 

هەوڵدەدەن  بێگومان  بكەوێت،  فریایان  ئەوەی  بۆ  دەكەن  شەیبانی(  هەبیرەی 
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وایلێبكەن بەزەیی پێیاندا بێتەوە. 

ئەوەش خودی  سەرەڕای  بوون.  بزر  دیمەنەدا  لەو  پیاوەكان  كاتێكدایە  لە  ئەمە 

لە  كۆیلەكان  و  پیشاندەدات  بەزەییەك  مەسقەلە  ئاماژە:  لە  پڕە  بەسەرهاتەكە 

بەرامبەر یەك ملیۆن درهەم دەكڕێت و ئازادییان دەكات، بەاڵم تەنها نیوەی ئەو 

بڕە پارەیە دەدات. دواتر مەسقەلە نەگەیشتە ئەوەی پارەكە بدات، عەلی پەلەی 

لێكرد پارەكە بدات و هەڕەشەیلێكرد. لەو كاتەدا مەسقەلە هەستیكرد كەوا ناچارە 

پەنا بۆ موعاویە ببات، هاواری دەكرد و دەیوت: »ئەگەر كوڕەكەی هند )موعاویە( 

یان عوسامنی كوڕی عەفان قەرزییان لەالم بوایا لێم خۆشدەبوون«. بەاڵم عەلی 

لەسەر ماڵی موسڵامنان سازشی نەدەكرد. لەودیوی باكگڕاوندی ئەنرتۆپۆلۆژییەوە 

خوێن  بانگەوازی  عەرەب،  سەرگەورەی  كردووە، خەونی  ئاشكرای  روداوەكە  كە 

ئەو  قوڵرتیشدا،  ئاستێكی  لە  فەرمانڕەوایەتیدا،  لە  عەلی  شێوازی  بۆ  ئاماژەیە 

وێنە دووسەرە پێچەوانەیە سەبارەت بە هەردوو سەركردەكە بەر دیدە دەبێت، 

پێدەچێت بۆ هەردوو بنەچەكەش دوو میتۆدی رەفتاریی و دوو جۆر شێواز خۆیان 

بەردیدە كردبێت.  

یاخیبوونی خرێت تەواو بابەتێكی ناوخۆیی بوو لەناو بەرەی عەلی سەریهەڵدا. 

دەشتوانرێت تا ئاستێكی دوور وەك بزوتنەوەیەكی خەواریج پۆلێنبكرێت، بەڵكو 

خەلیفەیان  الیەنگرانی  ریزی  كە  ئایدۆلۆژییانەوە  ملمالنێ  ئەو  خانەی  دەچێتە 

بە  هۆشداری  كە  دەكرێت  زیاد  بۆ  تازەشی  رەگەزێكی  بەڵكو  هەڵدەتەكاند، 

و  باج  پێدانی  رەتكردنەوەی  هەڵگەڕانەوە،  وەك  دەدا،  دەسەاڵت  هەڵوەشانی 

تەقینەوە و هەڵچوونی هۆزێك كە لە گوێڕایەڵیەوە گۆڕا بۆ یاخیبوون. 
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شكستهێنانی هەوڵی بەرپاكردنی شۆڕش 

لە بەرسە

دووەم كێشەی گەورە كێشەی بەرسەیە، كە موعاویە وروژاندی، بەو پێیەش پێینایە 

ناو سرتاتیژی بەرەنگاربوونەوە. لە ئاستی گرەو لەسەركردن و بوێریە بێهاوتاكەی، 

پرسی بەرسە گرنگرتە، تەنانەت لە رووی بەرئەنجامە بەدیهاتووەكانشیەوە گرنگرتە. 

ئامانجەكە جگە لە هەڵچوواندنی ماڵباتی باشوری گەورەی عێراق لە دژی عەلی 

موعاویەدا،  بەرژەوەندی  لە  بادانەوەی  و  ناوخۆدا  لە  دەسەاڵتەكەی  تێكدانی  و 

دژی  لە  چەك  هەڵگرتنی  بۆ  ناچاركردنی  سەرلەنوێ   النیكەم  نەبوو،  تر  شتێكی 

عەلی. ئەوە هەوڵدانێكی مەترسیدار بوو، چونكە بەرسە ئەگەر دڵی ئەو فەزایە 

كە كرۆكی  بوو، وەك كوفە  قەڵەمڕەوی عەلی  و  لەژێر دەسەاڵت  كە  نەبووبێت 

تری  جەمسەرەكەی  ناوەندا  لەگەڵ  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەڵكو  بوو،  دەسەاڵتەكەی 

پێكهاتەی عێراق بوو، واتا ئەو بنكەیەك هەرێامیەتی بوو بۆ عەلی، وەكچۆن شام 

بەرسە،  و  كوفە  هەبوو:  گرنگی  سەری  دوو  تەنها  بە  عێراق  وابوو.  موعاویە  بۆ 

بەسەر  زاڵبوون  و  ببۆوە  چڕ  مرۆیی  توانای  و  وزە  هەموو  هەردووكیاندا  لە  كە 

پێكەوە  دەستەخوشكە  شارە  دوو  ئەو  هەڵكەوتووەدا.  پێكهاتووە  ماڵباتە  ئەو 

دەژییان، پاشئەوەی بە هاوبەشی پێكەوە پرۆسەی فەتحكردنی جیهانی ساسانیان 

ئەنجامدا. لەو دوو شارەدا خەڵكی عێراق دەژییان، لێرەدا چەمكی خەڵك بەهێزە، 

چونكە ناسنامەیەكی جێگیرو هەبووی رەسەنایەتی و نیشتەجێبوون دیاریدەكات، 

ئەوە  بۆ  )صفین(  بەڵگەنامەی  دەكات.  بەرجەستە  پێكەوەگونجانیش  هەروەك 

بوو كە ئەو ناسنامەیان لەبیر بێت كاتێك )ئەهلی عێراق و شیعە بوون(یان وەك 

بەرەیەكی ناو ملمالنێكە بەرجەستە بوو. خەڵكی كوفە و بەرسە لە شەڕی )صفین(
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باوتر  كوفەییەكان  بەاڵم  پێكدەهێنا،  عەلی-یان  سوپاكەی  رەهای  زۆرینەی  دا 

روداوەكانی  پێكەوە  هەردووال  دیارنەبوون.  بەرسییەكان  هەموو  چونكە  بوون، 

شەڕی تۆقێنەر و خۆڕاگری شایستەی شەڕ و مشتومڕ و گەنگەشەی توندی ناو 

ئەو بەرەنگارییە چارەنوسسازەیان بینی. بەاڵم زۆرینەیان پابەند بوون بە پێدانی 

بەیعەتیان بە عەلی، كە عەبدوڵاڵی كوڕی عەباسی ئامۆزای كردبووە والی بەرسە. 

گرنگ  خۆیدا  ماڵی  لەناو  بوو،  شەڕیش  پیاوی  و  عاقڵمەند  و  زانا  پیاوێكی  ئەو 

بەشی چەپی  لە شەڕی )صفین(دا سەركردایەتی هەموو  بوو. عەلی  و سەنگین 

سوپاكەی پێسپارد. بەاڵم پابەندێتی و پەیوەندی بەرسە بە عەلیەوە لە پابەندێتی 

و حەماسی ویژدانیی كوفە بۆ عەلی كەمرت نەبوو. 

بیرەوەری  ئەویش  نێوانیاندا:  لە  وابوو  برینێك  وەك  هەمیشە   نهێنی  كەلێنێكی 

شەڕی )الجمل( كە وەكو موعجیزەیەك وابوو، بەاڵم عەلی بە خێراییەكی بێهاوتا 

توانی تێیپەڕێنێت. موعاویە گرەوی لەسەر ئەو كەلێنەی نێوانیان دەكرد، بۆ ئەوەی 

بەربەرەكانێ لەگەڵ عەلیدا بكات. موعاویە گرەوی لەسەر هەڵوەشانی عێراقیش 

دەروونەكان  و  دڵ  لەسەر  كەلێنە  ئەو  كاریگەری  ئەنجامی  لە  ئەوەش  دەكرد، 

رێگەیەوە  لەو  عەلی  ب��ەرەی  سەربازی  هێزی  الوازكردنی  پاشان  دروستبوو، 

لێكەوتەوە. 

ئەگەر هەموو بەرسە پێكەوە بچووبایا پاڵ هەموو كوفە، لە گۆڕەپانی شەڕ ئامادەیی 

بەاڵم  دەیدۆڕێنێت،  و  تیادەچێت  موعاویە  وابوو  مانای  ئەوە  نیشانبدایا،  خۆی 

بابەتەكە بەو جۆرە نەبوو. راستیەكەی ئەوەیە كە نیوەی بەرسە ئامادە نەبوو، واتا 

)30( بۆ )35( هەزار پیاو ئامادەنەبوون بچنەوە پاڵ عەلی، ئەمە بێئەوەی كوژراوانی 

كە  زەبییەكان  و  ئێزدییەكان  خێڵی  قارەمانانەی  ئەو  بكەین،  ئەژمارد  )الجمل( 

بەرگرییان لە رێبازی پێغەمبەری خودا كرد. )األشرت(یش لە شەڕی )صفین(دا باسی 

ئێستا بەرسە  دەبات.  لەناو  پیاوەكان  ئازاترین  ئەوەی كردووە كە شەڕ هەمیشە 

بەسەر خۆیدا داخراوە، بێدەنگ و خامۆش وەكئەوەی كۆڵی دابێت، بە بەراورد 
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لەگەڵ ئەو هەڵچوون و توڕەییە زۆرەی كوفەی داگرت. كاتێك عەلی راستەوخۆ 

لە دوای پرۆسەی داوەریكردن، بڕیاریدا گردبوونەوەی گەورەی )النخیلة(، یان بۆ 

دەستپێكردنەوەی شەڕی یان بۆ بەرەنگاربوونەوەی خەواریجەكان ئەنجامبدات، 

بەرسە هەرچەندە داواشی لێكرا هێز بنێرێت، تەنها هەندێك جەنگاوەری كەمی 

نارد كە ژمارەیان )1500( كەس بوو. پاشان بە پێداگریكردنی عەلی، ئیبنو عەباسی 

ئامۆزای كە والی بەرسە بوو، بە هاوكاری جاریەی كوڕی قودامە كە یەكێك بوو 

و  بكات  ئامادە  تر  جەنگاوەری   )2000( توانی  )تەمیم(  هۆزی  سەرۆكەكانی  لە 

بینێرێت. ئاشكرایە بەرسە ئارەزووی نەدەكرد جارێكی تر خۆی لە ملمالنێكانەوە 

لەگەڵ  نارسابوون  )عبدالقیس(  بە  كە  تاقمەش  ئەو  تەواوی  تەنانەت  بگلێنێت، 

هەرچەندە  هەبوو،  هەڵوێستیان  هەمان  بەكرییەكانیش  و  رەبیعە  لە  ژمارەیەك 

لەپێش شەڕی )الجمل(ەوە زۆر بەهێز پشتیوانی عەلیان دەكرد. هۆزی رەبیعە كە 

هەمیشە بە پشتیوانییەكانی بۆ عەلی نوبانی دەركردووە، لە شەڕی )صفین(دا بە 

چڕی و بەوپەڕی هێزیەوە ئامادە بوون و بەرەی الی چەپی سوپاكەیان پێكهێنا و 

لەو شەڕەدا فریای عەلی كەوتن. 

لە ساتەكانی ملمالنێ   لە بەرسە ساتێكە  بەرپاكردنی شۆڕش  بۆ  هەوڵی موعاویە 

ئایدیۆلۆژی   – دیینی  چڕی  بەرجەستەكردنی  و  رەنگدانەوە  رووی  لە  گەورەكە 

– سیاسییەوە. ئەو كارە لە رێگەی ئاوێنەی كاردانەوەكانەوە، رۆشنایەكی بەهێز 

دەخاتە سەر رێڕەوی ئەو فیتنەیەی كە بونیادە قوڵەكانی خودی بەرسەشی گرتەوە. 

روداوەكە كە )الطربی( و )البالذري( و گێڕەرەوەكان وەك سەرگوزشتەیەكی درێژو 

لەدەستچوونی  ساتەوەختی  لە  لۆژیكییانە  ریزبەندییەكی  بەپێی  دەوڵەمەندتر، 

و  موعاویە  فراوانخوازانەی  سرتاتیژیەتی  ئەویش  بەرجەستەیانكردووە،  میرسدا 

هەرێمیە  سەركەوتنە  بە  پەیوەندیدارە  بابەتەكە  سەركەوتنەكانیەتی.  هەاڵی 

بەرچاوو زۆر گەورەكان، نەك تەنها ئەوەی پەیوەستە بە دەستكەوتە مەعنەوییەكان 

وەك لە بابەتی داوەریكردندا هەیە. دوایئەوەی میرسی خستە ژێر ركێڤی خۆیەوە 
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هەوڵیدەدا بەرسەش بحاتە ژێر ركێڤیەوە. )البالذري( كە لێرەدا هیچ ئاماژەیەكی 

نە دەربارەی  و  ئەو هەموو روداوانە  نە دەربارەی  پێشكەشنەكردووە،  مێژوویی 

راستەوخۆ  ئەوە  عەلی،  دەسەاڵتی  لەناوچوونی  و  الوازبوون  قۆناغی  پاشاموەی 

یاخیبوونی  بابەتی  )الطربي(ش  میرس،  پەالماردانی  دوای  خستۆتە  روداوەك��ەی 

خرێتی خستۆتە نێوانیان و رودانی هەردوو روداوەكەشی بە ساڵی 38ی كۆچی 

دیاریكردووە. 

جارێكی تر لەگەڵ گیروگرفتەكانی قۆناغبەندی بەریەكدەكەوین، كە لە كۆسپەكانی 

سەرباسی  بچینە  با  بەاڵم  نییە75.  بەدەر  مێژوویی  لۆژیكی  وردی  تێگەیشتنی 

روداوەكان، كە لە روونی ناوەرۆكییانەوە زۆر دەوڵەمەندن. كەواتا لە دوای میرس، 

كە  پیاوەی  ئەو  ئەلحەزرەمی(،  عامر  بن  )عەبدوڵاڵ  شوێن  بە  ناردی  موعاویە 

وەكو گەواهیدەر ناوی خۆی لە كێشەی نارساو بە )فەرمانی ئینب ئەلحەزرەمی(

بە  بوو، سەر  و عوسامن  موعاویە  دڵسۆزی  ئومەویەی  پیاوە  ئەو  كرد.  تۆمار  دا 

و  )مرض(  گەورەی  جەماعەتی  سەر  دەچێتەوە  پێیەش  بەو  ئەسەدی-یە،  خێڵی 

كەسێكی ئەرەستۆكراتی و بە رەچەڵەك دەشتەكی بوو. باوكی عەبدوڵاڵ گەورەی 

ناردی بۆالی پێغەمبەر )د.خ( بۆ ئەوەی بە ئیسالم  خێڵەكەیان بوو، ئەو خێڵەی 

پێبدات. لە سەردەمی عوسامندا، عەبدوڵاڵی كوڕی عامر  ئاشنا بێت و بەیعەتی 

بوو  لەو ژمارە كەمەی موسڵامنان  لە مەككە  ئەو  بوو.  یاریدەدەری والی بەرسە 

كە لە پرۆژەكەیدا پاڵپشتی دایكی موسڵامنانیان كرد، كە دواجار داوای لە والی و 

75- هەوڵدان بۆ هەڵچواندن و وروژاندنی لە ساڵی 38ی كۆچی هەمان ئەو مانایەی نییە كە لە ساڵی 
پەیوەست  روداوێكی  مێژووی  دەربارەی  ناچونیەكن  سەرچاوەكامنان  وەلحاڵ  هەیبووە.  كۆچیدا  40ی 
بە كێشەی بەرسە: هەاڵتنی والی )ئینب عەباس( و دابڕانی لە عەلی. ئەو كێشەیە لە ساڵی 38ی كۆچی 
بۆ  لە سەردانێكدا بووە  باوەڕ دەكرێت كە  بە قورسی  لە ئەنجامی ونبوونی ئینب عەباس رویدا، بەاڵم 
دابڕانی خۆی  زووتر  ئینب عەباس  یاخود  5، الپەڕە 110،  بەشی  الطربی،  تالیب.  ئەبو  الی عەلی كوڕی 
بەدەستهێناوە. دەشكرێت بیر لەوە بكرێتەوە كە ئینب عەباس لەو رۆژەدا لەالی عەلی بووە و زیادی بە 
تەنیا جێهێشتووە تاوەكو لەو گێژاوە دەربازی بێت و لەناو بۆگەنیاتی ناحەزی و ناكۆكیە خێڵەكییەكاندا 
نقوم ببێت و بە شكانەوەی بەالی ئەو هەڵدێرانەدا رازیبێت بۆ ئەوەی چەمك و سیمبوڵەكانی دەسەاڵت 

رزگار بكات.     
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عەبدوڵاڵی كوڕی عامر كرد رووبكەنە بەرسە، چونكە هەردووكیانی باش دەناسی 

و دەشیزانی لە بەرسە پەیوەندی باشیان هەیە. 

بە دڵنیاییەوە، عەبدوڵاڵی كوڕی عامر بەشداری لە شەڕی )الجمل( و )صفین(دا 

نەماوە،  باسوخواسی  مەككەدا  تری  ئومەوییەكانی  لەگەڵ  دوایی  بەاڵم  كردووە، 

پاشان كاتێك موعاویە بۆ جێبەجێكردنی پرۆژەكەی بەرسە بانكهێشتیكرد جارێكی 

بەو شارەوە،  نوێكانی  پەیوەندییە دێرین و  بەرباس، ئەوەش بەهۆی  تر هاتەوە 

هەروەها بەهۆی ئەو متامنە زۆرەوە كە هەیبوو. بەاڵم سەبارەت بە پەیوەندیە 

لە  خوراسان  بەرەو  بەرسە  فراوانبوونی  بە  ببەسرتێتەوە  پێویستە  دێرینەكانی، 

سەردەمی عوسامن و بەڕێوەبردنی پیرۆزكراوی ئینب عامر، بۆیە پێدەچێت لێرەوە 

بەاڵم  گەشابێتەوە.  بەرسییەكان  سەرجەم  لەالی  عوسامنیزم  رەسەنی  ئەستێرەی 

عوسامنیزمی  دامەزراندنی  بە  ببەسرتێتەوە  پێویستە  تازەكان  زۆر  پەیوەندییە 

سیاسی لە بەرسە، كە لە شەڕی )الجمل(دا تەقیەوە. عەبدوڵاڵی كوڕی عامر، پیاوی 

وەك  رووخاندن،  و  تێكدان  لە  شارەزا  تەڵەكەباز،  و  سەركێش  كەسێكی  سێبەر، 

خەبەركەرەوەی شەیتانە عوسامنییەكان و وروژاندنیان ناوبانگی دەركردووە. ئایا 

موعاویە چی پێدەڵێت، یان خۆی چی دەڵێت؟ 

»زۆربەی خەڵكی بەرسە رایان لە بارەی عوسامن وەكو رای ئێمە وایە و لەسەر 

داواكردنی خوێنەكەی كوژران، بۆیە ئارەزوو دەكەن كەسێك بێت و كۆیانبكاتەوە 

و ریزییان رێكبخات و رابەرایەتیان بكات بۆ تۆڵەسەندنەوە و داواكردنی خوێنی 

ئیاممەكەیان«. موعاویە پێداگری دەكرد لەسەر راوێژكردن بە هاوڕێكەی لە )جیهاد(

دا، داگیركەری میرس، عەمروی كوڕی ئەلعاص، ئەوەش بابەتێكە شایەنی پێداگری 

لەسەركردنە. لێرەوە لێكدانەوەی بارودۆخەكە بە روونیەكی زیاتر بەرجەستە بوو، 

نامەی بۆ نوسی: »من لە مەسەلەی خەڵكی بەرسەم كۆڵیەوە، بۆمدەركەوت كە 

زۆربەی خەڵكەكەی لەگەڵ خۆماندان و دوژمنی عەلی و شیعەكەین، بەاڵم وەك 

خودا  بەاڵم  بووە،  جێگیر  سینەیاندا  لە  رقە  ئەو  هەرچەندە  تێكەوتون،  دەزانم 
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بەهۆی كوشتنی كوڕی ئەبوبەكر و فەتحكردنی میرسەوە ئەو ئاگرەی كوژاندەوە 

كە لە ئاسۆدا داگیرسابوو، بەوەش سەری دۆست و الیەنگرامنان لە واڵتدا بەرزبۆوە. 

بۆیە پێمباشبوو عەبدوڵاڵی كوڕی عامری ئەلحەزرەمی بنێرم بۆالی خەڵكی بەرسە 

تاوەكو پەیوەندی لەگەڵ )األزد( ببەستێ و داوای تۆڵەسەندنی خوێنی عوسامن 

بكات و شەڕی عەلیان بیر بێنێتەوە كە لە بەرامبەر باوك و براكانیان و رۆڵەكانیان 

بەرپایكرد«.

هاوسەنگی لەگەڵ میرس درووستبوو. لێرەو لەوێ  الیەنگرانی عوسامن هەستانەوە 

سەرییان  ئەوەی  بۆ  دەكرد  موعاویەیان  كۆمەكی  و  یارمەتی  چاوەڕێی  تەنها  و 

هەڵبڕن. بەاڵم لە سەرووی ئەوەشەوە بەرسە خاوەنی هەندێك ناكۆكی و كێشە 

لێرەدا  لێوەربگیرێت.  بوو كەڵكیان  بۆیە گونجاوو جێی خۆی  لەگەڵ عەلی،  بوو 

تۆڵەسەندنەوەی لەبەرچاوگیراو دوو رووی هەبوو: روویەكی ئایدۆلۆژی، دیینی و 

باوەڕپێهێرناو سەبارەت بە خوێنی عوسامن، هەروەها روویەكی عاتیفی، وروژێنەر 

لە دژی عەلی سەبارەت بە كوژراوانی شەڕی )الجمل(. موعاویە پێیوابوو دەتوانێت 

لە ناوخۆدا بۆمبی رق و كینەی خەفەكراو بتەقێنێتەوە، لەو بڕوایەشدا ئەو كارە بە 

یەك كەس دەكرێت، چونكە ئامانجەكە پرۆسەیەكی سایكۆلۆژی بوو، بەاڵم لەگەڵ 

بێنێت.  بەدوای خۆیدا  یاخیبوون و شەڕو گرمەگرمی چەك  پێویستبوو  ئەوەشدا 

ئەوە پرۆسەیەك بوو بە ئامانجی وروژاندنی عوسامنیزم و جۆشدانی ئەو هەستەی 

گەمەیەكی  رێگەی  لە  ئاراستەكردنی هەمووی  پاشان  لە دژی عەلی هەبوو،  كە 

لەبەر  نەبوو، ئەوەش  لە راستیدا بەرسە وەكو میرس  سرتاتیژی خێڵەكیەوە. بەاڵم 

چەند هۆكارێك كە بۆ جوگرافیا و بونیادی سایكۆلۆژی، ئایدۆلۆژی و پێكەوەژیانی 

سوپایەك،  نەك  نارد،  بەرسە  بۆ  پیاوێكی  موعاویە  كاتێك  دەگەڕێتەوە.  مێژوویی 

لێبكرێتەوە،  بیری  نییە  مومكین  ترەوە  لەالیەكی  بابەتێكە  ئەوە  هەرچەندە 

بەاڵم گەورەی شام بە تەواوی بێدەسەاڵتی خۆی لە جڵەوگیركردن و لكاندنی بە 

لەسەر  گرەوكردن  لە  جگە  موعاویە  شاردەوە.  خۆی  دەسەاڵتی  ژێر  قەڵەمڕەوی 
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تووشی  و  ناشڵەژێ  بەرسە  ترینەكرد،  هیچی  لێناكرێت  رودانی  ئەگەری  ئەوەی 

پاشاگەردانی نابێت. كەواتا چی تیا رودەدات؟ 

شڵەژانێك بوو لە پشت دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی عەلی، كە تێیدا عوسامنیزم وەكو 

حزبێكی دیاریكراو و سنوردار لە چوارچێوەی بەرسە، بووە خاڵی رابوونی خێڵەكی 

بەهاكانی  چاالككردنەوەی  و  زیندووكردنەوە  دووبارە  لەگەڵ  گرێدراو،  پێكەوە 

و  دوور  دەرئەنجامی  لە  و  گرنگە  یەكەم  خاڵی  بێگومان  جاهیلیەت.  سەردەمی 

هۆزەكانی  گەورەترین  تەمیم،  لە  ئەلخەزرەمی  ئینب  نییە.  بەدەر  راستەوخۆش 

هاوتا  )األزد(ی  لەگەڵ  هاوپەیامن  خێڵەكی  گردبوونەوەی  بەهێزترین  و  مەزەر 

و  الی  چوونە  پەلە  بە  عوسامنیزم  الیەنگرانی  دابەزی.  بەرسە  لە  یەمەنیەكەی 

لە  گفتوگۆ  و  دەربڕی  نوێنەرایەتیەكەی  و  خۆی  بۆ  خۆیان  رێزی  و  خۆشحاڵی 

نێوانیاندا درووستبوو. 

بەها  بەرجەستەكاری  و  مەرجەع  الهدی(  )امام  عوسامن  ئەو  بۆ  دڵنیاییەوە،  بە 

روحییەكانی ئیسالم بوو، بەاڵم ئەوەمان لەبیر بێت كە موعاویە تەنها دەیویست 

دواتریش  بكاتەوە، هەروەها  تۆڵەی عوسامن  دادپەروەریەوە  و  ئیسالم  ناوی  بە 

بابەتی  ئەلحەزرەمی  ئینب  كەواتا،  منایشنەكرد.  خۆی  نەبێت  میراتگری  وەك 

داواكردنی خوێنی خەلیفەی كوژراوی هێنایەوە گۆڕێ . ئەو داواكاریەی كە بەرسە 

دایكی  سەركردایەتی  و  سەرپەرشتی  لەژێر  بوو،  یەكەم  پێوەی  پابەندبوون  لە 

لەالیەن  عوسامن  خوێنی  داواكردنی  ئەمجارەیان  بەاڵم  )عائیشە(،  موسڵامنان 

موعاویەوە وروژێرنا و پێی نایە قۆناغێكی تر لە  مێژووی فیتنە و بە سەركردەیەكی 

دەروازەی  ئەوەش  بدرێت،  موعاویە  بە  بەیعەت  داواكرا  لێرەوە  بەندبوو.  ترەوە 

بەیعەتپێدانێكی  ئەوە  پێكهێنا.  ئەلحەزرەمی  ئینب  داواكارییەكانی  دووەم��ی 

گرێبەستیانە نییە، كە سنوربەند كرابێت بە شەڕێكەوە وەكئەوەی لە سێكوچكەی 

)الجمل(دا رویدا، بەڵكو بەیعەتێك بۆ دەسەاڵتێكی هەبووی دامەزراو. 

ئینب ئەلحەزرەمی هەموو ئەوانەی كۆكردەوە كە لە شاری بەرسە سەنگ و پێگەیان 
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هەبوو. بوونیش لە بەرسە هەرگیز بە شێوەیەكی نهێنی نەبوو. وتوێژو گفتوگۆكان 

ئینب  دەك��رد.  تێدا  بەشدار  والی  پۆلیسی  هێزی  س��ەرۆك  و  دەچ��وون  بەڕێوە 

ئەلحەزرەمی توانی الیەنگریی بەهێزی هەندێك لە سەرۆك هۆزی قەیسییەكان 

بەدەستبێنێت، بەاڵم فەرماندەكانی پێكهاتە خێڵەكیە گەورەكانی بەرسە دژایەتی 

ناوخۆیی  شەڕی  بۆنی  كە  پرۆژەیەكدا  بەرامبەر  لە  نیشاندا  دوورەپەرێزییان  و 

لە  یەكێك  مەترسیدار.  ئاكاریی  گرەوێكی  چەند  هەبوونی  لە  جگە  لێدەهات، 

سەرۆكەكانی خێڵی )عبدالقیس( كە لە شەڕی )صفین(دا سەركردایەتی خێڵەكەی 

دەكرد، زۆر بە توندی دژایەتی ئەو بیرۆكە و پرۆژەیەی كرد، ئەوەش هەڵوێستێكی 

خێڵی  سەرۆكی  تاكە  وەك  كە  شیامن  كوڕی  سەبرەی  بەاڵم  بوو.  چاوەڕوانكراو 

)األزد( دەركەوت، بە شێوەیەكی تایبەتی رازینەبوو پشتیوانی لێبكات. لێرەدا چەند 

روونبێتەوە،  شیكردنەوەیدا  لەبەردەم  دەكرێت  كە  دەچێت،  لەدەست  شتێكامن 

بەوەش ئاستی دووبارە بونیاتكردنەوە و خوێندنەوەی پێشوەختی سەرچاوەكامنان 

بۆ ئاشكرا دەبێت. 

بۆیە  بزرە،  شیامن(  كوڕی  )سەبرەی  بوونی  و  رۆڵ  ئەلحەزرەمی  ئینب  لەالی 

هەروەك موعاویە راسپاردەی لەسەر داوە هیچ موجامەلەیەكی لەگەڵ ناكرێت، 

الیەنگری  و  پشتیوانی  سەبرە  تەمیم.  خێڵی  میوانی  بووە  نێردراوەكەشی  بەڵكو 

بابەتە  ئەم  لەوانەیە  دانەبەزی.  ئەو  ماڵی  لە  چونكە  نەكرد،  ئەلحەزرەمی  ئینب 

بەها  بناغەی  لەسەر  بابەتەكە  ئەگەرچی هەموو  پێكەنین دەربكەوێت،  جێگەی 

خێڵەكییەكان بونیات نەنراوە، هەرچەندە دیمەنی سەبرە، كە وەك بەسەرهاتێك 

پێش ماوەیەكی زۆر رویداوە، جۆرێك لە دڵەڕاوكێ  و ساویلكەییەكی گەورەی پێوە 

دیارە، بەاڵم لێكدانەوەی بە الوازی و نابوتی ماوەتەوە. ئینب مەسمەع، پێشەوای 

خێڵی بەكری كە الیەنگری عوسامن بوو لەو كۆبوونەوەیەدا ئامادەیی نەبوو، بەاڵم 

بۆ  عەلی  نوێنەرەكەی  )زیاد(  بانگەشەكانی  ترسی  لە  كە  ئاشكرامانكردووە  ئێمە 

پارێزگاریكردن خۆیدزیوەتەوە. )األحنف(، رابەری مەعنەوی هەموو خێڵی تەمیم 
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و سەرۆكی راستەقینەی عەشیرەتی سەعد لەوێ  ئامادەبوو، بەاڵم بەوپەڕی ئاگایی 

بێالیەنانەی نیشاندا، هەرچەندە بێگومان بە نهێنی و  و ژیرییەوە هەڵوێستێكی 

لە ژێرەوە لەگەڵ عەلی بوو، هەروەك پێش شەڕی )الجمل(. ئەمەیە تاكە دۆخی 

هاوپەیوەندی كە سەبارەت بەو رابردووە وێناكەی دەبینین، بە تایبەتی لەو جۆرە 

پڕۆژە دووبارەبووە گاڵتەجاڕیەی رابردوو. مرۆڤ زۆر بە زەقی هەست بە نیگەرانی 

بەرسە و ئاست و مەودای گۆڕانی بارودۆخەكان دەكات. 

زیاد، ئەو گەنجە سەقەفیەی كە ئینب عەباس دەسەاڵتی شەرعیپێدا، هەرچەندە 

خاوەنی شەرەفمەندی و پێگەیەكی ئیسالمی و كۆمەاڵیەتی گەورە نەبوو چیكرد؟ 

عەباس  ئینب  بۆ  دواتریش  و  موسا  ئەبو  بۆ  تواناكانی  و  سەلیقە  كەسەی  ئەو 

جێنشینی  بە  ئێستاش  و  خۆی  نوسەری  بە  كردی  هۆیەشەوە  بەو  كردو  ئاشكرا 

بەاڵم  نەدەكرد،  دیاریكراوی  شتێكی  نوێنەرایەتی  ئەو  ئەنجامدا؟  چی  خۆی، 

لەپشت  ئەو  دەكرد.  بەرجەستە  رەمزییەكەی  فۆڕمە  بە  دەسەاڵتی  واقیعدا  لە 

ئەو  تا  كە  )عەلی(  باوەڕداران  ئەمیری  خەالفەتی  بە  بوو  بەرسییەكان  بەیعەتی 

سەردەمەش لە ئەستۆیان بوو. بەیعەتپێدان كە كردارێكی رووتی هەردوو دەستە، 

قووڵی  بناغەی  روانگەی  لە  ئەوەش  دەست،  هەردوو  بە  چەپڵەلێدان  لە  بریتیە 

لە شێوەی  و دەوڵەت هەڵقواڵوە،  بیروباوەڕ  ئیسالمی، چوارچێوەی  چوارچێوەی 

و  دەبەستێتەوە  پێشەواكەیەوە  و  ئیامم  بە  گەردنیەوە  لە  مرۆڤ  جڵەوەی  ئەو 

لەالیەك  گرێبەستیە:  كارێكی  شتێك  هەر  لە  بەر  بەیعەتپێدان  هەڵناوەشێتەوە. 

گوێڕایەڵی، لەالیەكیرتیشەوە بەڵێندانی راشكاوانەیە بە رەوایەتی حوكم بەگوێرەی 

))كتێبی خودا و سوننەتی پێغەمبەرەكەی((. بەاڵم چوارچێوەی ئەو ملمالنێیەی كە 

بناغەكانی  تێكدەدات و  ئیشكالیەتی دەسەاڵت  ئاسۆكانی  ژیان،  تیایدا  هەمووان 

پاشگەز  و  وەربگێڕن  بەیعەتپێدان  لە  روو  دەكرا  ئیرت  چونكە  هەڵدەتەكێنێت، 

ببنەوە. 

ئەویش  شڵەژا،  شتێك  هەموو  دیاریكراودا  ساتەوەختێكی  لە  )زیاد(،  دیدی  لە 
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تووشی ترس و دڵەڕاوكێ  بوو. نامەی بۆ عەلی نوسی و پێیڕاگەیاند كە زۆرینەی 

بەرسییەكان بەیعەتیان بە ئینب ئەلحەزرەمی داوە. لە راستیدا مەسەلەكە بەو جۆرە 

پشتیوانی  بە  كە  نیشاندا  ئاماژەی  شێوەیەك  بە  ئەلحەزرەمی  ئینب  بەاڵم  نەبوو، 

لە  الیەنگرانی عوسامن دەستی بەسەر شارەكەدا گرتووە، چونكە عوسامنییەكان 

هەموو الیەك و لە سەرووی وابەستەییە خێڵەكییەكانەوە لەرووی ئایدۆلۆژییەوە 

كە  عەمرو،  و  حەنزەڵە  و  تەمیم  بە  سەر  تاقمەكانی  و  دەستە  بوون،  پشتیوانی 

بە  زیاد  كاتێك  )الجمل(دا كرد.  لە شەڕی  شانبەشانی هێزی عائیشە بەشدارییان 

تەنهایی مایەوە، ئەویش پەنای بۆ هێزی خێڵ برد و داوای لە سەرۆكی خێڵەكانی 

داواكەی  بە  )صربة(  بەرامبەریشدا  لە  لێبكەن،  پارێزگاری  كرد  )صربة(  و  )األزد( 

رازیبوو. 

ئەوە پرۆسەی زیندووكردنەوەی نەریتێكی جاهیلی كۆن بوو، مانای داكۆكیكردن 

مانای  بەزاندنی  بەرامبەریشدا  لە  دەگەیەنێت.  مردن  تا  تەواو  پابەندبوونی  و 

شورەیی و لەكەداركردنی شەرەف دەگەیەنێت. ئەوەی لێرە سودی لە پارێزگاری 

بوو  كەسە سودمەند  ئەو  بەڵكو  نەبوو،  مرۆڤ  )زیاد(ی  وەرگرت  هاوسێیەتی  و 

املال(،  )بیت  تاقەتكاری  پێشیانەوە  لە  وەرگرت،  شەرعی  دەسەاڵتی  جڵەوی  كە 

خەزێنەی گشتی یان دارایی گشتی. بەو پێیەش چووە پاڵ )األزد( و لەگەڵ خۆیدا 

خەزێنەی گواستەوە و بردی. ئینب ئەلخەزرەمی بە هەڵنانی لەالیەن الیەنگرانی 

قەاڵیەی  سەراو  ئەو  بگرێت،  كۆشكدا  بەسەر  دەست  هاندەدرا  عوسامنیزمەوە 

كە نیشتەجێكەی و ناوەندی دەسەاڵت و سیمبوڵە بەهێزەكەی جێیهێشت. بەاڵم 

كاری  هەمان  )األحنف(یش  شەڕ،  بۆ  ئامادەبوون  وەك  رێكخست  خۆی  )االزد( 

لەگەڵ سەعد و تەمیم كرد. بەو شێوەیە هێزە خێڵەكیە رێكخراوەكان پێشكەوتنی 

خۆیان بەسەر هێزە بەحزب كراوە عوسامنییەكاندا نیشاندا، كە دواجار پاشەكشەیان 

كرد. بەمشێوەیە پێدەچێت ئەو پارێزگارییەی بە زیاد بەخرشا، شەخسی )زیاد(ی 

تێپەڕاند، چونكە هەموو دەسەاڵتی گرتەوە، تەنانەت لە دەرەوەی پالنەكانی خێڵی 
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)األزد(. لە راستیدا گەمەی خێڵەكی گەمەیەكی روون و پاك نەبوو، لەبەر ئەوە 

نێوان )األزد( و گروپێكی سەر بە تەمیم  لە  كە هاریكارییەك بە فۆڕمی سیاسی 

درووست بوو بۆ رێگرتن لە دەستبەسەرداگرتنی كۆشك. 

خێڵی )األزد( كاروبارەكانی دەسەاڵتی لە مزگەوتی )الحدان( وەك بڵنگۆ و شوێنی 

حەوانەوە دایە دەستی زیاد، بەو شێوەیە توانرا پارێزگاری لە دەسەاڵتی شەرعی 

بكرێت. بەو پێیەش گروپێكی خێڵەكی تایبەت بە پشتبەسنت بە بەهای عەرەبی و 

خێڵەكی رووت ئەركی پاراستنی دەسەاڵتی گشتیان خستە سەر ئەستۆی خۆیان، 

كە بەشێكە لە ترۆپكی كەلتوری ئەنرتۆپۆلۆژی كۆنی عەرەب. دەوڵەت گوێڕایەڵی 

جیاوازی  لە  پارێزگاری  الوازیدا،  ئاستەكانی  لەوپەڕی  بەاڵم  دەكات،  بنەمایە  ئەم 

شتێكی  لێدەگیرێت.  رێزی  و  دەكرێت  ستایش  و  دەكات  خۆی  تایبەمتەندی  و 

جەوهەری بوو كە زیاد پارێزگاری لە ئامادەگی ئەو كەلتورە بكات، چونكە هەر 

كەلێن و بۆشاییەك لەناو دەسەاڵتدا بۆی هەیە ببێتە كارەسات. لەگەڵ ئەوەشدا 

پێویستە بپرسین سەبارەت بەو هۆكارەی وایكرد سەرۆكی خێڵی )األزد( بەو جۆرە 

شەرەفمەندیی  هۆكارێكی  چەند  لەبەر  تەنها  هەڵسوكەوتی  ئایا  بكات.  رەفتار 

خێڵەكی و هاوسێیەتی بوو یان لەژێر كاریگەری هاندان و جۆشدانی خێڵەكیدا 

بوو، بەهۆی ناحەزی لەگەڵ خێڵی تەمیم كە پێشوازی لە ئینب ئەلحەزرەمی كرد؟ 

زیاد بەو بەهایانەدا هەڵدەدات كە سودییان بە پرسە بنەڕەتیەكە و دڵسۆزی ئینب 

هەر  دەگەیاند،  بە شكۆو شەرەفمەندیی  قووڵییان  و هەستكردنی  ئەلحەزرەمی 

ئەو هاوسەنگیەش وایلێكربوون لە رابردوودا دژی ئەمیری باوەڕداران شەڕ بكەن، 

ئەو هاوسەنگیەشە ئەمڕۆ بۆ چوونە سەر رێچكەی راست تەوزیف دەكرێت. ئەوە 

روحییەتی  بوو  ئەوە  راستەقینەیە.  تێڕوانینێكی  بەاڵم  ساویلكانەیە،  تێڕوانینێكی 

بەرسە، بە تایبەتیش روحییەتی خێڵی )األزد(. 

ساویلكەییە  خۆنیشاندانە  لەو  بوو،  ئاسایی  سەرەتایەكی  بوو  شارێك  بەرسە 

بڕی. بەسەرە شارێك  ئیمپراتۆریەتەكان )كوفە(ی  بوو كە سنوری چەقی  رزگاری 
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بوو بە هێواشی گەشەیدەكرد، خاوەنی رابردوویەك بوو لە لكاندنی بە پاشكۆی 

ئیمپراتۆریەت. جگە لەوەش خەڵكی شارەكە پێكەوە گونجاو بوون، چونكە تەنها 

عبدالقیس،  متیم،  )األزد،  وەك:  لەخۆگرتبوو  گەورەی  خێڵەكی  گروپێكی  چەند 

بكر، قیس(. سەرۆكایەتیكردنی خێڵ و هۆزەكان لە بەرسە بەردەوام زیاتر لەوەی 

و  ناوخۆیی  ئاسایشی  ئامێزگرتنی  لە  لەپاڵ  گەشەیدەكرد،  دەگ��وزەرا،  كوفە  لە 

بنەمای  لەسەر  لە سەرەتاوە بەرسە  نێوان خێڵ و هۆزەكانی. هەر  پێكەوەژیانی 

ژیانە  ئەو  هەڵبژاردنی  دامەزرا.  باشرت  ژیانێكی  پێناو  لە  ئاشتیانە  كۆچكردنێكی 

باشرتە لە ئەنجامی دروستبوونی سیستمی ئیسالمییەوە پتەوتر بوو. كاتێك عەلی 

دەسەاڵتی گرتە دەست، ئەو شارە كە زۆر قەرزاری عوسامنی كوڕی عەفان بوو، بە 

تەواوەتی بەیعەتی دایە عەلی، بەبێ هیچ كێشە و گرفتێك. 

هاتنی عائیشە و تەڵحە و زوبێر بۆ بەرسە هۆكارێك بوو بۆ دروستبوونی هەڵچوون، 

دابەشبوونی ناوخۆیی و هەڵگەڕانەوەی زۆرینە لە بەرژەوەندی قەزیەی كوشتنی 

عوسامن. ئەوە بە پاڵنەری مەزهەبی ئایدۆلۆژی رووینەدا، بەڵكو بە گیانی رێزلێنان 

خوداپەرستی  كە  جۆرێك  بە  بەرجەستەبوو،  ئیسالم  گەورەیەی  سیمبوڵە  لەو 

حوشرتەكەی  لە  سامناك  بەرگریكردنی  لە  عەرەبی  شەرەفمەندێتی  هەستی  و 

ئاوێتەی یەكرتیبوون. ئەو جۆرە لە خوداپەرستی و شەرەفمەندێتی كە لە بەرزترین 

ترەوە  لەالیەكی  بەدیدەكەین.  )األزد(  لەالی )صربة(، سەرۆكی خێڵی  ئاستەكاندا 

هۆزی )عبدالقیس( لە بەرسە چووە پاڵ عەلی، بەاڵم ئەوە بە كاریگەری ویستێكی 

سیاسی – دیینی نەبوو، بەڵكو بەهۆی كاریگەری ئەو توڕەییەوە بوو كە لە ئەنجامی 

سەربڕینی جگەرگۆشەكانیان دروستببوو. لە راستیدا دیوێكی كاتی لە بەڵێنەكانی 

لە هەڵچوونی توندی حەماسی كەمینەكان  خەڵكی بەرسەدا بوونی هەیە، جگە 

شتێكی سەرەكی ئەوتۆ نییە بۆ باسكردن. دەكرێت بڵێین ئەزدییەكان نەچوون بۆ 

شەڕی )صفین(، بەاڵم لە بەرامبەردا خێڵی رەبیعە قارەمانانە بەشدارییان تێدا كرد. 

ئیمڕۆش هۆزی بەكر خۆدەدزێتەوە لە پارێزگاریكردنی زیاد، خێڵی )عبدالقیس(
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یش لە گۆڕەپانەكەدا بوونی نییە. 

ئایا لێكدانەوەكانی موعاویە هەڵە بوون؟ لە چیدا هەڵە بوو، ئایا لە مەزەندەكردنی 

توانا و لێوەشاوەیی زیاد هەڵە بوو؟ راستیەكەی ئەوەیە كە لە ئەنجامی گەمەی 

بوو،  هەڵە  یەمەن  و  )مچر(  خێڵی  نێوان  دووجەمسەری  ملمالنێی  هاوسەنگی 

لێرەش لە گەمەی نێوان تەمیم و )األزد( هەڵە بوو، لەوانەیە ئەوە لەژێر كاریگەری 

فیتنەدا بووە. بەاڵم ئێمە دەبینین تەمیم، جەماعەتی )األحنف( لە سەعد دابڕێرنا، 

ئەزدییەكان بە جۆرێكی سەرسوڕهێنەر یەكگرتوو بوون و لە دەوری گەورەكەیاندا 

كۆبوونەوە. خاڵێكی جەوهەری دەمێنێتەوە: هەمان ویژدانی ئیسالمی رەنگكراو 

لە  كە  شیامن(،  بن  )صربة  ساویلكانەی  تەقوای  هەمان  عەرەبییەكان،  بەها  بە 

كێشەی عائیشە و كەسێتیەكەیدا چڕ كرایەوە و بە شێوەیەكی جەستەیی لە بەرسە 

گوازرایەوە.  بۆ عەلی  )الجمل(  بوو سەرەڕای شەڕی  ئەوەش  بوو، هەر  بەردیدە 

با گوێ  لە قسەكانی )صربة( بگرین: »وەڵاڵهی ئێمە لە رۆژی دواییدا لە شەڕی 

عەلی دەترسین، زیاتر لە ترسامنان لە شەڕی موعاویە لە دونیادا«. با گوێ  شلكەین 

دەڵێت:  كە  پچڕپچڕ  دەنگێكی  خاوەن  بەرسایی  سەرۆكێكی  تری  وتەیەكی  بۆ 

موعاویە  لە  زۆر  )د.خ(  پێغەمبەر  لەگەڵ  عەلی  رۆژەكانی  لە  رۆژێك  »وەڵاڵهی 

خاوەنی  ئەزدییەكان  سەرۆكی  روونە.  زۆر  بابەتەكە  چاكرتە«.  موعاویە  ئال  و 

هۆشیاریەكی ئیسالمی قووڵە كە پشت بە میتامێژووی پێغەمبەرایەتی دەبەستێت، 

هەروەها رێز لە هەموو سیمبوڵە گەورەكان دەگرێت: عائیشە، عوسامن، تەڵحە، 

زوبێر و عەلی. هێزی هەستی ئیسالمی لەسەر كەسەكان چڕبۆتەوە نەك لەسەر 

سەرنجدانە،  جێگەی  ئەوەی  قورئانخوێنەكان.  بە  سەبارەت  منوونە  بۆ  قورئان، 

خانەدانە تەقلیدییەكانی بەرسە ئەوانەی بنەچەی دێرینیان هەبوو، كەوتبوونە بەر 

كاریگەری بیرۆكەی پایەبەرزی گەورە ئەسحابەكان چونكە ئامادەبوون تاعەت و 

گوێڕایەڵیان بكە ن، بەاڵم لە كوفە وانەبوو. 

بەشداری  عەلی  بەاڵم  )زیاد(وەیە،  لەالیەن  تەنها  دەستپێشخەریەكە  ئێستا  تا 
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ئەوەی  بۆ  دەكات،  رەوانە  نێردراوێك  ئەویش  چیدەكات؟  دەكات.  گەمەكەدا  لە 

رووبەڕووی كاری نێردراوەكەی بوەستێ  و رێگری لێبكات، ئەویش بۆ خۆی كارتی 

خێاڵیەتی بەكاردەهێنێت. لە دوای شەڕی )صفین(وە، تەنانەت پێشرتیش چەندین 

كە  ئاشكرایە  نیشتەجێبوون.  كوفە  لە  عەلی  الی  بەرسییەكان  لە  تاقم  و  گروپ 

)الخریت( لە نێوانیاندا بوو، لەوانەشە هەندێك لە خێڵی )عبدالقیس(، بە تایبەتی 

هۆزی تەمیمییەكان لەگەڵ ئەعیون كوڕی زوبێعە ئەملەجاشعی و جاریەی كوڕی 

قودامە لە نێوانیاندا بووبن. 

ئەوانە موالییەكان بوون كە دەیانویست لە گۆڕەپانی روداوەكاندا خزمەتی ئەمیری 

باوەڕداران بكەن و لە هاوسێیەتیدا بژین. لەبەر ئەوەی كە تەمیمییەكانی بەرسە 

زانرا  باشرت  بە  وا  بۆیە  لێكرد،  پشتیوانیان  ئەلحەزرەمی كردو  ئینب  لە  پێشوازییان 

كەسێكی تەمیمی بنێردرێت، ئەویش ئەعیون ئەملەجاشعی بوو، مەبەستەش ئەوە 

بوو هەوڵبدات لە ئینب ئەلحەزرەمی دوورییان بخاتەوە و پەرتەوازەیان بكات و 

یەكێتی نێوانیان الواز بكات. ئەعیون ئەملەجاشعی سەر بە )مجاشع( بوو، كە تیرەی 

عەشیرەتی سەرەكی )الحتات( بوو لە دارم، هاوشانی )األحنف( كە یەكێك بوو لە 

نزیك  موعاویەوە  لە  )الحتات(  گوماندەكرێت  وەلحاڵ  تەمیم.  گەورەكانی خێڵی 

بووە، هەروەها عەشیرەتی مەجاشع لە سەردەمی ئومەویدا بووەتە خاوەنی سۆز و 

رێزگرتن لەالیەن دەسەاڵتەوە، چونكە بەناوبانگە بە هاوپەیامنێتی لەگەڵ بنەماڵەی 

عەشیرەتەدا  ئەم  لەناو  تایبەتی  بە  كە  بكرێت  بەوە  باوەڕ  دەشكرێت  ئومەییە. 

گروپ و تاقمە بەرفراوانەكانی دارم و حەنزەڵە هەبوون كە بۆ عوسامنیزم زۆر بە 

حەماس بوون. لەبەر ئەوەش كە ناسنامەی حزبیبوون سنوری دابەشبوونە خێڵەكی 

ئاستێكی  تا  ماوە هەستیارەدا  لەو  عوسامنیزم  بۆیە  تێپەڕاند،  عەشائیرییەكانی  و 

دوور لەگەڵ عەشیرەتەكانی تەمیم وێكدەهاتەوە و رێككەوتبوو. بە واتایەكی تر، 

سەبارەت بە خێڵی )األزد(یش، پابەندێتی خێڵی تەمیم بە تەنها كاریگەری لەسەر 

دامەزرێنەری  بەڵكو  نەبوو،  دەسەاڵت  پێگەو  لەسەر  خێڵەكان  نێوان  ملمالنێی 
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عوسامنیزم بوو، زۆر بەهێزو بە ئاستێك لەناو خۆیدا وێنای كردبوو كە بەهۆیەوە 

و  هاوسەنگی  بااڵ  دەسەاڵتی  دەستتێوەردانی  كرا.  تیرۆر  عەلی  نێردراوەكەی 

ئەوەشەوە  سەرووی  لە  نیازەكانیاندا.  و  خواست  لە  النیكەم  لەرزاند،  بنەماكانی 

شەڕكەرەكەی،  هێزە  پاڵ  چوونە  و  جاریە  روویانكردە  تەمیمییەكان  لە  زۆرێك 

ئەوەش سەری الیەنگرانی عەلی بەرزكردەوە. دوو بزوتنەوە دەستیان بە جووڵە 

كرد: صربە و ئەزدییەكان لەگەڵ زیاد لەالیەك، جاریە و پیاوەكانی لەالیەكی ترەوە. 

شەڕەكە لە دژی ئینب ئەلحەزرەمی و الیەنگرانی دەستیپێكرد و بە تێكشكاندنیان 

شەڕەیان  ئەو  بەشداری  ئەزدییەكان  كە  هەیە  الواز  ئەگەرێكی  پێهات.  كۆتایی 

كردبێت، ئەگەر وابوایا ئاگری هەڵچوونی دەمارگیری خێڵەكی دادەگیرسا. 

بەرەنگاربوونەوەی نێوان تەمیمییەكان تا ئاستێكی زۆر لە چوارچێوەی الیەنگری 

كەسێكیان  هەزار  چەند  واتا  مابوو،  قەتیس  عەلی  بۆ  پشتیوانیان  و  عوسامنیزم 

فێڵە  و  فرت  مانۆڕو  و  دیپلۆماسیەت  رێگەی  دوای  لە  بوون.  شەپۆلەكە  دژی 

خێڵەكییەكان، چەك قسەیكرد. بەاڵم بەرسە لەبەردەم بەرپابوونی توندوتیژی، وەك 

تەماشاكاری هەردوو بەرە بەشەڕهاتووەكە مایەوە. كێشەكە بە دیمەنێكی ترسناكی 

بێوێنە كۆتایی پێهات. لە دوای ئەو دۆڕانەی كە هەاڵتنی بەدوای خۆیدا هێنا، ئینب 

ئەلحەزرەمی لەگەڵ )70( كەس لە الیەنگرانی پەنای بۆ قەاڵی )صنبیل( برد، كە 

میراتی ساسانییەكان بوو لە ناوجەرگەی قەڵەمڕەوی تەمیم. بەاڵم جاریە گەمارۆی 

داو داری وشكی كۆكردەوە و ئاگری لە قەاڵكە بەردا. ئەزدییەكان لێگەڕان تاوەكو 

بەرپرسیارێتی ئەو كارە بكەوێتە ئەستۆی و پێیانوت: »ئەوانە قەومی خۆتن«، بەاڵم 

شوێنەكە سوتا و پیاوەكانیش گڕییان تێبەربوو سوتێرنان. ئیرت لەو كاتەوە جاریە بە 

)سوتێنەر( ناوزەد كرا. 

مامەڵەكردنی  میتۆدی  بواری  لە  شێوازی  و  داهێنان  چەندین  فیتنە  دەوترێت 

فیتنەدا، كە بە جۆرێكی  لە قۆناغی كۆتایی  تایبەتی  بە  ئاراوە،  دوژمن هێناوەتە 

گوێڕایەڵی  بە  بەرسە  كەواتا  چەسپێرناوە.  بەسەرهاتەكاندا  لە  توند  و  بێهاوتا 
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شارەكەش  بوو،  گەورە  دەستیپێكرد  موعاویە  بەرەنگارییەی  ئەو  بەاڵم  مایەوە، 

كە  راستە  وەاڵمیدایەوە.  نەرمی  بە  ئەزدییەكان  جیاوازی  هەڵوێستی  سەرەڕای 

روداوەكە دیالیكتێكی گرنگ لە نێوان خێڵ و دەوڵەت و هەستی ئاینیدا ئاشكرا 

و دەرەكی  ناوخۆیی  ئاشتیانەی  بەردەوامی هەستی  بەاڵم هەمانكاتیش  دەكات، 

و  ناكۆكی  دەكات.  ئاشكرا  نامۆ  سەلبیەتێكی  و  شەڕ  قووڵی  رەتكردنەوەیەكی  و 

ملمالنێكە لەسەر بەرسە بوو، بەاڵم ئەو شارە خۆی وەك چەقی بزواندنی سیاسی 

ئەو  تووشی  سەیر  چارەنوسێكی  چەند  كە  ئای  نەكرد.  بەرجەستە  ئایدۆلۆژی  و 

)الجمل( لە  بەرسە  ژیا، چونكە  دژبەیەكدا  ئەزمونی  دوو  لەناو  كە  بوو  هەرێمە 

دا دژی عەلی شەڕی كرد، بەاڵم لە )صفین( لەگەڵ بوو، دواتریش سەركێشیەكەی 

ئینب ئەلحەزرەمی بووە هۆی دروستبوونی چەند بزاڤ و راپەڕینێكی لەناو خاكی 

و  سازدان  بۆ  بوو  هۆكارێك  بەرئەنجامە  ئەو  كە  نییە  تێدا  گومانی  بەاڵم  ئێران، 

ئامادەكردنی دەروون و عەقڵیەتەكان بۆ رازیبوون بە خەالفەتی موعاویە، بەبێ  

كێشە و هەبوونی قەیرانی ویژدان لە دوای كوژرانی عەلی كوڕی ئەبو تالیب. 

پێگەی ئێران لە سرتاتیژی فیتنەدا

پێدەچێت كێشەی بەرسە و )خرێت(یش، دەرئەنجامی خراپی لەسەر هەڵوێستی 

گەالنی ژێردەستەی واڵتی فارس و كرمان هەبووە لە هەمبەر دەسەاڵتی عەرەبیدا. 

الوازكردنی دەسەاڵتی عەلی لەناو خودی بەرسە و سیامی ئەو شارە دابەشبووە 

گیرخواردووە بە نائارامی و ئاژاوە، لە كاتێكدا عەرەبەكانی كەنار دەریا خەریكبوون 

ئەم  ناچاركران.  هێز  زەبری  بە  تەنانەت  دەردەچ��وون،  گوێڕایەڵی  و  فەرمان  لە 

دیمەنە بەرجەستەبووە لەبەر دیدی دانیشتوانی رەسەنی بەرسە هانیدان لە پێدانی 

ئەو باج و خەڕاجە بوەسنت كە بەسەر زەوییەكاندا سەپێرنابوون، تا ئەو ئاستەی 

لە ساڵی 39ی كۆچیدا وێرایان كاربەدەستی كۆكردنەوەی باجەكان )سەهل كوڕی 
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حونەیف( و كارمەندانی تری دەسەاڵتی كۆكردنەوەی باج دەربكەن. دابەشبوون و 

رەتكردنەوەی پێدانی باج، هێشتا نەببووە یاخیبوونێكی گشتی، بەاڵم واڵتی فارس 

)ئێران( كڵپەی كردبوو. 

ئێرانی  هەرێمی  واڵتەكانی  لە  بوو  بەشێك  تەنها  فارس  واڵتی  سەردەمەدا  لەو 

لەوێشەوە  هەر  بوو،  ئایینیان  ناوەندی  و  فارسی  بنەچەی  النكەی  و  گەورە 

و  )ئەخمینی(  ئێران  گ��ەورەی  دەسەاڵتداری  بنەماڵەی  ه��ەردوو  رەچەڵەكی 

لە  وای  سیاسیە  ئاینییە  مێژووییە،  سەنرتاڵیە  ئەو  سەریانهەڵداوە.  )ساسانی( 

ئەغریقییەكانكرد ناوی )فارسەكان( بەسەر هەموو كۆمەڵگەی ئێرانیدا بەكاربێنن، 

هاوكات  بنەما،  كردوویانەتە  خۆرئاوایی  سەرچاوەكانی  هەموو  ناوێكە  ئەوەش 

لەگەڵ جیاكردنەوەی لەالیەن مێژوونوسان و جوگرافیاناسەكان بە تایبەتی، كە لە 

ناوی )perside(ی كەم بەكارهێرناو گەڕاندوویانەتەوە سەر  رێگەی بەكارهێنانی 

بەشبەشكراوەیان  ئەو دیدگا  دێرینەكان  بەرامبەریشدا، عەرەبە  لە  ناوچەیە.  ئەو 

دەربارەی روانگەی واڵتەكە لە فارسەكانەوە بە میرات بۆ ماوەتەوە: هیچ وشەیەك 

نییە ئاماژە بۆ تێكڕایان بكات، بەڵكو وابەستەبوونێك هەیە بە ناوە جیاوازەكانی 

ئەو شوێن و ناوچانەی كە وەك هەرێمی لێكجیاكراوە دركیانپێكراوە، بۆ منوونە: 

باشوری  نیوەی  كە  ناوەندییەی  بەرزاییە  )ئەو  چیاكان  ناوچەی  كرمان،  فارس، 

و..  تەبەرستان..  ئازەربایجان،  خوراسان،  سەجستان،  بووە،  ئاوێتە  میدیا  لەگەڵ 

هتد. قورسایی هەوڵەكانی پرۆسەی فەتحی عەرەبی بە درێژایی ماوەی خەالفەتی 

عومەر و عوسامن لە نێوان )13 – 35ی كۆچی(دا لە چوارچێوەی دوو شەپۆلی 

بەدوایەكدا لە واڵتی فارس و ناوچەی چیاكان چڕبوونەوە، چونكە بە تەنها ئەو 

قەڵەمڕەوی  ركێفی  ژێر  خرابوونە  فیتنەدا  سەردەمی  لە  راستی  بە  هەرێمە  دوو 

عەرەبی ئیسالمیەوە. سەرەڕای ئەوەش پرۆسەی فەتح لە خوراسان و سەجستان 

لە شێوەی بەسەركشاندا بوو بەو هۆیەشەوە قابیلی الوازبوون و پاشەكشەكردن 

یاساییەوە  رووی  لە  چیا  ناوچەی  باشوری  نیوەی  و  كرمان  و  فارس  واڵتی  بوو. 
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پاشكۆی ویالیەتی بەرسە بوون، بە شمشێری رۆڵەكانی بەرسە فەتحكران. بەاڵم لە 

سەرەتاوە خێڵەكانی بەحرێن )عبدالقیس، ناجیە( بوو كە دەستیان بە فەتحكردنی 

ئەوەی  بۆ  موسا(  )ئەبو  بەرسە  والی  هێزی  پاڵ  پاشان چوونە  كرد،  ناوچانە  ئەو 

گەورەی  هەرە  بەشی  دەكرێت  پێشبینی  بكرێت.  كۆنرتۆڵ  هەرێمەكە  تەواوی 

ناوچەی كەنار  لە  ئاوێتە كرابێنت، بەاڵم هەندێكیان  ناوچانە لەگەڵ بەرسەدا  ئەو 

)األسیاف( نیشتەجێبوون.  

)21ی  ساڵی  لە  نەهاوەند  شەڕی  لە  ساسانییەكان  دەسەاڵتی  روخانی  سەرەڕای 

كۆچی/642ی زایینی(دا، فەتحكردنی واڵتی فارس، هەروەك فەتحكردنی خاكەكانی 

تری ئێران پرۆسەیەكی هێواش و قورس بوو. دانیشتوانی ئەو ناوچانە گەلێكبوون 

دەشتی  )كۆیلەكانی  تر  گەالنی  پێچەوانەی  بە  كە  دەستڕۆیشتوان،  و  گەورە  لە 

باشی  بە  كردو  نیشتامنەكەیان  خاكی  لە  بەرگرییان  میرس(  و  رافیدەین  واڵتی 

لەالیەن دەسەاڵتە ئەرستۆكراتیەكەیانەوە جۆشدرابوون، كە پێدەچێت هەموویان 

لە شەڕەكانی ئەلقادسیە و نەهاوەند تێدا نەچووبن. بە نزیكی لە هەموو شارێكدا 

خۆبەدەستەوەدان  یان  شەڕكردن  بڕیاری  دەبینیەوە  سەرۆكێكیان  عەرەبەكان 

بدات، واتا یان ئەوە سەركردایەتی شەڕەكە بكات یان سەبارەت بە مەرجەكانی 

چۆكدادان و خۆبەدەستەوەدان دانوستان بكات. لە دەرەوەی پێدەشتە كارییەكە، 

كە واڵتێكی گەرمە، واڵتی دەوڵەمەندی فارس، واڵتێكی ساردو تەنراو بە چەندین 

شار و قەاڵكان، واڵتێكی شاخاوی سەخت و پڕ پێچاوپێچ، سەدان گوندو دێهاتی 

بوونی  لە  لێدەكرا، جگە  پارێزگارییان  و شوراوە  قەاڵ  بەهۆی سەدان  كە  هەبوو 

شاپور،  پیرۆز،  شاری  ئەستەخەر،  وەكو:  ناوچەكان  پایتەختی  شارو  چەندین 

رێكخراوو  جیهانێكی  فارس  واڵتی  شیراز.  و  خرە  ئەردەشیر  درابگرد،  ئەرجان، 

بە  پشتی  كە  بوو،  دەست  پیشەسازی  و  بەپیت  كشتوكاڵی  خاوەنی  دام��ەزراو، 

رسنت و چنین دەبەست. لەو واڵتە كۆمەڵگەی شوانكارەی دەشتەكی، شارنشینانی 

دابڕاویش هەبوو،  پیشەوەر، جوتیارانی گوندنشین و جیهانێكی دوورەدەست و 
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كە خاوەنی ریتمێكی ئەرەستۆكراتی توند بوون. عەرەبەكان )10( ساڵیان پێویست 

بوو تاكو توانیان دەست بەسەر واڵتێكی ئاوهادا بگرن، ئەو پرۆسەیەش لە نێوان 

تا 29ی كۆچی( بەردەوام بوو، ئەوە بەبێ  ئەژماركردنی پەالمارە سەرەتاییە   19(

واڵتی  راستەقینەی  فەتحكردنی  بەحرێنییەكان.  رێكنەخراوەكانی  و  بێسەروبەر 

ئێران لە ساڵی )23ی كۆچی/644ی زایینی( لە سەردەمی ئەبو موسای ئەشعەری 

لە بەرسەوە دەستیپێكرد. بە گشتی ئەبو موسا لە رێگەی سازش و رێككەوتنەوە 

توانی دەستبگرێت بەسەر زۆربەی شارەكاندا، هاوكات لەگەڵ وەرگرتنی جزیەی 

گشتی لە خەڵكەكە. 

و  چۆكپێدادان  بە  بەڵكو  ن��ەب��وون،  نیشتەجێ   ناوچانەدا  ل��ەو  عەرەبەكان 

ناوچەكاندا  شارو  جێهێشتنی  دوای  لە  بەاڵم  هێنا،  وازییان  خۆبەدەستەوەدانیان 

پرۆسەی  سەرلەنوێ   هۆیەشەوە  بەو  رادەپەڕین،  و  یاخیدەبوون  فارسەكان 

دەستبەسەرداگرتنی  بۆ  یەكالكەرەوە  و  هەرەزۆر  هەوڵی  دەستیپێكردەوە.  فەتح 

لە  بەرسە  والی  عامر(  )ئینب  لەسەردەستی  كۆچی  29ی  ساڵی  لە  فارس  واڵتی 

ئەنجامی  لە  بەرسە  كاتانەدا،  لەو  دەستیپێكرد.  عوسامن  خەالفەتی  سەردەمی 

پەالماردانی  ئەمجارەیان  بوو.  گەورە  زۆر  نوێوە  كۆچبەرانی  گەورەی  شەپۆلێكی 

چڕ دەستیپێكرد، بەاڵم هەمان شێوازی پەالماردان لەالیەن ئینب عامر دووبار بۆوە: 

فەتح، دووبەرەكی و هەڵگەڕانەوە، فەتحی نوێ . بەاڵم لەو پرۆسانەدا ئینب عامر 

لە  منوونە  بۆ  بەكارهێرنا.  توند  داپڵۆسینی  و  توندوتیژی  كردو  توندی هێرشی  بە 

ساڵی  لە  فارس  واڵتی  كۆتاییدا  لە  رویدا،  راستەقینە  قەسابخانەیەكی  ئەستەحەر 

تەواوبوونی  و  الوازبوون  بەهۆی  ئەوەش  بەدەستەوەدا،  خۆی  كۆچی(دا  )30ی 

تواناكانی و روخانی ورەی جەنگاوەرەكانیەوە بوو. 

ئایا بارودۆخی پێدانی باج لەو هەرێمەدا چۆن بوو؟ لە ماوەی قۆناغی یەكەمی 

ئەلعاص،  ئەبی  كوڕی  عوسامنی  و  موسا  ئەبو  دەستی  لەسەر  فەتح  پرۆسەی 

ناوچەكانی  و  نێوان هێزەكان و شارەكان  رێككەوتنی  و  چەندین حاڵەتی سازش 
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هاتووە،  ب��ەدوادا  گشتی  باجێكی  پێدانی  كە  بۆماندەگێڕنەوە،  هەرێمەكەمان 

بە جۆرێك  بوو،  توندوتیژ  عامر(ەوە  )ئینب  لەالیەن  فەتح  دووباركردنەوەی  بەاڵم 

بدەن،  زەویش  سەر  باجی  سەرو  باجی  ناچاركران  فارس  واڵتی  خەڵكی  كە  بوو 

ئیسالمدا  لە سایەی  پارێزراوەكان  بێباوەڕە  یاسا وەك  بەگوێرەی  لەگەڵ ئەوەشدا 

و  داهاتەكان  قەبارەی  دەربارەی  ئەوتۆ  شتێكی  ئێمە  دەكرا.  لەگەڵ  مامەڵەیان 

شێوازی كۆكردنەوەیان نازانین، بەاڵم لە دواییدا ئاشكرا بوو كاتێك موعاویە زۆری 

لە زیاد كرد تەنها )2( ملیۆن درهەمی لە داهاتەكان بۆ بنێرێت، كە ئەوە بڕێكی 

كەمە بە بەراورد لەگەڵ داهاتی بەرسە كە )60( ملیۆن درهەم بوو. 

پێشبینی دەكرێت ئەو هەرێمە كە هۆكاری دەوڵەمەندبوونی بەرسە بوو، چونكە 

داهات و سەرچاوە سەرەكییەكانی لەوێوە پێدەگەیشت، بە ئەهوازیشەوە باج و 

خەراجێكی ئەوەندەی دەدا كە پێشبینیكردنی زەحمەتە. عەرەبەكان دركییان بەوە 

كرد كە زۆر پێویستە بە شێوەیەك لە شێوەكان لەگەڵ ئەرەستۆكراتە لۆكاڵییەكاندا 

لە  رابگرن،  بۆ  واڵتەیان  ئەو  دەیانتوانی  ئەوان  تەنها  چونكە  لێكگەیشنت،  بگەنە 

بەرامبەریشدا دەبێت پشكی خۆیان لە دەسەاڵت و هێز لە چوارچێوەی پێكهاتەی 

سەركردە  لەسەر  پێویستبوو  شێوەیەش  بەو  بكەن.  دەستەبەر  بۆ  كۆمەاڵیەتیدا 

عەرەبەكان.  كاربەدەستە  بە  بیدەن  و  كۆبكەنەوە  باجەكان  خۆیان  فارسەكان 

پێشدەچێت هەندێك شاری واڵتی ئێران، تەنانەت ئەوانەی بەزۆر فەتحكرابوون، 

توانیان  سەرۆكەكانیان  كە  كاتەوەی  لەو  گشتی  باجی  پێدانی  لە  بەردەوامبوون 

دووبارە هێزەكانیان درووست بكەنەوە، چونكە ژێرخانی واڵتە لەرزۆك و هەڵوەشاو 

لە  پەیوەندییان  درووستكردنی  رۆڵی  فیوداڵەكان  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  نەبوو، 

نێوان فەتحكاران و دانیشتوانی ناوچەكاندا دەبینی، بەوەش توانیان پارێزگاری لە 

دەسەاڵت و پێگەی خۆیان لەناو كۆمەڵدا بكەن. 

لە دوای سەرهەڵدانی كێشەی بەرسە، واڵتی فارس زاتی ئەوەیكرد راپەڕێت، بەاڵم 

یاخیبوونێكی  لە  جگە  چونكە  بوو،  ئاسان  زۆر  عەرەبەكانەوە  بەالی  لەناوبردنی 
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یاخیبوونێكی  و  هەڕەشە  ببێتە  هەبوو  بۆی  بەاڵم  نەبوو،  تر  شتێكی  شەرمنانە 

گشتگیرو فراوانرت. لە دیدی مێژوونوسدا پرسەكە گرنگە، چونكە الوازی روانگەی 

بوو، چونكە خۆی  زیاتریش  پیشاندەدات. دواتر گرنگیەكەی  ئازادی  بۆ  مەدەنی 

بینیەوە كە بەسرتاوە بە هەڵكەوتنی ئایندەیەكی دانسقە، ئایندەی زیادی كوڕی 

)لە  موعاویە  برای  واتا  ئەبو سوفیان،  كوڕی  زیادی  بووە  ناوی  دواتر  كە  عوبێد، 

باوكەوە(. موعاویە وەك برای رسوشتی خۆی تەماشایدەكرد و كردی بە گەورەی 

بەڕێوەبردنی  دەسەاڵتی  پراكتیكی  شێوەیەكی  بە  ئێران،  پانتایی  و  عێراق 

زیاد  بەرسەدا،  كێشەی  لە  دابەشكرد.  لەگەڵ  ئیسالمی  خەالفەتی  ئیمپراتۆریەتی 

دەستپێشخەرییەكی گەورەی نیشاندا، بۆیە كارێكی ئاسایی بوو كە ئینب عەباس 

بە سوپا  و  بكاتەوە  و كرمان  فارس  ئەوەی كۆنرتۆڵی واڵتی  بۆ  دەستنیشانیبكات 

)4( هەزار سەربازییەكەی كە لە بەرساییەكان پێكهاتبوو بچێتەوە ناو خاكەكەی. 

بەرساییەكان ئەو دوو هەرێمەیان بە موڵك و هەرێمی خۆیان دەزانی. ئەوان باج و 

خەراجی بڕاوو كورتهێرناوییان بە كەموكورتی لە بەخشین و خەراجەكانیان دەدایە 

قەڵەم، بەوەش بەرساییەكان یەكەم الیەنی پەیوەندار بوون بەو مەسەلەیەوە، بۆیە 

پێویستبوو لەسەرییان بەرگری لە داهاتەیان بكەن كە بە هێزی چەك بەدەستییان 

دەوڵەتی  نێوان  لە  كارپێكراو  دیالیكتی  بە  دەكرێت  درك  لێرەدا  بەاڵم  هێنابوو. 

ئیسالمی و ئەو هێزگەلە جەنگیەی ئوممەت پێكیهێنا، چونكە دەوڵەت پێی وانییە 

ئەوان بەبێ  پێشەوایەك لە پێناو سامانەكانیان، یان لە پێناو بوونی بەكۆمەڵیاندا 

بجەنگن. كەواتا دەسەاڵتی بااڵ فەرمان دەكات و دەستەبەرى دەكات، كارو چاالكیە 

جەنگیە ئیمپراتۆرییەكانی بۆ بڵندی ئەركی جیهاد ئاراستە دەكات، هەروەك چۆن 

یەكپارچەیی ناوخۆیی و بوونی بەكۆمەڵی دەگرێتە ئەستۆی. بەم پێیە عەلی یان 

نوێنەرەكەی ئەركەكە دەگرنە ئەستۆی خۆیان و فەرماندەكەن بۆ دەستپێكردنی 

بەرژەوەندییەكانی  و  ئیسالم  ناوماڵی  یەكێتی  لە  بەرگریكردن  بۆ  هەڵمەتێك 

پێی  عەلیەوە  ناوی  بە  زیاد  دەكەن.  رابەرایەتی  كە  ئیسالم  ئوممەتی  بەرەیەكی 
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خستە ناو خاكی فارس بۆ ئەوەی یاخیبوون و هەڵگەڕانەوەكەی لەناوبەرێت، هەر 

بەناوی ئەوەوە بۆ ماوەیەك كاروبارەكانی بەڕێوە دەبات و تیایدا دەمێنێتەوە تا 

ئەو كاتەی سوكایەتی بە موعاوی دەكات. گێڕانەوە و سەرگوزشتەكان دەربارەی 

هەڵسوكەوتی زیاد جۆراوجۆرن. لە دیدی هەندێكیاندا پێدەچێت زیاد تا ئەوپەڕی 

هێزی بەكارهێناوە، بەاڵم لە دیدی هەندێكی تردا، پێویستی بە بەكارهێنانی هێز 

نەبووە، بەڵكو بە جۆرێكی باش سرتاتیژێكی سیاسی لێوەشاوەی پیادە كردووە. 

لەناوبردنی  ماوەی  یەكەمیان  هەیە:  ماوە  دوو  )زی��اد(دا  كاری  لە  راستیدا  لە 

قۆناغی  لە  فارس.  واڵتی  كاروباری  بەڕێوەبردنی  ماوەی  دووەم  هەڵگەڕانەوە، 

شارەزایی  و  هێز  بەكارهێنانی  رێگەی  هەردوو  زیاد  پێویستیدەكرد  وا  یەكەمدا، 

سیاسی پەیڕەو بكات، لە رێگەی فێڵكردن لە ناحەز و نەیارە فیوداڵییەكان، واتا 

هەڕەشە  بە  و  پەالماردەر  تریشەوە  لەالیەكی  بەڵێندەر،  و  بەخشندە  لەالیەك 

و  فارس  واڵتی  پارچەبوونی  پارچە  لە  سود  توانی  ژیرانە  یەككاتدا  لە  ئەو  بوو. 

ساسانییەكان  كە  ریتمەی  دوو  ئەو  وەربگرێت،  ئەرستۆكراتی  لەقاڵبدانی  هێزی 

فراوانرتییان  و  گەورە  بەڵكو  لێكرد،  پارێزگارییان  عەرەبەكانیش  و  جێیانهێشت 

كرد. تەنها بە هەبوونی بونیاتەكان، عەقاڵنییەت دەتوانێت رۆڵی خۆی بگێڕێت. 

یەكرتدا  لەگەڵ  دواجار  كە  بكات  سەرۆكانە  بەو  یاری  توانی  سەركەوتوانە  زیاد 

بەشەڕهاتن و هیچ دەستەگەری و شەڕێك لەالیەن ئەوانەوە نەبوو، بەڵكو هیچ 

شەڕێكی رێكخراو لەناو ریزەكاندا درووست نەبوو.

دوایئەوەی ئارامی گەڕایەوە، زیاد لە قۆناغێكی تردا بۆ ماوەی )4( ساڵ حوكمیكردن، 

ئەو ماوەیە بە )بەسەرهاتی كیرسا ئەنۆشیروان( نارساوە، ئەو ئەزمونە فارسیە – 

سەركردەیەكی  وەكو  زیاد  بوو.  بەرجەستە  كۆنەی  سیاسیە  عەقاڵنیە   - عەرەبیە 

واڵتی  ئەو  دەكرد.  رەفتاری  باش  شوانێكی  وەكو  بەڵكو  نەكرد،  رەفتاری  فەتح 

زیادە  بەو  بەڵكو  ركێفیەوە،  ژێر  نەچووە  تەنها  نەك  كە  هەڵخەڵەتاند،  فارسی 

لێیان دەڕوانی كە لە قەاڵیەكی سەختی ئەستەخەر نیشتەجێبوو. لە كاتی مردنی 
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عەلی، زیاد گەورەی واڵتی فارس بوو، دەستی بەسەر دەرامەت و داهاتەكانیدا 

گرتبوو. لە دوای دوو ساڵ بەسەر گەیشتنی موعاویە بە كورسی خەالفەت، سور 

دەرەوەی  لە  زیاد  وایە  مانای  ئەوە  بە دەسەاڵتەكەیدا.  دانپێدانەنان  لەسەر  بوو 

دەسەاڵتی شەرعی ئیسالمی، ببووە جۆرێك لە پادشا لەسەر واڵتی فارس، پاشان 

رویدا.  ئومەویدا  سیستمی  چوارچێوەی  لە  خێرا  و  پەسەندكراو  وەرچەرخانێكی 

هەنگاوەكانی  بكرێت:  لەسەر  پێداگری  ئەوەیە  شایەنی  و  گرنگ  خاڵێكی  ئەمە 

سەرەتا بۆ دانانی كاریگەری فارسی لەسەر دەوڵەت و كۆمەڵگە و شارستانیەتی 

كە  بوو  تێربوونەوە  ئەو  ئەنجامی  لە  ئەوەش  بوو،  )زی��اد(وە  لەالیەن  عەرەبی 

گرنگە،  بۆمان  لێرەدا  ئەوەی  بەاڵم  پێیگەیشت.  واڵتە  لەو  مانەوەی  ئەنجامی  لە 

كۆتاییدا  لە  عەلی  لە  هەڵگەڕاوە  دووسەرەیە. هەرێمێكی  جیاوازییە  لەو  بریتیە 

دەبێتە  لەوەش  جگە  رەتدەكاتەوە،  ركابەرەكەی  شوێنە  تەنها  دەبینێت  خۆی  وا 

دوایین رێگری عەلی لەالیەك، لەالیەكەی تریشەوە پیاوێك وەكو دوایین پشتیوانی 

بەردێكی  و  ئومەوی  سیستمی  پایەی  ببێتە  ئەوەی  بۆ  منایشدەكات  عەلی خۆی 

سەرسەخت و چەوسێنەری شیعەی نەیارو تازە هەڵكەوتوو. 

بێجگە لەو نیمچە هەڵگەڕانەوەیەی واڵتی فارس، كە زۆر بە خێرایی خەفە كرا، 

ژێر دەسەاڵتی هەردوو  بەرفراوانی ساسانی  لە واڵتی  دیكە  بزوتنەوەیەكی  هیچ 

ویالیەتی كوفە و بەرسە كە لەژێر قەڵەمڕەوی عەلیدا بوو، بە مەبەستی لێدان لە 

هەژموونی عەرەبی لە هەردوو قۆناغی فیتنەدا بەرپا نەبوو. پێشرتیش هەندێك 

كە  بكەین  زیاد  ئەوە  دەشكرێت  باسكرد،  بابەتە  ئەو  دەربارەی  لێكدانەوەمان 

دابەشبوونی عەرەب دەربارەی بابەتی شەرعیەتی ئیامم، هیچ پەیوەندی بە گەلە 

بەیعەتەوە،  بە  نەكرابوون  پابەند  كە  ئەوەی  لەبەر  نەبوو،  پەالماردراوەكانەوە 

چونكە ئەوە تەنها پرسێكی ئیسالمیە، لە رووی یاساییشەوە گەالنی ئەو ناوچانە 

وەك گەالنی نائیسالمی ژێر فەرمانڕەوایەتی ئیسالمی لێیان دەڕوانرا. ئەو گەالنە 

نەكەوتبوو.  لەكار  هێشتا  كە  ئیمپراتۆری  سیستمێكی  دەسەاڵتی  ژێر  كەوتبوونە 
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هەبوو،  ئامادەییان  گۆڕەپانەكەدا  لەسەر  بەردەوامی  بە  عەلی  كاربەدەستانی 

كۆمەاڵیەتیە  گردبوونەوە  و  كراوەكان  ناوچە  بەسەر  دەستیان  ئەوان  چونكە 

سرتاتیژییەكاندا گرتبوو: حەلوان، ئەلڕەی، قەزوین، ئەلدینۆر، ئازەربایجان.. هتد.. 

ناوەندە  و  هەمەدان  و  ئەسفەهان  تا  بەرسەوە  و  كوفە  روانگەی  لە  هەروەها 

سەرەكییەكانی خۆزستان و فارس و كرمان. 

كە  راگەیەنراوەیە  یاخیبوونە  حاڵەتی  تەنها  ئەو  زیاتر جێی سەرسوڕمانە  ئەوەی 

ژێر  كەوتە  ئەوەی  لەبەر  تایبەتی  بە  سەریهەڵدا،  نزیكەوە  زۆر  هەرێمێكی  لە 

دوورەكانەوە  هەرێمە  لە  واتا  بەرسە،  كتوپڕی  لەرزینی  و  هەڵچوون  كاریگەری 

ترەوە  الیەكی  لە  روی��دەدا.  ناوەند  لە  لەوەی  بوون  دابڕاو  و  بێئاگا  كە  نەبوو، 

پێناو  لە  بوون  خۆیان  ئەولەوییەتی  ریزبەندی  خاوەنی  فەتحكارەكان  عەرەبە 

پارێزگاریكردن لە سنوری دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی خۆیان: بە پلەی یەكەم واڵتی 

دووەمیش  پلەی  بە  دەكردن،  بەخێوی  كە  بوو  خاكەیان  ئەو  چونكە  رافیدەین، 

خۆزستان و ئەهواز دێت، پاشان ناوچەكانی دیكەی ناوەڕاستی ئێران وەك فارس 

و ناوچەی چیاكان. بەاڵم واڵتە كراوە و دوورەكان، كە هێشتا بۆ ژێر دەسەاڵتی 

ئیسالمی یەكال نەكرابوونەوە، وەك جیالن و قومس و سەجستان و خوراسان لە 

نەبوونە مەترسی لەسەر  یان  نەبوو،  دیدی ئەواندا جێگەی گرنیپێدانی سەرەكی 

سیستمی ئیمپراتۆری، لە كاتێكدا دەیانویست لێیان جیا ببنەوە. لە نێوان هەرێمە 

كەنارییەكاندا، خوراسانی گەورە لە هەموویان گرنگرت بوو. وەلحاڵ، هەندێك لە 

هەرێمەكان بە دیاریكراوی لە سایەی فیتنەوە، هەژموونی عەرەبییان رەتكردەوە 

و هەندێكی تریشیان كەوتنە ژێر دەسەاڵتی عەرەبیەوە، بە دیاریكراویش كەوتنە 

و  جیابوونەوە  بارودۆخی  لە  خوراسان  هەرێمی  هەموو  عەلی.  دەسەاڵتی  ژێر 

دابڕاندا نەبوو، بەڵكو بەپێی )البالذري( كە لە شوێنێكی تردا باسیدەكات، خوراسان 

تاكو كوژرانی عەلی بە دۆخێكی ناسەقامگیردا تێپەڕی. هۆكاری ئەو سەقامگیرییە 

بۆ دووفاقی هەڵوێستی خوراسانییەكان دەگەڕێتەوە، ئەوانەی كە لە پابەندێتی و 
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پەیامنەكانی رێككەوتن پاشگەزبوونەوە و ئەوانەش كە بە بەڵێنەكانیانەوە پابەند 

مانەوە. ئەو هەڵوێستە تا ئاستێكی زۆر نیشانەی بوونی دووفاقیەكی مێژوویی – 

سیاسی و نیمچە نەژادی بوو لە نێوان خوراسان بە مانا راستەقینەكەی، ئەو هەرێمە 

تا  نیساپور  لە  كە  ببوو،  ئیمپراتۆریەتە  ئەو  ئاوێتەی  دێرینەی  سنورییە  ساسانیە 

ئەبرشەهر و مروی ئالروز زیاتر بەالی خۆرهەاڵت و باشوردا درێژ ببۆوە، مەبەستم 

تەخارستان و میرنشینەكانی ئەلهەیاتڵەی ژێر دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی توركەكانە، 

لەگەڵ شارەكان و ناوچەكانی وەك: هورات، بۆشنگ، بادغیس و بەڵخ. 

پرۆسەی فەتحی عەرەبی ئیسالمی هەڵكەوتوو لە بەرسەوە لە نێوان )31 و 33ی 

كۆچی(، كە لە سەردەمی زێڕینی خەالفەتی عوسامن بە سەركردایەتی ئینب عامر 

دەستیپێكرد، گسكی لە هەموو شتێكدا و سنورەكانی لە قاڵبدا و تا روباری جیرۆن 

لە خۆرهەاڵت و كەمێك بۆالی باكوری چیای هندوكوش نەوەستا. ئەوە پرۆژەیەكی 

زۆر ئاستبەرز و گرنگ بوو، لێوەشاوەیی رەهای ئەزمونی فەتحەكانی بەرجەستە 

تینوێتی  یان  دەستبەسەرداگرتن  و  پاوانكردن  ویستی  دەربڕینی  وەك  نەك  كرد، 

چۆكپێدادانی  بۆ  بەهێز  ئامرازێكی  وەك  یان  )غنائم(،  پارە  و  دەستكەوت  بۆ 

جیهانی مرۆڤایەتی و بەربەرەكانیكردنی جیهانی رسوشتی: دووری رێگە، بیابان و 

چۆڵەوانی، ناخۆشی و سەختی چیا، هەموو ئەمانە راست بوون، بەڵكو لە بنەڕەتدا 

وزەیەكی روحی هەبوو كە بەردەوام لەسەر خاكی خودا بەرەو پێشەوە هەنگاوی 

دەنا، بەو پێوەرەی كە كاروانێكی بێكۆتایی و نەپساوە بوو بە ناوی خوداوە، لە 

پێناو داپۆشینی هەموو جیهان بۆ ئەوەی بۆ خودا بێت. 

ئینب عامر، ئەو گەنجە ئومەوییە، لە كۆتایی كارەكانیدا كراسی سپی ئیحرامی لە 

لەو  بێت.  مەككە  لە  پۆشیندا  ئیحرام  حاڵەتی  لە  وەكئەوەی  لەبەركرد،  نیساپور 

نێوان  لە  روحی  پەیوەندییەكی  باوەكان  نەریتە  پێچەوانەی  بە  دوورە   شوێنە 

سەركەوتنە گەورەكەی و عومرەی پیرۆز، لە نێوان سوچێكی جیهان و ماڵی پیرۆزی 

خودا )كەعبە(دا درووستكرد. 
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پرۆسەیەكی  وردەكارییەكەی  و  مانا  بە  خوراسان  فەتحكردنی  پرۆسەی  زۆربەی 

ساسانییەكان  هەرێمە  فەرمانڕەوای  ئەوانەی  فارسەكان،  سەرۆكە  بوو.  ئاشتیانە 

پەیامننامەی  و  رێككەوتننامە  ه��ەرزوو  سەربەخۆ،  كەسانی  بوونە  و  بوون 

پێكهاتنیان لەگەڵ عەرەبەكاندا بەست، ئەو رێككەوتننامانە پێدانی جزیەی سااڵنە 

بە عەرەبەكان دەگرتەخۆ. جگە لە مرو ئەلروز كە لە دوای شەڕێكی قورس تەسلیم 

بۆ  روینەدا،  تر  هیچی  نەبێت  شارەكان  كورتی  ماوە  گەمارۆدانێكی  چەند  بوو، 

بارێكی شەكڵیدا،  لە هەموو  و  لە هەموو شوێنێك  نیساپور.  گەمارۆدانی  منوونە 

پەیامننامەی  سازش،  بە  هەڵسوكەوتیان  بۆ  گشتی  بنەمایەكی  وەك  عەرەبەكان 

ئاشتی، بەیعەتپێدانی سەرزارەكی و سەپاندنی باجی گشتی رازیبوون، ئەگەر شەڕ 

لەو  پارێزگاریكردن  پێناو  لە  بدەن،  خۆبەدەستەوە  شەڕكردن  بەبێ   یان  روبدات 

بونیادە فەرمانڕەواییانەی هەبوون. فەتحكارەكان رووبەڕووی بەرەنگاری بوونەوە 

توركی  جابگۆی  بە  سەر  ئەلهاتڵەی  میرنشینەكانی  خولگەی  لە  تەخارستان  لە  و 

و  فاریاب  لە  هەروەك  كرد،  ئاشكرایان  شەڕی  سەربەخۆبوون،  لەسەر  راهاتوو 

گۆزجان و تاڵقان بەرەنگاربوونەوە و شەڕ رویدا، بەاڵم عەرەبەكان لەو شوێنانەش 

ناوچەی  لە  منوونە  بۆ  باج،  سەپاندنی  لەگەڵ  كرد  رێككەوتننامەیان  و  پەیامن 

بەڵخ، پایتەختی تەخار و تەخارستان، هەروەها لە هورات و بادغیس و بۆشينگ. 

سەرەڕای یەكسانی لە مامەڵەكردندا كە عەرەبەكان لە بەرامبەر هەردوو هەرێمی 

خوراسان و تەخارستان پەیڕەوییانكرد، بەاڵم پێویستە سەرەتا ئاماژە بەو جیاوازییە 

بكەین كە لە هەڵسوكەوتی پراكتیكی ئەو دوو جیهانەدا هەبوو، چونكە یەكێكیان 

لەسەر سەروەری ساسانی راهاتبوو، ئەویرتیشیان جەنگاوەر و هەڵگەڕاوە بوو، لە 

دەرەوەی ئیمپراتۆریەتی ئیسالمیدا لە خولگەی توركیدا دەسوڕایەوە.

رەتكردنەوەی  بەهۆی  بكرێت  هەیاتڵی  رەگەزی  هاتنی  چاودێری  دەبوو  كەواتا 

بەرسە  بۆ  گەڕایەوە  هەڵمەتەكە  كاتەوەی  لەو  تایبەتی  بە  عەرەبی،  هەژموونی 

پارێزگارییان لە قەاڵو  و لە دوای خۆی تەنها )4( هەزار سەربازی جێهێشت كە 
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شوراكان دەكرد و لەو پانتاییە شاخاویە فراوانەدا و لە ناوەندی ئەو هەموو گەل 

و پاشا و خاوەن دەسەاڵتانەدا بزربوون. بە شێوەیەكی پراكتیكی، لە ساڵی 32ی 

كۆچیەوە، واتا لە دوای كۆچكردنی ئینب عامر، بە تایبەتی یاخیبوون و هەڵگەڕانەوە 

قوهستات  هەرێمی  بەرەو  دواتر  سەریهەڵدا،  هورات  و  بادغیس  و  بەڵخ  لە 

تەشەنەی كرد. ئەوە هەڵگەڕانەوەیەكی هیاتڵی بوو، نەك فارسی یان خوراسانی. 

خانەدانێكی  بە سەركردایەتی  بووبێت، چونكە  بزوتنەوەیەكی جیاواز  پێدەچێت 

پێشووی  گشتی  فەرمانڕەوای  توس،  كنارنگ  پشتیوانی  بە  هەڵگیرسا  ساسانی 

خوراسان كە لە بنەماڵەی پاشایەتی ساسانی نزیكبوو. سەرچاوە چینییەكان باسی 

ساڵی  لە  دەكەن  ساسانی  فەرمانڕەوایی  سەردەمی  گەڕاندنەوەی  بۆ  هەوڵدان 

كە كوشتنی عوسامنی كوڕی عەفان  ئەو ساڵەی  زایینی(دا،  )35ی كۆچی/655ی 

و گەیشتنی عەلی بە كورسی خەالفەتی بەخۆوە بینی، كە لەالیەن هەیاتڵەكانی 

تەخارستان و دوژمنە كۆنەكانی ساسانییەكان پشتیوانی لێكرا. 

بەبێ   مابوون  گۆڕەپانەكە  لەسەر  عەرەبییانەی  ئەو هێزە  كۆچی،  ساڵی 32ی  لە 

كێشە هەستان بە شكاندنی ریزەكانی ئەو گردبوونەوە زۆر پێشكەوتووە لەڕووی 

ژمارەوە، كە بە سەركردایەتی ئینب خازم بەرپا بوو، پاشان وەكو والی خوراسانی 

عەرەبی نوێ  بەردەوام بوو، كە سنورەكەی لە نیساپور تاكو روباری بەڵخ درێژبۆوە. 

لە ساڵی 33ی كۆچیدا، خودی ئینب عامر لەگەڵ هێزێكی بەرساوی بەهێزدا هات 

و هەڵگەڕانەوەكەی لەناوبرد. ئەو هەرێمە لە نێوان سااڵنی 33 و 35ی كۆچیدا لە 

سایەی ناردنی سااڵنەی هەڵمەتێكی سەربازی لە بەرسەوە سەقامگیری و ئارامی 

سنورەكانی  ئەوپەڕی  تاكو  تەواوەتی  بە  شێوەیەش  بەو  بینی،  بەخۆوە  گشتی 

نیشتەجێ   تێیدا  عەرەبەكان  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  جزیە.  پێدانی  بە  ناچاركرا 

نەبوون و ئاوەدانیان نەكرد. هەڵمەتە تەنها داگیركردنێكی ئاسایی بوو لەالیەن )4( 

هەزار كەسەوە ئەنجامدرا كە بەگوێرەی سیستمی مداوەرە و هەڵمەتی سەربازی 

سااڵنە پشتیوانیان لێدەكرا.
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بە گشتی ئەو بارودۆخە بوو كە بە میرات درا بە عەلی. ئینب خازم تاكو پێش شەڕی 

)الجمل( وەك والی خوراسان مایەوە، بەاڵم شتێكی ئاسایی بوو پەلهاویشتنی بەرسە 

عەرەبەكانی  توانای  لە  شێوەیەش  بەو  بوەستێت،  فیتنەدا  دەستپێكردنی  لەگەڵ 

ئەو هەرێمەدا نەبوو كە ژمارەیان نزیكەی )4( هەزار دەبوو، كارێكی تر بكەن 

ئەوەبوو  بەرسە  و  عەلی  باشی چانسی  لە  بە هێزی خۆیان.  پشتبەسنت  لە  جگە 

بۆ  هەڵگەڕانەوەیەك  هەر  چونكە  رویدا،  كۆچیدا   32 ساڵی  لە  هەڵگەڕانەوەكە 

دووەم جار بەو ئاسانیە بەرپا نابێت. ساڵی 36ی كۆچی، لە دوای سەركەوتنی و 

هێوربوونەوەی بارودۆخی بەرسە، عەلی لەوپەڕی هێزیدا بوو: هەموو ئوممەتی 

ئیسالم و ئیمپراتۆریەت لە پشتی بوو، جگە لە ویالیەتی بچوكی شام. لە رووی 

تیۆری و بە واقیعیش دەسەاڵتی عەلی تاكو ناو خاكی خوراسان درێژ ببۆوە، ئەو 

هەرێمی  دوایئەوەی  ئیسالمەوە،  دەسەاڵتی  بەالی  دوورە  خۆرهەاڵتیە  هەرێمە 

خۆرهەاڵتی واڵتی فارس بوو، لە خۆرئاواشەوە قەڵەمڕەوی عەلی تاكو )بورقە(ی 

لیبیا درێژ بۆوە. 

لە  پێشوازی  كوفە  لە  عەلی  كۆچی،  36ی  ساڵی  لە  )الجمل(  شەڕی  دوای  لە 

)ماهویە ئەبراز( مرزبانی ناوچەی مرو كرد، كە بەپێی سەرچاوەكان، بۆ رێككەوتن 

بۆ  نامەی  خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  عەلی  هاتبوو.  گوێڕایەڵی  تازەكردنەوەی  و 

»سەرۆك هەرێمەكان، ئەساورەكان، دەهشالرییەكان« نوسی تاوەكو جزیە )باج(

ی پێبدەن. ئەوە مانای چی دەگەیەنێت؟ سەرۆك هەرێم و كاربەدەستەكان سەر 

كۆكردنەوەی  كاربەدەستانی  وەك  و  بوون  فارسی  خانەدانی  بچوكی  چینی  بە 

باجەكان خۆیان خستبووە خزمەتی عەرەبەكانەوە، بەاڵم ئەساورەكان بریتیبوون 

ئەوانەی  ببوون،  ئاوێتە  بەرسە  لەگەڵ  قادسیەوە  شەڕی  لە  جەنگاوەرانەی  لەو 

لە  خۆیان  پشكی  و  ئیسالمیانبوون  و  خوراسان  بۆ  هاتن  بەرسییەكان  لەگەڵ 

دەستكەوتەكان وەردەگرت. بە رواڵەت، لەوانەیە ماهویە ئەبراز بۆ ئەوە هاتبێت 

تاكو داوای یارمەتی لە عەلی بكات لە پێناو چەسپاندنی دەسەاڵتەكەی كە ببووە 
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ئەوەی  دەكرد.  فارسانەی خزمەتی عەرەبەكانیان  كاربەدەستە  ئەو  گومانی  جێی 

داوایكرد عەلی بۆی دابینكرد. گێڕانەوەیەكی تر بۆمان رووندەكاتەوە كە پێدەچێت 

عەلی نامەی بۆ دەهاقین و سوپای عەرەبی نوسیوە تاكو پێیان بڵێت: »ماهویە 

هاتووە بۆالم، منیش بە داواكەی رازیبووم«. نوسیویەتی ئەلبالزری: لە ئەنجامی 

ئەمەدا، خوراسان هەڵگەڕایەوە و لە دژییان راپەڕی. عەلی لەو كاتەدا جەعدەی 

كوڕی هوبیرەی مەخزومی بۆ خوراسان نارد، بەاڵم نەیتوانی كۆنرتۆڵی بكات، بەو 

شێوەیەش خوراسان هەتا كوژرانی عەلی هەر بە كڵپەسەندوویی مایەوە. 

ئەم  تالیب،  ئەبو  كوڕی  عەلی  بۆالی  ماهویە  سەردانی  بە  سەبارەت  شەعبان 

و  عەرەبی  دەسەاڵتی  بەسەر  مرو  »ناوچەی  ك��ردووە:  پێشنیار  لێكدانەوەیەی 

ئەگەری  ئەمە  بوو«.  بەهێز  زۆر  پەیوەندییان  كە  كرد  مزربانەكاندا  دەسەاڵتی 

رودانی هەیە و لەالیەن )املدائني(وە پشتڕاستكراوەتەوە. لە ساڵی 36ی كۆچیدا، 

گەورەی  ناوەندە  دوو  ئەو  نیساپور  لەگەڵ  مرو  راپەڕی.  نیساپوریش  ناوچەی 

خوراسانی كۆن بوون، بەاڵم بە تەنها ئەو دوو شارە راپەڕین و داوای جیابوونەوەیان 

)صفین(  شەڕی  لە  گەڕانەوەی  دوای  لە  خەلیفە  كۆچی،  37ی  ساڵی  لە  دەكرد. 

جەعدەی كوڕی هوبیرەی خزمی نارد كە لە شاری كوفە نیشتەجێبوو، بۆ ئەوەی 

ئەو بزوتنەوە جوداخوازیە لەناوبەرێت و شكستیهێنا. بەاڵم دوای ئەو خولەیدی 

گەیشتە  و  دا  )مرو(ی  و  )نیساپور(  و گەمارۆی  نێردرا  ئەلیەربوعی  قوڕی  كوڕی 

رازیكردنی خەڵكەكە بە رێككەوتن و پێكهاتن لە رێگەی پێدانی جزیە )باج(. لە 

راستیدا دانیشتوانی ئەو دوو شارە راپەڕینیانكرد، نەك سەرۆكەكان كە بەرژەوەندی 

هاوبەش لەگڵ عەرەبەكاندا دەیبەستنەوە و شەرعییەت و هێزی دەسەاڵتیان لە 

دەسەاڵتی بااڵی ئەمیری باوەڕداران بەرجەستە ببوو، چونكە میراتگری سەرەكی 

و بابەتییانەی موڵكی پادشاكان بوو. چیرۆكی ماهویە زۆر بە روونی ئەوەمان بۆ 

بەردەوامی  خوراساندا  بەسەر  عەلی  دەسەاڵتی  شێوەیە  بەو  پاشان  دەردەخات، 

هەبوو. لە سااڵنی 38 و 39ی كۆچیدا، هێشتا عەلی والیەكی لە خوراسان هەبوو 



459فیتنە

ئەویش )خولەید كوڕی قوڕە( یان )ئینب ئەبزا( بووە، بۆیە باسەكە سەبارەت بەم 

)الجزیة( بە شێوەیەكی بەرنامە  خاڵە روونە، ئەوەش مانای وایە كە پێدانی باج 

بۆداڕێژراو بەردەوامی هەبووە. 

و  ه��ورات  و  بادغیس  یان  سندەكان،  و  ت��ورك  واڵت��ی  وات��ا  تەخارستان،  ب��ەاڵم 

و  پاشا  كرد، چونكە  رزگار  جزیە  پێدانی  و  بەیعەت  لە  خۆیان  بەڵخ،  و  بۆشنگ 

جێی  هەرچەندە  كردبوو،  بەرحەستە  خۆیاندا  لە  شەرعییەتیان  فەرمانڕەواكانیان 

سەرسوڕمانە كە ئەوان سودییان لە دۆخی فیتنە وەنەگرت بۆ پارێزگاریكردن لە 

و  داهات  پاراستنی  بۆ  بەدەستهێنانەوەی  پێناو  لە  یان  ئازادەكانیان،  دەسەاڵتە 

سەرچاوە لۆكاڵییەكانیان، بەاڵم لە سەردەمی عەلیدا هیچ شتێك نییە لەو بارەیەوە 

ئاماژەمان بۆ بكات. ئەوەمان كاتێك بۆ ئاشكرا دەبێت كە موعاویە لە ساڵی 41ی 

جێگەیەك  هەموو  لە  خەالفەتەكەی  دەسەاڵتی  هەوڵیدا  زایینی  كۆچی/661ی 

دامبەزرێنێت. تەواو روونە كە ئەم بابەتە دوایین سەرقاڵییەكانی عەلی كوڕی ئەبو 

تالیب بوو، لەبەر ئەو بارودۆخە تایبەتیەی كە لە ساڵەكانی 38 و 39 و 40ی كۆچی 

تێیدا بوو. عەلی خوراسانی لەژێر قەڵەمڕەوی خۆیدا هێشتبۆوە، ئەوەش بۆ ئەو 

كەم نەبوو، بەاڵم خوراسانەكەی تر، كە بەڕووی چەند روانگە و هەرێمێكی دیكەدا 

كرابۆوە دواتر بە درێژایی سێ چارەكە سەدەیەك ئومەوییەكانی سەرقاڵكرد. 

قوواڵیی  چەمكی  ئیسالمدا،  مێژووی  قۆناغەی  لەو  و  ئاوهادا  ملمالنێیەكی  لە 

سرتاتیژی هیچ مانایەكی نەبوو، چونكە لەو ماوەیەدا هێشتا )دار االسالم( بنەببووە 

سەرچاوەكانی  و  داهات  بتوانرێت  كە  تۆكمە  راستەقینەی  ئیمپراتۆریەتێكی 

نێوان  لە  نێوان مێروولە و فیل كە چەقی ملمالنێكە  بەكاربهێرنێت. لەو شەڕەی 

جەنگاوەرە،  رێكخراوە،  كۆچبەرە،  بەشە  ئەو  تەنها  بە  بوو،  موعاویەدا  و  عەلی 

چاالكەی ئوممەتی ئیسالمی پەیوەندیدار بوو بە ملمالنێی مێژووییەوە، ئەوانەی 

عەرەبی،  دورگەی  دەرەوەی  لە  دەژییان  ئیسالمیەدا   – عەرەبیە  ئەرخەبیلە  لەو 

خۆی  سیاسی  ئەولەویەتی  مەدینە  بەاڵم  ئەلفستات.  و  شام  بەرسە،  كوفە،  واتا: 
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لەدەستدابوو، بەڵكو دوایئەوەی دەستدرێژیكاران بۆ سەر خەلیفە عوسامن پێیان 

خستە ناو شارەكەوە و پاشانیش كە عەلی دانپێدانەنانی بە شەرعیەتی خەالفەتەكەی 

تێدا بینی و بەجێی هێشت، ئیرت گرنگیيەكەی تەنها وەك ئەولەویەتێكی مۆراڵی و 

روحی مایەوە. موعاویە و عەلی وەك ئامانجێكی نەرێنی لەسەر مەدینە ملمالنێیان 

كرد، هەروەك چۆن بەو شێوەیەش لە مەككە و یەمەنیان دەڕوانی. ئیرت مەدینە 

بووە ئامانجی پەالمار و هەڵمەتە تێكشكێنەرەكانی موعاویە، تەنانەت ئەوەندە 

بوێری نیشاندەدات تا دەگاتە گورزلێدان لە نزیكی سنورەكانی كوفە. 
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دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت 
لەالیەن )موعاویە(وە
تیرۆركردنی عەلی
)رەمەزانی ساڵی 40ی كۆچی/661ی زایینی(

بینیامن كە دوایین پەالماری پێچەوانە، ئەوەبوو كە جاریەی كوڕی قودامە لە حیجاز 

و یەمەن لە وەاڵمی هێرشە مەترسیدارەكەی )بورس(دا بەرپایكرد، بەاڵم گوێبیستی 

هەواڵی تیرۆركردنی عەلی بوو. هەموو شتێك شایەنی بیركردنەوە بوو لەوەدا كە 



فیتنە 462

هەوڵدانی موعاویە لە دورگەی عەرەبیدا وا بڕیار بوو كۆتایی هەوڵەكانی بێت، 

جگە لەوەش فیتنە گەیشتبووە ئەوپەڕی ئاستی شڵەژان و نائارامی، بە جۆرێك وا 

چاوەڕواندەكرا لە پشت ئەو بارودۆخەوە، بە شێوەیەك لە شێوەكان چارەسەرێكی 

كاتی یان كۆتایی بەدیبێت. لەو بڕوایەدام كە دەبوو بیرۆكەی رێككەوتن لەسەر 

دابەشكردن لەو دۆخە دووربخرێتەوە، چونكە تەواو پێچەوانەی ئایدۆلۆژیای باو 

بوو )ئایدۆلۆژیای هەمیشەیی بۆ یەكبوونی ئوممەت(، ئەو ئایدۆلۆژیا راگوزەرەی 

كە بزوتنەوەی فیتنەی لەسەر دروستبوو، كە بە هۆیەوە هەردووال خۆیان بە رەوا 

)حەق( دەزانی. 

لەبەر ئەوە لە دوای زۆرێك لە كاری پەرت و الوەكی، لە سەركەوتنە بچوكەكان 

بەرەنگاربوونەوە  نوێبوونەوەی  چاوەڕوانی  پێویستبوو  بچوكەكانەوە،  دۆڕانە  و 

هاوسەنگی  سایەی  لە  فیتنە  دینامیكیەتی  هەموو  بكرێت.  سەرتاسەریەكە 

ئەو  بەڕێوەچوو،  چارەسەردا  دوای  بە  نەپساوە  و  بێوچان  گەڕانی  و  هێزەكان 

هەڵگیرساندنەوەی  سەرلەنوێ   دەبوو.  بزر  ئاسۆدا  لە  هەمیشە  كە  چارەسەرەی 

شەڕ و گرژبوونەوەی هەڵوێستەكان لە ساڵی 40ی كۆچیدا، لە هەردوو الوە بوو. 

كاتێك موعاویە بێهودەیی هەوڵدانەكانی بۆ روخاندنی دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی 

عەلی لە رێگەی سرتاتیژی لەرزاندنەوە بینی، هەرچەندە تا ئەو كاتەش سەرەڕای 

ئەو فشارانەی لەالیەن خەڵكی شام لە سەری بوو، بەاڵم زۆر خۆی لە بەرپابوونی 

هێرشێكی بەرەیی گشتی دەپاراست. لەو كاتەدا ئەركەكەی خستە ئەستۆی و لە 

خەلیفە  وەك  خۆی  زایینی  660ی  كۆچی/تەمووزی  40ی  ساڵی  رەجەبی  مانگی 

ناساند، هەروەك ئەمە لە سەرچاوە رسیانی و عەرەبییەكاندا پشتڕاست كراوەتەوە. 

و الیەنگرانی  پیاوانی  لەالیەن  لەپێش مردنی عەلی،  ماوەیەكی زۆر  بە  ئەوەبوو 

)ئەمیر(  نازناوی  كاتەش  ئەو  تا  هەرچەندە  پێدارا،  بەیعەتی  قودس  )ئیلیا ء(-  لە 

ناوێك بۆ خۆی هەڵبژاردبوو. خۆڕاگەیاندنی  نازناوی )خەلیفە(ی تەنها وەك  یان 

بەرجەستەبووی  بەهێز و  تەقینەوەی  بەرامبەر  لە  بێزاری موعاویەی  بە خەلیفە 
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دەسەاڵتی عەلی لەبەرچاوی خەڵك نیشاندەدا، جگە لەوەش نیشاندانی متامنەی 

لەدوای  دوورودرێژ  و  تەواو  كاروانێكی  چوارچێوەی  لە  دەردەخست  داهاتووی 

عەلی  بەرامبەر  لە  موعاویە  بوو  بەربەرەكانیەك  ئەوە  داوەریكردن.  پرۆسەی 

دەریبڕی، لە هەمانكاتیشدا دانپێدانانێكی راستەوخۆ بوو بە گەورەیی دامەزراوەی 

خەالفەت، كە هەروەك جاحز دەڵێت )بەرزترین پلەكانی دین(ە. دەبوو موعاویە 

تاكو  بێت  چ��اوەڕوان  ساڵ   )3( لە  زیاتر  م��اوەی  بۆ  )صفین(  شەڕی  دوای  لە 

داواكارییەك بەرجەستە بكات بۆ بەیعەتپێدانی بە شێوەیەكی ئاشكرا، هەرچەندە 

ئەگەر سنورداریش بێت، بۆیە لە دیدی موعاویەدا دەبوو دۆخەكە تا كاتی مردنی 

عەلی بەوجۆرە مبێنێتەوە، ئەوەش دیوە شاراوەكەیە لە هاوكێشەكەدا.

پێدەچێت عەلی لە رێگەی ئامادەسازییەكی گشتیەوە وەاڵمی ئەوەی دابێتەوە كە 

بە دیدی خۆی وەكو دەستدرێژی، یان وەك گورزێكی كاریگەرتر لە پەالماردانێكی 

تێكشكێنەر لێكدراوەتەوە، چونكە ترۆپكی شەرعیەتی دەسەاڵتەكەی كردە ئامانج، 

ئەو شەرعیەتەی كە تا ئێستاكە لەسەری ناكۆكی هەیە، بەاڵم هەرگیز بەو جۆرە 

بەهێزە رەتنەكرابۆوە. سەرچاوەكان بە حەماسەوە هەرچیيەك لەو بارەیەوە بڵێن 

تاكو بۆمانی نیشانبدەن، كە عەلی بە شێوەیەكی تراژیدی بەجێهێڵراوە و لە بیابان 

هاواریكردووە، بەاڵم راستیەكەی دوژمنایەتی موعاویە، كۆفەییەكانی لە بێئاگاییان 

بەخەبەر هێنا. لەبەر ئەوەی جۆرێك تێكشكان، یان سستی لەالیەن كوفەییەكانەوە 

نوێی  عەلی  كە  بێت،  خانەدانەكانەوە  بژاردەی  لەالیەن  نەدەبوو  بەاڵم  هەبوو، 

كردەوە، بەڵكو لە دەروونی كۆمەڵێكی هەڵوەشاوەوە بوو. لە ئەنجامی شۆكی شەڕی 

گوشارەكانی  و  نێوخۆییەكان  دابەشبوونە  شەڕەكان،  وەستانی  درامای  )صفین(، 

سەرۆكە هەڵوێست ناوچونیەكەكان، ئیرت ریزی جەماوەری شەڕكەر هەڵوەشایەوە. 

بونیاتنانەوەی  دووبارە  ئەنجامی  لە  قووڵرت  جۆرێكی  بە  بە  كە  جەماوەرەی  ئەو 

هەمان دەسەاڵتدا، مەیلی بەالی نێگەتیڤبووندا هەبوو، چونكە ئەمیری باوەڕداران 

بۆ خۆی لە كوفە ئامادە بوو، هەرچەندە ئامادەبوونی چوارچێوە خێڵەكییەكانی 
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هەڵدەوەشاند.  ئەنرتۆپۆلۆژی  یان  سیاسی  قەوارەیەكی  وەك  خێڵی  و  دەلەرزاند 

لە  شێوەیەك  بە  كە  كەمكردەوە  خانەدانانەی  ئەو  پایەی  پلەو  لە  كۆتاییشدا  لە 

شێوەكان گۆڕان بۆ كاربەدەست و فەرمانبەر و لەناو دەوڵەتێكدا ئاوێتە بوون كە 

نێوان  لە  راستەوخۆ  بەرەنگاربوونەوەیەكی  شێوەیە  بەو  ببوو.  ئامادە  توندی  بە 

عەلی و خەڵكی كوفەدا هەبوو، لە سەرووی خانەدانەكان و ئەو كوفەییانەوە كە 

چیرت نەیاندەتوانی كێشەی عەلی لەگەڵ ئەركی جیهادا بگونجێنن. 

ئەوەی  بۆ  جۆشبدەن  هاواڵتیانیان  ورەی  نەیاندەتوانی  چیرت  خانەدانەكانیش 

نوێی  نەوەیەكی  لێبڕاوانە  هەوڵدانێكی  بە  عەلی  بەاڵم  بێت.  باش  ئیرادەیان 

دەسەاڵتەكەیەوە  و  خۆی  و  خودی  بە  كە  كرد،  ئامادە  سازو  خانەدانەكان  لە 

پەیوەست بوون، وەك: مالكی كوڕی كەعب )لە هەمەدان(، مەعقەل كوڕی قەیس 

عەبدولڕەحامنی  فزارە(،  )لە  نوجبە  كوڕی  ئەملوسەیەب  تەمیم(،  )لە  ئەلڕیاحی 

كوڕی شورەیح )لە هەمەدان(، حوجری كوڕی عودەی )لە كندە(، سلێامنی كوڕی 

كاتێك  نییە  حەق  لەسەر  لەوەدا  شیعە  الیەنگری  كەلتوری  خوزاعە(.  )لە  رصد 

خانەدانەكانەوە،  لەالیەن  پیالنگێڕیی  ئەستۆی  دەخاتە  عەلی  »شكستەكانی« 

لەپێش هەمووشیانەوە لەالیەن )االشعث(وە، یان هەندێكجار دەیخەنە ئەستۆی 

بەرتیلخۆری ئەو خانەدانانەی كە یەكسانی و دادپەروەری و راوەستاوی سەرەكی 

عەلی نەیتوانی تێرو رازییان بكات. 

ساڵی 40ی كۆچی، )االشعث( هیچ رۆڵێكی لە كوفە نەدەگێڕا، چونكە دەسەاڵتی 

كارێزمایی عەلی لە هەر كاتێكی رابردوو بەهێزتر بوو، چینی تازەی خانەدانەكان 

روخانی  وەك  پێویستە  هەبوو  دووجەمسەر  هەڵكشانێكی  گرێدرابوون.  پێوەی 

لە دوای  لێكبدرێتەوە  رادیكاڵییەكان  قورئانخوێنە  ئایدۆلۆژیی  كاریگەری  و  پێگە 

)االشعث(،  وەك  گەورەكانی  جەنگاوەرە  كەسە  لەناوچوونی  و  نەهرەوان  شەڕی 

دەرەوەی  لە  حوزەیفە.  ئەبی  كوڕی  محەمەدی  ئەبوبەكر،  كوڕی  محەمەدی 

كە  ئەوانەی  عەلی،  الیەنگرانی  نزیكی  زۆر  ناوەندی  كرۆكی  كوفەش،  روانگەی 
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بوون  خۆی  بنەماڵەكەی  ئەندامانی  لە  وەردەگرت،  پلەیان  و  پۆست  بەرزترین 

بوون: عەبدوڵاڵی كوڕی  پشتیوانان  بە  یان سەر  لقە عەباسیەكەی،  تایبەتیش  بە 

ناوی  بە  تری  براكەی  یەمەن(،  )والی  برای  عوبەیدوڵاڵی  بەرسە(،  )والی  عەباس 

)قضم( سەرۆكی مەككە، سەهل كوڕی حونەیف )لە پشتیوانان و والی پێشووی 

مەدینە بوو(. بەاڵم ئەم بازنەیە دەستی بە الوازبوون كرد. 

لە ساڵی 40ی كۆچیدا، عەبدوڵاڵی كوڕی عەباس پۆستەكەی لە بەرسە جێهێشت 

ناڕەزایەتی  و  ئەوەش هەڵچوون  برد،  خۆیدا  لەگەڵ  املال(ی  )بیت  لە  بەشێك  و 

خێڵەكانی لێكەوتەوە. هەر لە ساڵی 40ی كۆچیدا بوو عەبەیدوڵاڵ بە شێوەیەكی 

كاتێكدا خەڵكی شاری  لە  )بورس( هەاڵت،  پەالماری  لەبەردەم  جێی شەرمەزاری 

مەدینە بۆالی موعاویە كۆچیان دەكرد. هەر لێرەدا، واتا لەناو ئەو بازنە حیجازیەدا 

تازە  وەالئێكی  و  هاوسۆزی  چەند  كۆنەكاندا،  دەموچاوە  نەمانی  لەبەردەم  و 

بەهۆی  كاتێك  عوبێد  كوڕی  زیادی  دەركەوتنی  شایستەی  حاڵەتی  سەریهەڵدا. 

دوركەوتنەوەی لە پۆستەكەی جێگەی ئینب عەباسی گرتەوە، هەروەها دەركەوتنی 

پەیدابوونی  لەوەش  قدامە(، جگە  )جاریەی كوڕی  و  ئەلدئولی(  ئەسوەد  )ئەبی 

هێزو كەسێتی قەیس كوڕی سەعدی كوڕی عوبادە بە تایبەتی، كە لە كۆتاییەكانی 

باوەڕداران  ئەمیری  خەڵكەدا  هەموو  ئەو  لەگەڵ  دەركەوتەوە.  عەلی  خەالفەتی 

ئامادە  سازو  یەكەم  پلەی  بە  كوفە  و  عێراق  لە  پیاوەكان  دووب��ارە  بوو  بەنیاز 

بكاتەوە، ئەوەش لە پێناو ئەنجامدانی هێرشێكی بەرباڵو بۆسەر موعاویە و خەڵكی 

شام. النیكەم لە ژیانی عەلیدا بنەماكانی پرۆژەیەكی لەو شێوەیە داڕێژران، واتا 

درووستكردنی هێزێكی پەالماردەری نوێ ، كە بژاردەیەكی جەنگاوەری دڵسۆز و 

دامەزراو سەركردایەتی دەكات. 

و  لێوە كردووە  باسیان  كە سەرچاوەكان  الخمیس(ە  لەو هێزە )رشطة  مەبەست 

مانای )بژاردەی سوپا( دەگەیەنێت، كە لە هێزەكەی قەیس كوڕی سەعد پێكهات و 

لەدوای خۆیەوە ئەو )40( هەزار سەربازە كوفیەی تر سازو ئامادەبوون. لێرەدا ئەو 
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دەستدرێژییە فەوتێنەرە رویدا كە عەلی بە ژیانی باجەكەی دا، نەك لە بارودۆخی 

روخان و شكست، بەڵكو لە بارودۆخێكی بارگاوی بە جۆشدانی وزە و گردبوونەوە 

و وریاییدا بوو، ئەوەش لە دوای هەوڵدانێكی زۆر و دوورو درێژ بۆ بونیاتنانەوە 

بەشێك  نوێیەكەی الیەنگرانی و  بازنە  و  لەگەڵ سوربوونی راستەقینەی عەلی  و 

هێرش.  دەستپێكردنەوەی  سەرلەنوێ   بۆ  ئامادەبوون  كە  كوفە  جەنگاوەرانی  لە 

لەڕووی  كە  بكەین  تێبینی  ئەوەی  بۆ  بكرێت،  خاڵە  ئەم  لەسەر  پێداگری  گرنگە 

مێژووییەوە هەڵەیە بوترێت یان بیر لەوە بكرێتەوە كە تیرۆركردنی عەلی كۆتایی 

دەسەاڵتێكی هەڵوەشاوە بوو، ئەو كۆتاییەش دەرئەنجامێكی مەنتیقی بوو، بگرە 

بە قووڵی چاوەڕوانكراو و پێشبینیكراو بوو. 

كەلتوری شیعی ئەوەی بەرجەستە كردووە كە عەلی حەزی بە مردنی خۆیكردووە، 

ئوممەتە  ئەم  بەسەر  دژوارەی  دۆخە  ئەو  بەرامبەر  لە  بوو  بەداخ  زۆر  چونكە 

دابەشبووە داماوەدا هاتبوو، لە كاتێكدا ئوممەت رازینەبوو دانی خێر بە كەسی 

باشرتدا بنێت. بەاڵم ماندوێتی و خەم و پەژارە و بێزاری خەڵك، ئەمانە هەمووی 

رێگەی  لە  ئەوەش  عەلیدا،  كەسێتی  بونیاتنانەوەی  لە  بەشداربوون  تر  جارێكی 

جۆرە  ئەو  راستیدا  لە  بوو.  بەرجەستە  درووستكراوەوە  یان  راستەقینە  ئازارێكی 

مردنە هەرگیز پێشبینیكراو نەبوو، ئەگەر بێتو لە گۆشەی ملمالنێی نێوان عەلی 

هیچ  ناڕاستەوخۆ  نە  و  راستەوخۆ  بە  نە  موعاویە  بڕوانین.  لێی  موعاویەوە  و 

پەیوەندییەكی بەو بابەتەوە نەبووە، بەڵكو پێشبینیشی نەكردووە، چونكە هێشتا 

لە بەدیهێنانی ئامانجەكەی زۆر دوور بوو: لێرەوە موعاویە خۆی بە خەلیفە ناساند 

و  روون  ئەو  ئەگەر  عەلی.  بەرەنگاربوونەوەی  دووبارە  بۆ  نیشاندا  ئامادەیی  و 

راستبێت كە مردنی عەلی هەڵگیرسێنەری فیتنەكە بووە، بەاڵم ئەوە دەرئەنجامی 

میكانیزمی  كە  بوو،  بەرەكەی  ناو  نێوخۆییەكانی  ناكۆكیە  و  كێشمەكێش  كۆتایی 

جەهەننەمی ئایدۆلۆژیای فیتنە بەرجەستەی كرد، لەبەر ئەوەی كە گوزرەكە لە 

خەواریجەكانەوە ئاراستە كرا، بەاڵم بابەتەكە بە رواڵەت پەیوەندی بە تیرۆركردنی 
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تاكەكەسی هەبوو، كە پێشبینیكراو نەبوو سەرەڕای ئەوەی پێامن راگەیەنراوە كە 

چەندین هۆشداری و ئاگاداركردنەوە لە الیەنگران و دەوروبەرەكەیەوە ئاراستەی 

نەهرەوان  ژیانی.  لەسەر  دەرەكی  مەترسی  هەبوونی  بە  سەبارەت  كراوە  عەلی 

خەواریجەكانی هەڵوەشاند و تا ئاستێكی زۆر پەرتەوازەی كردن، بەو شێوەیەش 

بەرەو  ئەوانیش  لێامیەوە  سنوردارییان  و  بچوك  باندێكی  و  تاقم  چەند  تەنها 

گوندەكان هەاڵتن. 

هەرچەندە لە كوفە هەندێك لە الیەنگرانی خەواریج هەبوون، بەاڵم لەو باوەڕەدا 

نەبوو ئەركیان بریتی دەبێت لە دژایەتیكردنی عەلی و دەستدرێژیكردنە سەر ژیانی. 

ومتان ئەوانە لەگەڵ خەڵكانی ئاساییدا دەژییان و بەخشینی خۆیان وەردەگرت، 

كەوتبوونە  خێڵەكانیانەوە  و  عەشیرەت  و  بنەماڵەكانیان  رێگەی  لە  پێیەش  بەو 

ژێر فشارێكی توندەوە، فشاری رێزگرتنی روانگەی كوفی كە بە دەوری عەلیەوە 

بوو، بەڵكو هێشتا دەستبەردار نەببوون لە دەستپێكردنەوەی شەڕی هاوبەش لە 

یان  ژێراوژێر  نەبوو  ئەوە  خەواریج  ئەخالقی  هەروەها  شام.  ئاژاوەگێڕانی  دژی 

بە پیالنێڕی خەڵك بكوژن، بەڵكو راستەوخۆ رووبەڕووی نەیارەكانیان دەبوونەوە، 

لەسێدارەدانیان  و  كوشنت  حوكمەكانی  منایشانەدا  ئەو  بوونی  حاڵەتی  لە  یان 

بارودۆخی ساڵی 40ی  و  رواڵەت، كەش  بە  دەكرد.  بەسەر كەسەكاندا جێبەجێ  

نە  ناوخۆیی،  ناسەقامگیری  و  شڵەژان  تازەكردنەوەی  بۆ  نە  نەبوو،  هات  كۆچی 

بۆ زیندووكردنەوەی دژایەتیكردنی كەسێتی عەلی. بەپێی تێڕوانینێكی سەرەتایی 

پێدەچێت تیرۆركردنی عەلی كارێكی تەواو فەردی بووبێت، بێگومان پەیوەندی 

شەهیدانی  تۆڵەسەندنەوەی  و  نەهرەوان  راب��ردوو،  روداوەك��ان��ی  بە  هەبوو 

بە  بزوتنەوەكە  لە  دروستبوو  رێكخراوی  سیاسی  كارێكی  وەكو  نەك  خەواریج، 

شێوەیەكی تەواوەتی یان جوزئی. خەواریجەكانی ئایندە كە بابەتەكەیان بیرچۆوە 

بەوە هەڵنەخەڵەتان و نكۆلیان كرد لە راگەیاندنی بەرپرسیارێتییان لە كوشتنەكە، 

بەڵكو بە تەنها خستیانە ئەستۆی عەبدولڕەحامنی كوڕی مەلجەم و خۆیان لێی 
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بەدوور گرت. 

سەرچاوەكان  باسدەكەن؟  بۆ  چیامن  تیرۆركردنەكە  دەرب��ارەی  سەرچاوەكان 

لە  گوایا  دەڵێن  نییە.  باوەڕپێكردن  جێگەی  كە  هۆنیوەتەوە  بۆمان  چیرۆكێكیان 

كەسدا   )3( نێوان  لە  پیالنگێڕییەك  كۆچی  39ی  ساڵی  وەرزی حەجكردنی  كاتی 

هەبووە لە دژی ئەو بارودۆخەی كە ئوممەتی هەڵوەشێرناوی ئیسالم بەهۆی )3( 

پێشەواوە پێیگەیشتووە: عەلی كوڕی ئەبو تالیب، موعاویەی كوڕی ئەبی سوفیان 

و عەمروی كوڕی ئەلعاص، هەر بۆیە ئەو )3( كەسە سوربوون لەسەر كوشتنیان 

لە  و  كەسێك  راسپاردنی  بەبێ   بوو،  كارێك  ئەمە  لێیان.  ئوممەت  رزگاركردنی  و 

پێناو بەرژەوەندی گشتیدا و لە سەرووی مەبەست و بەرژەوەندییەكان لە نیازی 

ئەو كەسانەدا گەاڵڵە بوو. دیداری دووەم لە مانگی رەجەب لە كاتی عومرەدا لە 

رۆژی  لە  پاشان  كرا.  مەرامەكانی سەرەتا  لەسەر  پێداگری  تێیدا  و  رویدا  مەككە 

17ی مانگی رەمەزانی ساڵی 40ی كۆچیدا رێككەوتن لە نێوانیاندا كرا بۆ ئەوەی 

لەناو مزگەوتەكانی كوفە و دیمەشق و  بەیانیدا  نوێژی  لە كاتی  لە بەشداربوان 

بۆ  چوو  مەلجەم  كوڕی  عەبدولڕەحامنی  بكەن.  جێبەجێ   كارەكانیان  ئەلفستات 

كوفە و لەگەڵ ناوەندە ئاساییەكەی خۆیدا، واتا خەواریجەكان پەیوەندی بەست، 

بەاڵم پرۆژەی كارەكەی بە نهێنی هێشتەوە و باسی نەكرد، ئەوەش خاڵێكی گرنگە. 

بوو،  )قطام(  ناوی  ناسی  جوانی  زۆر  ژنێكی  ماوەیەدا  لەو  عەبدولڕەحامن  بەاڵم 

زۆر شەیدای ببوو. ئەو ژنە سەر بە هۆزی )تیم الرباب( بوو لە خێڵی تەمیم، كە 

باوكی  نەهرەوان  شەڕی  لە  )قطام(یش  بوو.  تیادا  خەواریجەكانی  لە  ژمارەیەك 

تۆڵەسەندنەوە،  بۆ  هەبوو  بەهێزی  ویستێكی  بۆیە  لەدەستدابوو،  براكەی  و 

مەلجەم  كوڕی  بەاڵم  شاردبۆوە.  ناخیدا  لە  هەستەی  ئەو  بەردەومی  بە  بەاڵم 

پێناوی  لە  كە  بچێتەوە  بیر  ئامانجەی  ئەو  كە عیشق كوێری كردبوو، خەریكبوو 

جێبەجێكردنیدا هاتبوو بۆ كوفە، ئەگەر ئەو هەستە خەفەكراوەی ناخی )قطام( 

نەبوایا، ئەوەش بە رێكەوت لە دژی عەلی شكایەوە، ئەگینا بێگومان لەوانە بوو 
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كوڕی مەلجەم دەستبەرداری كارەكەی ببێت، ئەویش كوشتنی عەلی بوو. بەاڵم 

لێرەدا خۆشەویستی لەجیاتی بەرهەڵستیكردنی، بە پێچەوانەوە پاڵپشتی سیاسەت 

دەكات، چونكە )قطام( كە داوای هاوسەرگیری لێكرا، كوشتنی عەلی كوڕی ئەبو 

تالیبی كردە پێشمەرج وەك مارەیی. دواجار ئەوجۆرە جوانی و قەشەنگیە، ئەو 

عیشقە بەهێزە لەگەڵ بە ئەنجامگەیاندنی ئامانجێكی بڵندی زۆر ئەستەمدا ئاوێتە 

بوون: ئامانج خودی عەلی »خاوەن پێشینە و نزیكی و خزمایەتی لە پێغەمبەری 

لە  )قطام(دا  بەرامبەر  لە  دەتوانرێت  كوشتنی  دڕندەیی  تەنها  بە  بوو.  خودا« 

تەرازویەكدا دابرنێت، ئەو جوانیەی كە ناكرێت پێی بگەیت. 

ئامادەكراودا  لەپێشدا  پرۆژەیەكی  لەگەڵ  پێشمەرجە  ئەو  راستیەكەی  بەاڵم 

بۆ  منی  »ئەوەی  دەگوت:  خۆشەویستەكەی  بە  مەلجەم  كوڕی  بوو.  یەكانگیر 

ئەم واڵتە هێناوە، بە تەنها كوشتنی عەلیە«. دواجار مارەبڕینەكەش لەسەر ئەو 

بناغەیە )مارەبڕینی مردن( پێكهات، پێشدەچێت هاوسەرگیریەكە ئەنجامدرابێت. 

تیرۆركردنی رێكخست.  ئاشكرایە كە )قطام( كارووبارەكانی جێبەجێكرد و پالنی 

دوو هاوكاری بۆ عەبدولڕەحامنی كوڕی مەلجەم ئامادە كردو كارەكانی بە وردی 

ژەهراویكردنی  بە  هەستا  الیحۆیەوە  مەلجەمیش  كوڕی  هەروەك  رێكخست، 

شمشێرەكەی بە شێوەیەك كە عەلی بواری رزگاربوونی لە مردن نەبوو، تەنانەت 

ئەگەر برینداریش بێت. رۆژی دیاریكراو بۆ ئەنجامدانی كارەكەیان 17 یان 19ی 

مانگی رەمەزان بوو. عەلی چوو بۆ مزگەوت و بانگی خەڵكی كرد بۆ ئەنجامدانی 

نوێژی بەیانی، لە كاتێكدا مزگەوتەكە لە سەلەواتدان و چڕی نوێژخوێنان جمەی 

دەهات و بە درێژایی شەو پڕ بوو لە خەڵك. دوو بریسكە لە تاریكیدا دەركەوتن، 

بوو  هاوكارەكەی  شمشێری  كە  یەكێكیان  راكێرشان،  كە  شمشێر  دوو  بریسكەی 

برینداری نەكرد، بەاڵم ئەویرتیان شمشێری عەبدولڕەحامنی كوڕی مەلجەم بوو، 

لە  شەو  دوو  و  برینداریكرد  سەختی  بە  پێكاو  باوەڕدارانی  ئەمیری  نێوچاوانی 

دۆخی گیانەڵاڵدا بوو، بەاڵم تەواو ئاگای لە خۆی هەبوو. 
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بەاڵم  ئەنجامدا،  كاری  هەمان  دیمەشق  لە  تر  پیالنگێڕەكەی  هەمانكاتیشدا  لە 

نەیتوانی موعاویە بكوژێت، بەڵكو برینداری كرد. بەو شێوەیە موعاویە لە مردن 

رزگاری بوو، هەروەها )عەمرو كوڕی ئەلعاص(یش لە ئەلفستات چونكە نەخۆش 

بوو لە مردن رزگاری بوو، بەو هۆیەشەوە فەرماندەی پۆلیسی ویالیەتەكەی لە 

جیاتی خۆی نارد بۆ پێشنوێژی، ئەویش كوژرا. بەپێی سەرگوزشتەی )الطربي( و 

هەندێك سەرچاوەی تر كە )البالذري( لە مێژوونوسانی جدی وەك ئەبو مەخنەف 

دەیگێڕێتەوە هەرچەندە زۆریش باوەڕپێكراو نین، ئەمەیە بەسەرهاتی كوژرانی 

عەلی. هەروەك ڤيلهاوزن ئاماژەی بۆ دەكات، ئەوە بە تەواوەتی چیرۆكێكی دانراو 

و داڕێژراوە. 

كەواتا لەناو یەك چیرۆكدا دوو جۆر چیرۆك داڕێژراوە، كە پێكەوە بەسرتاونەتەوە: 

پیالنگێڕیی سێقۆڵی و چیرۆكی عیشقە تۆڵەسێنەكەی )قطام(، بەاڵم وا  چیرۆكی 

دەردەكەوێت پێكەوە وێكنایەنەوە، ئەگەرچی هەندێك خامەی شیعریی كۆن هەن 

تەواوەتی  بە  پیالنگێڕی  مەسەلەی  نورساون.  دووەمدا  چیرۆكی  بەرژەوەندی  لە 

چیرۆكێكی هەڵبەسرتاوە، چونكە هەرگیز مەنتیقی نییە كە ژنێكی عاشق، هۆكار 

بێت بۆ ئەوەی هەموو شتێكی بۆ بكرێتە قوربانی و هەوڵی ئەستەم لە پێناویدا 

بدرێت، واتا لە كۆتاییدا دڕندایەتی و مردن لە رێگەی ژنێكەوە وا پێشبینیكراوە 

وەك مارەیی داوای شتێكی زۆر گرانیكردووە، بە پیاوێك ئاشنا دەبێت كە بە تایبەتی 

ئەوە پرۆژەی بووە، بەڵكو هاتنی بۆ كوفە تەنها لەبەر ئەنجامدانی ئەو كارە بووە. 

لەبەر ئەوەی كە بنەمایەكی راستی لەو چیرۆكە مێژووییەدا بەدیدەكرێت، بۆیە 

پێدەچێت ئەوە چیرۆكی پیاوێكی خاوەن هەستی خەواریجی بووبێت لەناو خودی 

كوفە، پیاوێكی سەر بە هۆزی حەمیر لە كندە، كە دەكەوێتە داوی خۆشەویستی 

ژنێكی ناخ پڕ لە هەستی تۆڵەسەندنەوە، كە لە بەرامبەر خۆ ڕادەستكردنی بەو 

پیاوە، داوای كۆتایی پێهێنانی ژیانی خەلیفەی لێدەكات. 

وا پێدەچێت ئەو چیرۆكە هەیسەمی كوڕی عەدی بۆمانی گێڕاوەتەوە، هەروەك 
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شیكارە شیعرییەكان بۆمانی باسدەكەن. بەاڵم تەنانەت لەم فۆرمەشدا كە ڤلهاوزن 

باوەڕی پێدەكات، بەاڵم چیرۆكەكە ناپەسەندە و پێویستدەكات دوور بخرێتەوە، 

ئەوەی  لەبەر  بەڵكو  سەرنجڕاكێشەكەی،  و  رۆمانسیەتە خۆش  لەبەر  تەنها  نەك 

دەچێتەوە سەر جیهانی ئەندێشەیی بونیاترناو لەسەر كەسایەتی عەلی، بە هەمان 

ئەو ئاستەی كە دەچێتەوە سەر جیهانی قووڵی سیمبوڵگەرایی. چونكە عەلی مەزن 

ئاستی  لەسەر  كە  نەبێت  پیالنگێڕیدا  و  شەیتانی  تاریكیەكی  لە  تەنها  گەورە،  و 

نەبێت  گەورەدا  فەوتێنەری  عیشقێكی  ئەنجامی  لە  یان  كرا،  دژی  لە  ئیسالمی 

ناكرێت مبرێت. هەموو ئەوەی دەكرێت هەڵوەستەی لەسەر بكەین ئەوەیە كە 

دەستەكانی بكوژەكە چەكی تیادا بوو، لە پشت ئەوەشەوە رق و كینە و گیانی 

ئەوانی دەجواڵند؟  كێبوو  ببوون.  ئاوێتە  نەهرەوان  كوژراوانی  بۆ  تۆڵەسەندنەوە 

بێگومان ئەوانە بریتیبوون لە تاقمێكی بچوكی خەواریج لە تاریكیدا، بەاڵم لە كوفە 

لەناو قوواڵیی خێڵەكیدا خۆیان مەاڵسدابوو. 

هەروەها دەشكرێت باوەڕ بكەین بە هەبوونی پیالنگێڕییەكی داڕێژراو لە كوفە 

لەالیەن هەندێك لە خەواریجە نەنارساوەكانەوە، بەاڵم پەیوەستكرابوو بە عەلی. 

یان تەنانەت دەتوانین بڵێین پیالنگێڕییەكی فراوانرت بوونی هەبووە و تەنها عەلی 

تێركردنی خواستی تۆڵەسەندنەوە و خۆڕزگاركردن  ئامانج بە مەبەستی  كردبووە 

بە  مەبەستی  بە  خەلیفە،  لەگەڵ  هاوبەش  شەڕی  دەستپێكردنەوەی  و  لێی 

بە  وەكیەك.  فیتنە  مێژوویی  دینامیكیەتی  و  خەواریج  بزوتنەوەی  خەبەرهێنانی 

كردەوە لەگەڵ مردنی عەلیدا، بزوتنەوەی خەواریج بەوپەڕی هێزی لە سەردەمی 

لە  و  ملمالنێكەوە  ناو  چووەوە  دووبارە  و  گەڕایەوە  عەلی(دا  كوڕی  )حەسەنی 

لەبەردەم  و  دروستكردووە  گوشاری  بێئاكامدا  شەڕێكی  هەڵگیرساندنی  پێناو 

سستی )حەسەن(دا هەوڵیاندا بیكوژن، بەاڵم شكستیهێنا. لە راستیدا بیركردنەوە 

لە هەبوونی پەیوەندی لە نێوان هەردوو كارەكەدا، واتا ئەوەی عەلی و ئەوەشی 

حەسەنی كردە ئامان بێهودەیە. 



فیتنە 472

دوای  لە  بزوتنەوەی خەواریج  زیندووكردنەوەی  بابەتی  پێویستە  لە هەمانكاتدا 

بەڵكو وەكو  یاسا،  لە  عەلی هەڵبسەنگێرنێت، نەك وەك بزوتنەوەیەكی دەرچوو 

زۆر  ئەوە  راگەیاندنی  ملمالنێ .  هەڵگیرساندنەوەی  لە  جیانەكراوە  بەشێكی 

تاكەكەسییانەی  كوشتنە  ئەو  هەموو  خەواریج  بزوتنەوەی  دەوترێت  كە  ئاسانە 

رەتكردۆتەوە بە مەبەستی پاككردنەوەی لە هەموو گومانێك دەربارەی كوشتنی 

عەلی. بە بڕوای من بە دیاریكراوی بزوتنەوەی خەواریجی كوفە بوو عەلی كوڕی 

ئەبو تالیبی كردە ئامانج و لێیدا، بۆ ئەوەی تۆڵە بكاتەوە و بگەڕێتەوە بۆ شاری 

تردا  كەسێكی  لەگەڵ  شەڕەكە  مەبەستەی  بەو  بێبەشكرابوو،  لێی  كە  مەدینە 

دەستپێبكاتەوە كە دەستەكانی بە خوێنی براكانی سور نەبووبێت. سەرچاوەكان بە 

هەڵەدا نەچوون كاتێك باسی ئەو هۆشداری و لێئاگاداركردنەوانەمان بۆ دەكەن كە 

پەیوەست بە مەترسی خەواریج و هەڕەشەكان لە دژی شەخسی عەلی هەبوون. 

ئیسالم  خەلیفەی  سێیەم  عوسامن،  و  عومەر  دوای  لە  تالیب،  ئەبو  كوڕی  عەلی 

بوو بكوژرێت بە جیا لە ئەبوبەكر، كە ماوەیەكی كەم لە خەالفەت بەردەوامبوو، 

پێنەگرتایا.  یەخەی  مردن  ئەگەر  بكوژرێت  هەبوو  بۆی  ئەویش  هەرچەندە 

وەلحاڵ ئەو سەردەمە لە هۆشیاری ئیسالمیدا وەك سەردەمێكی نیمچە پیرۆز وێنا 

دەكرێت، سەردەمی چوار خەلیفەی راشیدی لەالی ئەهلی سوننە، سەردەمی دوو 

قۆناغی  و  عوسامن  سەردەمی خەالفەتی  یەكەمی  ساڵی  لەگەڵ شەش  شێخەكە 

درێژ  داوەریكردن  پرۆسەی  تاكو  خەواریجەكان  دیدی  بە  كە  عەلی،  دەسەاڵتی 

بۆوە، بە بە تەنها لە دیدگای شیعەی دوانزە ئیاممیەوە بە سەردەمی خەلیفە عەلی 

دادەنرێت. كاتێك ئوممەت بە مێژووەكەیدا دەچێتەوە، فەرمودەیەكی پێغەمبەر 

بیر دێنێتەوە كە دەڵێت: »خەالفەت )كە تەواو پێچەوانەی پاشایەتیە(، لە دوای 

منەوە سی ساڵە«. 

بە  كۆتایی  عەلی  مردنی  لەگەڵ  سوننەوە،  و  شیعە  بە  ئیسالم  هەموو  ئەمڕۆ 

درێژكراوەی  كە  پێیەی  بەو  دێنێت،  راشیدی(  )خەالفەتی  هیدایەت  سەردەمی 
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بخرێت،  پشتگوێ   ناكرێت  كە  تەواوە،  سەركردایەتی  منوونەی  و  پێغەمبەرایەتی 

چونكە جگە لە خودا و دینەكەی و فراوانكردنی موڵكدارێتی خودا و دادپەروەری 

نواندن لە بەرامبەر باوەڕداراندا، هیچ خەمێكی تری نییە. ئەوەی لێرە بەالی منەوە 

گرنگە بیركردنەوە و پێشبینیكردنە لەو ناچونیەكیە دیارەی كە هەندێك لە عەملانیە 

ئاماژەیان پێكردووە، لە نێوان میسالیەتی ئەو سەردەمەی سەرەتای  نوێگەرەكان 

و  توندوتیژی  بەرپابوونی  نێوان  و  كۆتاییهات،  عەلی  مردنی  لەگەڵ  كە  ئیسالم، 

ژیانی سیانیانی  لە چوار خەلیفە گەورەكە،  كە  بە جۆرێك  لەدەست دەرچوونی 

كردە ئامانج. 

و  خودا  پێناوی  خستیە  كاتێك  كرد،  جڵەوگیر  عەرەبی  توندوتیژی  هات  ئیسالم 

بۆ  مەبەستەكانی  و  رێكیخست  هەڵكەوتوو،  تازە  ئیمپراتۆریەتی  و  دەوڵەت 

دیاریكرد. جگە لەوەش رەهەند و واتایەكی تری پێبەخشی. لەگەڵ هاتنی ئیسالمدا، 

دوور لە گەمە نەزۆكەكانی جاهیلیەت سەردەمی شەڕی راستەقینە دەستیپێكرد، 

بەاڵم ئیمپراتۆریەتی ئیسالمی كەمرت لە ئیمپریالیزمە زۆرەكانی تر تۆوی مردن و 

لە دانیشتوانی سیڤیل دەكرد،  پارێزگاری  ئیمپراتۆریەتی ئیسالمی  كوشتنی چاند. 

گەندەڵی  و  خراپەكانی  دژی  دەبوو،  رازی  گوێڕایەڵبوونیان  بە  خوێنڕشنت  بەبێ  

سنورداركراو  رێكخراوو  هەرچەندە  ئەمەشدا  لەگەڵ  وەستایەوە،  زەوی  لەسەر 

بوو، بەاڵم توندوتیژی و وزەیەكی زۆری توندوتیژی هەبوو. خەڵك لەسەر شەڕ و 

كوشتار راهاتبوون، تاكو بكوژن و بكوژرێن. ئەو دۆخە ببووە قەدەرێكی رۆژانە. 

بەهایەكی  لە سەردەمی جاهیلیەتدا وەك  بوو، كە  بێبەها  لێرەوە مردنی مرۆڤ 

قارەمانێتی بە شكۆوە تەماشای دەكرا، ئەو بەهایەی كە لە ئەنجامی نیشاندانی 

گیانی قوربانیدان لە ئیسالمدا زیاتر چەسپا. سەدان هەزار لە پیاوانی چەكدار لە 

ویالیەتەكاندا هەبوون: 40 بۆ 50 هەزار لە كوفە، 60 هەزار لە بەرسە، 60 هەزار 

لە واڵتی شام، 30 بۆ 40 هەزار لە میرس، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا هیچ جۆرێك لە 

تیایدا  ئیسالمی  نییە، چونكە سیستمی  تۆماركراو  بێسەروبەرەیی  و  پاشاگەردانی 



فیتنە 474

بااڵدەست و خەمخۆری بوو، جگە لە هیوایان بە غەنیمەت و بوونی چاالكیەكی 

تاقەتپڕوكێنی پرۆسەی فەتح. 

سەرچاوەكان باسی كوشتنی سەركردەكان لەالیەن سەربازەكانیان و رودانی كێشەو 

ناخۆشی لە نێوان خێڵەكان یان بوونی چەتە و تااڵنچیانیان بۆ نەكردوین. تەنانەت 

بەڕێوەبراوە  سەركردەكانەوە  لەالیەن  بیروباوەڕەوە  فكرو  ناوی  بە  فیتنە  خودی 

نەبوو  پەیدا  زۆر  دوودڵیەكی  تا  شێتانە.  بێئەندازی  تەقینەوەیەكی  نەبووەتە  و 

عوسامن نەكوژرا، بەاڵم كوژرانی بووە كێشەیەكی گەورە و هۆكاری دروستبوونی 

پشتیوانی  لە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ماوەیەكی  بۆ  عوسامن  بكوژانی  ناوخۆ.  شەڕی 

ئەوانەی  باسیكردووە،  قورئان  چونكە  راگیرابوون،  نەبیرناو  ناوخۆیی  دیوارێكی 

كەسانێكی باوەڕدار بكوژن ئاگری دۆزەخ جێگەیانە. بەاڵم هەر كاتێك سنوری ئەو 

دیوارە ناوخۆییە بەزێرنا و دەركەوت كە كوشنت بەبێ  كێشە رویداوە، هەرچەندە 

لە  ئەو خوێنەی  ئەنجامی رشتنی  لە  لەسەر حەقن.  پێیانوابوو خۆیان  بكوژەكان 

قوڕقوڕاگەی عوسامن هاتەدەرەوە، شەپۆلێك خوێنی زۆر لە بەرسە هەستا: سەدان 

كەس لە بكوژانی عوسامن كوژرانەوە. پاشان لە شەڕەكانی )الجمل( و )صفین(

توندوتیژی  گرتنەبەری  لەسەر  بڕیار  گران  بە  مرۆڤ  ك��وژران.  تر  هەزارانی  دا 

دەدات، بەاڵم كاتێك ناچار دەكرێت توندوتیژی بكات تێیدا دوودڵ نابێت. ئێمە 

دەكەین،  ژیان  رێزگرتنی  لە  ئاوێتەیەكی شایستە  بۆ هەبوونی  ئاماژە  بە جۆرێك 

هەروەك  نییە،  تر  شتێكی  هەستە  ئەو  نیشاندنی  لە  جگە  كە  تۆڵەسەندن  نەك 

گەردەلولی  دامركاندنی  بۆ  رێگەیەكن  پێگەیشنت  و  حەرام  لە  دووركەوتنەوە 

هەڵگەڕاوە  بەرامبەر  لە  كە  نیشانیدا  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  عەلی  توندوتیژی. 

بۆ  بواری  و  ناچاركرا  كاتێك  بەاڵم  پشوودرێژە،  و  ئارام  كەسێكی  خەواریجەكاندا 

ترەوە  لەالیەكی  هەرچەندە  كوشت،  نەهرەوان  لە  هەموویانی  نەهێڵرایەوە، 

خەواریجەكان بە دوای شەهیدبووندا عەدواڵ بوون و دەرچوون. 

دووبارەی  تەواوەتی  بە  هەرگیز  خەلیفایەتی،  دەسەاڵتی  بە  پەیوەست  بەاڵم 
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ئەوەی كە شەریعەتی خودا فەرمانی  لەبەر  نەدەدا،  بەخۆی  ناكاتەوە و رێگەی 

شەڕەكانی  تر.  موسڵامنێكی  ژیانی  سەر  نەكاتە  دەستدرێژی  موسڵامن  كردووە 

بەرەنگاربوونەوەی هەڵگەڕاوەكان وەكو شەڕ فەوتێنەر بوو، بەاڵم گومانێكی گەورە 

لە  كوشت  هەڵگەڕاوەیەكی  چونكە  دروستبوو،  وەلید  كوڕی  خالیدی  دەربارەی 

كاتێكدا ئیسالمبوونی تازە كردەوە. مەبەستی خالیدبریتیبوو لە دەستبەسەرداگرتنی 

هاوسەری كەسە هەڵگەڕاوەكە. 

چوارچێوەی  لە  و  ئەبوبەكر  ب��ەرژەوەن��دی  دژی  لە  مەسەلەیەكە  ئەمە 

كەموكوڕییەكانیدا تۆمار كراوە، كە لە دواییدا شیعەكان زەقی دەكەنەوە. بە تەنها 

سەر  دەخەنە  گومان  شیعەكاندا،  لەگەڵ  پێغەمبەر  فەرمودەكانی  گێڕەرەوەكانی 

توندوتیژی و  پیادەكردنی  بارەی مردنی سەعد كوڕی عوبادە، چونكە  لە  عومەر 

سەردەمی  لە  ئەمە  كتومت  نەدەكرا.  قبوڵ  كاربەدەست  لە  شەخسی  ئازەرووی 

عوسامن دەگوزەرا، چونكە هەرگیز فەرمانی كوشتنی كەسی نەداوە، بەڵكو تەنها 

لە  هەر  دادەنرا.  ناپەسەند  بە  ئەوە  دەكرد،  جێبەجێ   بەسەرییاندا  سوكی  سزای 

كۆنەوە ئەو قسەیە هەیە كە دەڵێت، خەلیفەكانی سەرەتا زیاتر چەوساوە بوون 

نەبوون،  شەڕ  سەركردەكانی  لە  خەلیفەكان  كە  ئەوەیە  لەبەر  چەوسێنەر،  نەك 

بەڵكو وەكو سیمبوڵ سەرۆكی ئوممەتی ئیسالمی بوون و نەخشەی چارەنوسیان 

بۆ دیاریدەكرد. ئەوان بە راستی جڵەوی فەرماڕەوایەتیەكی رەسەنیان بەدەستەوە 

نەبوو، چونكە لەبەر ئەوەی پاشا نەبوون، هیچ نەریت و رێوڕەسمێكی رواڵەتیان 

لەگەڵ  بەاڵم  نەبوون،  پارێزراو  كردنەئامانج  و  هەڕەشە  لە  لەوەش  جگە  نەبوو، 

نوێنەرایەتی  تەنها خۆیان  بە  بوون، چونكە  لێپررساوی هەموو شتێك  ئەمانەشدا 

دین و یەكڕیزی و یەكپارچەیی ئوممەتیان دەكرد، بەوەش دەسەاڵتێكی مەعنەوی 

گەورەیان لە دەستی خۆیاندا كۆكردبۆوە، بەاڵم بونیاتی دەوڵەتێك نەبوو لەسەر 

ئاستێكی ناوەندی بەهێز پشتیوانی كارەكانیان بكات. 

بێبەها  بابەتێكی  لەسەر  خەتاب  كوڕی  عومەری  پێدەچێت  وا  كەلتور،  بەپێی 
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كوژراوە. كۆیلەیەكی موغیرەی كوڕی شوعبە كەسێكی فارس بوو، یەكێك بوو لە 

بەدیل گیراوەكانی شەڕ، چوو بۆ الی خەلیفە عومەر تاكو مافی لە گەورەكەی بۆ 

بسێنێت، بەاڵم عومەر كە بە دادپەروەری نارساوە، سكااڵكەی بە الواز بینیوە، بەو 

هۆیەشەوە پیاوەكە هەستا بە كوشتنی عومەر. خەڵك پێیانوابوو ئەوە بابەتێكی 

روداوەكە  رایگەیاند  كە  عومەر  كوڕی  عوبەیدوڵاڵی  لە  جگە  ئاساییە،  نیمچە 

پەیوەندی بە پیالنگێڕی )هورموزان(وە هەیە، كە فەرمانڕەوایەكی شكستخواردوی 

فارسەكان بوو، ببوو بە ئیسالم و لەناو مەدینە دەژیا. بۆیە بەبێ  هیچ دوودڵیەك 

هەبوو،  ناخیدا  لە  كە  تۆڵەسەندنەوە  گیانی  لە  جگە  ئەوە  كوشت.  هورموزانی 

شتێكی تر نەبوو. لەو سەردەمەدا هیچ بیرۆكەیەك بۆ لێكۆڵینەوە و لێپێچینەوە 

عوبەیدوڵاڵ  دژی  لە  گشتی  ناڕەزایەتیەكی  پاشان  نەدەهات.  كەسدا  خەیاڵی  بە 

دروستبوو، چونكە تۆمەتبارییان كرد بە كوشتنی موسڵامنێك بە ستەم و بەبێ  هیچ 

بەڵگەیەك. عەلی بە تایبەتی داوایكرد سزای )القصاص( لە دژی جێبەجێ بكرێت، 

كە شەرع سەبارەت بە روداوی لەو جۆرە سەپاندوویەتی. عوسامن وەاڵمی داواكەی 

نەدایەوە، چونكە پێیوابوو ناتوانێت بەو رازی بێت بنەماڵەكەی عومەر بەو شێوازە 

تیا بچێت، بەاڵم بڕواپێبوونی گشتی ئەوەبوو كە بابەتەكە پەیوەندی بە كوشتنی 

رەنگیدایەوە.  سەردەمەكان  درێژایی  بە  بڕواپێبوونەش  ئەم  هەیە،  تاكەكەسیەوە 

تۆڵەسەندنەوە  وەك  تاكەكەسی  هەڵچوونێكی  تەنانەت  یان  پیالنگێڕییەك  ئایا 

بە راستی دەكرێت  ئایا  ئیمپراتۆریەتی فارسی بەدوور دەزانرێت؟  بۆ روخاندنی 

بوترێت كوشتنی عومەر لەسەر شتێكی بێبەها بووە؟ 

دوورییەكی بەرفراوان هەیە لە نێوان پایەی عومەر و پاڵنەرەكانی پشت كوشتنی، 

كە بە بەردەوامی خۆی دەسەپێنێ و داوامان لێدەكات لێی بكۆڵینەوە. ئایا پاڵنەرە 

واقیعدا  لە  ئایا  پێچەوانەوە  بە  یان  شاردراونەتەوە،  وریاییەوە  بە  راستەقینەكان 

راستیەكەی زۆر سەرپێیە؟ لە سەردەم و جیهانێكدا كە چەندان شەپۆلی خوێنی 

تێدا رژاوە، ئارەزووی كوشنت دراوێكی بەبەها بوو. بۆیە لەبەر ئەوەی كە بابەتەكە 
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دەستی  قوربانی  عومەر  كە  ئەوەیە  ناوەرۆكەكەی  بەرجەستەكراوە،  گشتی  بە 

تاقمێكی ئوممەت نەبوو، تەنانەت قوربانی كاری دەستی موسڵامنێك نەبوو. بۆیە 

هەروەك  سەرەتادا،  ئیسالمی  لە  بنەڕەتی  تێكچوونێكی  لە  نییە  تەعبیر  كوشتنی 

نوێگەرە عەملانییەكان دەیانەوێت ئەمجۆرە بیرۆكەیە بسەپێنن. 

نەبوو لەالیەن  پیالنێكی داڕێژراو  لە ئەنجامی  تالیب  ئەبو  كوشتنی عەلی كوڕی 

موعاویەی دوژمنی، بەاڵم بە گشتی لەالیەن گروپێكی زۆر بچوكی خەواریجەكان، 

یان لەالیەن تاكە كەسێكی خەواریجەوە ئەنجامدرا، كە بەگوێرەی نەریتی مێژوویی 

و  خۆشەویستی  نێوان  لە  هەڵكردوو،  عیشقێكی  بە  بوو  چەكدار  كەسە  ئەو 

تۆڵەسەندنەوەی ژنێكدا. لێرەشدا درك بە جۆرێك لە بێبەهایی و گەمژەیی دەكەین، 

پیالنگێڕییەكی  ئایا  دەبینێتەوە.  خۆی  نەهرەوان  شەڕی  ئەنجامی  لە  تایبەتی  بە 

بێبەها  شتێكی  وەك  راشیدی  خەلیفەكانی  بكوژانی  مەرامی  هەبووە  بێدەنگ 

تێبپەڕێرنێت، چونكە  ناكرێت  كە  كوشتنی عوسامن  لە  بێجگە  بكات،  بەرجەستە 

ئایا  ئەوەیە  مەبەستامن  لێدەكات؟  پشتیوانی  راستەقینە  فكری  بزوتنەوەیەكی 

الوازی لە بەڕێوەبردنی دراماكەدا هەبوو؟ یان تامی ژیانی تاَ و دژوار، توندوتیژی 

شاراوەی سەردەم، رێكنەخستنی خەالفەتی سەرەتا كە لە خەڵك و گەلەوە نزیكبوو، 

وایانكردووە كاربەدەستانی دەسەاڵتی نوێ  چارەنوسیان ئەوە بووە تەنها بە كوشنت 

لەناو جێگەدا  ناكرێت  بەالی عەقڵیەتی عەرەبەوە، سەركردەی جەنگاوەر  مبرن؟ 

عەلی  بسپێرێت.  گیانی  شەڕدا  گۆڕەپانی  لە  دەبێت  بەڵكو  لەدەستبدات،  گیانی 

جەنگاوەرێكی ئازا و چاك بوو، بەهۆی فیتنەیەكی لەدەستدەرچوو بە زەبری تیژی 

شمشێر گیانی سپارد، لە كاتێكدا هیوالێبڕاوانە هەوڵیدەدا كۆنرتۆڵی بكات. 
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پێگەی عەلی لە مێژوو، میتامێژوودا
عەلی سێ  رووی هەیە: عەلی بیروباوەڕ، عەلی ئەفسانە، عەلی مێژوو. هەرسێكیان 

ویژدانی  لە  رەنگدانەوەن  مردنی،  دوای  لە  مێژوون  گەشەكردنی  بەرهەمی 

ئیسالمیدا، لەگەڵ خودی فیتنەدا بوونەتە مەرجەع و بناغە. ئەگەر عەلی بەشداری 

لە  گەورەی  دوای خۆیەوە جوواڵنێكی  لە  و  نەكردبایا  ملمالنێی سیاسی  جیهانی 

ئیسالمدا بەرپا نەكردایا، چارەنوسێكی نادیاری دەبوو. لە الیەكی تریشەوە ئەو بە 

تەنها خۆی رێڕەوی مێژووی ئایندەی نەبڕی، بەڵكو بە درێژایی سەدەیەك پۆلێك لە 

شەهیدەكانی قۆناغی سەرەتای شیعەگەرایی لەگەڵ بوو، لەپێش هەمووشیانەوە 

شەهیدی كەربەال )حەسەن(ی كوڕی كە رێڕەوی هاوسۆزی شیعی دەستپێدەكات. 

ئەوانەی تریش وەك: حجری كوڕی عودەی، تۆبەكاران، ئەملوختار. لەو كاتەدا كە 

دەنرا،  بونیات  ئومەوییەكانیەوە  نەیارە  لەالیەن  )واقیعی(  ریالیزمی  مێژوویەكی 

كە زۆر سوربوون لەسەر سڕینەوەی باس و خواسی عەلی، مێژوویەكی پێچەوانە 

لەسەر ئاستی روحی لە پەراوێزدا بونیات دەنرا. 

هەر  چڕبۆوە،  كوڕەكەی  شەهیدكردنی  و  عەلی  یادەوەری  لەسەر  مێژووە  ئەو 

ناوی  بە  شیعی  بانگەوازی  ساڵ،   )80( دوای  سەركەوت.  دواجار  مێژووەش  ئەو 

تری  لقێكی  بەاڵم  ئیسالم،  ئوممەتی  پێشەوایەتیكردنی  لە  ئالوبەیت  مافەكانی 

هاشمییەكان، سەر بە بنەماڵەی ئەلعەباس و ئینب ئەلعەباس دەسەاڵتیان خستە 

ئەو  درووستكردنی  و  رێكخسنت  لەپشت  ئەوان  چونكە  خۆیانەوە،  ركێفی  ژێر 

بزوتنەوەیە بوون. بنەماڵەی عەلی لە رێگەی )حسێن( و رۆڵە ستەملێكراوەكانیەوە 

لە كەربەال، دەستبەرداری دونیا بوون، ئەوەش كۆڵێك بەرچاوڕوونی پێبەخشین. 

دەربارەی  بیروباوەڕەكەی  و  دینی  شیعەگەرایی  لەسەرخۆی  بونیاتنانی  لێرەوە 

بنەماڵەكەی  و  عەلی  بە  بەخرشاو  مەعسومیەتی  و  روحی  پێشەوایەتیكردنی 

دووبارە  دابڕان:  لێی  سەرەكی  هۆكاری  دوو  لەبەر  عەباسییەكان  دەستیپێكرد. 
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كە  شاراوەكان  دیوە  رەتكردنەوەی  لەگەڵ  بنەڕەت،  راب��ردووی  خوێندنەوەی 

زیان بە كۆدەنگی ئیسالمی دەگەیەنێت. عەباسییەكان لە شیعەگەرایی توندڕەو 

لە  كە  بەست  ریزییان  سوننەگەراییەكەوە  لەپشت  بەاڵم  گرت،  سەرچاوەكان 

قۆناغی دروستبووندا بوو، بەڵكو بەشدارییان لە درێژبوونەوەیەكی مێژووییدا كرد 

كە بەشی هەرە گەورەی میراتی رابردووی لەخۆی گرتبوو. 

ئەوان لە بەرامبەر رەتكەرەوەكاندا دانپێدانانیان بە خەلیفەكانی سەرەتا هەڵبژارد، 

بە تایبەتی ئەبوبەكر و عومەر، هەروەها چەكی پێشەوایەتیكردنی روحی تایبەت 

بە ئامۆزاكانیان رەتكردەوە، چونكە شەرعیەتی ئەوانی لەناو دەبرد. بەاڵم شتێكی 

سەدەیەك  درێژایی  بە  عەلی  وێنای  لێبگەڕێن  عەباسییەكان  كە  بوو  ئاساییی 

مافەكانی و كەسێتی خۆی بەدەست بێنێتەوە، بەڵكو هانیاندا بەدەستی بێنێتەوە، 

و  كۆمەڵگە  دەسەاڵتیان.  ئایدیۆلۆژییەكانی  پایە  بنەماو  لە  بوو  یەكێك  چونكە 

بە  گەشانەوەیان  و  فراوانبوون  عەباسییەكاندا  سەردەمی  لە  ئیمپراتۆرییەت 

خۆیانەوە بینی بە ئاراستەی تۆكمەیی و یەكبوون. 

سەردەمی  لە  ئومەوییەكان  دوایئەوەی  بوو  پەیدا  زانست  رێڕەویش  هەمان  بە 

دەسەاڵتیاندا بە توندی خەفەیان كرد، چونكە شەرعییەتیان زۆر فشەڵ بوو بەهۆی 

ئەوەی كە كارییان بە میتامێژووی پێغەمبەرایەتی و فەزیلەتە دینییەكان نەدەكرد. 

كۆچی/757ی  140ی  ساڵی  لە  و  تەقیەوە  دۆخەكە  عەباسییەكان  هاتنی  لەگەڵ 

مێژوو:  بە  گرێدراو  توند  مەعریفەی  دوای  بە  عەوداڵبوون  ب��ەدواوە  زایینی 

كۆكردنەوەی  )حەدیس(یان  پێغەمبەرێتی  میتامێژووی  و  )السیرة(  بەسەرهات 

فەرمودەكانی پێغەمبەر، بەو شێوەیەش ژمارەی خوێندنگاكانی فیقه و مێژوو زۆر 

بوون. لەم چوارچێوەیەدا وێنای عەلی لە دوڕێیانی جۆرەها مەعریفە و زانستی 

و  و شیعەدا  نێوان سوننە  گەورەكەی  دابڕانە  ناوجەرگەی  لە  گرێدراودا،  پێكەوە 

لەناو رەوتەكانی عوسامنیزم و موعتەزیلەدا ئەو پلەو پێگەیەی گرت، لەبەر ئەوەی 

ئەستەم بوو وێنەی واقیعی و راستەقینەی عەلی لەناو روانگەی مێژوویی تایبەت 



فیتنە 480

بەخۆیدا گەشە بكات. ئەو لەناو مێژوویەكی بەرفراواندا دەستی بە ژیان كردووە 

خورافەتە  ئەو  و  ئیسالم  هەموو  لەناو  تەنانەت  بۆتەوە،  درێژ  ئەمڕۆمان  تاكو 

جەماوەرییەشدا كە دروستی كرد، ئەو چاكرتین قارەمانە. لێرە و لەوێ ، ئەم پرۆسە 

مێژووییە داهاتووە لەناو پانتایی سیاسەتدا هەڵیكێشا، بۆ ئەوەی بیكاتە یەكێك لە 

گەورە پێشەواكانی ئایینی ئیسالم: دژە سیاسی، مرۆڤی بەرجەستەبوو لە پیرۆزی 

و بەردەوامێتی ئایین. 

كێشا،  درێژەیان  نەوە  چەندین  بۆ  كە  دروستبوون،  زۆر  گفتوگۆى  مشتومڕو 

مقۆمقۆیەكیان جێهێشتووە هێشتا لەالی ئینب ئەبی ئەلحەدید و ئینب كوسەیر بە 

شارستانیەتی  كە  مەغۆلەكان  هێرشی  دوای  لە  تایبەتی  بە  ماوەتەوە،  زیندوویی 

ئیسالمی لە ناوەندەكەی خۆیدا لەناوبرد، ئەو كاتەی كە چەمكی ئایینی و مێژوویی 

شتێك  هەر  پێش  و  سەرەتا  پۆشی.  بەهێزییان  چڕو  زۆر  فكری  دەموچاویچكی 

قۆناغە  ئەو  پێغەمبەرێتیدا،  میتامێژووی  لەناو  عەلی  پایەی  پێگەو  بە  سەبارەت 

لە  و  گرێ  بووەتە  واتاكان  و  لێكدانەوە  هەموو  بۆ  تایبەتی  بە   ، كە  یەزدانیەی 

ئەنجامی پیرۆزكردنی بەردەوامی وێنەی پێغەمبەر و فەرمودەكانی، گەورە و قەبەتر 

كراوە. ئەوە بوارێكی هاوبەشی لە نێوان ئەهلی سوننە و شیعەدا دروستكردووە، 

بوارە  لەو  پێگەیە چییە كە عەلی  ئەو  ئایا  بوارێكی دیاردەیی و مێژوویی. بەاڵم 

میتامێژووییەدا بەدەستی هێناوە، كە بە شێوەیەكی رەها پێش هەموو قۆناغێكی 

ئەو  ئەگەر  ئاساییە  وەستاوە؟  لەسەری  مافەكان  و  چاكە  هەموو  و  كەوتووە  تر 

ئەشكالیەتە خراوەتە روو، لەبەر ئەوەیە كە ئاراستە و چڕییەكی تەواوی مێژووی 

ئەو  و  عەباسییەكان  شۆڕشی  ئومەوییەكان،  فیتنە،  وەك:  هەبووە،  راستەقینە 

هەموو پێگەیشتنە ئایینی و فكری و سەرزارەكیەی هەبووە. لێرەدا قەبەیی ماددی 

لەبەردەم  بچوكە  زۆر  ئاستێكی  تاكو  گەورەیە،  شەڕە  ئەو  )صفین(  نییە.  گرنگی 

مبانەوێت  ئەگەر  خودا.  پێغەمبەری  سەردەمی  دیمەنەكانی  لە  دیمەن  كەمرتین 

جەنگییەكانی،  خەسڵەتە  بارەی  لە  تەنها  بكەین،  عەلی  قارەمانێتی  لەسەر  قسە 
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بە  ئەفسانە  تر.  جێگەیەكی  لە هەر  نەك  بگەڕێین،  بەدوایدا  لێرە  پێویستە  ئەوا 

تەواوەتی لەمە تێدەگات كاتێك عەلی وەك قارەمانێكی جەربەزە و تێكشكێنەری 

بێباوەڕان وێنا دەكات، نەك وەك جەربەزە و تێكشكێنەری جەماوەری سامناكی 

جەنگیی بەلێشاوی شام. 

میتامێژووی  بۆ  خوێندنەوەی  سێ   نێوان  لە  بەراوردكاریەك  هەوڵبدەین  ئەگەر 

شیعی،  خوێندنەوەی  سوننی،  خوێندنەوەی  وات��ا:  بكەین،  پێغەمبەرایەتی 

خوێندنەوەی عوسامنیزم، دەبینین كە لە حاڵەتی یەكەمدا جۆرێك لێهەڵبژاردن لە 

بەرامبەر ئەسحابەكان هەیە، بەاڵم لە حاڵەتی دووەمدا قەبەكردنێكی بێئەندازی 

رۆڵی عەلی بەدیدەكرێت، لە دوایین حاڵەتیش )حاڵەتی عوسامنیزم(، بەراوردێك 

نەك لە نێوان عوسامن و عەلی، بەڵكو لە نێوان ئەبوبەكر و عەلی بەدیدەكرێت 

بە ئامانجی سەملاندنی ئەوەی كە رێزو چاكەی ئەبوبەكر لە عەلی زیاتر بووە. لە 

دیدگای بەسەرهاتی شیعەدا، عەلی یەكەم كەس بووە باوەڕی بە ئیسالم هێناوە 

ئەوەش  گەیشتووە،  ژیری  و  پێگەیشنت  بە  زیاتردا  یان  ساڵی   )10( تەمەنی  لە  و 

وایكردووە ئیسالمبوونی ببێتە كارێكی عاقڵمەندانە. بەاڵم لە دیدگای بەسەرهاتی 

سوننەدا، پێدەچێت عەلی وەك یەكەمین مێرمنداڵ بووە بە ئیسالم و لەو كاتەدا 

تەمەنی لە نێوان 9 تا 10 سااڵن بووە، )ئەبوبەكر(یش وەك یەكەمین پیاو ئیسالم 

بووە. بە هەرحاڵ، ئاشكرایە عەلی لە قۆناغی مەككیدا بەهۆی بچوكە تەمەنیەوە 

رۆڵێكی سادەی گێڕاوە، بەاڵم لە قۆناغی مەدینەدا، واتا قۆناغی بونیاتنانی ئوممەت 

بەوەدا  دان  هەمووان  گێڕاوە.  گەورەی  رۆڵێكی  شەڕیش،  قۆناغی  و  دەوڵەت  و 

دەنێن كە عەلی جەنگاوەرێكی ئازا و چاونەترس بوو، بەاڵم لەپاڵ بوونی چەند 

جیاوازییەكی گرنگ لە حوكمەكاندا. عەلی لە دیدی شیعەكاندا، قارەمانێكی بێ  

ركابەر و پیاوی شانازییەكان و هەڵوێستە قورسەكان بووە، بەاڵم دیدگای سوننی 

بۆ منوونە  قاڵبێكی زۆر بچوكرتدا قەتیس دەكات.  لە  رۆڵ و شانازییەكانی عەلی 

سەرگوزشتەی شیعی دەڵێت: لە شەڕی بەدر، لە كۆی )70( بێباوەڕ )45( كەسیان 
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پێغەمبەری  بەیداخی  عەلی  )ئوحود(یش  شەڕی  لە  كوژراون،  عەلی  دەستی  بە 

هەڵگرتووە و لە ریزی ئەو چەند كەسە كەمەدا بووە كە لە كاتی بوونی هەڕەشە 

لەسەر ژیانی پەرژینیان بە دەوری پێغەمبەردا كردووە، بۆ ئەوەی بە گیانی خۆیان 

بەرگری لێبكەن. 

كە  نەبووە  كەمەدا  ژمارە  ئەو  لەگەڵ  دەڵێت: عەلی  بەاڵم سەرگوزشتەی سوننی 

پەرژینیان بە دەوری پێغەمبەردا كردووە، بەڵكو ئەبوبەكر و عومەر و تەڵحە و 

زوبێر و حارسی كوڕی ئەلصمە بوون. بەگوێرەی سەرگوزشتەی سوننی، روداوی 

تەنها  دوای  لە  موسڵامنەكان  بە  جولەكە  )بەنولنەزیر(ی  هۆزی  تەسلیمبوونی 

دوو هەفتە بەسەر گەمارۆدانیان، بەبێ  شەڕ كۆتایی پێهاتووە. لە بەرامبەریشدا 

وەسفكردووە،  سەربازی  هەڵمەتێكی  وەكو  روداوەی  ئەو  شیعی  سەرگوزشتەی 

كە تێیدا عەلی جارێكی تریش رۆڵی یەكالكەرەوەی بینیوە. هەروەها لە روداوی 

موسڵامنەكاندا  بەرژەوەندی  لە  دۆخەكەی  كە  بووە  عەلی  خەندەق،  شەڕی 

شكاندۆتەوە، نەك هەوڵدانە دیپلۆماسییەكانی پێغەمبەر. با كەمێك لە روداوەكانی 

تری بەسەرهاتی پێغەمبەرایەتی دەربچین، دەبینین شیعەكان بە شێوەیەكی زۆر 

عەلی.  بە  دەدەن  یەكەم  رۆڵی  فەتحكردنی خەیبەر، هەر  دەگەینە  تا  رێكخراو، 

لە دیدی شیعەكاندا ئەو پرۆسەیە تەنها كاری عەلی بووە، دوایئەوەی ئەبوبەكر 

ببوو،  پەیدا  چاوەكانیدا  لە  ئازارێك  عەلی  كاتێك  سەملێرناوە.  الوازییان  عومەر  و 

بانگی كرد و تفی كردە چاوەكانی و چاكبۆوە و راشيسپارد هێرشەكە  پێغەمبەر 

جولەكەكانی  قایمكراوی  قەاڵیەكی  دەرگای  عەلی  شەڕەدا  لەو  ئەنجامبدات. 

دەرهێنا و لەسەر خەندەقەكە كردی بە پرد. پاشان موسڵامنەكان چوونە ناو قەاڵكە 

و دەستیان بەسەر شوێنەكەدا گرت. بەو شێوەیە عەلی هێزی بێئەندازی جەستەی 

دەردەخات، كە بە پشتیوانی خودا بەرجەستە بووە، بەاڵم سەرگوزشتەی سوننی 

بەسەرهاتێكی لەو شێوەیە رەتدەكاتەوە و لە قەبارەی شكستی ئەبوبەكر و عومەر 

لەوەش  كەمدەكاتەوە.  عەلیش  تواناكانی  قەبارەی  لە  هەروەها  كەمدەكاتەوە، 
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زیاتر مێرگی خەیبەر ژمارەیەك قەاڵی تیادا بوو، هەندێكیان خۆیان بەدەستەوەدا، 

هەندێكی تریشیان بە پاڵپشتی كاری سەرتاسەری و دەستەجەمعیانەی سەرجەم 

موسڵامنان دەستیان بەسەردا گیرا. 

ئێستا گەیشتمە )3( روداوی سەرەكی: غەزای تەبوك، بابەتی دابەزینی سورەتی 

)برا وە( بەهۆی عەلیەوە، لە هەموو ئەمانەش گرنگرت روداوی )غەدیر خوم(ە. لە 

ساڵی 9ی كۆچیدا، پێغەمبەر )د.خ( خۆی سەركردایەتی شەڕی بەرپەرچدانەوەی 

مەدینە  لە  خۆی  جێنشینی  وەك  عەلی  بوو،  تەبوك  ئامانجی  و  كرد  رۆمەكانی 

جێهێشت، بۆ ئەوەی لە كاتی جێهێشتنی مەدینەدا ئاگای لە كاروبارەكانی بێت. 

عەلی  گوایا  درووستكرد  ژاوەژاوێكیان  پێغەمبەر  دوژمنانی  دووڕوەك��ان،  بەاڵم 

بەهۆی الوازی و كەم ئەزمونییەوە لە مەدینە جێهێڵراوە، پاشان عەلی دەگاتەوە 

و  »ژنان  لەناو  بە جێهێشتنی  بكات سەبارەت  لەالی  ئەوەی سكااڵ  بۆ  پێغەمبەر 

مندااڵن«دا. پێغەمبەر وەاڵمی دایەوە و پێیوت: »ئایا رازی نیت پایەت لەالی من 

وەك پایەی هارون بێت بەالی موساوە؟«. عەلی بە دڵێكی دڵنیاوە گەڕایەوە بۆ 

فەرمودەیەی  ئەم  لەسەر  وەكیەك  جیاوازی  بەبێ   سوننە  و  شیعە  شوێنی خۆی. 

وای  روداوەك��ەدا  هەموو  كۆی  لە  شیعەكان  كە  لەوەی  جگە  كۆكن،  پێغەمبەر 

دەبینن پێغەمبەر رایگەیاندووە كە عەلی دەبێتە جێنشینی، بەاڵم ئەهلی سوننە 

بە  بەرامبەر  محەمەد  پێغەمبەر  متامنەپێكردنی  و  سۆز  بەڵگەیەكی  وەك  تەنها 

زاواكەی و ئامۆزاكەی و برای لە ئیسالمدا لێكی دەدەنەوە. 

هەروەها لە ساڵی 9ی كۆچی و لە وەرزی حەجدا، پێغەمبەر ئەبوبەكری نارد بۆ 

ئەوەی پێشنوێژی بۆ حاجیان بكات. لەو كاتەدا سورەتی )برا وە( هاتۆتە خوارەوە، 

چوونە  قەدەغەكردنی  و  بتپەرستەكان  لەگەڵ  بەڵێننامەكان  البردنی  باسی  كە 

ناوەوەیان بۆ حەرەم دەكات، بەاڵم لەجیاتی ناردنی ئەبوبەكر بۆ ئەوەی سورەتی 

تاوەكو  دانرا  پێغەمبەرەوە  لەالیەن  عەلی  بخوێنێتەوە،  خەڵكەكە  بۆ  )ب��را وە( 

نەریتە  بە  پشتیان  لەوەدا  سوننە  ئەهلی  بەاڵم  جێنشینی.  ببێتە  مردنی  لەدوای 
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عەرەبییەكان بەستووە و ئەو بڕیارە وەك نەریتی ناردنی كەسێك لە بنەماڵەكەی 

یان بە  بابەتەكە پەیوەندی بە راگەیاندنی پەیامێكی گرنگ  لێكدەدەنەوە كاتێك 

پێدانەوەی قەرزێكەوە هەبێت. بەاڵم مەسەلەی )غدیر خوم( كە لە نێوان هەموو 

بابەتەكاندا لە هەموویان گرنگرتە، چونكە شیعەكان لە بابەتی چەمكی وەسیەتدا 

پشتی پێدەبەسنت، واتا پێغەمبەر عەلی راسپاردووە بۆ ئەوەی بە فەرمانی خودا 

ببێتە جێنشینی. 

لە كاتی گەڕانەوەیدا لە حەجی ماڵئاوایی لە ) 18ی مانگی زیلحجەی ساڵی 10ی 

كۆچی/16ی ئاداری 632ی زایینی(، پێغەمبەر فەرمانی كرد لە نزیك غەدیر خوم 

بە  و  بەرزكردەوە  عەلی  دەستی  ئاشكرا  بە  پێغەمبەر  شوێنە  لەو  بدەن.  پشوو 

پێشەوایانە،  عەلی  بووم،  پێشەوایان  من  ئەوانەی  »خودایە  وت:  ئامادەبووانی 

ئەوانەش  دوژمنایەتی  لێدەكەن،  پشتیوانی  كە  بكە  ئەوانە  پشتیوانی  خودایە 

چونكە  بڕوانین،  سوننە  هەڵوێستی  لە  سەرەتا  با  دەكەن«.  دوژمنایەتی  كە  بكە 

ئاسانرتینیانە و بابەتەكە لێرە پەیوەندی بە روداوێكی لە روداوەكانی بەسەرهاتی 

هەیە،  فەرمودەوە  زانستی  بە  پەیوەندیشی  هەروەك  هەیە،  پێغەمبەرایەتی 

تێبینی  پێویستە  سەرەتاوە  لە  پێغەمبەرە.  فەرمودەیەكی  ناوەرۆكەكەی  چونكە 

ئەوەش بكەین كە سەرچاوە سونییەكان یان خودی روداوەكە یان فەرمودەكە، یان 

هەردووكیان پێكەوە رەتدەكەنەوە. ئینب سەعد نەهاتۆتە سەر باسی بابەتی غەدیر 

خوم، )ئینب حەزم(یش فەرمودەكەی رەتكردۆتەوە، )بوخاري(یش بە فەرمودەیەكی 

الواز دەیداتە قەڵەم. هەروەها ئینب كوسەیر لەو بارەیەوە پشتی بە ئینب حەنبەل 

بەستووە كاتێك دەڵێت: ناوەرۆكی فەرمودەكە، واتا بەشی یەكەمی بە كۆی دەنگ 

هەرچەندە  پێشەوایانە«.  عەلی  بووم،  پێشەوایان  من  ئەوانەی   « واتا  پەسەندە. 

كەلتوری سوننی فۆرمێكی مێژوویی بۆ فەرمودەكە زیاد كردووە و لە گرنگیەكەی 

كەمكردۆتەوە. مەبەست لەوە بەرگریكردنە لە عەلی لە هەمبەر ئەو هێرشانەی 

بەهۆی هەڵسوكەوتی لە یەمەن رووبەڕوویان بۆوە. ئەم كەلتورە تا ماوەیەك دانی 
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بە دەستەواژەیەكی ئاوەهادا ناوە، بەاڵم لە هەموو ناوەرۆكێكی سیاسی و ئایینی 

بەتاڵی كردۆتەوە. 

فەرمودەیە  ئەو  بنەمای  لەسەر  ژیرییەوە  بەوپەڕی  دواییدا  لە  شیعەكان  بەاڵم 

هەموو شتێك بونیاد دەنێن، كردوویانە بە پەیامی خودی پێغەمبەر. دوایئەوەی 

پێغەمبەری خودا نەریتەكانی حەجی بە باوەڕداران راگەیاند، تەنها ئەنجامدانی 

دانانی جێنشینێك  و  )وەسیەت(  ئەركی  ئەوەش  مابوو،  لەسەر  تری  ئەركی  یەك 

بووە، نەك لەالیەن خۆیەوە، بەڵكو بە فەرمانی خودا. لێرەدا ئەم ئایەتە بۆ پێغەمبەر 

هاتە خوارەوە: »یا أیها الرسول بلغ ما أنزل الیك من ربك وان مل تفعل فام بلغت 

الكافرین«. پێغەمبەر بە  القوم  الله ال یهدي  الناس ان  رسالته والله یعصمك من 

فەرمانی خودای كردو وتارێكی پێشكەشكرد كە ئەو فەرمودە بەناوبانگەی تێدایە، 

بنەڕەتی  فەرمودەیەكی  چەند  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەرچەندە 

كوڕی  »عەلی  ئەمەیە:  فەرمودەكە  هەیە.  الوەكی  پێگەیەكی  ئەمەیان  روونرتدا، 

ئەبو تالیب براو راسپێردراو و جێنشینی منە، ئەو لە دوای من پێشەوایە، عەلی 

لە دوای خودا و پێغەمبەر وەلی ئەمرتانە«. بیروباوەڕی شیعە لە رێگەی بابەتی 

پێغەمبەر.  خودی  فەرمودانەی  ئەم  دەربڕینی  لە  بریتیە  هەمووی  )غەدیر(ەوە 

دوایئەوەش كاتێك پێغەمبەر محەمەد هەموو پەیامەكەی تەواو كرد، ئەم ئایەتە 

هاتە خوارەوە كە كۆتایی بە هاتنەخوارەوەی وەحی بۆ مرۆڤایەتی هێنا: »الیوم 

أكملت لكم دینكم وأمتمت علیكم نعمتي ورضیت لكم األسالم دینا«. 

لە دیدگای خوێندنەوەی سوننی بۆ سەردەمی پێغەمبەرایەتی، بە هەمانشێوەش 

لەالی شیعەكان زانستی فەرمودە و شیكردنەوەی قورئان و مەعریفەی مێژوویی 

تێكەڵ كراوە، لە كاتی حەجدا نەك لە دوای حەج هەمان ئەو ئایەتە هاتووەتە 

هەروەك  نییە،  عەلیەوە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  و  وەحیە  كۆتایی  كە  خوارەوە 

مشتومڕییان  رێژەیی  شێوەیەكی  بە  كە  بارەیەوە،  لە  پێغەمبەر  فەرمودەكانی 

لەسەرە، ئاماژەیان بۆ هیچ وەسیەتێك یان راسپاردەیەك نەكردووە لە بەرژەوەندی 
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فەرمانێكی  بەپێی  نەكردووە  وەسیەتێك  هیچ  بۆ  هێامیان  لەوەش  جگە  عەلی، 

یەكەمینەكانی  خەلیفە  كە  لەخۆگرتووە  ئەوەی  شیعە  بۆچوونی  بەاڵم  خودایی، 

سەرەتا: ئەبوبەكر و عومەر و عوسامن، زۆردار بوون و مافی ئەوەیان نییە هیچ 

رەتدەكرێتەوە.  و  ناپەسەندە  خەلیفایەتیان  شەرعیەتی  و  پێبكرێت  ئیعرتافێكیان 

لێرەوە ناوی )رافیزەكان( لە بەرامبەر شیعەكان بەكارهێرناوە، بێجگە لە )الزیدیة(. 

تەنها  زایینی(دا  ك��ۆچ��ی/8ی  )2ی  س��ەدەی  لە  كە  عوسامنیەی  رەوت��ە  ئ��ەو 

رێڕەوێكی  لەسەر  ت��ەواو  ب��وون،  )نخبوي(  بژاردەیی  فكری،  قەتابخانەیەكی 

خەلیفە  سێ   شەرعیەتی  بە  دانیان  و  بوون  ب��ەردەوام  )رافیزەكان(  پێچەوانەی 

یەكەمینەكانی سەرەتا هێنا، بەاڵم رازی نەبوون دان بنێن بە شەرعیەتی خەالفەتی 

وەستان، هەرچەندە  سوننە  بازنەی  دەرەوەی  لە  ئاراستەیەوە  لەم  ئەوان  عەلی. 

لێیەوە نزیكبوون. 

یەكێك لە جیاوازییەكان ئەوەیە، خۆیان ناكەن بە نیشاندەری چاكییەكانی عوسامن، 

بەڵكو چاكییەكانی ئەبوبەكر نیشاندەدەن و لە رێگەی گەشەكردنی میتامێژوویی 

بەراوردی دەكەن، وەكئەوەی كەسێتی عوسامن  لەگەڵ عەلی  پێغەمبەرایەتیەوە 

ناكرێت،  تا ئاستێكی وا الواز بووبێت كە بە عەلی بەراورد  لەبەر دیدی ئەواندا 

كلیلە  ئەو  ئەبوبەكر  بووە  ئەوە  لەبەر  یان  بوو،  فراوان  پێگەی  كاتدا  لەگەڵ  كە 

بووە كە رێگەی داوە بە دژایەتیكردنی شەرعیەتی عەلەوی، ئەوەش لەبەر ئەوەیە 

جێی  دەكرد.  وێنا  زۆرداری  سەرچاوەی  وەك  ئەبوبەكریان  )رافیزەكان(كان  كە 

سەرسوڕمانە كە ئیشكالیەتی چاكەخوازی لەالی موعتەزیلەكان گەشەی كردووە، 

ئەوانەی كە بە شێوازێكی عەقاڵنی بە توندی قسە و مشتومڕو گفتوگۆیان دەكرد. 

موعتەزیلەكان لە سەدەی دووەمی كۆچی لە بەرسە دەركەوتن، پاشان روویانكردە 

بەغدا. بەاڵم بەو پێیەی كە سوننەگەرایی زانستی قسەو باسی سیاسیە، هێشتا لە 

زەمەنی  ریزبەندی  بەپێی  كە  نازانرێت  دووریش  بە  بوو،  ناڕوونیدا  و  شاراوەیی 

خواستە  لەو  راشیدی  خەلیفەكانی  بەرامبەر  لە  خۆی  چاكەویستی  سیستمی 
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موعتەزیلەییە وەرگرتبێت، چونكە موعتەزیلەكان یەكەمین تاقم بوون مشتومڕو 

سیاسەتەوە،  بە  پەیوەندییان  س��ەرەڕای  گفتوگۆكانیشیان  ك��ردووە،  گفتوگۆیان 

دەربارەی هەوێنی ئیامن و كرۆكی بیروباوەڕ بوو. 

كەواتا ئایا عەلی لە ئەبوبەكر و ئەوانەی تر چاكرت بوو، یان بە پێچەوانەوە؟

پێشخستنی  لە دژی  بوون  ریزی موعتەزیلەكاندا  لە  كە  بەرسییانەی  لەو  زۆرێك 

عەلی بوون، چونكە لەو بڕوایەدا بوو كە فەزڵ و چاكەخوازی بەگوێرەی سیستمی 

سوننەی  ناو  خرایە  رایە  ئەم  پێدەچێت  دەچێت.  بەڕێوە  خەالفەت  ریزبەندی 

لە  هەندێك  لەگەڵ  بەغدادییەكان  زۆربەی  بەاڵم  سەردەمەدا،  لەو  پێكهاتوو 

چونكە  بوو،  عەلی  زانینی  بەچاكرت  و  پێشخسنت  بەرەو  ئاراستەیان  بەرسییەكان، 

لە سەرووی ئەوانی ترەوە دایاندەنا. بۆ منوونە وەك: ئەبی جەعفەر ئەلئیسكافی، 

تا  دادوەر عەبدولجەبار. ئەوە بووە رەوتێك بۆ نەوە لە دوای نەوە گواسرتایەوە 

گەیشتە ئینب ئەبی ئەلحەدید. هەرچەندە دامەزرێنەرانی ئەو مەزهەبە: واصلی 

كوڕی عەتا و ئەلعەلالف، پێیان باشبوو لە ئاست بابەتی پێشخسنت و بەچاكرت زانینی 

ئەبوبەكر یان عومەر یان عەلی هەڵوەستە نەكەن، هاوكات لەگەڵ بڕوابوونی دڵنیا 

و متامنەكردنیان بە پێشخستنی عەلی بەسەر عوسامندا، هەموو ئەوانەش لەسەر 

بنەمای بەسەرهات و رابردوویان نەبوو، بەڵكو دەگەڕایەوە بۆ پلەو پێگەیان لە 

میتامێژووی سەردەمی پێغەمبەرایەتی. 

كە  دەرك���ەوت،  عوسامنیزم  بۆ  )الجاحظ(  وابەستەیی  چوارچێوەیەدا  لەم 

گشتگیر  عەقڵێكی  خاوەن  و  ن��اودار  نوسەرێكی  و  ب��ەرساوی  موعتەزیلەیەكی 

ئەبوبەكر  بە  پێشەنگیدان  قاڵبی  دەچێتە  عوسامنیزم  دەربارەی  كتێبەكەی  بوو. 

دانی  بەرسەوە  موعتەزیلەكانی  لەالیەن  ئەوەش  عەلیدا،  بەسەر  پێشخستنی  و 

بە  راستەقینەوە  عوسامنیزمی  ناوەرۆكی  قاڵبی  ناو  چوونە  لە  زیاتر  پێدانراوە، 

ئامانجی داكۆكیكردن لە یادەوەری و ماف و چاكەكانی عوسامنی كوڕی عەفان. 

ئەو بە ناڕوونیەكی زۆرەوە دەریخستووە كە عوسامنیزم دانی بە پێشەوایەتیكردنی 
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عەلیدا نەناوە، بێئەوەی لەو بابەتەدا رای تایبەتی خۆیامن پێبڵێت. لە كۆتاییشدا 

خۆمان لەبەردەم دووبارە خوێندنەوەی میتامێژووی پێغەمبەرایەتیدا دەبینینەوە 

بە ئامانجی نیشاندانی چاكی ئەبوبەكر، نەوەك چاكی عوسامن بە بەراورد لەگەڵ 

عەلی.

»ئەبوبەكر  دەخولێتەوە:  بابەت  دوو  لەسەر  جیاوازییەكان  نیشاندانی  گرێی 

ئەوەش  ئوممەتە«،  ئەم  كردنی  پێشەوایەتی  بۆ  كەسە  شایستەترین  و  چاكرتین 

شتێك  بە چی  عەلیە.  ئیسالمبوونی  سەرووی  لە  ئیسالمبوونی  كە  ئەوەیە  لەبەر 

ئەبوبەكر بەرزتر و لەپێشرتە؟ یەكەم، لەبەر ئەوەیە كە ئەبوبەكر وەك یەكەمین 

نێرینە بووەتە ئیسالم، لە كاتێكدا خەدیجە هاوسەری پێغەمبەر )د.خ( یەكەمین 

ژنە باوەڕی بە پێغەمبەر هێناوە. راستە كە )الجاحظ( ئەوە باش دەزانێت كە لە 

بەاڵم  بووە،  ئیسالم  ئەبوبەكر  لەپێش  عەلی  گریامن  ئەگەر  وتراوە.  عەلی  بارەی 

لەو كاتەدا تەنها مێرمنداڵێك بووە تەمەنی لە )7( سااڵن تێپەڕی نەكردووە، ئەمە 

بەاڵم  دیاریكردووە،  سااڵن   11 بۆ   9 نێوان  لە  تەمەنیان  سوننەكان  كاتێكدایە  لە 

شیعەكان تەمەنیان بە 13 یان 14 ساڵ دیاریكردووە. زوو ئیسالمبوونی عەلی لەو 

كاتەدا كە لە ماڵی پێغەمبەر بووە، هیچ فەزڵێكی نییە، چونكە بابەتەكە پەیوەستە 

بە ئیسالمبوونی بە شێوەیەكی ئاسایی )رسوشتی(، ئیسالمبوونێك كە لە ویست و 

ئیرادەیەكی هۆشیارانەوە نەهاتووە و هیچ بەرپرسیارێتیەكی لەسەر شان نییە. بە 

پێچەوانەوە، ئیسالمبوونی ئەبوبەكر خاوەنی فەزیلەتێكی بااڵیە، نەك تەنها لەبەر 

ئەوەی لە رێگەی بڕیارێكی سەربەستانەوە بووە، بەڵكو لەبەر ئەوەیە ئەبوبەكر 

لەناو قوڕەیشدا خاوەنی پلەو پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی بوو، لەبەر ئەوەشە كە دەبوو 

ئەبوبەكر  بوو  كۆمەاڵیەتیەشەوە  پایە  پلەو  ئەو  بەهۆی  لەدەستبدات،  زۆر شت 

زیاتر لە زەیدی كوڕی حاریسە و خەبابی كوڕی ئەلئەرت هەڕەشە لەسەر ژیانی 

هەبوو، كە دووان لە موسڵامنە پێشینەكانن، بەاڵم لە رووی پێگەی كۆمەاڵیەتیەوە 

لەو نزمرت بوون. دەتوانین بە ئاراستەیەكی پێچەوانە بە بەڵگەوە رووبەڕووی ئەمە 
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بوو،  مامۆستا  دیالیكتیكدا  و  بەراوردكاری  هونەری  لە  )الجاحظ(  بەاڵم  ببینەوە، 

بەسەرهات و رووداوەكان لە بۆچوونەكانیدا پشتگیری دەكەن، چونكە ئەبوبەكر 

لە پێناوی رێبازی خودا تووشی لێدان و ئەشكەنجەدان و سوكایەتی پێكردن بوو. 

لە سەرووی ئەوەشەوە ماڵ و سامانەكەی خستە خزمەتی ئەو ئیسالمە پڕ مەینەتی 

و چەوسێرناوە تازە هەڵكەوتووە. بۆ منوونە ئەبوبەكر چەندین كۆیلەی باوەڕداری 

لە ژنان و پیاوان ئازاد كرد، كە قوڕەیشییەكان بە خراپرتین شێواز ئازارییان دەدان 

تاوەكو واز لە ئایینی ئیسالم بێنن، وەك بیالل. 

لەژێر كاریگەری ئەبوبەكر هەریەكە لە تەڵحە و زوبێرو عەبدولڕەحامنی كوڕی 

عەوف و عوسامنی كوڕی عەفان بوونە ئیسالم. هەموو ماڵ و سامان و پێگەكەی 

خستە خزمەتی ئیسالم و پێغەمبەری ئیسالم. هەروەها لەو ماوەیەی بانگەوازی 

و سەعد  زوبێر  و  عومەر  ملمالنێیەكی  بارەی چەند  لە  دەبیستین  زۆر  مەككیدا 

لەگەڵ بێباوەڕەندا، بەاڵم هیچ شتێك دەربارەی عەلی بەدیناكرێت، كە تەواو لە 

گۆڕەپانی روداوەكان ونە »ئەو خاڵە نەخوازراوەش ساڵێك یان دوو ساڵ نەبووە، 

ئیرت  دەستیپێكرد،  مەدینە  بەرەو  كۆچكردن  پاشان  ساڵە«.   13 ماوەكەی  بەڵكو 

لێرەوە رۆڵی عەلی لە شەڕی )بەدر(ەوە، تەنانەت ماوەیەك پێشرتیش دەركەوت. 

عەلی كوڕی ئەبو تالیب بەشداری لە هەموو شەڕەكانی پێغەمبەردا كرد. بەاڵم ئایا 

دەوترێت جیهادی عەلی لە قۆناغی مەدینەدا فەزڵی زیاترە لە رۆڵ و كاریگەری 

چونكە  وەاڵمدەداتەوە،  نەخێر  بە  )الجاحظ(  مەككیدا؟.  قۆناغی  لە  ئەبوبەكر 

لە  كاتێك  بەاڵم  بوون،  بەهێزیدا  لە دۆخی  دوای كۆچكردنیان  لە  موسڵامنەكانی 

رابردوودا دابڕاو بوو، بەدەست چەوساندنەوە و ئازار و ئەشكەنجەوە دەیاننااڵند. 

)الجاحظ( نكۆڵی ناكات لە گەشەكردنی جەنگاوەرێتی عەلی لە قۆناغی دووەم، 

لە جەنگدا  قارەمانێتی  بەهای  ئایا  بەاڵم  پێغەمبەرایەتی،  واتا قۆناغی شەڕەكانی 

پێغەمبەر  خودی  بێت.  باسكردن  شایەنی  نییە  شتێك  كۆتاییدا  لە  چەندە؟ 

ژیانی  كاتێك هەڕەشە لەسەر  بە دەستی خۆی كوشت  تەنها یەك كەسی  )د.خ( 
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هەبوو، ئەویش لە شەڕی )ئوحود(دا بوو. لە بۆتەی شكۆمەندێتی و قارەمانێتی 

جەنگەكاندا، عەلی بە تەنها خۆی نەبوو، بەڵكو شانبەشانی ئەو كەسانی وەك ئینب 

ئەفرا، ئەبو دوجانە و زوبێر و جەنگاوەرانی گەورەی دیكە هەبوون. زۆری چاكەی 

ئەبوبەكر وایكرد ببێتە یەكەم خەلیفەی موسڵامنان. 

سەرەتایی  شیعی  رەوتێكی  بوونی  لە  باس  بڕواپێهێنەر  شێوازێكی  بە  )الجاحظ( 

دەكات لە سەردەمی خەالفەتی ئەبوبەكر، ئەوەش لەالیەن رەوتی شیعەگەرایی 

)سەملان  دروشمی  بە  پەیوەندی  كە  ئەوەی  كراوەتەوە،  پشتڕاست  درەنگهاتوو 

كردید و نكردید(ەوە هەیە، هەروەها لەو بیرۆكەیەشدا دیارە كە عەلی لە كاتی 

رەتكردنەوەی بەیعەتپێدانی بە ئەبوبەكر پشتیوانیی هەبووە، بە هاوكاری هەریەك 

لە عەمامر و ئەبی زەڕی غەفاری و ئەملیقداد. لە كاتێكدا ئەبوبەكر لە سەردەمی 

و  بوون  بەردەوام  فتوحاتەكان  بەاڵم  كرد،  ئیسالمی  فتوحاتی  بە  دەستی  خۆیدا 

هەڵگیرسێنەری  كە  نەبێت،  عەلیدا  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە  نەوەستان  هەرگیز 

فیتنە بوو. لە وەاڵمی ئەو هەڵوێستەی شیعە كە دەڵێت شەرعیەتی خەلیفایەتی 

بەدەست  دامەزرێنەر(  )پێغەمبەری  لە  خزمایەتی  نزیكی  رێگەی  لە  تەنها 

دەهێرنێت، )الجاحظ( رایگەیاندووە »خەالفەت گەورەترین دەسەاڵتەكانی دینە، 

نەبێت  دینەوە  رێگەی  لە  تەنها  دینەوەیە  بە  پەیوەندی  ئەوی  شێوەیەش  بەو 

بەدینایەت، ئیاممەتی و پێشەوایەتی كردنیش دەبێت پەیوەست بێت بە هەوڵدان 

و كاركردن، نەك پەیوەست بە خزمایەتی«. دواجار )الجاحظ( نكۆڵی دەكات لە 

وەسیەتكردن بۆ جێنشینی عەلی و پێداگری لەسەر ئەوە دەكات كە هەڵنەبژاردن 

لەالیەن پێغەمبەرەوە بۆ خۆی هەڵبژاردنە. 

سەرمەزهەبەكانی  لە  یەكێك  خێرای  ك��اردان��ەوەی  )الجاحظ(  كتێبەی  ئەو 

ئەو  االسكايف(یە.  )ئەبی جەعفەری  ئەویش  لێكەوتەوە،  بەغداد  لە  موعتەزیلەی 

پیاوە بە رەتكردنەوەی الیەنگریكردنی )رافیزەكان( نارساوە، بە تایبەتیش لە دژی 

ئەو گرێ  و گۆاڵنە بوو كە شیعەكان لە دژی ئەبوبەكر باڵوییان دەكرەوە. االسكافی 
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سەرووی  لە  و  دەكرد  عەلی  الیەنگری  تەنها  بەاڵم  نەبوو،  شیعە  شەخسی  بە 

املفضول(ی  )امامة  شەعیەتی  باسی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دایدەنا،  ترەوە  هاوەاڵنی 

باسیان  پێشینەكان  سوننە  بابەتێكە  ئەمەش  كردووە،  كردنی  گوێڕایەڵی  و  عەلی 

لێوە كردووە. 

واتا  بە  نەك  بەاڵم  لێكردووە،  داكۆكی  و  عەلیە  الیەنگری  )االسكايف(  كەواتا 

ماوەیەك  بۆ  كە  و هاوسەنگی  دادپەروەری  گیانی  واتای  بە  بەڵكو  سیاسیەكەی، 

بە  ئەو  مایەوە.  عوسامنیزم  تیۆرەكانی  و  شیعەگەرایی  بیروباوەڕی  لە  دوور 

فەرموودە  باشی  مەعریفەیەكی  بە  پشتبەستوو  عاقاڵنەی  بەڵگەهێنانەوەیەكی 

عەلی  بوترێت  »هەڵەیە  دەڵێت:  االسكافی  داوەت��ەوە.  )الجاحظ(ی  وەاڵم��ی 

چووەتە  باڵقبوونیدا  و  پێگەیشنت  تەمەنی  لە  بەڵكو  بووە،  ئیسالم  منداڵیەوە  لە 

شێوەیەكی  بە  االسكايف  بووە«.  سااڵندا   15 یان   14 تەمەنی  لە  واتا  ئیسالم،  ناو 

و  دەمارگیری  لە  رەخنە  تایبەتیش  بە  دەگرێت،  لە عوسامنیزم  رەخنە  گشتگیرتر 

ئەو  چاكەكانی  و  فەزڵ  »ئەوان  دەڵێت:  هەروەها  دەگرێت.  )الجاحظ(  الدانی 

پیاوەیان كردووەتە ئامانج و تێكیان هەڵشێالوە«. دەشڵێت: »ئێمە نكۆڵی لە چاكە 

بەاڵم دژی  ناشارینەوە،  دیارەكان  و مەسەلە  ناكەین  باشی هاوەاڵن  رابردووی  و 

ئەوەین یەكێك لە هاوەاڵن بە باشرتو چاكرت دابرنێت لە عەلی، جگە لەوەش نكۆڵی 

لە هیچی تر ناكەین«. بەم ئاراستەیە ئەبو جەعفەر باسی چاكییەكانی عومەر و 

زوبێر و سەعد دەكات و دانیان پێدا دەنێت، بەاڵم لە دژی )الجاحظ( هەڵدەچێت 

بەهۆی ئەوەی عەلی كردووەتە ئامانج و لێیداوە، تا ئەو ئاستەی نكۆڵی لە هەموو 

قارەمانێتییەكانی كردووە، هەرچەندە عەلی موجاهیدێكی گەورەیە و یەكێكە لە 

قارەمانەكانی ئیسالم. 

ئەبو جەعفەری االسكافی لەو ئاستەدا ناوەستێت، بەڵكو هەوڵدەدات شیبكاتەوە 

مشتومڕ،  جێی  بووەتە  مێژووییەوە  رووی  لە  تالیب  ئەبو  كوڕی  عەلی  بۆچی 

بابەتی  ژیاوە،  تێیدا  خۆی  كە  زایینی(  كۆچی/9ی  )3ی  سەدەی  تاكو  بۆچی  یان 
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لەسەری  كە  بووە  ئەوە  لەبەر  ئەو هەوڵدانەی  بووە.  عەلی هەر جێی مشتومڕ 

پێویستبوو لە دوای مردنیەوە گەشە بە باس و ناوبانگی بدات و بە درێژایی ماوەی 

سەردەمی ئومەوی بەسەر گرفتی لەبیركردن و كاڵبوونەوەی بەسەرهاتی زاڵبێت. 

لەو سەردەمەدا دەسەاڵت لە دەستی ئومەوییەكاندا بوو، كە دوژمنی بوون. دیاری 

و بەرتیل و بەخشین لەو سەردەمەدا بەوپەڕی سەخاوەتەوە دەدرا بەو كەسانەی 

كە بەسەرهاتیان لە بارەی چاكەكانی ئەبوبەكر دەگێڕایەوە، ئەوە بوو ئایدۆلۆژیان 

دەوڵەت. لە بەرامبەریشدا، هەموو هەوڵێكیان دەدا بۆ ئەوەی باس و یادەوەری 

بڵندگۆكان  لەسەر  ئاستەی  ئەو  بەڵكو گەیشتنە  بكەن،  عەلی و كوڕەكانی خەفە 

نەفرەتیان لێدەكرد، ئەو دۆخە بۆ ماوەی )80( ساڵ درێژەی كێشا. وەلحاڵ خەڵك 

لەسەر خراپ  نەوە  رادەیەی كە چەندین  ئەو  تا  بوون،  پاشاكانیان  دینی  لەسەر 

پیشاندانی عەلی و كەمكردنەوە لە رێزو بەهای پەروەردە كران. كاتێك عومەری 

رابگرێت،  لە كەسێتی عەلی  پالردانانە  و  ئەو جنێو  كوڕی عەبدولعەزیز ویستی 

سوننەتی  بووە،  سوننە  دەستبەرداری  »ئەوە  پێیاندەوت  و  لێگرت  رەخنەیان 

بنەماڵەی ئومەوی كە بەشێك لە شەرعیەتی دەسەاڵتەكەی لەسەر دروستبووە«، 

بەاڵم سەرەڕای ئەو پیالن و جنێودانە ویستی خودا وابوو ناوبانگی زیاتر بكات و 

فەرمانی بە كوڕەكەی كرد گەشە بەو خواستەی بدات. 

لە  فۆرمە  ئەوجۆرە  قتیبة(ش  )ابن  بەناوبانگەكانی  كەم  نورساوە  لە  یەكێك  لە 

بابەتەكە  لێرەوە  بەاڵم  دەكەین.  بەدی  مێژوویی  بەرجەستەكردنی  و  شیكردنەوە 

بەڵكو  نییە،  عەقیدەییەوە  بە هیچ سەملاندنێكی  یان  بیروباوەڕێك  بە  پەیوەندی 

تەنها پەیوەندیدارە بە بەرگریكردنێكی عەقاڵنی لە عەلی. كەواتا ئینب قوتەیبە چی 

دەڵێت؟. رافیزهكان زیادەڕۆییان لە خۆشەویستی عەلی دەكرد و پێش ئەوانەیان 

دەخست كە پێغەمبەری خودا )د.خ( و ئەسحابەكانی پێشیانخستبوون، جگە لە 

ئیدیعاكردنیان بۆ هاوپشكی عەلی لەگەڵ پێغەمبەر لە پێغەمبەرایەتی و زانینی 

غەیب لە بارەی كوڕەكەی و زۆرێك لەو قسەو قسەڵۆك و مەسەلە نهێنییانەی كە 
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بە درۆ و بێباوەڕی و زیادەڕۆییكردن لە نەزانی و گەمژەییدا كۆكرابوونەوە. جنێوو 

رق و كینەیان وەك رەفتاری خەڵكی پێشخۆیان تەماشا دەكرد و خۆیان لێ بێبەری 

دەكرد. ئایا نازناوی خەلیفەیان لێنەسەندەوە بە پاساوی ئەوەی كۆدەنگی لەسەر 

ناوهێنانی نەبوو؟ 

زۆرێك لە گێڕەرەوانی فەرمودەكانی پێغەمبەر بەهۆی رقلێبوونیان لە رافیزەكان، 

خۆیان بێدەنگ كردووە لە گێڕانەوەی ئەو فەرمودانەی باس لە فەزڵ و چاكەكانی 

لە  نە  نەكرێت  زێدەڕۆیی  كە  دێت  بەدی  ل��ەوەدا  دادوەری  دەك��ەن.  عەلی 

خۆشویستنی و نە لە رقلێبوونەوەی )ئەوەش مەسەلەیەكی ئاینیە(، هەروەها لە 

دانپێدانان بە پلەو پایەو رێزی لەالی پێغەمبەری خودا بەرجەستە دەبێت، وەك: 

لە  چاكییەكانی،  رێزو  زانینی  پێناو  لە  ئەوەش  زاوای،  برای،  دەستی،  پەروەردەی 

سەرووی هەموشیانەوە جیهادكردنی لەگەڵ پێغەمبەر، دواتریش دین و زانست و 

فەزڵی دێت. لە گۆشەیەكی دادوەرانە و دیدێكی راستگۆیانە بۆ مەسەلەكان، ئەمە 

بەرگریكردنێكی ئاستبەرزە لە عەلی. 

ئەو زێدەڕۆییە نكۆڵیكارانەی شیعەكان لە سەردەی سێیەمی كۆچیدا چی بوون، لە 

كاتێكدا بوارێكی هاوبەش لەگەڵ خەڵكانی تردا هەبوو، واتا ئەوەی لە دەرەوەی 

ئەو پێشبینیكراو دەربارەی ئیاممەتی روحی و پشتاوپشت و لە دەرەوەی دەسەاڵت 

و وەسیەت درووستیان كردووە؟ لە دیدگای شیعەكاندا، عەلی چاكرتینی هەموو 

مرۆڤەكانە، بە پیاوو ژنەوە، بە دڵنیاییەوە لە دوای پێغەمبەر. هەروەها ئەو تاكە 

لە  لێرەوە  زۆردارن.  كەسانێكی  تەنها  تر  ئەوانەی  هەموو  و  باوەڕدارانە  ئەمیری 

بازنەی میتامێژوو دەردەچین، لە كاتێكدا كە رۆڵی یەكەمی هەیە تاوەكو بچینە ناو 

مێژووی خەلیفایەتیەوە، ئەو مێژووەی لە دوای سێ  شكستەوە چاوخشاندنەوەی 

تیادا دەكرێت: شكستی عەلی لە خۆسەپاندنی لە سەرەتاوە، شكستهێنانی لەناو 

شورا، دواجار شكستهێنانی لە دوای كوشتنی عوسامن. لە كاتێكدا عەلی ئەو پیاوە 

دیارەی ئیسالم كە خاوەنی رابردوو بوو، لەالیەك كەسێكەوە ملمالنێی دەسەاڵتی 
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لەگەڵدا دەكرێت كە یەكێك بوو لە )الطلقا ء(، یەكێك لەوانەی لە دوایین ساتەكاندا 

بە زەبری هێز ببوو بە ئیسالم، لە الیەكی تریشەوە شەهیدكردنی كوڕەكانی بوو بە 

شێوەیەكی سامناك لە سایەی دەسەاڵتی ئومەوییەكان و عەباسییەكاندا وەكیەك، 

ئەو كوڕانەی عەلی كە بەو ئەندازەیەی كوڕی عەلی بوون، بە هامانشێوە كوڕی 

پێغەمبەریش بوون، بەاڵم بە هەزار جۆرو شێواز كوشتیانن. 

بەزەیی  ب��وو،  پێداهاتنەوە  بەزەیی  جێگەی  گەورەیە  دونیەویە  نسكۆ  ئەو 

بوترێت  دەكرێت  سەربەخۆ.  ئاینێكی  نیمچە  ئاستی  تا  گەشەیكرد  هاتنەوەیەك 

ماڵباتی ئیسالم، بۆ حۆی شەرەفمەندێتی ئیسالم بوو.  ناو  شیعەگەرایی كە هاتە 

شیعەكان  هەروەك  خەلیفایەتی،  سەردەمی  مێژووی  ئەمەشدا  لەگەڵ  ئایا  بەاڵم 

بونیادێكی  ئەوە  دەگرێت؟  بەرگە  تاقیكردنەوەیەدا  ئەو  لەبەردەم  باسیدەكەن 

بەیعەتی  بە  سەبارەت  خۆشەویستی.  و  عەقیدە  رۆشنایی  لەبەر  بوو  نوێ 

ئەبوبەكر  بە  بەیعەتپێدانی  كە عەلی  ئەوە هەیە  لەسەر  كۆدەنگیەك  ئەبوبەكر، 

تا ماوەیەك رەتكردۆتەوە، پێدەچێت بۆ شەش مانگ بووبێت، بەاڵم لە كۆتاییدا 

ناچاركرا بەیعەتی پێبدات. كتێبی )األحتجاج( كە تەبروسی نوسیویەتی پڕیەتی لە 

ناڕەزایەتییەكانی عەلی لە كاتێكدا كە بەڵگە و پاساوەكانی دەخاتە ڕوو، بە تایبەتی 

لە كاتی هەر گرفتێكدا كە تێیدەكەوێت و دوور دەخرێتەوە، یان بە واتایەكی تر بە 

مەبەستی بەرگریكردن لە خۆی دەیانخاتە ڕوو. لە كاتی روداوی )سەقیفە(دا، چۆن 

ئەبوبەكر و عومەر توانیان سود لە پشتیوانەكان وەربگرن بەهۆی نزیكییانەوە لە 

پێغەمبەر خودا لە كاتێكدا لە حساباتی خۆیاندا نزیكی و خزمایەتی ئالوبەیتیان 

سڕییەوە؟ كەلتوری شیعی هەوڵیداوە قەرەبووی دۆخی نێگەتیڤی عەلی بكاتەوە 

لە رێگەی نیشاندانی چاالكیەكی بەرچاوو دیار: هەوڵیداوە پشتیوانەكان پەلكێش 

بكات، بەاڵم ئەو هەوڵدانە زۆر درەنگوەخت بوو، پاشان هەوڵیانداوە بەنی هاشم 

بخەڵەتێنن لە كاتێكدا عومەر بە زۆر ناچاری كردن بەیعەت بە ئەبوبەكر بدەن. 

ژمارەیەك لە هاوەاڵن لە دەوری عەلی كۆببوونەوە، وەك: ئوبەی، عەمامر، ئەبو 
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زەری غەفاری، خالیدی كوڕی سەعید كوڕی ئەلعاصی ئومەوی، بەاڵم لە كۆتاییدا 

بە تەنها مایەوە و ناچار كرا بەیعەت بە ئەبوبەكر بدات.

پیاوێكی  بە  بووە  عەلی  و  تێپەڕیوە  ساڵ   )15( ئێستا   . شورا  دووەم:  قۆناغی 

پێگەیشتوو شایستەی خەالفەت. نە لە سەرچاوە سوننییەكان و نە لە سەرچاوە 

نە وەك كەسێك كە  نە وەك كەسێكی خۆبەدەستەوەدەر و  شیعییەكاندا، عەلی 

خۆی لە سەرووی بابەتە دونیەوییەكانەوە دەبینێت بەرجەستە نەكراوە، بەاڵم بە 

دیدی شیعەكان پەنای بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی بردووە. لەالیەك، هەر لە سەرەتاوە 

عەلی لە نێوچاوانی نورساوە بەگژی پەیامنشكێنان و هەڵگەڕاوە و یاخیبووەكاندا 

بچێتەوە، واتا دوژمنەكانی داهاتووی لە )الجمل( و )صفین( و نەهرەوان، لەالكەی 

بەڵگەی خۆی  ئەوەی  بۆ  تریشەوە فەزڵ و چاكییەكانی زۆر و زەوەندە دەكات 

هەڵبسەنگێنێت. 

لە دواییشدا هەمان شت سەبارەت بە تەڵحە و زوبێر لە كاتی شەڕی )الجمل(دا 

رویدا. كەواتا بۆچی ئەمە بە دەرچوونی لە بەرامبەر ئەبوبەكر و عومەر دابرنێت 

لە كاتێكدا عەلی هیچی لەو دوو هاوەڵە كەمرت نییە؟ بەڵكو بەشداربوانی شەڕی 

)الجمل( بە فەرمودەی خودی پێغەمبەر محەمەد نەفرەتلێكراون، ئەو بەهەشتەش 

عوسامن  سەردەمی  لە  كە  نەبێت  فەرمودەیەك  لە  جگە  پێدراوە،  بەڵێنیان  كە 

موژدەپێدراوەكانی   )10( لە  ژمارەیەك  بێت  پێیە  بەو  نییە،  تر  هیچی  دانراوە 

زوبێر،  و  تەڵحە  نێوانیشیاندا  لە  دۆزەخ،  گلكۆی  خوارەوەی  دەخرێنە  بەهەشت 

ناو  راكێشایە  ئەوان بوون عائیشەیان  دایانناون و هەر  بێباوەڕەكان  لە ریزی  كە 

پیالنە جەهەننەمیەكەیانەوە، عائیشە كە بووە قوربانی دەستی ئەوان. لە هەردوو 

شەڕی )الجمل( و )صفین(دا، ئوممەتی ئیسالم لە رێگەی عەلی الیدا و لەالیەن 

ئەهلی  و  هەڵخەڵەتێن  پیاوانێكی  دەكرا،  سەركردایەتی  گەندەڵەوە  پێشەوایانی 

دونیا، كە ئیسالم بە راستی لەناو دڵیاندا نەچەسپیبوو: موعاویە و عەمرو. مافی 

لەناو  ئەمڕۆ  تاكو  هەستێكە  ئەمە  زەوتكرا،  خەالفەتدا  بەدەستهێنانی  لە  عەلی 



فیتنە 496

و  ماوەتەوە  گشتی  بە  پێكەوە  سوننەكان  و  شیعەكان  لەالی  ئیسالمیدا  ویژدانی 

باوە. 

فەزڵ  رووی  لە  كە  بكەون  بیروباوەڕەیان  ئەو  دوای  قورسە  سوننەكانەوە  بەالی 

سەرجەم  لەالیەن  عەلی  راستیدا  لە  عوسامن.  دوای  دەخاتە  عەلی  چاكەوە،  و 

دوای  لە  شیعەگەرێتی  كە  بووە  ئەوە  لەبەر  یان  خۆشویسرتاوە،  موسڵامنانەوە 

لە  سەپاندووە:  مرۆڤەكاندا  بەسەر  خۆی  دیدگای  ناوچانەدا  بەو  گوزەركردنی 

ئەفریقیا، لە میرس و عێراق، یان لەبەر ئەوەیە كە سەرەنجامی ئەفسانەی زیندوو 

ئەوەیە  لەبەر  یاخود  خۆی،  سەرەكی  بابەتی  كردووەتە  عەلی  بەردەوامی  بە 

عەلی بەهۆی نكۆڵیكردن و رەتدانەوەی ئازار و مەینەتی چەشتووە، لە كاتێكدا 

كە  سەلجەقییەكان  بوون،  شیعە  كە  بوەیهییەكان  بوو.  پێغەمبەر  خۆشەویستی 

وێنە  ئەو  ڕازاندبۆوە،  عەلی  وێنەی  بە  شمشێرەكانیان  هەموویان  بوون،  سوننە 

تاكو ئەم رۆژانەی ئێستاشامن ماوەتەوە و لەژێر شوشەدا بەرچاو  خەیاڵیەی كە 

دەكەوێت. بەاڵم ئەی سەبارەت بە مێژووی مێژوونوسان چی؟ پێشرت بینیامن كە 

بچوكییان  و  كەم  گرتەیەكی  چەند  مەخنەف،  ئەبی  وەك  كۆنەكانی  مێژوونوسە 

لەو گوتارانە گواستۆتەوە كە ئاراستەی كوفەییەكان كراوە، كە بریتیە لە كۆنرتین 

بە درووستكردنی كەسایەتی  داڕشتنی وتەكانی عەلی، هەروەك چۆن هەستاون 

تراژیدی جیاواز لەگەڵ ئەو بابەتانەی تر كە دەربارەی عەلی بۆمانی دەگێڕنەوە. 

پڕ  دۆخێكی  بەرەو  ژیانیدا  كۆتاییەكانی  كە  تالیب  ئەبو  كوڕی  عەلی  پێدەچێت 

تاڵی و بێزاری و ناخۆشی هەڵخلیسكابێت، بەاڵم هەموو روداوەكان پێامندەڵێت 

كە ویستێكی هۆشیارانە هەبووە بۆ ئەوەی عەلی وەكو كەسایەتیەكی زۆر توند 

پیشان بدرێت، ئەوەش رەنگدانەوەی لەسەر پەیوەندییەكانی بە كوفە و بە تایبەتی 

درووستی  دواییدا  لە  كوفە  كە  هەبووە  ناچونیەكیانە  پەیوەندییە  ئەو  لەسەر 

كردووە، واتا لەگەڵ سەرهەڵدانی شیعەگەرایی یەكەمدا بەر لەوەی بە شێوەیەكی 

گشتی )لە سەدەی 3ی كۆچی/9ی زایینی(وە خۆی رادەستی داچۆڕاندنی كالسیكی 
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و درەنگوەختی شیعی بكات، بەاڵم ئەوە زیاتر دەچێتە خانەی بونیاتی كەسایەتی 

عەلی كە لەگەڵ هاتنی سەردەمی عەباسیدا گەشایەوە، بەاڵم نەك عەلی شیعە 

بە  شیعەگەرایی  الیەنگری  مێژوونوسانی  عەلیەی  ئەو  بەڵكو  عەقیدەییەكان، 

شێوەیەكی گشتی وێنایان كردووە. ئەم عەلیە دونیای سەرقاڵكرد، چونكە هەموو 

سەردەمەكان پێشەنگێتی كەسایەتی ئەوییان خستە پێشەوە. ئیسالمی كالسیكی 

عەلی وەك زانست و دادوەر و دادپەروەری ناوزەد كردووە، ئیسالمی پارا كالسیكی 

و سۆفیگەریش خوداپەرستی و خەسڵەتی جەنگیی و بەهێزی جەستەیی رەهای 

لە  كاریگەرێتیەوە.  ژێر  كەتبوونە  گشتی  بە  خەڵكی  كە  پیشاندەدەن،  عەلی 

لە  یەكسانی  و  دادپەروەری  سەر  خستۆتە  تیشكی  مۆدێرن  ئیسالمی  كۆتاییشدا 

تەنها لەالی الیەنگرانی شیعە،  نەك  ئەمانەشدا،  لەگەڵ هەموو  كەسێتی عەلیدا. 

چەندین سەرچاوەی كۆن دەبینینەوە بۆ منوونە الی ئینب سەعد. 

ئاشكرایە كە هەموو ئەم باسانە لەسەر بنەمایەكی بۆش درووست نەبووە، چونكە 

عەلی پیاوێكی زانا، دادوەرێكی پلە یەك بووە و عومەر راوێژی پێكردووە، هەروەك 

خوداپەرست  و  راستەقینە  جەربەزەی  و  گەورە  جەنگاوەرێكی  و  ئازا  پیاوێكی 

عەلی  چاكییەكانی  و  فەزڵ  بینینی  گەورە  بە  بەاڵم  بوو.  گەورە  باوەڕدارێكی  و 

شیعەگەراییش،  عەقیدەی  تێپەڕاندنی  ئاستی  تا  تەنانەت  هەیە،  بۆمان  سودی 

بۆ دیین و شارستانیەت لەودا وێنا بكەین، وەكو قارەمانێكی  تاوەكو منوونەیەك 

عەقیدە، زانست، دادپەروەری و جەنگ. لە دیدی ئەندێشەی بیری بەكۆمەڵەوە، 

عەلی یەكێكە لەو نیشانە گەورانە، چونكە بەربەرەكانێی سەردەم و قۆناغەكانی 

لەسەر  خاڵی  عەلی  تێپەڕی.  پێیاندا  ئیسالمی  شارستانیەتی  كە  كرد  داڕوخانی 

ژیانی  شانبەشانی  كە  بوو،  ئاسایی  ژیانی  ئازارەكانی  ئێش  پەناگەی  و  وەستان 

پیاوەیە لە دوای  پێغەمبەر باسدەكرێت. ئەمە سەركەوتنێكی سەرسوڕهێنی ئەو 

كۆچكردنی، چونكە پاش )14( سەدە لە مێژوو هەموو دوژمنەكانی هاڕی. گرنگە 

4ی  سەدەی  لە  بووە.  بەرجەستە  زانایاندا  ناو  لە  پرسە  ئەم  چۆن  بزانین  ئەوە 
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كۆچی و لە ترۆپكی قۆناغی دەسەاڵتی شیعی بوەیهییەكاندا، )الرشیف الريض( كە 

یەكێكە لە شاعیرەكانی ئەو سەردەمە و كوڕی گەورەی تالیبییەكانە، لەژێر ناوی 

)نهج البالغە(دا وتارو وتە قسە بەنرخەكانی عەلی كۆكردەوە. 

كە  كۆكراوەتەوە،  سەرچاوەوە  چەندین  لە  گشتی  بە  البالغة(  )نهج  كتێبی 

بلیمەتیەكی وتاربێژیی نائاسایی بە عەلی دەبەحشێت، بەاڵم لە راستیدا هێام و 

فۆڕمی سەرقاڵكردنی نەوەكانی لە خۆیدا هەڵگرتووە بۆ ئەوەی زمانێكی عەرەبی 

خودی  بە  پەیوەندی  بابەتە  لەم  شتێك  پێموایە  بكات.  پێشكەش  پاراو  و  رەوان 

ئیامم عەلیەوە نییە، بەاڵم ئەو سۆزەی بەرامبەر ئەو پیاوە پیشاندراوە بۆ ئەوەیە 

لە جوانرتین  ئێستاش یەكێكە  تا  بەبەردا بكرێت، بە جۆرێك كە  بەرگێكی فكری 

ئەو  عەرەبی.  كۆمەڵگەی  خوداپەرستی  و  كەلتور  دەرهاویشتەكانی  باشرتین  و 

زیادكردنە فكری و چاكسازیە ئاكارییەی بۆ رابردووی پیاوێكی خاوەن كردار و كار، 

لە كۆتاییدا دەربڕی ئیسالمی كالسیكیە، كە ئینب ئەبی ئەلحەدید لە شیكردنەوە 

هونەرییانە  شێوازێكی  بە  بێهیواییدا  و  تراژیدیا  پڕ  قۆناغێكی  وەك  گەورەكەیدا 

شەرع،  و  فیقه  خودایی،  زانستی  خاوەنی  عەلی  كەواتا  كردووە.  بەرجەستەی 

بڵندی  و  جوانی  و  سۆفیگەری  و  زاهیدی  قورئان،  لێكدانەوەی  و  شیكردنەوە 

لە  كە  لقەكانیەوە،  هەموو  بە  ئیسالمیە  زانستی  دامەزرێنەری  ئەو  زمانەوانیە. 

بەها  ئەو  رێگەی  لە  پێگەی عەلی  یەكەمیدا كۆیكردۆتەوە.  و فۆرمی  چوارچێوە 

بەردەوامانەوە كە بەرجەستەی كردوون و قۆناغ دوای قۆناغ گەیشتووەتە نەوەكان 

لە كۆسپ و رێگرییەكانی سیاسەت بەرزترە. تاكو ئەمڕۆش، تەها حسێن بە دوورو 

و  كردووە  دادپەروەری  بە  قووڵی  هەستكردنی  و  عەلی  یەكسانی  باسی  درێژی 

بە بۆچوونی هەندێك پێش منوونەكەی دیكەی ئیسالم )عومەری كوڕی خەتاب( 

كەوتۆتەوە. 

ژیانێكی زۆر درێژی هەبووە، كە  لە دوای مردنیەوە  بنەمایە، عەلی  ئەم  لەسەر 

بەستووە  فكرییانە  و  ئاكاری  و  دیینی  تایبەمتەندیە  بەو  پشتی  شتێك  پێش هەر 
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گفتوگۆكردن  و  مانەوە  بۆ  راستەقینە  بناغەیەكی  بووەتە  كە  پاڵی،  خراونەتە  كە 

كاتی  لە  و  لە سەردەمی كۆنیشدا  تەنانەت  لەگەڵ مرۆڤ. جێگەی سەرسوڕمانە 

سەرەمەرگیدا، وەسیەتێكی دیینی پاك و بێگەری شایستە بە زمانیدا هاتووە، كاتێك 

جگە لە باوەڕ، قورئان و نوێژ، باسی هیچ شتێكی تر ناكات، ئەمەش پێش داڕشتنە 

شیعییەكان بووە دەربارەی كەسایەتی عەلی. ئەو ساتەوە وەكئەوە وابوو كە جگە 

بەهێزو  پەیوەندی  بە  بارگاویە  قووڵیە  ئەو  دیینی عەلی،  و رۆچوونی  قووڵی  لە 

پتەوی لەگەڵ پێغەمبەری خودا، هیچ شتێكی تر نەمابوو.  

كۆتایی فیتنە و دووبارە یەكخستنەوەی 

ئوممەت
شەش مانگ لە دوای كۆچكردنی عەلی كوڕی ئەبو تالیب، فیتنە كۆتایی پێهات 

و سەرلەنوێ  ئوممەتی ئیسالم لەژێر دەسەاڵتی موعاویەدا خۆی بە یەكگرتوویی 

رێگەی  لە  بەڵكو  نەبوو،  سەربازییەوە  سەركەوتنێكی  رێگەی  لە  ئەوە  بینیەوە. 

زنجیرەیەك روداوی سیاسیەوە بوو: ئامادەسازیی ئاشتیانەی شوێنگرەوەی عەلی لە 

كوفە، واتا )الحسن(ی كوڕی و ئەو گەمەی دانوستانانەی كە موعاویە بە شێوازێكی 

باش ئەنجامیدا، زانی چۆن پێشوازی لەو خواست و ئامادەسازییانە دەكات، بۆیە 

سەركەوتوانە پرۆسەیەكی قورس و دژواری بەڕێوەبرد، چونكە لەالیەن بەشێك لە 

خەڵكی كوفەوە رووبەڕووی بەرەنگاربوونەوەیەكی توند بۆوە. 

چۆن باسی پرۆسەیەكی لەو شێوەیە دەكرێت؟ ئەو پرۆسەیە نە سەركەوتن بوو 

نە تەسلیمبوون، بەڵكو بریتی بوو لە سەرلەنوێ  یەكخستنەوەی ئوممەتی ئیسالم، 

یان جۆرێك لە جۆرەكانی ئاشتەوایی و رێككەوتن، كە بەهۆی دەستبەرداربوونی 

و  بەدیهات  ئاشتیخوازیەكەی  ویستە  و  خەالفەت  لە  عەلی  كوڕی  )الحسن(ی 
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بۆ  ئامادەگیەك  ئاساییكردنەوە و  بۆ  بە رێكەوت لەالی موعاویە بووە خواستێك 

سڕینەوەی رابردوو. بەوەش دەركەوت كە عەلی بەهۆی بەهێزی كەسێتیەوە كوفە 

لە  كەسێك  هیچ  نەما  كاتێك  بەاڵم  گرتبوو،  خۆیدا  قەڵەمڕەوی  لەژێر  عێراقی  و 

گۆڕەپانەكەدا نەبوو شایەنی ئەوە بێت شوێنی بگرێتەوە. لە سەرووی ئەوەشەوە: 

پرسەكە پرسی عەلی بوو، كە عێراقییەكان تێیدا توابوونەوە و دەست و پەنجەیان 

لەگەڵیدا نەرمكرد، بەاڵم هەمیشە بە سوربوونێكی تەواو نەبوو. 

لە دەستپێكردنی شەڕی سەرتاسەری  بریتیبوو   دوایین خواست و هیوای عەلی 

لە دژی خەڵكی شام، بۆ ئەو مەبەستەش بە هاوكاری قەیسی كوڕی سەعد هێزی 

)رشطة الخمیس(ی دامەزراند، كە بژاردەیەكی سوپا بوو. ئەو هێزە فیرقەیەك بوو 

لە )12( هەزار سەرباز پێكهاتبوو، بە پشتیوانی )40( هەزار سەربازی تر كە قابیلی 

ئامادەسازی بوو، زۆرینەی هێزەكەش لە كوفە ئامادەكرا. عەلی جەنگاوەرێك بوو 

لەناو قوواڵییدا، هەرگیز بە تێكشاو نەدراوەتە قەڵەم، بەڵكو لە جۆشدانی گیانی 

وێستگەیەكدا  چەند  لە  كە  بوو،  سەركەوتوو  كوفییانەدا  ئەو  ناخی  لە  بەرگری 

پەالماردەری  هێزێكی  كۆچكردنیدا  كاتی  لە  هەرچەندە  بكەن،  بێهیوای  توانیان 

دوای  لە  یەكسەر  هەبوو.  شەڕ  دەستپێكردنەوەی  بۆ  پرۆژەیەك  و  ئامادە  سازو 

كۆچكردنی، )الحسن(ی كوڕی وەكو خەلیفەی نوێ  لەالیەن هاوەاڵنی عەلیەوە لە 

كوفە سەپێرنا، لەپێش هەمووشیانەوە ئەو كارە بە یارمەتی قەیسی كوڕی سەعد 

بوو. 

بەیعەتپێدانێك بوو بەهۆی ئەو پەیوەندیە كەسییانەوە كە عەلی لە كوفە  ئەوە 

درووستی كردن، زۆر بە ئاشكرایی خۆی سەپاند، ئەوەش بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 

دۆخە نائاساییەی هەبوو، هەروەها لەبەر ئەوەی كە )الحسن( لەگەڵ )الحسین(ی 

برای تاكە نەوەی پێغەمبەری خودا بوون، ئەوەش بۆ خۆی رێزلێنانێكی دووسەرەیە 

لە هەمبەر پێغەمبەر و عەلی و بەرجەستەكردنی چەمكەكانی میراتگری و ئالوبەیت 

پیشاندەدات. بەاڵم بیركردنەوەی ئەوان لەو سەردەمەدا لە هۆشیارییەوە نەبوو، 
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بەڵكو بابەتەكە لەخۆوە هەڵچوون بوو. رژانی ئەو فرمێسكانە و هاتنەخوارەوەیان 

بەسەر رومەتی سەربازانی كوفەدا دیمەنێكی زۆر كاریگەر بوو كاتێك )الحسن( 

و  بواری خوداپەرستی  لە  و چاكییەكانی عەلی  باسكردنی خەسڵەت  چووە سەر 

دادپەروەریدا. لەبەر ئەوە نەدەكرا مشتومڕ بكرێت لەسەر كەسایەتی )الحسن(، 

پێكهاتن  خێرا  بۆ  پێویستیەك  و  دەستەجەمعی  هەستێكی  ئەوەشدا  لەپاڵ  بەاڵم 

و  جەماعەت  شەرەفمەندێكی  و  مانەوە  پێناو  لە  كەسێك  لەسەر  كۆدەنگی  و 

بەیعەت  دەنگ  بەكۆی  پێیەش  بەو  بوو،  ئارادا  لە  ركابەرەكان  روبەڕوبوونەوەی 

بە )الحسن( درا. مێژوونوسان پێامندەڵێن خەلیفەی نوێ  گومانی لەال دروستبوو 

سەبارەت بە مەرامە جەنگییەكانی كاتێك ئەم دەستەواژەیەی بۆ چەمكی بەیعەت 

زیادكرد: »شەڕ لەگەڵ ئەوانە دەكەن كە من شەڕییان لەگەڵ دەكەم، ئاشتی لەگەڵ 

بهێنینەوە  پێویستە ئەوە  ئایا  ئاشتیان لەگەڵ دەكەم«. بەاڵم  ئەوانەدا دەكەم كە 

یادمان كە خودی عەلی لە دوای شەڕی )الجمل(دا دەستەواژەیەكی هاوشێوەی 

درێژایی  بە  )الحسن(  پێدەچێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەرسییەكاندا سەپاند؟  بەسەر 

)50( رۆژی تەواو هیچ نیازێكی بۆ شەڕكردن نیشان نەدا، لە كاتێكدا خەڵكی شام 

دەستیان بە خۆئامادەكردن كردبوو. ئینب عەباس ناچار بوو نامەیەكی بۆ بنوسێت 

و دوایین نیاز و ئامانجەكانی باوكی بیر بهێنێتەوە، تاوەكو بڕیار بدات نورساوێك 

بۆ موعاویە بنێرێت تیایدا داوای لێبكات گوێڕایەڵی پیشانبدات. موعاویە دەیزانی 

و دەیگوت )الحسن( گەنجێكە لە شەڕ تێناگات و پێگەو توانای باوكی نییە، وەكو 

باوكیشی هەست بە شەرعیەتی مافی خۆی ناكات. 

بە  )الحسن(  هەرچەندە  نەبوو،  نێوانیاندا  لە  شەخسی  كێشەیەكی  هیچ 

دەرگای  لە  تەنها  و  نیشاندەدا  عوسامن  بەرامبەر  بەزەییهاتنەوەی  بەردەوامی 

ئێستاكە  نەكرد.  فیتنەی  بەشداری  نەبێت  باوكی  فەرمانی  بۆ  گوێڕایەڵی  واجبی 

وەكیەك  كە  خەلیفە  دوو  بەاڵم  هەیە،  بوونیان  ئوممەت  یەك  بۆ  خەلیفە  دوو 

سەلیقەوە  و  جوانی  بە  موعاویە  بۆیە  نەبوون،  كەسیی  فەزڵی  هەمان  خاوەنی 
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وەاڵمیدایەوە و وتی: »نێوانی من و تۆ هاوشێوەی نێوانی ئێوە و ئەبوبەكرە لە 

دوای كۆچكردنی پێغەمبەری خودا )د.خ(«. موعاویە بەو شێوەیە و زۆر بە ڕوونی 

لە  بێگومان  دامەزراند،  ئوممەتدا  هەموو  بەسەر  خەالفەتەكەی  شەرعیەتبوونی 

رێگەی بەگەڕخستنی شارەزایی و توانا شەخسییەكانی، ئەو كارەش لە بەرامبەر 

)الحسن(دا زۆر ئاسانرت دەكرا وەك لە بەرامبەر عەلی. موعاویە بەراوردێكی كرد 

لە نێوان دۆخی خۆی و دۆخی ئەبوبەكر، كە ئوممەتی ئیسالم بەهۆی لێوەشاوەیی 

لەگەڵ  نزیكی و خزمایەتی  بەهۆی  نەك  بە خەلیفە هەڵیانبژارد،  تواناكانیەوە  و 

پێغەمبەر )د.خ(، ئەو كێشەیەی هێنایەوە بیری خۆی كە لەو سەردەمەدا لە نێوان 

ئەبوبەكر  كە  چوو  لەبیری  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  رویدا،  دا  ئەبوبەكر  و  عەلی 

خاوەنی رابردوویەكی پڕشنگدارە لەناو ئیسالم، لە كاتێكدا خۆی ئەو رابردووەی 

فەزڵێكی  باسیدەكرد،  خۆی  بە  سەبارەت  موعاویە  چاكەیەی  و  فەزڵ  ئەو  نییە. 

سیاسی رووت بوو. موعاویە لە كۆتایی وەاڵمەكەیدا بەڵێنیداوە بە )الحسن( كە 

ئەو دابینكردنی خەرجیە شەخسییەكانی بگرێتە ئەستۆی. بەاڵم گەورەی شام تەنها 

بە بەرگریكردن لە مافەكانی بە نوسین و پێشنیاركردنی قەرەبووكردنەوەی ماددی 

)الحسن( نەوەستاوە، بەڵكو قسەكانی كردە كردار و پەالماری عێراقی داو خۆی 

و لەشكرەكەی لە سنورەكانی نزیكبوونەوە و گەیشتنە پردی )منبج(. لە راستیدا 

موعاویە تەنها بە نیشاندانی هەڕەشەیەكی سەربازی وازیهێنا و هەرگیز لەبەر دوو 

هۆكار جێبەجێی نەكرد: 

یەكەم: حەزنەكردنی بە رژانی خوێنی شامییەكان سەرەڕای الوازی سوپای عێراق. 

دووەم: بە باشرتزانینی دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت بە شێوازێكی ئاشتیانە، بۆ 

خەالفەتەكەی  داهاتووی  و  بێتێت  بەدەست  تەواو  دانپێدانانی  بتوانێت  ئەوەی 

مسۆگەر بكات. چونكە لە دوای ملمالنێیەكی خوێناوی زۆر دوورو درێژ، كە رق و 

كینەیەكی زۆری درووستكرد، هەنگاوێكی باش نابێت ئەگەر خەالفەتەكەی لەسەر 

بناغەی سەركەوتنی سەربازی و خوێنڕشنت بونیات بنێت. 
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كاتێك )الحسن(ی كوڕی عەلی هەواڵی گەیشتنی موعاویەی بۆ نزیك سنورەكانی 

پێویست  پێموایە  بەرەنگاربوونەوە. من  بۆ  ئامادە كرد  پیاوەكانی  بیست،  عێراق 

ناكات گوێ بەو زانیارییانە بدەین كە سەرچاوەكان پێامندەڵێن، تەواو وەكئەوەی 

تاعەت  رەتكردنەوەی  دەرب��ارەی  نوسیویەتی  عەلی  بە  سەبارەت  هەمیشە 

لەشكری  لەالیەن  خەمساردیەك  و  الوازی  جۆرە  هەر  دەرب��ارەی  النیكەم  یان 

قسانەیە.  ئەو  پێچەوانەی  رویانداوە  دواییدا  لە  روداوانەی  ئەو  كوفەوە. هەموو 

بە  سوپاكەی  پێشەنگی  گرفتێك  هیچ  بەبێ   )الحسن(  پراكتیكیەوە،  رووی  لە 

سەركردایەتی )عوبەیدوڵاڵ بن عەباس( و )قەیس كوڕی سەعد( نارد بە مەبەستی 

روبەڕوبوونەوەی موعاویە لە )مسكن(. )الحسن( بەشەكەی تری سوپای لەگەڵ 

خۆیدا بردو بەرەو ئەملەدائین بەڕێكەوت و زۆرینەی كوفەییەكان لەگەڵیدا بوون، 

بێگومان هەندێك لە بەرسەییەكان و خەواریجەكانیشی لەگەڵدا بوو، ئەوانەی كە 

لە دوای مردنی عەلی نكۆڵیان لە شەڕكردن لە بەرامبەر موعاویە نەدەكرد. بێگومان 

لەگەڵ  بەراورد  بە  بوون،  رێكخراو  كەمرت  بوون  ئاوێتەیەك  یان  كۆمەڵێك  ئەوانە 

هێزی شورتە، كەسانێكی كەم لە خانەدان و ئازا و جەربەزە و خاوەن ئیرادەكانیان 

تێدا بوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەیانەوەیست بەرگری لە خاك و خەلیفەكەیان 

بكەن. سوربوون و سیستم لە ناخی ئەو دەستە پێشەنگە بەناوبانگەدا بوو، كە بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی موعاویە لە )مسكن( گیرسایەوە. 

كەواتا هەڵەیە ئەگەر بڵێین كە )الحسن( خاوەنی )40( هەزار شمشێربەدەستی 

ئامادە بووە، كە ئامادەبوون شانبەشانی بوەسنت، چونكە ئەزمونەكە سەملانی كە 

 )12( لە  كە  پتەوە  بەهێزە  كوتلە  ئەو  تەنها  بە  دەترسان.  شەڕ  لە  كوفەییەكان 

هەزار جەنگاوەر پێكهاتبوو سەری رمی )الحسن(یان پێكهێنابوو، بەاڵم ئەو ژمارەیە 

بەس نەبوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی سوپای گەورەی شام. ئایا بوونی هۆشیارییەكی 

عێراق  كە  لەبەریەكهەڵوەشانەی  ئەو  و  عێراق  سوپای  الوازی  دەربارەی  ئاوەها 

تێیدا دەژیا بەهۆی دەستەگەرێتی و سەقامگیر نەبوونی، جگە لە كرۆكێكی بچوك 
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رێگەچارەی  رووبكاتە  كۆتاییدا  لە  )الحسن(  وایكرد  بوو  ئەوەش  هەر  نەبێت، 

بێت؟  دەستبەرداربوونیشی  و  وازهێنان  بەرامبەر  لە  ئەوە  ئەگەر  ئاشتیانە، 

پێدەچێت )الحسن( لە سەرەتادا كەسێكی ئاشتیخواز بووە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

سوپای  پێیەش  بەو  كردووە،  دەوروبەری  و  پیاوەكانی  بۆچوونی  راو  گوێڕایەڵی 

ئامادە كردووە و ئەوەی كردووە كە پێویست بووە بیكات. ئەوە چۆن لێكبدەینەوە 

كاتێك )الحسن( لە ساباد بە شێوەیەكی كتوپڕ وتارێكی پێشكەشكرد و تێیدا وتی: 

»ئەوەی لە یەكبوون و دەستەجەمعیدا پێتان ناخۆشە، لەوە چاكرتە بۆتان كە لە 

دابەشبووندا پێتان خۆشە«؟، جگە لەوەش دڵنیای كردنەوە كە چەند بڕیارێك لە 

بارەیانەوە دەردەكات، لە كاتێكدا خۆیان نەیانتوانی بڕیار بدەن، داواشی لێكردن 

لەو بڕیارانەدا گوێڕایەڵی بكەن؟ 

رای گشتی یەكسەر بەم وشانە كۆمێنتی خۆی لەسەر وتارەكەی )الحسن( دەربڕی: 

)الحسن( سوورە لەسەر بەستنی رێكەوتنی ئاشتی لەگەڵ موعاویە چونكە الوازی 

تواناو  و  وزە  سەرووی  لە  سەربازی  روبەڕوبوونەوەیەكی  هەر  نیشانداوە.  خۆی 

ئامرازە سایكۆلۆژییەكانیەوە بوو، لە سەرووی ئەوەشەوە بەرپرسیارێتی خەلیفایەتی 

هەبوو. )الحسن( هێزێكی ناوخۆیی تەواوی نەبوو بۆ دووبارەكردنەوەی )صفین(. 

بەاڵم ئایا كوفەییەكانی خاوەنی روحێكی جەنگیی تەواو بوون؟ رای زاڵرت ئەوەیە 

كە كاتێك لە ساتەوەختی یەكرییكردنەوەدا كە لە دوژمن نزیك دەبۆوە، دركی بەو 

دووەم  كاریگەری الوازی  لە  دووەم  كاریگەری الوازی  كرد،  الوازییە دووسەرەیە 

یەكبوونی  »دەبا  خۆیدا:  بڕیاری  بەوپەڕی خۆڕاگریەوە  و  كاتەدا  لەو  بوو.  زیاتر 

ئەوە  تازەبێتەوە.  بەتواناتردا  و  شیاوتر  كەسی  سەركردایەتی  لەژێر  ئوممەت 

بڕیارێكی سەروەرانە بوو، چونكە لەو قۆناغەدا ویژدانی ئاسودە كرد، بەبێ  بوونی 

هیچ دەستێوەردانێك لەالیەن دوژمنەوە. 

ئەوەی  بۆ  مەترسیەوە  خستە  خۆی  ژیانی  چونكە  بوو،  بوێرانە  بڕیارێكی  ئەوە 

خوێن نەڕژێت. بڕیارێك بوو بۆ پڕكردنەوەی هیچ مەرام و چاوچنۆكیەك نەبوو. 
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)الحسن(  دەرەوە  هاتنە  دەمی  لە  كەمە  وشە  چەند  ئەو  كە  كاتەدا  لەو  بەاڵم 

تووشی شەپۆلێك ناڕەزایی بۆوە. ژمارەیەك خەڵكی خراپ و ناكەسبەچە بەوپەڕی 

بە  بردو  بەتااڵن  شتێكیان  هەموو  خێمەكەی،  ناو  بۆ  كرد  دزەیان  تووڕەییەوە 

ئەنجامی  لە  )الحسن(  برد.  نوێژەكەیان  بەرماڵی  و  جلوبەرگەكانی  هێز  زەبری 

دانی  هەرزوو  بەاڵم  بوو،  سەرسوڕمان  تووشی  شێوەیەدا  لەو  توندوتیژیەكی 

كاتێكدا  لە  بەڕێكەوت،  بەرەو مەدائین  بوو  ئەسپەكەی  بەخۆیدا گرت و سواری 

روبەڕووی هەموو جۆرەكانی گاڵتەجاڕی كرایەوە. بەاڵم یەكێك لە خەواریجەكان 

لە شوێنێكی دیاریكراوی سەر رێگەی نێوان ساباد و مەدائین لە تاریكاییدا خۆی 

تا  رانی  و  لێوەشاند  توندی  گورزێكی  داس  بەكارهێنانی  بە  دانوستاندبوو،  بۆ 

سەر ئێسقانەكەی بڕی. پاشان )الحسن( گوازرایەوە بۆ مەدائین و لەالیەن والی 

مەدائینەوە پێشوازی لێكرا كە پێشرتیش والی باوكی بوو فەرمانیدا برینەكەی بۆ 

بۆ  ئاماژەیە  ساباد  لە  )الحسن(  تیرۆركردنی  هەوڵی  هەردوو  بكرێت.  چارەسەر 

ئەوەی تا چ ئاستێك هەموو بیرۆكەیەكی ئاشتی لەگەڵ شامییەكاندا بە شێوەیەكی 

كوێرانە و شێتانە كاردانەوەی خراپی لێدەكەوێتەوە. دووەمین هەوڵی تیرۆركردنی 

)الحسن(وە،  ریزی  كە چوونە  بوو  لەو خەواریجانەوە  یەكێك  لەالیەن  )الحسن( 

چونكە لە دیدی ئەواندا لە )كوفر(ی باوكیدا بەشدار نەبوو، بەو پێیەش پێیانوابوو 

بەاڵم  بكەن.  لەگەڵیدا شەڕی هەڵگەڕاوەكانی شام  دڵنیاییەوە دەتوانن  بەوپەڕی 

بیكوژن.  باوكی  وەكو  دەویسرتا  بۆیە  بوو،  بەشدار  و  بێهیوایكردن  )الحسن( 

بوو،  ترسناك  و  لەخۆوەهەڵچووانە  شێوەیەكی  بە  تیرۆركردنی  هەوڵی  یەكەمین 

بیرۆكەی  هێزییان  بەوپەڕی  كە  بوو  نەنارساوەوە  كوفەیی  كۆمەڵێكی  لەالیەن 

ئاشتیان لەگەڵ شامییەكاندا رەتكردەوە. 

بە چەكەوە  بدرێت و  ناتوانرێت جۆش  پیاوان  لەوجۆرە  راستە كە حەشاماتێكی 

لە ماڵەكانیان دەربهێرنێن، بۆ ئەوەی گوێیان لەو قسانە بێت كە باس لە ئاشتی 

لەگەڵ خەڵكی شام دەكات. بەاڵم نازانین تا چ ئاستێك ئەو كۆمەڵە تااڵنچیە بچوكە 
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لەالیەن خەواریجەوە ئاراستە كراون، هەروەك ناشزانین ئەوان لەو ساتەوەختەدا 

تا چ ئاستێك نەفسیەتی گشتی كوفەییەكانیان تێدا بەرجەستە بووە. 

بوو  كەسێك  ئەو  چونكە  عێراق،  بەهێزەكەی  پیاوە  ببووە  سەعد  كوڕی  قەیسی 

بە باشرتین شێوە خواستی خۆویستییانی دابین دەكرد، بە تایبەتی لەو كاتەوەی 

كە عوبەیدوڵاڵ كوڕی عەباس خۆی بە موعاویە فرۆشت و چووە پاڵی، هەروەها 

تایبەتیش خانەدانەكانی بەرسە شوێنپێی  بە  عێراق،  كاتەوەی خانەدانەكانی  لەو 

لە  ئەوییان هەڵگرت. قسەیەك ئەگەر مانای هەبێت ئەوەیە كە لەوەودوا جگە 

تر  باسێكی  هیچ  سەعد،  كوڕی  قەیسی  پیاوەكەی  هەزار   )10( خواسی  و  باس 

بەرگوێامن ناكەوێت، چونكە هەر ئەوان هێزی شەڕكەر و بەرەنگاربوونەوە بوون. 

پێدەچێت )الحسن( لە دوای دوو هەوڵی تیرۆركردنی لە ساباد و ناپاكی هەندێك 

بەدەركەوت،  عێراقییەكان  لە  بێئومێدبوونی  و  بێزاری  ئیرت  خانەدانەكان،  لە 

باوكمتان  »ئێوە  پێیوتوون:  كە  دەگێڕنەوە  بەسەرهاتەكان  لە  هەندێك  هەروەك 

كاریگەری  وایە  وەكئەوە  تااڵنربد«،  بە  كەلوپەكامنتان  لێدام،  كوشت، خەنجەرتان 

هەبووبێت لەسەر بڕیارەكەی بۆ رێكەوتنی ئاشتی، یان وازهێنانی لە خەالفەت لە 

بەرژەوەندی موعاویە. گێڕانەوەكەی )البالذري( واتادارترە كە )الحسن( وتویەتی: 

»باوكمتان بۆ شەڕو حوكمداری ناچار كردو پاشان لەسەر ناكۆك بوون، بیستومە 

لێمگەڕێن  پێداوە،  بەیعەتیان  و  ریزی موعاویە  كە شەرەفمەندەكانتان چوونەتە 

لە نەفس و دینم بوغرام مەكەن«. لە راستیدا كێشەیەك هەیە دەكرێت سەبارەت 

بەو ناپاكیەی خانەدانەكان بوروژێرنێت. )البالذري( تەنها باسی دوو كەسی بەرسا 

لەگەڵ  دەستی  گوماندەكرێت  كە  رەبیعەیە  خێڵی  سەرۆكی  یەكێكیان  دەكات، 

موعاویەدا تێكەڵ كردووە، بە تایبەتی لە شەڕی )صفین(دا. بەاڵم سەرچاوەكانی 

تر هیچ باسی ناوێك ناكەن و هیچ رونكردنەوەیەكیشیان لەسەری نەداوە، بەڵكو 

باسی ئەو خێڵ و هۆزانە دەكەن كە یەك لە دوای یەك چوونەتە پاڵ موعاویە. 

موعاویە كەسێكە چاك زانیویەتی ویژدانەكان بكڕێت و بەڵێنبدات، دواتریش لەناو 
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خودی كوفە حوكمی خانەدانەكان دەكات. 

كۆنرتۆڵی  نە  نەیتوانی  )الحسن(  و  بەبەر چاوانەوە هەڵدەوەشا  عێراق  لەشكری 

كە  ئامۆزای،  عەباسی  كوڕی  عوبەیدوڵاڵی  بكات.  سەربازەكانیش  نە  و  دۆخەكە 

ئابڕوبەرانە.  ناپاكی  بنەماڵەی هاشمییەكان بوو، بووە چاكرتین منوونەی  بە  سەر 

یەكەم  جاری  بۆ  هەبوو.  بوونی  عێراقی  داڕوخانێكی  گشتی  شێوەیەكی  بە  واتا 

بوو موعاویە نێردراوەكانی ناردە الی )الحسن( لە مەدائین بۆ ئەوەی دەربارەی 

چۆنێتی و مەرجەكانی ئاشتی دانوستانی لەگەڵدا بكەن، بەاڵم مەبەستی لە كام 

لەدەستداوە،  سەرەكیەكەیان  رەگەزە  لێرەدا  سەرچاوەكان  بوو؟  ئاشتیەك  جۆرە 

یان  بووبێت،  ئاساییەوە  مەسەلەیەكی  بە  پەیوەندی  بابەتەكە  وەكئەوەی 

وەكئەوەی شتێك نەبووە شایەنی باسكردن بووبێت. ئەوە ئاشتیەكی هاوسەنگ 

یان ناهاوسەنگ نەبوو لە نێوان دوو دەوڵەت یان دوو نەتەوەدا. هەروەها جۆرێك 

لە ئاشتەوایی و پێكهاتنی نێوان دوو تاقمی یەك ئوممەت نەبوو، كە پێگەیەكی 

یەكسانیان داگیر كردبێت بۆیان هەبێت لەسەر دابەشكردنی ناوچەكانی دەسەاڵت 

رێكبكەون، هەروەك لەو بارەیەوە گێڕانەوەیەكی بچوك هەیە دەربارەی كێشەی 

)الحسن(  ئاشتیخوازییانەی  ویستی  كۆچی.  40ی  ساڵی  لە  موعاویە  و  عەلی 

بۆ  گەڕانەوە  واتا  جەماعەت،  رای  بۆ  دەگەڕایەوە  كە  بووە  بەرجەستە  لەوەدا 

وازی  ئەو خۆی  كاتێكدا  لە  پێیدراوە،  كە  دەسەاڵتانەی  ئەو  و  ئوممەت  یەكێتی 

بەرپرسیارێتی موسڵامنانی رادەستی موعاویە كرد،  لە هەموو دەسەاڵتێك هێناو 

راگەیاندووە.  ئەوەی  راشكاوی  بە  ئاشتی  رێكەوتننامەكانی  لە  یەكێك  هەروەك 

دەستەواژەكانی )تەنازول( یان )خۆداماڵین لە دەسەاڵت( كە لە كەلتوری سیاسی 

دیاریكراوی  بە  بەاڵم  بەكارنەهێرناوە،  لێرەدا  نەبوو،  نادیار  شتێكی  عەرەبەكاندا 

ئەوە لە عوسامن داواكرا. 

تری  دەسەاڵتێكی  كوفەییەكان  خەلیفەیەكی  لە  جگە  )الحسن(  راستیدا  لە 

نەبوو، هەروەك چۆن موعاویە خەلیفەی شامییەكان بوو. لە رووی پراكتیكیەوە 
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كە  بوو  گرنگ  ئەوە  بەاڵم  دەگواستەوە،  موعاویە  بۆ  سنورداری  دەسەاڵتێكی 

وەریبگرێت،  نیازباشی  و  خاترانە  بە  )الحسن(یش  و  بێنێت  بەدەستی  موعاویە 

سەرووی  لە  بەڵكو  وەرگرتبوو،  باوكیەوە  عەلی  شەرعیەتی  لە  پشكێكی  چونكە 

لەگەڵ  رەچەڵەكی  پەیوەندی  بەهۆی  بكات  جیاواز  خۆی  دەیتوانی  ئەوەشەوە 

پێغەمبەر بە شێوەیەكی راستەوخۆ. 

مانا سیاسیيەكەی،  بە  عێراقدا  بەسەر  بگوترێت كە سەروەری موعاویە  پێویستە 

بەالی  گرەوەكە  كە  ئەوەی  لەبەر  بكرێت،  ئاشتیانە  جۆرێكی  بە  پێویستبوو  وا 

سەرلەنوێ   لەسەر  كاریدەكرد  چونكە  بوو،  گەورە  زۆر  شامەوە  یەكەمی  پیاوی 

خۆیدا،  بەرژەوەندی  لە  یەكەم  خەالفەتی  دروستی  و  راست  درووستكردنەوەی 

هەروەك كاریشی دەكرد لەسەر دووبارە یەكخستنەوەی ئوممەت و هەستانەوەی 

لە دوای ئەو هەموو كەلێن و هەڵوەشانەی كە تووشی ببوو. ئەگەر مردنی عەلی 

نەبوایا پێدەچێت هەموو ئەمانە رێگر بوونایە، بەڵكو لە ئاستی بنەماكاندا هەموو 

لەسەریان،  )الحسن(  تەواوەتی  رەمەندبوونی  بەبێ   دەبوون  ئەستەم  كارەكان 

كاتێك لەسەری پێویست بوو خۆی لەو بەیعەتە دەرباز بكات كە كوفەییەكانی بە 

شەخسی خۆیەوە دەبەستەوە، هەروەها دەبوو دان بنێت بە دەستبەرداربوونی 

هێزی  هاوسەنگی  كێشەی  لە  بەدەر  موعاویە،  بۆ  دەسەاڵتەكەی  هەموو  لە 

سەربازی، كە سەرەڕای تاقمی بەرهەڵستكاری قەیسی كوڕی سەعد بە تەواوەتی 

لە بەرژەوەندی خۆیدا بوو، چونكە قەیس تا ئەوپەڕی ئاست لەسەر رازیكردنی 

)الحسن( پێداگری دەكرد، لە كاتێكدا زۆرێك لە كلیلەكانی لەناو دەستی )الحسن(

دا بوو. سەرچاوە نەیارەكانی )الحسن( كە دەیانەویست بابەتی بەرتیلخۆری ئەو 

لەالیەن  پێكهاتن  و  سازش  ئاستی  گەیشتە  كە  بەرتیلخۆریەك  نیشانبدەن،  پیاوە 

)الحسن( و فێڵ و تەڵەكەبازی و درۆ لەالیەن موعاویەوە، بەاڵم ئەو سەرچاوانە 

هیچ شتێك لە عەقڵیەتی ئەو دوو پیاوە و هێزی سازش و پێكهاتنەكانی نێوانیان 

موعاویە  الیەنگری  سەرچاوەكانی  لە  هەندێك  ئەمەشدا  لەگەڵ  تێنەگەیشتوون. 
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دەشبێت  و  بێنێت  دەسەاڵتەكەی  لە  واز  ئاسانیە  بەو  مرۆڤ  بۆ  قورسە  دەڵێن: 

قەرەبووكردنەوە هەبێت.

نەكرد،  دوایی  كۆچی  ژەهرخواردوویی  بە  )الحسن(  ساڵ   )10( دوای  لە  تاكو 

موعاویە دڵنیا نەبوو لە بارەی ئەو شتانەوە كە دەوترا. بەبێ  هەنگاونان تا ئاستی 

دابەشبوونی تێڕوانینی هاوسۆزانی شیعە و خەڵكانی تریش لەگەڵ )الحسن(دا كە 

پێیانوایە رۆڵێكی شایستە و قارەمانانەی لە كۆكردنەوە و یەكخستنەوەی ئوممەتی 

ئیسالم هەبوو، بۆیە ئەوەندە بەسە هەوڵی تێگەیشنت لە عەقڵیەتی الیەنە ناكۆكە 

بارگرانی  ناتوانێت  كە  كردبوو  بەوە  هەستی  )الحسن(  بدەین.  سەرەكییەكان 

لەناو دەروونی عەرەبیدا  بنەمای پشتاوپشتیش هێشتا  باوكی هەڵبگرێت،  عەلی 

دەستی نەكردبوو بە رۆڵگێڕان، لە كاتێكدا عێراقیش بە خراپی دابەشببوو، هەرگیز 

ئوممەت جارێكی تر یەكی نەدەگرتەوە و ئاستێكی كەمی پێكهاتن و رێككەوتن 

ئەگینا  نەكات،  گۆڕەپانەكە چۆڵ  سەرۆكانە  لەو  یەكێك  ئەگەر  نەدەهات،  بەدی 

دووبارە یەكگرتنەوە )یەكخستنەوە( بە زەبری هێز ئەنجامدەدرێت، لە پاڵ ئەو 

هەموو مەینەتی و برینانەدا كە بەدوای خۆیدا دەهێنێت، یان دابەشبوونی واڵت 

هەتا كۆتایی درێژە دەكێشێت. عەلی كۆچی كردو قەزیەكەی و شەرعیەتەكەی 

و ئازارەكانی لەگەڵ خۆیربد. لەو بڕوایەدام لەم ئاراستەیەدا پێویستە هەڵوێستی 

بە  حەزكردوو  و  بەرتیلخۆر  و  ترسنۆك  كەسێكی  وەك  نەك  تێبگەین،  )الحسن( 

دارایی  قەرەبووكردنەوەی  پێدانی  ئەوەشەوە  پێچەوانەی  بە  بڕوانین.  لێی  ژن 

واتا:  هەبوو  موعاویەدا  سرتاتیژی  لە  تەواو  ئاوەهادا  قوربانیدانێكی  هەمبەر  لە 

وازهێنانی مەعنەوی لە كورسی خەالفەت لەالیەن كوڕی عەلی )نەوەی پێغەمبەر(

ەوە و دەستبەرداربوونی لە رۆڵی سەرەكی و كارای لە كوفە. 

بە بۆچوونی من بە نزیكی ئاشكرایە موعاویە پێشنیاری پێشكەشكردنی قازانجێكی 

باج و خەراجی  پێدانی  بە بڕی )1 ملیۆن( درهەمی كردووە، سەرەڕای  سااڵنەی 

فەسا و درابجرد، كە لە پاشكۆكانی ویالیەتی بەرسە بوون. سەبارەت بە بڕی یەكەم، 



فیتنە 510

وا نزیكرتە بوترێت كە موعاویە راستگۆ بوو بە شێوەیەكی تەواو و رێكوپێك ئەو 

بەاڵم سەبارەت  املال(ی موسڵامنان دەردەكرا،  )بیت  لە  كە  بڕە مووچانەی دەدا 

بە رەگەزی دووەم جۆرێك لە فێڵكردنی پیشاندا لە پاڵ زانینی ئەو راستیەی كە 

بابەتی  كە  بوو  بەڵكو خۆی  ئاوا رەتدەكەنەوە،  پارەیەكی  بەرسییەكان وەرگرتنی 

رەتكردنەوەی لەالیەن بەرسییەكانەوە وروژاند بۆ ئەوەی ناوو ناوبانگی )الحسن( 

لەكەدار بكات.

مەسەلە جەوهەریەكە لێرەدا نییە، چونكە لە ساڵی 41ی كۆچیدا دوو رێكەوتن 

موعاویە  یەكەم،  رێكەوتنی  بەپێی  ئەنجامدرا.  )الحسن(دا  و  موعاویە  نێوان  لە 

پابەند دەبێت بە ئاشتی و هەوڵنەدانی بۆ ئازاردانی )الحسن(، بەڵێنیش دەدات 

كە  دووەمیشدا،  رێكەوتنی  لە  باسامنكردن.  كە  پێبدات  مووچانەی  و  پارە  ئەو 

رێكەوتنی  كە  هەستیكرد  دوایئەوەی  بوو  ئەنجامدانیەوە  لەپشت  )الحسن( 

یەكەم زۆر شەخسیە و زۆریش كەموكورتی تێدایە، لەسەر ئەم خااڵنەی پێكهاتن: 

بۆ  دەهێنێت  موسڵامناندا  بەسەر  فەرمانڕەوایەتی  و  دەسەاڵت  لە  واز  )الحسن( 

موعاویە، دوایئەوەش خەالفەت دەكرێتە شورا و لێبوردنێكی گشتی دەردەكرێت 

و موعاویە خۆی بەدوور دەگرێت لە ئەنجامدانی هەر كارێك كە مەبەست لێی 

تێیدا  كە  دووەم،  رێكەوتنی  پێدەچێت  بێت.  هاوەڵەكانی  و  )الحسن(  ئازاردانی 

ئەفسانە وا پیشانی دەدات گوایا موعاویە لەسەر الپەڕەیەكی سپی واژۆی كردووە، 

رێكەوتنەكانەوە  ناوەرۆكی  بە  بەاڵم  لێدەكەوێتەوە،  ئایندەیی  كەوتن و شكستی 

پابەند بوون. لە سەرووی ئەوەشەوە ئەوە هەرگیز راست نییە كە )الحسن( وەكو 

نەهاتبێت  بیریدا  بە  وەكئەوەی  بدرێت  پیشان  نابەرپرس  خۆپەرستی  كەسێكی 

كوڕی  )قەیس  كردبێت  چاوەڕوانی  و  بكات  عێراقییەكان  بۆ  پارێزگاری  داوای 

سەعد( لەجیاتی ئەو كارەكە بكات. هەروەك هەرگیز باوەڕ بەو قسەیە ناكرێت 

كە دەڵێت موعاویە هەموو بەڵێن و پابەندییەكانی بە رێكەوتن، كە پەیوەندییان 

بە فیتنەوە هەبوو، خستوویەتە ژێر پێی، واتا هەڵوەشاوە و بێبنەما بوون.
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)الحسن(  بەیعەتپێدانی  بڵێین  درووسترت  یان  دەسەاڵت  گواستنەوەی  راستیدا  لە 

بە  و  كراوە  پەیڕەو  كوفەییەكانەوە  لەالیەن  كوفەدا  خودی  لەناو  موعاویە،  بە 

پیاوی سیاسی  زانیویەتی چۆن وەك  ئەنجامدرا. موعاویە  رێكوپێكی  و  بێدەنگی 

وشە گونجاوەكان بدۆزێتەوە. )الحسن(یش لەالی خۆیەوە، لە كاتێكدا هۆشیار بوو 

بەرامبەر ئەو میراتەی هەڵیگرتووە، رایگەیاند كە دەستبەرداربوونی لە دەسەاڵت 

بۆ )خێرو چاكەی ئوممەتی محەمەد(ە. فیتنە كۆتایی پێهات و روح و جەستەی 

ئوممەت پێكەوە درووستكرایەوە، بەاڵم بە چێژێكی تاڵ و پڕ لە سكااڵ لەالیەن 

هەندێك لەو عێراقییانەی كە لە هاوەڵە نزیكەكانی عەلی بوون، بۆیە پێشئەوەی لە 

دواییدا بگۆڕێت بۆ سەرهەڵدانی كارە سەرەتاییەكانی ئۆپۆزسیۆنی شیعە، دۆخەكە 

بە رووی )الحسن(دا تەقیەوە و تۆمەتبارییان كرد. بەاڵم ئێستا نە سەركەوتن نە 

چۆكپێدادان و نە تۆڵەسەندنەوە بەدیناكرێت. خەڵكی شام كوفەیان وەك خاكێكی 

دژ بە خۆیان داگیر نەكرد، بەڵكو كوفەییەكان خۆیان كارووبارەكانی بەشەكەیان 

و  باوەڕداران  نوێی  ئەمیری  دەسەاڵتی  لەژێر  و  دەبرد  بەڕێوە  ئیمپراتۆریەت  لە 

لە  بڵێین،  ماوەتەوە  دەدا.  ئیسالمەتیان  بە  درێژەیان  و  دەژییان  نوێنەرەكانیدا 

تاقەتپڕوكێتی  و  مەزنی  یادەوەری  ونبوودا،  سەنرتاڵیەتێكی  بیرەوەری  روانگەی 

جۆرێكی  بە  تریشەوە  الیەكی  لە  دۆڕاند،  قەزیەكەی  كە  هەستدەكرێت  عەلی، 

دوایئەوەش  مایەوە،  هەر  رابردوو  بۆ  پەلكێشبوون  و  برینەكان  بەرفراوان  زۆر 

ستەمكاری و پشتاوپشتی و بنەماڵەیی زاڵبوو. بۆیە هەرگیز تۆوەكانی ناكۆكی و 

ملمالنێ  شاراوەكان نەرسەوتن، بەڵكو لە پەراوێزی مێژوویەكی واقیعیدا درێژەیان 

كێشا، كە ئومەوییەكان درووستیان كرد. 
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رەهـەنـدەكـان
ئەو كاتەی موعاویە لە ساڵی 41ی كۆچی/661ی زایینی دەستی بەسەر دەسەاڵتدا 

گرت، ئەو دەستبەسەرداگرتنە بە زەبری هێز نەبوو، لەبەر ئەوەی كە دەستبەرداری 

لە دەسەاڵت و دانوستان رویدا بۆ ئەوە بوو كە خوێن نەڕژێت. بەاڵم ئەگەر بە 

لەگەڵ  سەربازی  روبەڕوبوونەوەی  چاویلكەی  بە  وردبینەوە،  بابەتەكە  لە  باشی 

عەلی یان لەگەڵ )الحسن(دا لێی بڕوانین، ئەنجامی نزیكرت ئەوەیە كە موعاویە 

براوە بوو. ئەوەش لەبەر ئەوەیە كە عێراق تەنها كوفەی مابۆوە، كوفەش لەالیەن 

چەند هێزێكی هەڵوەشێنەری زۆر پێشكەوتوو بەڕێوە دەبرا. لە سایەی دۆخێكی 

رێكخەر،  سیاسی،  كەسێكی  وەك  سەركەوتنی  بووە  موعاویە  سەركەوتنی  ئاوادا، 
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سرتاتیژی، بەسەر ئەو پیاوەدا كە لە كۆتاییدا تەنها خاوەنی رابردوویەكی دیینی 

و پێگەیەكی فراوان و پێشەوایەتیەكی هەڵكەوتوو بوو. لە كۆتاییشدا لە رێگەی 

مردنەوە عەلی لە دۆڕانێكی گەورە رزگاركرا. عەلی نوێنەرایەتی نەوەیەكی تری 

دەكرد، ئەو نەوەیەی كە شەڕەكانی سەردەمی پێغەمبەرییان كرد، بە واتایەكی تر 

ئەو نەوەیەی ئیسالمی درووستكرد و تاكو ماوەیەكی زۆر لە چوارچێوەی مەدینەدا 

دەكرد،  نوێی  نەوەیەكی  نوێنەرایەتی  موعاویە  بەرامبەریشدا،  لە  مابوو.  قەتیس 

نەوەیەك كە بە هەموو شتێكی قەرزداری عومەر و فتوحات و قۆناغی بونیاتنانی 

شایستەی  توانایەكی  و  شارەزایی  بوارەدا  لەو  بوو  نەوەیەك  بوو.  ئیمپراتۆریەتی 

دەستكەوتەكان  لە  بەرگری  و  ئەستۆ  گرتە  پیاوەكانی  سەركردایەتی  وەرگرتبوو، 

دەكرد. 

بە واتایەكی تر، لەو بوارەدا جێدەستی دیار بوو، لە سایەی خەالفەتی عوسامنیشدا 

لە  بریتیبوو  پێكهێنا، كە  لە شام  ئەو نەوەیە رووبەرێكی دەسەاڵتی راستەقینەی 

عەلی  بەاڵم  تێكەاڵوكردن.  دەست  و  هاوپەیامنێتی  و  وبەستەیی  بەدەستهێنانی 

لە  كە  كوفەیەك  سەپاند،  بەسەریدا  خۆی  س��ەرەوە  لە  كوفە  بۆ  هات  كاتێك 

سەرەتاوە پێشەوایەتیكردنی كارێكی قورس بوو، لەسەریشی پێویست بوو فەتحی 

بكات، لە كاتێكدا نەیدەتوانی یان نەیدەزانی چۆن متامنەی سەرجەم سەحابەكان 

یەخسیری  بۆیە  مۆراڵیەكەیدا.  شەرعیەتە  چەسپاندنی  پێناوی  لە  بەدەستبێنێت 

بەدەست  دەب��وو  پێیەش  بەو  بوو،  قورئانخوێنان  بچوكی  و  چاالك  گروپێكی 

دەسەاڵتەكەی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  ببوایا.  گیرۆدە  خانەدانەكانەوە  دژایەتیكردنی 

بەدوای  و  پێكیهێنا  كە  فراوانەی  هاوپەیامنێتیە  ئەو  پێویستبوو  وا  بكات،  بەهێز 

بهێنایا،  بەدەست  گەورەی  سەركەوتنێكی  )صفین(دا  شەڕی  لە  رایكێشا،  خۆیدا 

ئەنجامەكان بەوجۆرە بێت، جگە لەوەش  نەدا  بەاڵم قەدەر وابوو چەك رێگەی 

ئەو  بەدیهاتنی  لە  بوو  رێگر  جەنگدا  لە  شام  خەڵكی  شایستەی  بااڵو  توانای 

سەركەوتنەدا. ئیرت لەو كاتەوە، عەلی لە شكستێكەوە بۆ شكستێكی تر هەنگاوی 
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دەنا، گرنگرتینیان پرۆسەی داوەریكردن و دابەشبوونی ناوخۆیی و سەرهەڵدانی 

هاوسۆزی  خەڵكی  تەنانەت  یان  درەنگهاتوو  شیعەگەرایی  پاشان  بوو.  خەواریج 

سوننەش، پێداگرییان كردووە لەسەر ئەو ستەمەی كە بە چارەنوسی عەلیەوە لكا. 

النیكەم عەلی یەكێك بوو لە پیاوانی شورا و نەیاری عوسامن، پیاوێك بوو پڕ لە 

سەروەری و رابردووی ئیسالمی، بە واتایەكی تر ئەو شایەنی وەرگرتنی خەالفەت 

بوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا رەتكردنەوە و دانپێدانەنان بە خەالفەتەكەیدا سەرەت 

رووی  لە  پلەیان  ئەوانەی  پاشان  زوبێر،  و  تەڵحە  بوو،  ئەسحابەكانەوە  لەالیەن 

ئەو  بەاڵم  شام.  والی  تایبەتی  بە  بوو،  ئەمانەوە  خوار  لە  رۆڵبینیەوە  و  فەزڵ 

هێرنا،  عوسامندا  بەسەر  ترسناكەوە  مردنێكی  رێگەی  لە  كە  كوشندەیەی  كردارە 

چەند هێزێكی سامناك لەناو ئیسالمی ئەو سەردەمەدا بەرجەستە دەكات، تاكو 

ئەندازەیەك كە فەزڵ و چاكەكانی لەبەرچاو نەدەگیران بەپێی چەند پێوەرێك كە 

یەكالییكردنەوەی  تۆڵەكردنەوە و خوێنی رژێرناو و  نەبوو. هێزو  بوونیان  چیدی 

لەسەر  واتا  ناو گەمەكەوە،  بەرفراوان خرانە  ئاستێكی  بە  حساباتەكان، هەمووی 

ئەرخەبیلەكەیدا.  بەسەر  پارچەبوو  پارچە  و  چەكدار  ئوممەتی  هەموو  ئاستی 

لە  نییە  دوودڵ  ناتەواوەوە  شەرعیەتێكی  ناوی  بە  خۆیەوە،  لەالی  عەلی  خودی 

لە  ئەوانەی  هەموو  دەڵێن:  رەخنەگرانی  شوێنێك.  هەموو  لە  شەڕ  بەرپاكردنی 

پێناو خێرو خۆشی ئوممەتدا. لە  تایبەتی خۆیدا كرد، نەك لە  پێناوی دەسەاڵتی 

كۆتاییشدا ئەو وەك سیاسی و جەنگاوەرێك رەفتاری كرد، بۆیە تووشی سیاسەت 

و شەڕیش بوو. 

سەردەمێك  كۆتاییهاتنی  دەستیپێكرد،  عوسامن  سەردەمی  لە  كە  فیتنە  ئاشكرایە 

و  پێغەمبەر  لە  تەنها  دامەزرێنەر  ئیسالمی  دەبێت  راستیدا  لە  رادەگەیەنێت. 

بكەین.  قەتیس  عومەر(دا  و  )ئەبوبەكر  دووەم  و  یەكەم  خەلیفەی  ه��ەردوو 

پێغەمبەر )د.خ( دیین و دەوڵەتی دامەزراند، بەو هەنگاوەش لە یەككاتدا گەلی 

عەرەبی لەناو بونیاتی ئوممەتدا یەكخست و جیهادی وەكو ئامانج بۆ دیاریكرد، 
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)ئەبوبەكر(  یەكەم  خەلیفەی  ناوی خودا.  بە  زەوی  پڕكردنی  بۆ  بوو  هەوڵدانێك 

واتا:  بكات،  تەواو  كاری خۆی  دامەزرێنەر  ئەوەی وەك  بۆ  دامەزراند  خەالفەتی 

لەناوبردنی هەڵگەڕانەوە بە زەبری هێز لە دورگەی عەرەبی، پاشان دامەزراندنی 

پایەكانی دەوڵەت و دەستپێكردن بە پرۆسەی فەتح وەكو هەنگاوی دووەم. پاشان 

ئەركی پرۆسەی فەتحی بەرفراوانی جیهانی كۆن: هیاللی خصیب، میرسو بەشێكی 

گەورەی ئێران و لەباربردنی ئیمپراتۆریەتەكەی كەوتە سەرشانی خەلیفەی دووەم. 

بەگوێرەی چەند پێوەرێك تەمەنی رێكخستنی پرۆسەی فەتح بۆ ماوەی سێ  یان 

چوار سەدە ژیاوە: نیشتەجێكردنی لەشكری عەرەبی، دامەزراندنیدەزگایەكی كارا 

سەدەیەكدا  چارەكە  ماوەی  لە  پیاوە   )3( ئەو  وەلحاڵ  وەرگرتن.  باج  ئاڵۆزی  و 

هەردوو  و  پێغەمبەر  ئەنجامدا.  گەورەیان  بەردەوامی  جێگیرو  سەركەوتنێكی 

پێكەوە  هاوەڵێتی  پتەوی  پەیوەندیەكی  عومەر(،  و  )ئەبوبەكر  شێخەكە 

خوداوە  لەالیەن  پێغەمبەر  كەسی.  فەزڵی  پەیوەندی  نەك  بەستبوونیەوە، 

هەڵبژێردرا بۆ ئەوەی پەیامەكەی بگەیەنێت بە ئوممەت، لەوەشەوە دوور بوو كە 

بە تەنها ببێتە پیاوی بەهێزی مەدینەكەی. ئەبوبەكر سەر بە عەشیرەتێكی بچوكی 

خاوەنی  كۆنەكان  نەریتە  و  عورف  بەپێی  عومەریش  هەروەها  بوو،  قوڕەیش 

شەرەفمەندیەتی كۆمەاڵیەتی راستەقینە نەبوو. بەاڵم هەرسێكیان پێكەوە مێژووی 

نوێیان دامەزراند بەوەش پلەو پێگەیان لە سەرووی حاڵەتی ئادەمیزادی ئاساییەوە 

بوو. 

ئاسایی  مرۆڤی  و  گۆڕان  شتەكان  هەموو  خەلیفە،  بە  عوسامن  بوونی  لەگەڵ 

هاتە ناو گەمەكە. ئەو قۆناغە كۆتایی سەردەمێكی جیاوازی پایەبڵند بوو كە لە 

سەرووی هەموو بەها ئاساییەكانی خزمایەتی، بەرژەوەندی و حەزكردن بە پێگەو 

عەشیرەتی  رەچەڵەكی  لە  تاكێك  رادەستی  خەالفەت  بوو  ئەوە  بوو.  دەسەاڵت 

لە  مەغۆلەكان  پەالمارەكانی  و  بەاڵم هەتا هێرش  كرا،  مەناف(  )عەبد  پێغەمبەر 

لە  خۆیدا  سەردەمی  لە  عوسامن  دەرناچێت.  بازنەیە  لەو  زایینی  1258ی  ساڵی 
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خزمایەتی  بەهاكانی  لەسەر  كرد  پێداگری  ئومەوییەكانەوە  تایبەتی  لقی  رێگەی 

تاكو  دەوڵ��ەت  بونیادەكانی  و  ئیسالمییەكان  بەها  حیسابی  لەسەر  نزیكی  و 

كرا  پاشایەتی  نیمچە  بەرگێكی  دەوڵەت  هەمانشێوەش  بە  زۆر.  ئەندازەیەكی 

بۆ خزمەتی  لێهات  بەخشینەكانی  و  دابەشكارێكی دەستكەوت  و وەكو  بەبەردا 

بەرژەوەندییەكانی هەندێك كەس. بەو هۆیەوە ناڕەزایەتی و بەرەنگاربوونەوەكی 

تاقی  بە  بەاڵم  بوو،  بەرپا  ئەسحابەكاندا  ریزی  لەناو  لەدەستدەرچوو  راستیدا  لە 

و  رەهەندەكانی  هەموو  بە  فیتنەی  ئەوەی  ئەنجامێك.  بگاتە  نەیدەتوانی  تەنها 

گەشەسەندنە  ئەو  پێچەوانەی  دەركەوتنی هێزێكی  فراوانبوونیەوە هەڵگیرساند، 

)هێزی  واتا  ب��ەالوە،  ناوچەیەكی  لە  هەڵكەوتوو  كەمژمارەی  هێزێكی  بوو، 

بۆ قورئان و مەرجەعیەتی ئیسالم.  پیاوانەی كە گەڕانەوە  ئەو  قورئانخوێنەكان(، 

جۆرێك  بە  مێژوویی،  پێشەوایەتیكردنی  و  كۆمەڵگە  گەشەكردنی  و  دەوڵەت 

خوێندنەوەی دیاریكراوی بنەڕەتی و دەقئامێز بۆ ئیسالم بەرەنگاری دەكرا. ئیسالم 

وەكو هێزی رەتكردنەوە و هێزێكی كودەتایی وێناكرا. 

ئەوە سەرەتایەكی دیار بوو كە تاكو ئەمڕۆش بە شێوازێكی دووبارەكردنەوە خۆی 

بەرهەم دەهێنێتەوە، چونكە لە بنەڕەتدا خودی بنەمای دەوڵەت، كەوتووەتە ژێر 

توانی  ئاوا  بزوتنەوەیەكی  لەم حاڵەتەدا  تایبەتی  بە  ئایینی.  بەرزڕاگرتنی  بنەمای 

لە  و هەڕەشەئامێز هەڵبگیرسێنێت  فیتنەیەی گشتی  و  بكوژێت  یەكەم خەلیفە 

پێناو پارێزگاریكردنی خودی لە ئوممەت، پاشان توانی خەلیفەی دووەم بكوژێت، 

لە  پاشایەتی  بناغەی  چەسپاندنی  و  پتەوكردن  بۆ  تەرخانبكات  خۆی  ئەوەی  بۆ 

دەسەاڵتدا و بەستنەوەی دەوڵەت بە هێزەوە، پاشان توانی گەشە بەخۆی بكات 

بەرەو رادیكالیەتێكی پەراوێزخراو بەبێ  هەبوونی پێگەیەكی گەورە: بزوتنەوەی 

خەواریج. 

خودی  وەكو  ئەسحابەكاندا  كۆڕی  لەناو  ئەوانەی  و  قورئانخوێننەكان  كێشەی 

عەلی دەستیان بە مانەوەی ئیسالمێكی پاك و بێگەردەوە گرتبوو، لە راستیدا بە 
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شێوەیەكی پێشوەخت كەوتببوە بەر پێشبینیكردنی دەوڵەتێك كە لە توانایدا نەبوو 

ببێتە پێشبینی دەوڵەتی سەرەتایی باوكساالریی، داماڵراو لە چەك و قەتیسكراو بە 

فۆڕمی دەوڵەتی عومەری. بەاڵم قورئانخوێنان نەیاندەتوانی هێزی زۆر جۆشبدەن 

و ئامادەی بكەن ئەگەر عەلیان لەناو گەمەكەیاندا دانەنایا، بە جۆرێك كە پرسی 

سەرەكی بووە پرسی بەرگریكردن لە شەرعیەتی عەلی، سەحابی گەورە و كوڕە مامی 

پێغەمبەری خودا، لە بەرامبەری هەموو ئەوانەدا كە نكۆڵیان لە شەرعیەتەكەی 

لە  نەهرەوان  لە  ناچاربوو  و  كاروانەكە  كۆتایی  گەیشتە  عەلی  وەلحاڵ،  دەكرد. 

لە خەواریجەكان  یەكێك  دەستی  لەسەر  تاكو  بیانكوژێت،  و  بكات  دژییان شەڕ 

كوژرا. ئایا ئەوە چارەنوسێكی دیاریكراو بوو عەلی ببێتە گیرۆدەی دەستیان، بە 

شێوەیەك نەیتوانی یان نەیزانی لە كاتی گونجاودا خۆی لە دەستیان دەرباز بكات؟ 

پێدەچێت بابەتەكە وا بووبێت، چونكە لەو كاتەوەی یەكەمین خەنجەر لە قوڕگی 

عوسامن وەشێرنا، ئیرت فیتنەی گشتی وەكو ئامێرێكی جەهەننەمی بەسەر گەلی 

هەبوون،  فیتنەدا  بازنەی  لە  كاریگەر  هێزی  سێ   كۆتاییدا،  لە  زاڵبوو.  ئیسالمیدا 

ئەمانەن: ئیسالمێكی رادیكالی توندوتیژ - قورئانخوێنان، ئیسالمێكی مێژوویی و 

شەرعی - عەلی، ئیسالمێكی سیاسی ئەرەستۆكراتی – موعاویە. 

موعاویە وەك عوسامن سەر بە بنەماڵەی بەنی ئومەییە بوو، بنەماڵەی پێشەوای 

قەڕەیش لەپێش هاتنی ئیسالم. لەگەڵ هاتنی عوسامن مەسەلەی دەستكردنەوە 

دواتریش  خرایەڕوو،  ئیسالم  هاتنی  بە  تێكشكاو  كۆمەاڵیەتی  هاوپەیوەندی  بە 

 40 دوای  لە  كرد.  بەرجەستە  خۆی  موعاویە  سەردەمی  لە  زیاتر  گڕوتینێكی  بە 

لە  قووڵبوونەوە  و  یەكبوون  و  فراوانخوازی  و  ملمالنێ  و  ناكۆكی  بەسەر  ساڵ 

ئایینی، لەو ماوەیەشدا 5 ساڵ لە شەڕی ناوخۆی سامناك، كوڕی  دەرهاویشتەی 

ئیسالمیدا  خەالفەتی  سەرتۆپی  لە  خۆی  قوڕەیش،  كۆنی  گەورەی  سوفیان،  ئەبو 

و  فەزڵ  بنەمای  بەسەر  ئەرەستۆكراتیە  بنەمای  سەركەوتنی  ئەوە  ئایا  بینیەوە. 

هەستی  بەسەر  سیاسیە  هەستی  سەركەوتنی  ئەندازەیەی  بەو  دینی،  چاكەی 
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دیينیدا؟ ئەم بیرۆكە بێبنەمایە بە شێوەیەكی رێژەیی، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا راست 

لە چەندین الوە، لە سەرچاوە عەرەبییەكاندا دەیبینین سەركۆنە كراوە، هەرچەندە 

كە  ئەوەیە  راستیەكەی  لێكراوە.  پێشوازی  دەبینین  خۆرهەاڵتناسەكان  لەالی 

موعاویە بەشداریكردووە لە چەسپاندنی ئیسالمی فەتحكار و دەتوانێت شانازی 

پێوە بكات. لە ساڵ 41ی كۆچی/661ی زایینی، ژمارەیەكی كەمی خەڵك هێشتاكە 

دەیانتوانی بڵێن: ئێمە پێغەمبەرمان ناسیوە و خزمەمتان كردووە. ئێمە دەزانین كە 

ئەهلی سوننە موعاویە لە ریزی ئەسحابەكان دادەنێن، چونكە موعاویە لە جیهان 

بێگومانیش  بوو،  چەسپاو  و  بەهێز  زۆر  ئیسالم  تێیدا  كە  ژیاوە،  سەردەمێكدا  و 

ئیسالم لەناو دڵیدا رەگی داكوتابوو. الوازی رابردووەكەی كە پەیوەندی بە الیەنە 

ئەم  لەبەر  لەوانەشە  بكات،  بێزاری  نەیدەتوانی  هەبوو،  ئەرەستۆكراتیەكەیەوە 

بكرێت،  عەلی  لە  نەفرەت  بڵنگۆكان  لەسەر  فەرمانیكردووە  بووبێت  هۆكارە 

وەكئەوەی هەوڵبدات پەڵەیەك بسڕێتەوە، كە ناسڕێتەوە. 

كە  بوونەتەوە  شەرعی  كێشەیەكی  رووب��ەڕووی  بەردەوامی  بە  ئومەوییەكان 

پایەكانی ناچەسپاو بوو. لێرەدا ئەو هۆكارە بەرجەستە دەبێت كە ئومەوییەكان لە 

پێناویدا هەوڵیاندا واتای مێژوویی بسڕنەوە. بەاڵم موعاویە لە الیەكی ترەوە و بە 

شێوەیەكی تایبەتی رێگەیەكی كردەوە بۆ زیادكردنی عەملانیەت بۆ سەر چەمكی 

دەسەاڵت، چونكە سەملاندی دەسەاڵت بۆ ئەو كەسەیە كە بتوانێت وەریبگرێت 

و پارێزگاری لێبكات، بەڵكو دەسەاڵت بۆ كەسێكە كە لە رووی سیاسیەوە شایەنی 

زۆر  سەركردەیەكی  دەبێتە  موعاویە  تێكڕایی،  بە  پراكتیكیەوە  رووی  لە  بێت. 

ئەوە  بەڵكو  داببڕێت،  ئیسالمیدا  كەلتوری  لەگەڵ  لەوەی  دورترە  زۆر  ئەو  باش. 

سەردەكەیەوە  هۆشیاری  دیدی  لە  بەڵكو  لێبكرێتەوە،  بیریشی  ناكرێت  شتێكە 

پارێزگاری لێكراوە، بەو پێیەی موعاویە وەك خەلیفەیەك بۆ زنجیرەی خەلیفەكانی 

بۆ  قووڵ  هەستكردنی  زیاتر  هاوسەنگی  لەپاڵ  موعاویە  كە  راستە  زیادكرا.  تر 

زیادكردنی  بە  دەستیكرد  كۆمەڵگەدا،  لەناو  گروپەكان  و  جەماعەت  هاوسەنگی 
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فۆرمی پاشایەكی بۆ سەر سیاسەتی عوسامن. ئەو دەیزانی چۆن بە سەخاوەتەوە 

رۆڵ دەدات بە خانەدانەكان و بەهێزەكان و ئەوانەی كە پێگەو قورساییان هەبوو، 

دەیانتوانی تەمەنی دەسەاڵتی ناوەندی درێژ بكەنەوە و جیهانی كۆمەاڵیەتی لە 

قاڵب بدەن. بەاڵم لە رووی جەوهەرەوە دوو پرس هەبوون، سەرەڕای پەیڕەوكردنی 

موعاویەدا  بەرژەوەندی  لە  دەبوو  دواییدا،  لە  بنەماڵەیی  و  پاشایەتی  چەمكی 

بوونایا ئەوانیش بریتین لە: )پتەوكردنی دەوڵەت( و )فراوانكردنی ئیمپراتۆریەت(، 

لە هەندێك  ئومەوییەكان  شامە.  ئەویش سوپای  پشتیوانی هێزێكی شەڕكەر  بە 

كاتدا پەنایان بۆ بەكارهێنانی هێز بردووە لە پێناو پارێزگاریكردن لە یەكێتی ئەو 

ئوممەتە، كە ئامادە بوو بۆ هەڵوەشان و دابەشبوونی بەسەر هەزار پارچەدا. بۆیە 

ئەولەویەتییان دایە بەرژەوەندی بااڵی دەوڵەت و دواڕۆژی ئیسالم و عروبە و ئەو 

بەهایانەیان خستە سەرووی هەر ئیعتیبارێكی ترەوە. لە رووی پراكتیكیەوە، ئەوان 

مێژوویەكی كارا و واقیعییان لە تەواوی سەدەی یەكەمی كۆچی و بۆ دواتریش 

داڕشت.  عەرەبییان  بوونی  سەرەكییەكانی  بناغە  و  چوارچێوە  واتا  درووستكرد، 

سیستمێك هەبوو كە ئوممەت لە ناویدا جموجووڵی دەكرد. 

نێوان  لە  كە  بكەنەوە  پڕ  كەلێنە  ئەو  نەیانتوانی  هەمیشە  بۆ  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

كە  ببوو،  درووست  ئیسالمدا  ئوممەتی  پێكهێنەرەی  سەرەكیە  تاقمە  دوو  ئەو 

رۆچوونە  زۆر  ئەوان  ئەستۆیان.  سەر  كەوتبووە  ئیمپراتۆرییەت  پاراستنی  ئەركی 

ناو تایبەمتەندێتی )شامێتی(یانەوە، شكستیانهێنا لە پێكەوە لەناویەكدا تواندنەی 

والیە  ئەوەیە،  خراپرت  لەوەش  قووڵرت.  شێوەیەكی  بە  ئوممەت  باڵەكەی  هەردوو 

ستەمكارەكانیان نارد بۆ عێراق كە هۆكار بوون بۆ هەڵگیرسانی شۆڕشی گەورە. 

هەرچەندە سەركەوتوو بوون لە دامركاندنەوەی شۆڕشەكان، بەاڵم ئەوە سیاسەتی 

هێزو دابڕانی زیاتر بوو، نەك سیاسەتی كۆكردنەوە و یەكخستنەوە. 

ئەو الوازی و شكستهێنانە لە یەكخستنەوەی دڵەكاندا، هەر لە سەردەمی موعاویەوە 

كاری خۆیكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا موعاویە توانی ئەرەستۆكراتەكانی كوفە و 
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ئاسەوارەكانی  نەهێشتنی  و  لە جیاتی البردن  بكات.  پەلكێش  بۆ الیخۆی  بەرسە 

بەكارهێنا  هونەری  زیاتر  عەلی  رقلێبوونەوەی  پڕوپاگەندەی  رێگەی  لە  فیتنە، 

ن��اڕازی،  بزوتنەوەیەكی  وەكو  شیعەگەرایی  لێرەوە  فیتنە.  تۆوی  چاندنی  بۆ 

لەدایكبوو  پێشوودا  نزیكرتین هاوەاڵنی  لە  لەناو خەڵكانێكی كەم  بەرهەڵستكار 

الیەنگرانی  تێكڕای  كاتێكدا  لە  عەلی،  یادەوەری  بەرزڕاگرتنی  بۆ  وەفایەك  وەك 

عێراقی بوون، ئەوانەی كە زیاتر بە جۆش و خرۆش بوون بەرامبەر قەزیەكەی. 

دواجار عەلی مرد و موعاویە دەسەاڵتی گرتەدەست، بەاڵم چەمكەكە لەناو ئەو 

گروپە بچوكەی كوفەییەكاندا قەتیس بوو، كە بەوەفا بوون بۆ بیرەوەری عەلی، 

پەست و بێزار بوون لە نەفرینانەی كە ئاراستەی ناوەكەی دەكرا. 

بەو شێوەیە لە ساڵی چلەكانی كۆچیدا حزبی شیعەی سیاسی – دیينی دروستبوو، 

كە سیاسی بوو زیاتر لەوەی دیينی بێت. ئەم حزبە رووبەڕووی توندوتیژی كرایەوە 

لە  پاشان حەساسیەتێكی دینی هاوسۆز  یەكەمینەكان بوون،  لە  و شەهیدەكانی 

هەمبەر شەهیدكردنی )الحسین( لە كەربەال لە ساڵی 61ی كۆچی/680ی زایینی 

سەریهەڵدا. ئەوە شیعەگەراییەكی عەرەبی كوفەیی بوو كە بە درێژایی سەردەمی 

كەمینە  هەروەك  بەاڵم  كرد،  پەیڕەو  خۆی  بە  تایبەت  شێوازێكی  ئومەوییەكان 

مایەوە و لە كاتێكەوە بۆ كاتێكی تر بە شێوەی شۆڕشی پچڕپچڕی شكستخواردوو 

زۆر  بزوتنەوە  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  بزوتنەوەیە  ئەم  دەتەقاندەوە.  دۆخەكەی 

كاریگەرەكانی تر لەسەر ئەو ماوە مێژووییە لە پاڵ هەموو خواست و بەرژەوەندی 

و تایبەمتەندێتیە هەرێمییەكانیان كە زیاتر بە گەمەی دەستەگەرێتی و حزبایەتی 

لەگەڵ  نەكرد.  درووست  ئومەوییەكان  لەسەر  مەترسی  هەرگیز  پەیوەستبوون، 

ئەمەشدا، شیعەگەرایی لە دۆخی پەراوێزخستنیدا، لە مەودایەكی زۆر دووردا و 

لەناو چەندین گرەوی جیاواز و نوێدا رۆڵی خۆی دەگێڕێت، كە لەگەڵیدا دەسەاڵتی 

بنەماڵەیی ئومەوی و عروبەی ئیمپراتۆرییەت هەڵدەتەكێت. 

تایبەتی  بەرژەوەندی  بۆ  ناوی شیعەگەراییەوە،  بە  بڵێین عەباسییەكان  باشرتوایە 
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و  البيت((  )آل  نەوەسی  چانسی  ك��ردەوە.  بەرز  شۆڕشیيان  دروشمی  خۆیان 

ئیسالمدا  فیعلی  مێژووی  لە  كە  بوو،  ئەوە  پێكەوە  عەلی  و  محەمەد  رۆڵەكانی 

ئیسالمیدا  هۆشیاری  لەناو  مەزن  قەرەبووی  كاری  لێرەشەوە  نەبێت.  دەرفەتیان 

شیعەگەرایی وەك عەقیدە و فرەڕەنگیەك لە فرەڕەنگییەكانی ئیسالم بەرجەستە 

لە  بوو  دوور  فیتنە،  لە  بوو  دوور  ئەنجامگەلێكی  ئەمانە  هەموو  بێگومان  كرد. 

دەسەاڵت  دەستبەسەرداگرتنی  و  عەلی  كێشەلەسەری  و  شلوشاو  خەالفەتی 

فیتنەی  چەوساندنەوە.  لە  پڕ  داهاتووی  سەدەكانی  بۆ  دوژمنەكانیەوە  لەالیەن 

كۆتایی پێهاتوو وەكو ملمالنێیەكی حزبی، لەناو ویژدانەكاندا هەر بەردەوام بوو. 

شیعەگەرێتی و خەواریج و دەسەاڵتی بنەماڵەی ئومەوی لێكەوتەوە و بە میرات 

بۆی مایەوە. فیتنە درووستكەری مێژوو بوو، بە پێچەوانەی زۆرێك فیتنەی تر كە 

لە مێژووی سەدەی یەكەمی ئیسالمدا سەریانهەڵداوە و بێ  ئایندە بوون. 

لەگەڵ ئەمەشدا، فیتنە لە رێگەی خودو مێژووی تایبەت بەخۆی، ساتەوەختێكی 

و  گوتار  ناكۆكەكانی،  پاڵەوانە  رووی  لە  لێكۆڵینەوەیە،  و  توێژینەوە  شایەنی 

مرۆڤایەتی  مێژووی  كاریگەرەكانی  هەرە  ماوە  لە  یەكێك  وەك  بەهاكانیەوە، 

ناو  خستە  دیينی  چەمكی  چونكە  دەمێنێتەوە،  ئەفسوناوی  روداوێكی  وەك 

جیهانی ملمالنێی سیاسیەوە. ماوەی فیتنە، ماوەیەكی تایبەت، چڕكراوە، نائارام و 

ناسەقامگیر بوو، لەسەر شێوازی ئەو شۆڕشە گەورانەی كە مرۆڤایەتییان هەژاند، 

لەبەر ئەوەی دەربڕی چەندین خواست و ئامانجی ناكامڵ و ناپاكانە نەبوو، بەڵكو 

هیگڵ  هەروەك  گرتبوو.  لەخۆی  داواكاری  و  خواست  و  بیروڕا  بنەماو  چەندین 

دەڵت: ئەگەر دامەزراندنی ئیسالم )شۆڕشی خۆرهەاڵت( بووبێت، ئەوا فیتنە لە 

تاكو  بوو  بەرپا  ئەوە  بۆ  تر  واتایەكی  بە  یان  شۆڕشدا،  لەناو  شۆڕشێكە  رودانی 

دەوڵەمەند  ئیسالمدا  مێژووی  لەناو  بێهاوتا  دینامیكیایەكی  بە  ئیسالمی  واقیعی 

بكات. 
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