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عەلــی ســێ  ڕووی هەیــە: عەلــی بیروبــاوەڕ، عەلــی 

بەرهەمــی  هەرســێكیان  مێــژوو.  عەلــی  ئەفســانە، 

ــەوەن  ــی، ڕەنگدان ــە دوای مردن ــژوون ل ــەكردنی مێ گەش

لــە ویژدانــی ئیســالمیدا، لەگــەڵ خــودی فیتنــەدا بوونەتە 

ــی  ــداری جیهان ــی بەش ــەر عەل ــە. ئەگ ــەع و بناغ مەرج

خۆیــەوە  دوای  لــە  و  نەكردبایــا  سیاســی  ملمالنێــی 

جوواڵنێكــی گــەورەی لــە ئیســالمدا بەرپــا نەكردایــا، 

ــەوە  ــی تریش ــە الیەك ــوو. ل ــاری دەب ــێكی نادی چارەنوس

ئــەو بــە تەنهــا خــۆی ڕێــڕەوی مێــژووی ئایینــدەی نەبڕی، 

بەڵكــو بــە درێژایــی ســەدەیەك پۆلێــك لــە شــەهیدەكانی 

ــش  ــوو، لەپێ ــەڵ ب ــیعەگەرایی لەگ ــەرەتای ش ــی س قۆناغ

هەمووشــیانەوە شــەهیدی كەربــەال )حەســەن(ی كــوڕی 

كــە ڕێــڕەوی هاوســۆزی شــیعی دەســتپێدەكات. ئەوانــەی 

تۆبــەكاران،  عــودەی،  كــوڕی  حوجــری  وەك:  تریــش 

لــەو كاتــەدا كــە مێژوویەكــی ڕیالیزمــی  ئەملوختــار. 

ــات  ــەوە بونی ــارە ئومەوییەكانی ــەن نەی ــی( لەالی )واقیع

ــاس و  ــڕینەوەی ب ــەر س ــوربوون لەس ــە زۆر س ــرا، ك دەن

ــە لەســەر ئاســتی  ــی، مێژوویەكــی پێچەوان خواســی عەل

ڕوحــی لــە پەراوێــزدا بونیــات دەنــرا. ئــەو مێــژووە 

لەســەر یــادەوەری عەلــی وشــەهیدكردنی كوڕەكــەی 

چڕبــۆوە، هــەر ئــەو مێــژووەش دواجــار ســەركەوت. 

دوای )80( ســاڵ، بانگــەوازی شــیعی بــە نــاوی مافەكانــی 

ئالوبەیــت لــە پێشــەوایەتیكردنی ئوممەتــی ئیســالم، 

ــەی  ــە بنەماڵ ــری هاشــمییەكان، ســەر ب ــی ت ــەاڵم لقێك ب

ــر  ــاس دەســەاڵتیان خســتە ژێ ــاس و ئیــن ئەلعەب ئەلعەب

ــەوان لەپشــت ڕێكخســن  ــە ئ ــەوە، چونك ــی خۆیان ڕكێف

و درووســتكردنی ئــەو بزوتنەوەیــە بــوون. بنەماڵــەی 

عەلــی لەڕێگــەی )حســێن( و ڕۆڵــە ســتەملێكراوەكانیەوە 

ئــەوەش  بــوون،  دونیــا  دەســتبەرداری  كەربــەال،  لــە 

ــی  ــرەوە بونیاتنان ــین. لێ ــی پێبەخش ــك بەرچاوڕوون كۆڵێ

بیروباوەڕەكــەی  و  دینــی  شــیعەگەرایی  لەســەرخۆی 

دەربــارەی پێشــەوایەتیكردنی ڕوحــی ومەعســومیەتی 

دەســتیپێكرد.  بنەماڵەكــەی  و  عەلــی  بــە  بەخــراو 

لێــی  ســەرەكی  هــۆكاری  دوو  لەبــەر  عەباســییەكان 

دابــڕان: دووبــارە خوێندنــەوەی ڕابــردووی بنــەڕەت، 

زیــان  كــە  شــاراوەكان  دیــوە  ڕەتكردنــەوەی  لەگــەڵ 

بــە كۆدەنگــی ئیســالمی دەگەیەنێــت. عەباســییەكان 

ــەاڵم  ــرت، ب ــەرچاوەیان گ ــدڕەو س ــیعەگەرایی تون ــە ش ل

ــە  ــە ل ــت ك ــان بەس ــوننەگەراییەكەوە ڕیزیی ــت س لەپش

قۆناغــی دروســتبووندا بــوو، بەڵكــو بەشــدارییان لــە 

ــەرە  ــی ه ــە بەش ــرد ك ــدا ك ــی مێژوویی درێژبوونەوەیەك

ــوو.  ــۆی گرتب ــردووی لەخ ــی ڕاب ــەورەی میرات گ

ئــەوان لەبەرامبــەر ڕەتكەرەوەكانــدا دانپێدانانیــان بــە 

ــر  ــی ئەبوبەك ــە تایبەت ــژارد، ب ــی ســەرەتا هەڵب خەلیفەكان

ــی  ــەوایەتیكردنی ڕوح ــی پێش ــا چەك ــەر، هەروەه وعوم

تایبــەت بــە ئامۆزاكانیــان ڕەتكــردەوە، چونكــە شــەرعیەتی 

ــوو كــە  ــەاڵم شــتێكی ئاســاییی ب ــرد. ب ــاو دەب ــی لەن ئەوان

بــە درێژایــی  لێبگەڕێــن وێنــای عەلــی  عەباســییەكان 

بەدەســت  خــۆی  كەســێتی  و  مافەكانــی  ســەدەیەك 

ــەوە، چونكــە  ــدا بەدەســتی بێنێت ــەوە، بەڵكــو هانیان بێنێت

ئایدیۆلۆژییەكانــی  پایــە  بنەمــاو  لــە  بــوو  یەكێــك 

ــە ســەردەمی  دەســەاڵتیان. كۆمەڵگــە و ئیمپراتۆرییــەت ل

عەباســییەكاندا فراوانبــوون و گەشــانەوەیان بــە خۆیانــەوە 

ــان  ــە هەم ــوون. ب ــی و یەكب ــە ئاڕاســتەی تۆكمەی ــی ب بین

ڕێڕەویــش زانســت پەیــدا بــوو دوای ئــەوەی ئومەوییەكان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لــە ســەردەمی دەســەاڵتیاندا بــە تونــدی خەفەیــان كــرد، 

ــەوەی  ــوو بەهــۆی ئ چونكــە شــەرعییەتیان زۆر فشــەڵ ب

كــە كارییــان بــە میتامێــژووی پێغەمبەرایەتــی و فەزیلەتــە 

عەباســییەكان  هاتنــی  لەگــەڵ  نەدەكــرد.  دینییــەكان 

دۆخەكــە تەقیــەوە و لــە ســاڵی 140ی كۆچــی/757ی 

زایینــی بــەدواوە عەوداڵبــوون بــە دوای مەعریفــەی تونــد 

گرێــدراو بــە مێــژوو: بەســەرهات )الســیرە( ومیتامێــژووی 

پێغەمبەرێتــی )حەدیس(یــان كۆكردنــەوەی فەرمودەكانــی 

پێغەمبــەر، بــەو شــێوەیەش ژمــارەی خوێندنگاكانــی فیقــه 

ــی  ــای عەل ــەدا وێن ــەم چوارچێوەی ــوون. ل ــژوو زۆر ب و مێ

لــە دوڕێیانــی جۆرەهــا مەعریفــە وزانســتی پێكــەوە 

ــوان  ــەی نێ ــە گەورەك ــەی دابڕان ــە ناوجەرگ ــدراودا، ل گرێ

ســوننە و شــیعەدا و لەنــاو ڕەوتەكانــی عوســانیزم و 

موعتەزیلــەدا ئــەو پلــەو پێگەیــەی گــرت، لەبــەر ئــەوەی 

ئەســتەم بــوو وێنــەی واقیعــی و ڕاســتەقینەی عەلــی لەناو 

ڕوانگــەی مێژوویــی تایبــەت بەخۆیــدا گەشــە بــكات. ئــەو 

لەنــاو مێژوویەكــی بەرفراوانــدا دەســتی بــە ژیــان كــردووە 

تاكــو ئەمڕۆمــان درێــژ بۆتــەوە، تەنانــەت لەنــاو هەمــوو 

ئیســالم و ئــەو خورافەتــە جەماوەرییەشــدا كــە دروســتی 

كــرد، ئــەو چاكریــن قارەمانــە. لێــرە و لــەوێ ، ئــەم پڕۆســە 

مێژووییــە داهاتــووە لەنــاو پانتایــی سیاســەتدا هەڵیكێشــا، 

بــۆ ئــەوەی بیكاتــە یەكێــك لــە گــەورە پێشــەواكانی 

ــە  ئایینــی ئیســالم: دژە سیاســی، مرۆڤــی بەرجەســتەبوو ل

پیــرۆزی و بەردەوامێتــی ئاییــن. زۆرێــك مشــتومڕو گفتوگۆ 

ــا،  ــان كێش ــەوە درێژەی ــن ن ــۆ چەندی ــە ب ــتبوون ك دروس

ــی  ــن ئەب ــەالی ئی ــتا ل ــتووە هێش ــان جێهێش مقۆمقۆیەكی

ئەلحەدیــد و ئیــن كوســەیر بــە زیندوویــی ماوەتــەوە، بــە 

تایبەتــی لــە دوای هێرشــی مەغۆلــەكان كــە شارســتانیەتی 

ئــەو  لەناوبــرد،  خۆیــدا  ناوەندەكــەی  لــە  ئیســالمی 

ــی  ــی دەموچاوێك ــی و مێژووی ــی ئایین ــە چەمك ــەی ك كات

فكــری زۆر چــڕو بەهێزییــان پۆشــی. ســەرەتا و پێــش 

ــاو  ــی لەن ــەی عەل ــە پێگــەو پای هــەر شــتێك ســەبارەت ب

میتامێــژووی پێغەمبەرێتیــدا، ئــەو قۆناغــە یەزدانیــەی كــە 

، بــە تایبەتــی بــۆ هەمــوو لێكدانــەوە و واتــاكان بووەتــە 

ــەی  ــی وێن ــی بەردەوام ــی پیرۆزكردن ــە ئەنجام ــرێ و ل گ

پێغەمبــەر و فەرمودەكانــی، گــەورە و قەبەتــر كــراوە. 

ــوننە و  ــی س ــوان ئەهل ــە نێ ــی ل ــی هاوبەش ــەوە بوارێك ئ

شــیعەدا دروســتكردووە، بوارێكــی دیاردەیــی و مێژوویــی، 

ــوارە  ــەو ب ــی ل ــە عەل ــە ك ــە چیی ــەو پێگەی ــا ئ ــەاڵم ئای ب

ــێوەیەكی  ــە ش ــە ب ــاوە، ك ــتی هێن ــەدا بەدەس میتامێژوویی

ــووە و هەمــوو  ــر كەوت ڕەهــا پێــش هەمــوو قۆناغێكــی ت

ــتاوە؟ ئاســاییە ئەگــەر  چاكــە ومافــەكان لەســەری وەس

ئــەو ئەشــكالیەتە خراوەتــە ڕوو، لەبــەر ئەوەیە كەئاڕاســتە 

و چڕییەكــی تــەواوی مێــژووی ڕاســتەقینە هەبــووە، وەك: 

فیتنــە، ئومەوییەكان، شۆڕشــی عەباســییەكان و ئەوهەموو 

ــووە.  ــەرزارەكیەی هەب ــری وس ــی و فك ــتنە ئایین پێگەیش

لێــرەدا قەبەیــی مــاددی گرنگــی نییــە. )صفیــن( ئەو شــەڕە 

گەورەیــە، تاكــو ئاســتێكی زۆر بچوكــە لەبــەردەم كەمریــن 

ــەری خــودا.  ــی ســەردەمی پێغەمب ــە دیمەنەكان دیمــەن ل

ئەگــەر مبانەوێــت قســە لەســەر قارەمانێتــی عەلــی بكەین، 

تەنهــا لەبــارەی خەســڵەتە جەنگییەكانــی، ئــەوا پێویســتە 

لێــرە بەدوایــدا بگەڕێیــن، نــەك لــە هــەر جێگەیەكــی تــر. 

ــی  ــك عەل ــدەگات كاتێ ــە تێ ــی لەم ــە تەواوەت ــانە ب ئەفس

وەك قارەمانێكــی جەربــەزە وتێكشــكێنەری بێبــاوەڕان 

تێكشــكێنەری  و  جەربــەزە  وەك  نــەك  دەكات،  وێنــا 

ــام.  ــاوی ش ــی بەلێش ــامناكی جەنگی ــاوەری س جەم
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ئەگــەر هەوڵبدەیــن بەراوردكاریــەك لــە نێــوان ســێ  

خوێندنــەوەی بــۆ میتامێــژووی پێغەمبەرایەتــی بكەیــن، 

واتــا: خوێندنــەوەی ســوننی، خوێندنــەوەی شــیعی، 

ــی  ــە حاڵەت ــە ل ــن ك ــانیزم، دەبینی ــەوەی عوس خوێندن

بەرامبــەر  لــە  هەڵبــژاردن  لــێ  جۆرێــك  یەكەمــدا 

دووەمــدا  حاڵەتــی  لــە  بــەاڵم  ئەســحابەكان هەیــە، 

ــت،  ــی بەدیدەكرێ ــی عەل ــدازی ڕۆڵ قەبەكردنێكــی بێئەن

عوســانیزم(،  )حاڵەتــی  حاڵەتیــش  دواییــن  لــە 

عەلــی،  و  عوســان  نێــوان  لــە  نــەك  بەراوردێــك 

بەڵكــو لــە نێــوان ئەبوبەكــر و عەلــی بەدیدەكرێــت 

ــەی  ــزو چاك ــە ڕێ ــەوەی ك ــەملاندنی ئ ــی س ــە ئامانج ب

دیــدگای  لــە  بــووە.  زیاتــر  عەلــی  لــە  ئەبوبەكــر 

بــووە  كــەس  یەكــەم  عەلــی  شــیعەدا،  بەســەرهاتی 

بــاوەڕی بــە ئیســالم هێنــاوە و لــە تەمەنــی )10( ســاڵی 

یــان زیاتــردا بــە پێگەیشــن و ژیــری گەیشــتووە، ئــەوەش 

ــە.  ــە كارێكــی عاقڵمەندان وایكــردووە ئیســالمبوونی ببێت

ــت  ــوننەدا، پێدەچێ ــەرهاتی س ــدگای بەس ــە دی ــەاڵم ل ب

ــالم و  ــە ئیس ــووە ب ــداڵ ب ــن مێرمن ــی وەك یەكەمی عەل

لــەو كاتــەدا تەمەنــی لــە نێــوان 9 تــا 10 ســااڵن بــووە، 

)ئەبوبەكر(یــش وەك یەكەمیــن پیــاو ئیســالم بــووە. بــە 

هەرحــاڵ، ئاشــكرایە عەلــی لەقۆناغــی مەككیــدا بەهــۆی 

بچوكــە تەمەنیــەوە ڕۆڵێكــی ســادەی گێــڕاوە، بــەاڵم لــە 

ــا قۆناغــی بونیاتنانــی ئوممــەت  ــدا، وات قۆناغــی مەدەنی

گــەورەی  ڕۆڵێكــی  شــەڕیش،  قۆناغــی  و  ودەوڵــەت 

كەعەلــی  دەنێــن  بــەوەدا  دان  هەمــووان  گێــڕاوە. 

جەنگاوەرێكــی ئــازا وچاونەتــرس بــوو، بــەاڵم لەپــاڵ 

ــدا.  ــە حوكمەكان ــگ ل ــی گرن ــد جیاوازییەك ــی چەن بوون

ــەرو  ــێ  ڕكاب ــدی شــیعەكاندا، قارەمانێكــی ب ــی لەدی عەل

پیــاوی شــانازییەكان وهەڵوێســتە قورســەكان بــووە، 

بــەاڵم دیــدگای ســوننی ڕۆڵ و شــانازییەكانی عەلــی 

لــە قاڵبێكــی زۆر بچوكــردا قەتیــس دەكات. بــۆ منوونــە 

ــە  ــەدر، ل ــەڕی ب ــە ش ــت: ل ــیعی دەڵێ ــتەی ش سەرگوزش

كــۆی )70( بێبــاوەڕ )45( كەســیان بەدەســتی عەلــی 

ــی  ــی بەیداخ ــش عەل ــەڕی )ئوحود(ی ــە ش ــوژراون، ل ك

پێغەمبــەری هەڵگرتــووە و لــە ڕیــزی ئــەو چەنــد كەســە 

ــی هەڕەشــە لەســەر  ــی بوون ــە كات ــووە كــە ل كەمــەدا ب

ژیانــی پەرژینیــان بــە دەوری پێغەمبــەردا كــردووە، بــۆ 

ئــەوەی بــە گیانــی خۆیــان بەرگــری لێبكــەن ،بــەاڵم 

سەرگوزشــتەی ســوننی دەڵێــت: عەلــی لەگــەڵ ئــەو 

بــە دەوری  نەبــووە كــە پەرژینیــان  ژمــارە كەمــەدا 

عومــەر  و  ئەبوبەكــر  بەڵكــو  كــردووە،  پێغەمبــەردا 

ــوون.  ــە ب ــوڕی ئەلصم ــی ك ــر و حارس ــە و زوبێ و تەڵح

بەگوێرەی سەرگوزشــتەی ســوننی، ڕوداوی تەســلیمبوونی 

موســڵانەكان  بــە  جولەكــە  )بەنولنەزیــر(ی  هــۆزی 

لــە دوای تەنهــا دوو هەفتــە بەســەر گەمارۆدانیــان، 

بەرامبەریشــدا  لــە  پێهاتــووە.  كۆتایــی  شــەڕ  بەبــێ  

سەرگوزشــتەی شــیعی ئــەو ڕوداوەی وەكــو هەڵمەتێكــی 

ســەربازی وەســفكردووە، كــە تێیــدا عەلــی جارێكــی 

تریــش رۆڵــی یەكالكــەرەوەی بینیــوە. هەروەهــا لــە 

ــەی  ــووە كەدۆخەك ــی ب ــدەق، عەل ــەڕی خەن ڕوداوی ش

لــە بەرژەوەنــدی موســڵانەكاندا شــكاندۆتەوە، نــەك 

هەوڵدانــە دیپلۆماســییەكانی پێغەمبــەر. بــا كەمێــك 

پێغەمبەرایەتــی  بەســەرهاتی  تــری  ڕوداوەكانــی  لــە 

زۆر  بەشــێوەیەكی  شــیعەكان  دەبینیــن  دەربچیــن، 

ڕێكخــراو، تــا دەگەینــە فەتحكردنــی خەیبــەر، هــەر 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ڕۆڵــی یەكــەم دەدەن بــە عەلــی. لــە دیــدی شــیعەكاندا 

ئــەو پڕۆســەیە تەنهــا كاری عەلــی بــووە، دوای ئــەوەی 

ئەبوبەكــر وعومــەر الوازییــان ســەملێرناوە. كاتێــك عەلــی 

ئازارێــك لــە چاوەكانیــدا پەیــدا ببــوو، پێغەمبــەر بانگــی 

ــپارد  ــۆوە وڕایس ــی و چاكب ــردە چاوەكان ــی ك ــرد و تف ك

ــی دەرگای  ــەڕەدا عەل ــەو ش ــدات. ل ــەكە ئەنجامب هێرش

ــا ولەســەر  ــی دەرهێن قەاڵیەكــی قایمكــراوی جولەكەكان

خەندەقەكــە كــردی بــە پــرد، پاشــان موســڵانەكان 

چوونــە نــاو قەاڵكــە ودەســتیان بەســەر شــوێنەكەدا 

گــرت. بــەو شــێوەیە عەلــی هێــزی بێئەنــدازی جەســتەی 

بەرجەســتە  خــودا  پشــتیوانی  بــە  كــە  دەردەخــات، 

بەســەرهاتێكی  بــەاڵم سەرگوزشــتەی ســوننی  بــووە، 

لەقەبــارەی شكســتی  و  لــەو شــێوەیە ڕەتدەكاتــەوە 

هەروەهــا  كەمدەكاتــەوە،  عومــەر  و  ئەبوبەكــر 

ــەوەش  ــەوە. ل ــی عەلیــش كەمدەكات ــارەی تواناكان لەقەب

ــوو،  ــادا ب ــەاڵی تی ــەك ق ــەر ژمارەی ــی خەیب ــر مێرگ زیات

هەندێكیــان خۆیــان بەدەســتەوەدا، هەندێكــی تریشــیان 

بــە پاڵپشــتی كاری سەرتاســەری ودەســتەجەمعیانەی 

ســەرجەم موســڵانان دەســتیان بەســەردا گیــرا. 

ئێســتا گەیشــتمە )3( ڕوداوی ســەرەكی: غــەزای تەبــوك، 

بابەتــی دابەزینــی ســورەتی )بــرا وە( بەهــۆی عەلیــەوە، 

ــر خــوم( ــر ڕوداوی )غەدی ــەش گرنگ ــوو ئەمان ــە هەم ل

خــۆی  )د.خ(  پێغەمبــەر  كۆچیــدا،  9ی  لەســاڵی  ە، 

ڕۆمەكانــی  بەرپەرچدانــەوەی  شــەڕی  ســەركردایەتی 

كــرد وئامانجــی تەبــوك بــوو، عەلــی وەك جێنشــینی 

خــۆی لــە مەدینــە جێهێشــت، بــۆ ئــەوەی لەكاتــی 

ــت.  ــی بێ ــە كاروبارەكان ــاگای ل ــەدا ئ ــتنی مەدین جێهێش

ــان  ــەر ژاوەژاوێكی ــی پێغەمب ــەاڵم دووڕوەكان، دوژمنان ب

كــەم  و  الوازی  بەهــۆی  عەلــی  گوایــا  درووســتكرد 

عەلــی  پاشــان  جێهێڵــراوە،  لەمەدینــە  ئەزمونییــەوە 

ــكات  ــەالی ب ــەوەی ســكااڵ ل ــۆ ئ ــەر ب ــەوە پێغەمب دەگات

،ســەبارەت بــە جێهێشــتنی لەنــاو »ژنــان و منــدااڵن«دا. 

پێغەمبــەر وەاڵمــی دایــەوە و پێیــوت: »ئایــا ڕازی نیــت 

ــەالی  ــت ب ــارون بێ ــەی ه ــن وەك پای ــەالی م ــەت ل پای

ــۆ  ــەوە ب ــاوە گەڕای ــی دڵنی ــە دڵێك ــی ب ــاوە؟«. عەل موس

شــوێنی خــۆی. شــیعە وســوننە بەبــێ  جیــاوازی وەكیــەك 

لەســەر ئــەم فەرمودەیــەی پێغەمبــەر كۆكــن، جگــە 

لــەوەی كــە شــیعەكان لەكــۆی هەمــوو ڕوداوەكــەدا 

 بنەماڵەی عەلی لە 
ڕێگەی )حسێن( و ڕۆڵە 
ستەملێكراوەكانیەوە لە 
كەربەال، دەستبەرداری 
دونیا بوون، ئەوەش كۆڵێك 
بەرچاوڕوونیی پێبەخشین. 
لێرەوە بونیاتنانی لەسەرخۆی 
شیعەگەرایی ئایینی و 
بیروباوەڕەكەی دەربارەی 
پێشەوایەتیكردنی ڕۆحی 
و مەعسومیەتی بەخشراو 
بە عەلی و بنەماڵەكەی 
دەستیپێكرد
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وای دەبینــن پێغەمبــەر ڕایگەیانــدووە كەعەلــی دەبێتــە 

جێنشــینی، بــەاڵم ئەهلــی ســوننە تەنهــا وەك بەڵگەیەكی 

ــەر  ــەد بەرامب ــەر محەم ــی پێغەمب ســۆز و متانەپێكردن

بــە زاواكــەی و ئامۆزاكــەی و بــرای لــە ئیســالمدا لێكــی 

ــەوە.  دەدەن

ــە وەرزی حەجــدا،  ــە ســاڵی 9ی كۆچــی ول هەروەهــا ل

ــۆ  ــنوێژی ب ــەوەی پێش ــارد بۆئ ــری ن ــەر ئەبوبەك پێغەمب

حاجیــان بــكات. لــەو كاتــەدا ســورەتی )بــرا وە( هاتۆتــە 

ــەڵ  ــەكان لەگ ــی بەڵێننام ــی البردن ــە باس ــوارەوە، ك خ

ــۆ  ــان ب ــە ناوەوەی بتپەرســتەكان و قەدەغەكردنــی چوون

حــەرەم دەكات، بــەاڵم لەجیاتــی ناردنــی ئەبوبەكــر 

بۆئــەوەی ســورەتی )بــرا وە( بــۆ خەڵكەكــە بخوێنێتــەوە، 

ــەدوای  ــو ل ــرا تاوەك ــەرەوە دان ــەن پێغەمب ــی لەالی عەل

ســوننە  ئەهلــی  بــەاڵم  جێنشــینی،  ببێتــە  مردنــی 

ــتووە  ــەكان بەس ــە عەرەبیی ــە نەریت ــتیان ب ــەوەدا پش ل

لــە  كەســێك  ناردنــی  نەریتــی  وەك  بڕیــارە  وئــەو 

بنەماڵەكــەی لێكدەدەنــەوە كاتێــك بابەتەكــە پەیوەنــدی 

ــەوەی  ــە پێدان ــان ب ــگ ی ــی گرن ــی پەیامێك بەڕاگەیاندن

قەرزێكــەوە هەبێــت. بــەاڵم مەســەلەی )غەدیــر خــوم( 

هەموویــان  لــە  بابەتەكانــدا  هەمــوو  لەنێــوان  كــە 

چەمكــی  بابەتــی  لــە  شــیعەكان  چونكــە  گرنگــرە، 

ــی  ــەر عەل ــا پێغەمب ــن، وات ــتی پێدەبەس ــیەتدا پش وەس

ڕاســپاردووە بــۆ ئــەوەی بــە فەرمانــی خــودا ببێتــە 

جێنشــینی. لەكاتــی گەڕانەوەیــدا لــە حەجــی ماڵئاوایــی 

لــە ) 18ی مانگــی زیلحجــەی ســاڵی 10ی كۆچــی/16ی 

كــرد  فەرمانــی  پێغەمبــەر  زایینــی(،  632ی  ئــاداری 

لەنزیــك غەدیــر خــوم پشــوو بــدەن. لــەو شــوێنە 

پێغەمبــەر بــە ئاشــكرا دەســتی عەلــی بەرزكــردەوە 

مــن  ئەوانــەی  »خودایــە  وت:  ئامادەبووانــی  بــە  و 

خودایــە  پێشــەوایانە،  عەلــی  بــووم،  پێشــەوایان 

لێدەكــەن،  پشــتیوانی  كــە  بكــە  ئەوانــە  پشــتیوانی 

دوژمنایەتــی ئەوانــەش بكــە كــە دوژمنایەتــی دەكــەن«. 

ــە  ــن، چونك ــوننە بڕوانی ــتی س ــە هەڵوێس ــەرەتا ل ــا س ب

ــك  ــدی بەڕوداوێ ــرە پەیوەن ئاســانرینیانە و بابەتەكــە لێ

ــە،  ــی هەی ــەرهاتی پێغەمبەرایەت ــی بەس ــە ڕوداوەكان ل

هــەروەك پەیوەندیشــی بــە زانســتی فەرمــودەوە هەیە، 

پێغەمبــەرە.  فەرمودەیەكــی  ناوەرۆكەكــەی  چونكــە 

بكەیــن  ئــەوەش  تێبینــی  پێویســتە  ســەرەتاوە  لــە 

ــان  ــە ی ــان خــودی ڕوداوەك ،كەســەرچاوە ســونییەكان ی

فەرمودەكــە، یــان هەردووكیــان پێكــەوە ڕەتدەكەنــەوە. 

ــر  ــی غەدی ــی بابەت ــەر باس ــە س ــەعد نەهاتۆت ــن س ئی

ــەوە،  ــەی ڕەتكردۆت ــش فەرمودەك ــن حەزم(ی ــوم، )ئی خ

دەیداتــە  الواز  فەرمودەیەكــی  بــە  )بوخاری(یــش 

قەڵــەم. هەروەهــا ئیــن كوســەیر لــەو بارەیــەوە پشــتی 

بەئیــن حەنبــەل بەســتووە كاتێــك دەڵێــت: ناوەرۆكــی 

ــگ  ــۆی دەن ــە ك ــی ب ــی یەكەم ــا بەش ــە، وات فەرمودەك

پەســەندە. واتــا » ئەوانــەی مــن پێشــەوایان بــووم، 

عەلــی پێشــەوایانە«. هەرچەنــدە كەلتــوری ســوننی 

فۆرمێكــی مێژوویــی بــۆ فەرمودەكــە زیــاد كــردووە 

لــەوە  مەبەســت  كەمكردۆتــەوە.  لەگرنگیەكــەی  و 

ــانەی  ــەو هێرش ــەر ئ ــی لەهەمب ــە عەل ــە ل بەرگریكردن

بەهــۆی هەڵســوكەوتی لــە یەمــەن ڕووبەڕوویــان بــۆوە. 

ئــەم كەلتــورە تــا ماوەیــەك دانــی بــە دەســتەواژەیەكی 

ئاوەهــادا نــاوە، بــەاڵم لــە هەمــوو ناوەرۆكێكــی سیاســی 

ــەوە.  ــی كردۆت ــی بەتاڵ و ئایین
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــەاڵم شــیعەكان لــە دواییــدا بەوپــەڕی ژیرییەوە لەســەر 

بنەمــای ئــەو فەرمودەیــە هەمــوو شــتێك بونیــاد دەنێــن، 

كردوویانــە بەپەیامــی خــودی پێغەمبــەر. دوای ئــەوەی 

پێغەمبــەری خــودا نەریتەكانــی حەجــی بــە بــاوەڕداران 

تــری  ئەركــی  یــەك  ئەنجامدانــی  تەنهــا  ڕاگەیانــد، 

ــی  ــی )وەســیەت( و دانان ــەوەش ئەرك ــوو، ئ لەســەر ماب

ــە  ــەوە، بەڵكــو ب ــەن خۆی ــەك لەالی ــووە، ن جێنشــینێك ب

فەرمانــی خــودا. لێــرەدا ئــەم ئایەتــە بــۆ پێغەمبــەر 

هاتــە خــوارەوە: »  يَــا أَيَُّهــا الرَُّســوُل بَلِّــْغ َمــا أُنــزَِل إِلَيْــَك 

ــَا بَلَّْغــَت رَِســالَتَُه * َواللَّــُه  بِّــَك * َوإِن لَّــْم تَْفَعــْل فَ ِمــن رَّ

يَْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس* إِنَّ اللَّــَه اَل يَْهــِدي الَْقــْوَم الَْكاِفِريــَن 

ــی  ــردو وتارێك ــی خــودای ك ــە فەرمان ــەر ب )67( پێغەمب

ــە،  ــەو فەرمــودە بەناوبانگــەی تێدای ــە ئ پێشكەشــكرد ك

هەرچەنــدە لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە بــەراورد لەگــەڵ چەند 

فەرمودەیەكــی بنەڕەتــی ڕوونــردا، ئەمەیــان پێگەیەكــی 

ــوڕی  ــی ك ــە: »عەل ــە ئەمەی ــە. فەرمودەك ــی هەی الوەك

ئەبــو تالیــب بــراو ڕاســپێردراو و جێنشــینی منــە، ئــەو لــە 

دوای مــن پێشــەوایە، عەلــی لــە دوای خــودا و پێغەمبــەر 

وەلــی ئەمرتانــە«. بیروبــاوەڕی شــیعە لەڕێگــەی بابەتــی 

)غەدیــر(ەوە هەمــووی بریتیــە لــە دەربڕینــی ئــەم 

ــك  ــەوەش كاتێ ــەر. دوای ئ ــەی خــودی پێغەمب فەرمودان

تــەواو  پەیامەكــەی  هەمــوو  محەمــەد  پێغەمبــەر 

كــرد، ئــەم ئایەتــە هاتــە خــوارەوە كــە كۆتایــی بــە 

ــْوَم  هاتنەخــوارەوەی وەحــی بــۆ مرۆڤایەتــی هێنــا: » الْيَ

أَكَْملْــُت لَُكــْم ِديَنُكــْم َوأمَْتَْمــُت َعلَيُْكــْم نِْعَمِتــي َورَِضيــُت 

ــا ».  ــاَلَم ِديًن ــُم اإْلِْس لَُك

ســەردەمی  بــۆ  ســوننی  خوێندنــەوەی  لەدیــدگای 

ــیعەكان  ــەالی ش ــێوەش ل ــە هەمانش ــی، ب پێغەمبەرایەت

و  قورئــان  شــیكردنەوەی  و  فەرمــودە  زانســتی 

مەعریفــەی مێژوویــی تێكــەڵ كــراوە، لــە كاتــی حەجــدا 

ــە  ــە هاتووەت ــەو ئایەت ــان ئ ــەج هەم ــە دوای ح ــەك ل ن

ــی  ــچ پەیوەندییەك ــە و هی ــی وەحی ــە كۆتای ــوارەوە ك خ

بــە عەلیــەوە نییــە، هــەروەك فەرمودەكانــی پێغەمبــەر 

لــە بارەیــەوە، كــە بــە شــێوەیەكی ڕێژەیــی مشــتومڕییان 

یــان  وەســیەتێك  هیــچ  بــۆ  ئاماژەیــان  لەســەرە، 

ــە  ــی، جگ ــدی عەل ــردووە لەبەرژەوەن ڕاســپاردەیەك نەك

بــۆ هیــچ وەســیەتێك نەكــردووە  لــەوەش هێایــان 

ــیعە  ــی ش ــەاڵم بۆچوون ــی، ب ــی خودای ــی فەرمانێك بەپێ

یەكەمینەكانــی  خەلیفــە  كــە  لەخۆگرتــووە  ئــەوەی 

زۆردار  عوســان،  و  عومــەر  و  ئەبوبەكــر  ســەرەتا: 

ــێ  ــان پ ــچ ئیعرافێكی ــە هی ــان نیی ــی ئەوەی ــوون وماف ب

و  ناپەســەندە  خەلیفایەتیــان  وشــەرعیەتی  بكرێــت 

ڕەتدەكرێتــەوە. لێــرەوە نــاوی )ڕافیــزەكان( لــە بەرامبــەر 

شــیعەكان بەكارهێــرناوە، بێجگــە لــە )الزیدیــە(. 

)2ی  ســەدەی  لــە  كــە  عوســانیەی  ڕەوتــە  ئــەو 

ــری،  ــی فك ــا قەتابخانەیەك ــی(دا تەنه ــی/8ی زایین كۆچ

ــی  ــەر ڕێڕەوێك ــەواو لەس ــوون، ت ــوی( ب ــی )نخب بژاردەی

پێچەوانــەی )ڕافیــزەكان( بــەردەوام بــوون و دانیــان بــە 

شــەرعیەتی ســێ  خەلیفــە یەكەمینەكانــی ســەرەتا هێنــا، 

بــەاڵم ڕازی نەبــوون دان بنێــن بــە شــەرعیەتی خەالفەتی 

ــەی  ــە دەرەوەی بازن ــەم ئاڕاســتەیەوە ل ــەوان ل ــی. ئ عەل

ســوننە وەســتان، هەرچەنــدە لێیــەوە نزیكبــوون. یەكێــك 

لــە جیاوازییــەكان ئەوەیــە خۆیــان ناكەن بە نیشــاندەری 

ــر  ــی ئەبوبەك ــو چاكییەكان ــان، بەڵك ــی عوس چاكییەكان

ــە ڕێگــەی گەشــەكردنی میتامێژوویــی  نیشــاندەدەن و ل

ــەن،  ــەراوردی دەك ــی ب ــەڵ عەل ــەوە لەگ پێغەمبەرایەتی
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وەك ئــەوەی كەســێتی عوســان لەبــەر دیــدی ئەوانــدا 

تــا ئاســتێكی وا الواز بووبێــت كــە بەعەلــی بــەراورد 

ــان  ــوو، ی ــدا پێگــەی فــراوان ب ناكرێــت، كــە لەگــەڵ كات

لەبــەر ئــەوە بــووە ئەبوبەكــر ئــەو كلیلە بــووە كەڕێگەی 

ــەوەش  ــەوی، ئ ــی شــەرعیەتی عەل ــە دژایەتیكردن داوە ب

ــان وەك  ــە كــە )ڕافیــزەكان(كان ئەبوبەكری ــەر ئەوەی لەب

ــی سەرســوڕمانە  ــرد. جێ ــا دەك ســەرچاوەی زۆرداری وێن

كــە ئیشــكالیەتی چاكەخــوازی لــەالی موعتەزیلــەكان 

گەشــەی كــردووە، ئەوانــەی كەبــە شــێوازێكی عەقانــی 

بــە تونــدی قســە و مشــتومڕو گفتوگۆیــان دەكــرد. 

موعتەزیلــەكان لــە ســەدەی دووەمــی كۆچــی لــە بــەرسە 

دەركەوتــن، پاشــان ڕوویانكــردە بەغــدا. بــەاڵم بــەو 

پێیــەی كــە ســوننەگەرایی زانســتی قسەوباســی سیاســیە، 

ــش  ــە دووری ــوو، ب ــدا ب ــە شــاراوەیی و ناڕوونی هێشــتا ل

ــتمی  ــی سیس ــدی زەمەن ــی ڕیزبەن ــە بەپێ ــت ك نازانرێ

چاكەویســتی خــۆی لــە بەرامبــەر خەلیفەكانــی ڕاشــیدی 

چونكــە  وەرگرتبێــت،  موعتەزیلەییــە  خواســتە  لــەو 

مشــتومڕو  بــوون  تاقــم  یەكەمیــن  موعتەزیلــەكان 

ســەرەڕای  گفتوگۆكانیشــیان  كــردووە،  گفتوگۆیــان 

هەوێنــی  دەربــارەی  سیاســەتەوە،  بــە  پەیوەندییــان 

ــوو.  ــاوەڕ ب ــی بیروب ــان و كرۆك ئی

كەواتــا ئایــا عەلــی لــە ئەبوبەكــر و ئەوانــەی تــر چاكــر 

بــوو، یــان بــە پێچەوانــەوە؟

لەڕیــزی  كــە  بەرسییانــەی  لــەو  زۆرێــك 

ــی  ــە دژی پێشخســتنی عەل ــوون ل ــدا ب موعتەزیلەكان

بــوون، چونكــە لــەو بڕوایــەدا بــوو كــە فــەزڵ و 

ڕیزبەنــدی  سیســتمی  بەگوێــرەی  چاكەخــوازی 

ــە  ــەم ڕای ــت ئ ــت. پێدەچێ ــوە دەچێ ــەت بەڕێ خەالف

ــەو ســەردەمەدا،  ــوننەی پێكهاتــوو ل ــاو س ــە ن خرای

بــەاڵم زۆربــەی بەغدادییــەكان لەگــەڵ هەندێــك 

لــە بەرسییــەكان، ئاڕاســتەیان بــەرەو پێشخســن و 

ــە ســەرووی  ــوو، چونكــە ل ــی ب ــی عەل بەچاكــر زانین

ــی  ــە وەك: ئەب ــۆ منوون ــا. ب ــرەوە دایاندەن ــی ت ئەوان

جەعفــەر ئەلئیســكافی، دادوەر عەبدولجەبــار. ئــەوە 

بــووە ڕەوتێــك بــۆ نــەوە لــە دوای نــەوە گواســرایەوە 

تــا گەیشــتە ئیــن ئەبــی ئەلحەدیــد. هەرچەنــدە 

دامەزرێنەرانــی ئــەو مەزهەبــە: واصلــی كــوڕی عەتــا 

و ئەلعەلــالف، پێیــان باشــبوو لــە ئاســت بابەتــی 

پێشخســن و بەچاكــر زانینــی ئەبوبەكــر یــان عومــەر 

ــەڵ  ــاوكات لەگ ــەن، ه ــتە نەك ــی هەڵوەس ــان عەل ی

ــتنی  ــە پێشخس ــان ب ــا ومتانەكردنی ــی دڵنی بڕوابوون

عەلــی بەســەر عوســاندا، هەمــوو ئەوانــەش لەســەر 

ــو  ــوو، بەڵك ــان نەب ــەرهات و ڕابردووی ــای بەس بنەم

دەگەڕایــەوە بــۆ پلــەو پێگەیــان لــە میتامێــژووی 

پێغەمبەرایەتــی.  ســەردەمی 

بــۆ  )الجاحــظ(  وابەســتەیی  چوارچێوەیــەدا  لــەم 

عوســانیزم دەركــەوت، كــە موعتەزیلەیەكــی بــەرساوی 

گشــتگیر  عەقڵێكــی  وخــاوەن  نــاودار  نوســەرێكی  و 

بــوو. كتێبەكــەی دەربــارەی عوســانیزم دەچێتــە قاڵبــی 

بەســەر  پێشخســتنی  و  بەئەبوبەكــر  پێشــەنگیدان 

ــەرسەوە  ــی ب ــەن موعتەزیلەكان ــەوەش لەالی ــدا، ئ عەلی

دانــی پێدانــراوە، زیاتــر لــە چوونــە نــاو قاڵبــی ناوەرۆكــی 

ــردن  ــی داكۆكیك ــە ئامانج ــتەقینەوە ب ــانیزمی ڕاس عوس

ــوڕی  ــی عوســانی ك ــاف و چاكەكان ــادەوەری و م ــە ی ل

عەفــان. ئــەو بــە ناڕوونیەكــی زۆرەوە دەریخســتووە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

عەلیــدا  پێشــەوایەتیكردنی  بــە  دانــی  كەعوســانیزم 

نەنــاوە، بێئــەوەی لــەو بابەتــەدا ڕای تایبەتــی خۆیــان 

پێبڵێــت. لــە كۆتاییشــدا خۆمــان لەبــەردەم دووبــارە 

خوێندنــەوەی میتامێــژووی پێغەمبەرایەتیــدا دەبینینــەوە 

بــە ئامانجــی نیشــاندانی چاكــی ئەبوبەكــر، نــەوەك 

ــی. ــەڵ عەل ــەراورد لەگ ــە ب ــان ب ــی عوس چاك

ــەت  ــەر دوو باب ــەكان لەس ــاندانی جیاوازیی ــی نیش گرێ

و شایســتەترین  »ئەبوبەكــر چاكریــن  دەخولێتــەوە: 

ئوممەتــە«،  ئــەم  كردنــی  پێشــەوایەتی  بــۆ  كەســە 

ئــەوەش لەبــەر ئەوەیــە كــە ئیســالمبوونی لــە ســەرووی 

ئیســالمبوونی عەلیــە. بــە چــی شــتێك ئەبوبەكــر بەرزتــر 

و لەپێشــرە؟ یەكــەم، لەبــەر ئەوەیــە كــە ئەبوبەكــر 

ــدا  ــە كاتێك ــالم، ل ــە ئیس ــە بووەت ــن نێرین وەك یەكەمی

ــە  ــن ژن ــەر )د.خ( یەكەمی ــەری پێغەمب ــە هاوس خەدیج

بــاوەڕی بــە پێغەمبــەر هێنــاوە. ڕاســتە كــە )الجاحــظ( 

ــراوە.  ــی وت ــارەی عەل ــە ب ــە ل ــت ك ــاش دەزانێ ــەوە ب ئ

ئەگــەر گریــان عەلــی لەپێــش ئەبوبەكــر ئیســالم بــووە، 

ــی  ــووە تەمەن ــك ب ــا مێرمنداڵێ ــەدا تەنه ــەو كات ــەاڵم ل ب

لــە )7( ســااڵن تێپــەڕی نەكــردووە، ئەمــە لــە كاتێكدایــە 

ســااڵن   11 بــۆ   9 نێــوان  لــە  تەمەنیــان  ســوننەكان 

ــان  ــە 13 ی ــان ب ــەاڵم شــیعەكان تەمەنی دیاریكــردووە، ب

ــەو  ــی ل 14 ســاڵ دیاریكــردووە. زوو ئیســالمبوونی عەل

كاتــەدا كــە لــە ماڵــی پێغەمبــەر بــووە، هیــچ فەزڵێكــی 

ــالمبوونی  ــە ئیس ــتە ب ــە پەیوەس ــە بابەتەك ــە، چونك نیی

بــە شــێوەیەكی ئاســایی )رسوشــتی(، ئیســالمبوونێك 

ــووە  ــە لەویســت و ئیرادەیەكــی هۆشــیارانەوە نەهات ك

بــە  نییــە.  و هیــچ بەرپرســیارێتیەكی لەســەر شــان 

خاوەنــی  ئەبوبەكــر  ئیســالمبوونی  پێچەوانــەوە، 

ــە  ــەوەی ل ــەر ئ ــا لەب ــەك تەنه ــە، ن ــی بااڵی فەزیلەتێك

بەڵكــو  بــووە،  سەربەســتانەوە  بڕیارێكــی  ڕێگــەی 

ــی  ــدا خاوەن ــاو قوڕەیش ــر لەن ــە ئەبوبەك ــەر ئەوەی لەب

ــە  ــەر ئەوەش ــوو، لەب ــی ب ــی كۆمەاڵیەت ــەو پێگەیەك پل

كــە دەبــوو زۆر شــت لەدەســتبدات، بەهــۆی ئــەو 

ــر  ــر زیات ــوو ئەبوبەك ــەوە ب ــە كۆمەاڵیەتیەش ــەو پای پل

كــوڕی  خەبابــی  و  حاریســە  كــوڕی  زەیــدی  لــە 

ئەلئــەرت هەڕەشــە لەســەر ژیانــی هەبــوو، كــە دووان 

ــەی  ــە ڕووی پێگ ــەاڵم ل ــینەكانن، ب ــڵانە پێش ــە موس ل

بــە  دەتوانیــن  بــوون.  نزمــر  لــەو  كۆمەاڵیەتیــەوە 

ڕووبــەڕووی  بەڵگــەوە  بــە  پێچەوانــە  ئاراســتەیەكی 

هونــەری  لــە  )الجاحــظ(  بــەاڵم  ببینــەوە،  ئەمــە 

بــەراوردكاری ودیالیكتیكــدا مامۆســتا بــوو، بەســەرهات 

وڕووداوەكان لــە بۆچوونەكانیــدا پشــتگیری دەكــەن، 

ــازی خــودا تووشــی  ــاوی ڕێب ــە پێن ــر ل چونكــە ئەبوبەك

ــوو.  ــردن ب ــوكایەتی پێك ــكەنجەدان و س ــدان و ئەش لێ

ــتە  ــامانەكەی خس ــاڵ و س ــەوە م ــەرووی ئەوەش ــە س ل

ــێرناوە  ــی و چەوس ــڕ مەینەت ــالمە پ ــەو ئیس ــی ئ خزمەت

تــازە هەڵكەوتــووە، بــۆ منوونــە ئەبوبەكــر چەندیــن 

كۆیلــەی بــاوەڕداری لــە ژنــان و پیــاوان ئــازاد كــرد، كــە 

قوڕەیشــییەكان بەخراپریــن شــێواز ئازارییــان دەدان 

ــالل.  ــن، وەك بی ــالم بێن ــی ئیس ــە ئایین ــو واز ل تاوەك

ــە تەڵحــە و  ــر كاریگــەری ئەبوبەكــر هەریەكــە ل لەژێ

زوبێــرو عەبدولڕەحانــی كــوڕی عــەوف و عوســانی 

كــوڕی عەفــان بوونــە ئیســالم. هەمــوو مــاڵ و ســامان 

ــەری  ــی ئیســالم و پێغەمب ــەی خســتە خزمەت و پێگەك

ئیســالم. هەروەهــا لــەو ماوەیــەی بانگــەوازی مەككیدا 

زۆر دەبیســتین لەبــارەی چەنــد ملمالنێیەكــی عومــەر 
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ــچ  ــەاڵم هی ــدا، ب ــەڵ بێباوەڕەن ــەعد لەگ ــر و س وزوبێ

شــتێك دەربــارەی عەلــی بەدیناكرێــت، كــە تــەواو لــە 

گۆڕەپانــی ڕوداوەكان ونــە »ئــەو خاڵــە نەخــوازراوەش 

ســاڵێك یــان دوو ســاڵ نەبــووە، بەڵكــو ماوەكــەی 

مەدینــە  بــەرەو  كۆچكــردن  پاشــان  ســاڵە«.   13

ــەڕی  ــە ش ــی ل ــی عەل ــرەوە رۆڵ ــر لێ ــتیپێكرد، ئی دەس

)بــەدر(ەوە، تەنانــەت ماوەیــەك پێشــریش دەركەوت. 

ــوو  ــە هەم ــداری ل ــب بەش ــو تالی ــوڕی ئەب ــی ك عەل

ــت  ــا دەوترێ ــەاڵم ئای ــرد. ب ــەردا ك ــەڕەكانی پێغەمب ش

فەزڵــی  مەدینــەدا  قۆناغــی  لــە  عەلــی  جیهــادی 

ــی  ــە قۆناغ ــر ل ــەری ئەبوبەك ــە ڕۆڵ و كاریگ ــرە ل زیات

ــەوە،  ــر وەاڵمدەدات ــە نەخێ ــظ( ب ــدا؟. )الجاح مەككی

چونكــە موســڵانەكان لــە دوای كۆچكردنیــان لــە 

دۆخــی بەهێزیــدا بــوون، بــەاڵم كاتێــك لــە ڕابــردوودا 

ئــازار و  بــوو، بەدەســت چەوســاندنەوە و  دابــڕاو 

ئەشــكەنجەوە دەیاننااڵنــد. )الجاحــظ( نكۆڵــی نــاكات 

ــی  ــە قۆناغ ــی ل ــی عەل ــەكردنی جەنگاوەرێت ــە گەش ل

پێغەمبەرایەتــی،  شــەڕەكانی  قۆناغــی  واتــا  دووەم، 

بــەاڵم ئایــا بەهــای قارەمانێتــی لــە جەنگــدا چەنــدە؟ 

ــت.  ــكردن بێ ــایەنی باس ــە ش ــتێك نیی ــدا ش ــە كۆتایی ل

خــودی پێغەمبــەر )د.خ( تەنهــا یــەك كەســی بــە 

دەســتی خــۆی كوشــت كاتێــك هەڕەشــە لەســەر 

)ئوحــود( شــەڕی  لــە  ئەویــش  هەبــوو،  ژیانــی 

قارەمانێتــی  و  شــكۆمەندێتی  بۆتــەی  لــە  بــوو.  دا 

نەبــوو،  خــۆی  تەنهــا  بــە  عەلــی  جەنگەكانــدا، 

ــرا،  ــن ئەف ــانی وەك ئی ــەو كەس ــانی ئ ــو شانبەش بەڵك

گــەورەی  زوبێــر وجەنگاوەرانــی  و  دوجانــە  ئەبــو 

دیكــە هەبــوون. زۆری چاكــەی ئەبوبەكــر وایكــرد 

ــە  ــە یەكــەم خەلیفــەی موســڵانان. )الجاحــظ( ب ببێت

ــی  ــی ڕەوتێك ــە بوون ــاس ل ــەر ب ــێوازێكی بڕواپێهێن ش

ــی  ــە ســەردەمی خەالفەت شــیعی ســەرەتایی دەكات ل

ئەبوبەكــر، ئــەوەش لەالیــەن ڕەوتــی شــیعەگەرایی 

كــە  ئــەوەی  كراوەتــەوە،  پشتڕاســت  درەنگهاتــوو 

ــد( ــد و نكردی ــەملان كردی ــمی )س ــدی بەدروش پەیوەن

ــە  ــارە ك ــەو بیرۆكەیەشــدا دی ــە، هەروەهــا ل ەوە هەی

عەلــی لــە كاتــی ڕەتكردنــەوەی بەیعەتپێدانــی بــە 

ئەبوبەكــر پشــتیوانیی هەبــووە، بــە هــاوكاری هەریەك 

ــە  ــداد. ل ــاری وئەملیق ــی زەڕی غەف ــار و ئەب ــە عەم ل

ــتی  ــدا دەس ــەردەمی خۆی ــە س ــر ل ــدا ئەبوبەك كاتێك

بــە فتوحاتــی ئیســالمی كــرد، بــەاڵم فتوحاتــەكان 

بــەردەوام بــوون و هەرگیــز نەوەســتان لــە ســەردەمی 

دەســەاڵتی عەلیــدا نەبێت،كــە هەڵگیرســێنەری فیتنــە 

بــوو. لــە وەاڵمــی ئــەو هەڵوێســتەی شــیعە كــە دەڵێت 

ــی  ــەی نزیك ــە ڕێگ ــا ل ــی تەنه ــەرعیەتی خەلیفایەت ش

ــەر( بەدەســت  ــەری دامەزرێن ــە )پێغەمب ــی ل خزمایەت

دەهێرنێــت، )الجاحــظ( ڕایگەیانــدووە »خەالفــەت 

ــێوەیەش  ــەو ش ــە، ب ــەاڵتەكانی دین ــن دەس گەورەتری

ــەی  ــە ڕێگ ــا ل ــە تەنه ــە دینەوەی ــدی ب ــەوی پەیوەن ئ

دینــەوە نەبێــت بەدینایــەت، ئیامەتی و پێشــەوایەتی 

ــدان و  ــە هەوڵ ــت ب ــت بێ ــت پەیوەس ــش دەبێ كردنی

ــی«. دواجــار  ــە خزمایەت ــەك پەیوەســت ب كاركــردن، ن

بــۆ  وەســیەتكردن  لــە  دەكات  نكۆڵــی  )الجاحــظ( 

ــەوە دەكات  ــەر ئ ــری لەس ــی و پێداگ ــینی عەل جێنش

ــۆی  ــۆ خ ــەرەوە ب ــەن پێغەمب ــژاردن لەالی ــە هەڵنەب ك

هەڵبژاردنــە. 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــك  ــرای یەكێ ــەوەی خێ ــظ( كاردان ــەی )الجاح ــەو كتێب ئ

بەغــداد  لــە  موعتەزیلــەی  ســەرمەزهەبەكانی  لــە 

لێكەوتــەوە، ئەویــش )ئەبــی جەعفــەری االســكافی(

یــە. ئــەو پیــاوە بــە ڕەتكردنــەوەی الیەنگریكردنــی 

)ڕافیــزەكان( نــارساوە، بــە تایبەتیــش لــە دژی ئــەو 

ــە دژی ئەبوبەكــر  ــوو كــە شــیعەكان ل ــە ب گــرێ  و گۆاڵن

باوییــان دەكــرەوە. االســكافی بــە شەخســی شــیعە 

نەبــوو، بــەاڵم تەنهــا الیەنگــری عەلــی دەكــردو لــە 

ــا، لەگــەڵ ئەوەشــدا  ســەرووی هاوەاڵنــی تــرەوە دایدەن

و  عەلــی  املفضــول(ی  )امامــە  شــەرعیەتی  باســی 

ــی كردنــی كــردووە، ئەمــەش بابەتێكــە ســوننە  گوێڕایەڵ

ــكافی  ــا االس ــردووە. كەوات ــوە ك ــیان لێ ــینەكان باس پێش

الیەنگــری عەلیــە وداكۆكــی لێكــردووە، بــەاڵم نــەك بــە 

واتــا سیاســیەكەی، بەڵكــو بــە واتــای گیانــی دادپــەروەری 

ــاوەڕی  ــە بیروب ــەك دوور ل ــۆ ماوەی و هاوســەنگی كــە ب

ــەو  ــەوە. ئ ــانیزم مای ــی عوس ــیعەگەرایی و تیۆرەكان ش

بــە بەڵگەهێنانەوەیەكــی عاقانــەی پشتبەســتوو بــە 

ــظ( ــی )الجاح ــوودە وەاڵم ــی فەرم ــی باش مەعریفەیەك

ی داوەتــەوە. االســكافی دەڵێــت: »هەڵەیــە بوترێــت 

عەلــی لــە منداڵیــەوە ئیســالم بــووە، بەڵكــو لــە تەمەنــی 

ــا  ــالم، وات ــاو ئیس ــە ن ــدا چووەت ــن و باڵقبوونی پێگەیش

لــە تەمەنــی 14 یــان 15 ســااڵندا بــووە«. االســكافی بــە 

شــێوەیەكی گشــتگیرتر ڕەخنــە لــە عوســانیزم دەگرێــت، 

والدانــی  دەمارگیــری  لــە  ڕەخنــە  تایبەتیــش  بــە 

»ئــەوان  دەڵێــت:  هەروەهــا  دەگرێــت.  )الجاحــظ( 

ــج  ــە ئامان ــان كردووەت ــەو پیاوەی ــی ئ ــەزڵ وچاكەكان ف

ــە  ــی ل ــە نكۆڵ ــڵێت: »ئێم ــێالوە«. دەش ــان هەڵش و تێكی

چاكــە و رابــردووی باشــی هــاوەاڵن ناكەیــن و مەســەلە 

دیــارەكان ناشــارینەوە، بــەاڵم دژی ئەوەیــن یەكێــك 

ــی،  ــە عەل ــت ل ــر دابرنێ ــرو چاك ــە باش ــاوەاڵن ب ــە ه ل

ــەم  ــن«. ب ــر ناكەی ــی ت ــە هیچ ــی ل ــەوەش نكۆڵ ــە ل جگ

ــەر  ــی عوم ــەر باســی چاكییەكان ــو جەعف ئاڕاســتەیە ئەب

پێــدا دەنێــت،  و زوبێــر و ســەعد دەكات و دانیــان 

بەهــۆی  هەڵدەچێــت  )الجاحــظ(  دژی  لــە  بــەاڵم 

ــەو  ــا ئ ــداوە، ت ــج و لێی ــە ئامان ــی كردووەت ــەوەی عەل ئ

ئاســتەی نكۆڵــی لــە هەمــوو قارەمانێتیەكانــی كــردووە، 

ــە  ــە و یەكێك ــی موجاهیدێكــی گەورەی ــدە عەل هەرچەن

ــالم.  ــی ئیس ــە قارەمانەكان ل

ــەو ئاســتەدا ناوەســتێت،  ــەری االســكافی ل ــو جەعف ئەب

ــوڕی  ــی ك ــیبكاتەوە بۆچــی عەل ــدەدات ش ــو هەوڵ بەڵك

ئەبــو تالیــب لــە ڕووی مێژووییــەوە بووەتــە جێــی 

ــو ســەدەی )3ی كۆچــی/9ی  ــان بۆچــی تاك مشــتومڕ، ی

ــی هــەر  ــی عەل ــاوە، بابەت ــدا ژی ــە خــۆی تێی ــی( ك زایین

ــەوە  ــەر ئ ــەی لەب ــەو هەوڵدان ــووە. ئ ــتومڕ ب ــی مش جێ

مردنیــەوە  لــەدوای  پێویســتبوو  كەلەســەری  بــووە 

گەشــە بەبــاس و ناوبانگــی بــدات و بەدرێژایــی مــاوەی 

ســەردەمی ئومــەوی بەســەر گرفتــی لەبیــر كــردن و 

ــەردەمەدا  ــەو س ــت. ل ــەرهاتی زاڵبێ ــەوەی بەس كاڵبوون

كــە  بــوو،  ئومەوییەكانــدا  دەســتی  لــە  دەســەاڵت 

دوژمنــی بــوون. دیــاری و بەرتیــل و بەخشــین لــەو 

بــەو  دەدرا  ســەخاوەتەوە  بەوپــەڕی  ســەردەمەدا 

كەســانەی كــە بەســەرهاتیان لــە بــارەی چاكەكانــی 

ئایدۆلۆژیــای  بــوو  ئــەوە  دەگێڕایــەوە،  ئەبوبەكــر 

ــان دەدا  ــوو هەوڵێكی ــدا، هەم ــەت. لەبەرامبەریش دەوڵ

بــۆ ئــەوەی بــاس و یــادەوەری عەلــی و كوڕەكانــی 

ــەو ئاســتەی لەســەر  ــو گەیشــتنە ئ ــەن، بەڵك ــە بك خەف
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بڵندگــۆكان نەفرەتیــان لێدەكــرد، ئــەو دۆخــە بــۆ مــاوەی 

)80( ســاڵ درێــژەی كێشــا. وەلحــاڵ خەڵــك لەســەر 

دینــی پاشــاكانیان بــوون، تــا ئــەو ڕادەیــەی كــە چەندیــن 

نــەوە لەســەر خــراپ پیشــاندانی عەلــی و كەمكردنــەوە 

ــەری  ــك عوم ــران. كاتێ ــەروەردە ك ــای پ ــزو بەه ــە ڕێ ل

ــە  ــو و پالردانان ــەو جنێ ــز ویســتی ئ ــوڕی عەبدولعەزی ك

لێگــرت  ڕەخنەیــان  ڕابگرێــت،  عەلــی  كەســێتی  لــە 

بــووە،  ســوننە  دەســتبەرداری  »ئــەوە  پێیانــدەوت  و 

ســوننەتی بنەماڵــەی ئومــەوی كەبەشــێك لــە شــەرعیەتی 

ــەرەڕای  ــەاڵم س ــتبووە«، ب ــەر دروس ــەاڵتەكەی لەس دەس

ئــەو پیــالن و جنێودانــە ویســتی خــودا وابــوو ناوبانگــی 

زیاتــر بــكات و فەرمانــی بــە كوڕەكــەی كــرد گەشــە بــەو 

ــدات.  ــتەی ب خواس

ــن  ــی )ئی ــەم بەناوبانگەكان ــورساوە ك ــە ن ــك ل ــە یەكێ ل

و  شــیكردنەوە  لــە  فۆرمــە  ئەوجــۆرە  قوتەیبــە(ش 

بەرجەســتەكردنی مێژوویــی بــەدی دەكەیــن. بــەاڵم 

لێــرەوە بابەتەكــە پەیوەنــدی بــە بیروباوەڕێــك یــان 

بــە هیــچ ســەملاندنێكی عەقیدەییــەوە نییــە، بەڵكــو 

ــە  ــی ل ــە بەرگریكردنێكــی عەقان ــدارە ب تەنهــا پەیوەندی

عەلــی. كەواتــا ئیــن قوتەیبــە چــی دەڵێــت؟. ڕافیــزەكان 

و  دەكــرد  عەلــی  خۆشەویســتی  لــە  زیادەڕۆییــان 

پێــش ئەوانەیــان دەخســت كــە پێغەمبــەری خــودا 

ــە  ــە ل ــتبوون، جگ ــیان خس ــحابەكانی پێش )د.خ( و ئەس

ئیدیعاكردنیــان بــۆ هاوپشــكی عەلــی لەگــەڵ پێغەمبــەر 

ــارەی  ــە ب ــب ل ــی غەی ــی وزانین ــە پێغەمبەرایەت )د.خ( ل

ــەلە  ــەڵۆك و مەس ــەو قس ــەو قس ــك ل ــەی وزۆرێ كوڕەك

نهێنییانــەی كەبــە درۆ و بێبــاوەڕی و زیادەڕۆییكــردن 

ــوو ڕق و  ــەوە. جنێ ــدا كۆكرابوون ــی و گەمژەیی ــە نەزان ل

كینەیــان وەك ڕەفتــاری خەڵكــی پێشــخۆیان تەماشــا 

ــاوی  ــا نازن ــرد. ئای ــەری دەك ــێ بێب ــان ل ــرد و خۆی دەك

ئــەوەی  پاســاوی  بــە  لێنەســەندەوە  خەلیفەیــان 

لــە  زۆرێــك  نەبــوو؟  ناوهێنانــی  لەســەر  كۆدەنگــی 

ڕق  بەهــۆی  پێغەمبــەر  فەرمودەكانــی  گێڕەرەوانــی 

لێبوونیــان لــە ڕافیــزەكان، خۆیــان بێدەنــگ كــردووە 

ــەزڵ و  ــە ف ــاس ل ــەی ب ــەو فەرمودان ــەوەی ئ ــە گێڕان ل

چاكەكانــی عەلــی دەكــەن. دادوەری لــەوەدا بــەدی 

ــتنی  ــە خۆشویس ــە ل ــت ن ــی نەكرێ ــە زێدەڕۆی ــت ك دێ

مەســەلەیەكی  )ئــەوەش  لێبوونــەوەی  لــەڕق  نــە  و 

ئایینیــە(، هەروەهــا لەدانپێدانــان بــە پلــەو پایــەو ڕێــزی 

لــەالی پێغەمبــەری خــودا بەرجەســتە دەبێــت، وەك: 

ــاو  ــە پێن ــەوەش ل ــرای، زاوای، ئ ــتی، ب ــەروەردەی دەس پ

زانینــی ڕێــزو چاكییەكانــی، لــە ســەرووی هەموشــیانەوە 

و  دیــن  دواتریــش  پێغەمبــەر،  لەگــەڵ  جیهادكردنــی 

زانســت وفەزڵــی دێــت. لــە گۆشــەیەكی دادوەرانــە 

ئەمــە  مەســەلەكان،  بــۆ  ڕاســتگۆیانە  ودیدێكــی 

بەرگریكردنێكــی ئاســتبەرزە لــە عەلــی. 

ئــەو زێدەڕۆییــە نكۆڵیكارانــەی شــیعەكان لــە ســەردەی 

ــی  ــدا بوارێك ــە كاتێك ــوون، ل ــی ب ــدا چ ــێیەمی كۆچی س

هاوبــەش لەگــەڵ خەڵكانــی تــردا هەبــوو، واتــا ئــەوەی 

ــی  ــارەی ئیامەت ــبینیكراو دەرب ــەو پێش ــە دەرەوەی ئ ل

و  لــە دەرەوەی دەســەاڵت  و  پشتاوپشــت  و  ڕوحــی 

ــردووە؟  ــتیان ك ــیەت درووس وەس

لــە دیــدگای شــیعەكاندا، عەلــی چاكرینــی هەمــوو 

مرۆڤەكانــە، بــە پیــاوو ژنــەوە، بــە دڵنیاییــەوە لــە دوای 

ــە  ــری باوەڕداران ــە ئەمی ــەو تاك ــا ئ ــەر. هەروەه پێغەمب
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و هەمــوو ئەوانــەی تــر تەنهــا كەســانێكی زۆردارن. 

لێــرەوە لــە بازنــەی میتامێــژوو دەردەچیــن، لــە كاتێكــدا 

كــە رۆڵــی یەكەمــی هەیــە تاوەكــو بچینــە نــاو مێــژووی 

خەلیفایەتیــەوە، ئــەو مێژووەی لە دوای ســێ  شكســتەوە 

چاوخشــاندنەوەی تیــادا دەكرێــت: شكســتی عەلــی لــە 

خۆســەپاندنی لــە ســەرەتاوە، شكســتهێنانی لەنــاو شــورا، 

دواجــار شكســتهێنانی لــە دوای كوشــتنی عوســان. لــە 

كاتێكــدا عەلــی ئــەو پیــاوە دیــارەی ئیســالم كــە خاوەنــی 

ڕابــردوو بــوو، لەالیــەن كەســێكەوە ملمالنێی دەســەاڵتی 

لەگەڵــدا دەكرێــت كــە یەكێــك بــوو لــە )الطلقــا و(، 

یەكێــك لەوانــەی لــە دواییــن ســاتەكاندا بــە زەبــری هێــز 

ببــوو بــە ئیســالم، لــە الیەكــی تریشــەوە شــەهیدكردنی 

ــایەی  ــە س ــامناك ل ــێوەیەكی س ــە ش ــوو ب ــی ب كوڕەكان

ــەك،  ــەكان و عەباســییەكاندا وەك ی دەســەاڵتی ئومەویی

ئــەو كوڕانــەی عەلــی كــە بــەو ئەندازەیــەی كــوڕی 

عەلــی بــوون، بــە هامانشــێوە كــوڕی پێغەمبەریــش 

بــوون، بــەاڵم بــە هــەزار جــۆرو شــێواز كوشــتیانن. 

بەزەیــی  دونیەویــە گەورەیــە جێگــەی  نســكۆ  ئــەو 

پێداهاتنــەوە بــوو، بەزەیــی هاتنەوەیــەك گەشــەیكرد تــا 

ئاســتی نیمچــە ئایینێكــی ســەربەخۆ. دەكرێــت بوترێــت 

ــۆ خــۆی  ــی ئیســالم، ب ــاو ماڵبات ــە ن شــیعەگەرایی كەهات

لەگــەڵ  ئایــا  بــەاڵم  بــوو.  ئیســالم  شــەرەفمەندێتی 

ــی، هــەروەك  ــژووی ســەردەمی خەلیفایەت ئەمەشــدا مێ

شــیعەكان باســیدەكەن لەبــەردەم ئــەو تاقیكردنەوەیــەدا 

ــەر  ــوو لەب ــوێ ب ــی ن ــەوە بونیادێك ــت؟ ئ ــە دەگرێ بەرگ

بــە  ســەبارەت  و خۆشەویســتی.  عەقیــدە  ڕۆشــنایی 

بەیعەتــی ئەبوبەكــر، كۆدەنگیــەك لەســەر ئــەوە هەیــە 

ــەك  ــا ماوەی ــر ت ــە ئەبوبەك ــی ب ــی بەیعەتپێدان ــە عەل ك

ــت،  ــگ بووبێ ــەش مان ــۆ ش ــت ب ــەوە، پێدەچێ ڕەتكردۆت

بــەاڵم لــە كۆتاییــدا ناچاركــرا بەیعەتــی پێبــدات. كتێبــی 

)االحتجــاج( كــە تەبروســی نوســیویەتی پڕیەتــی لــە 

ناڕەزایەتییەكانــی عەلــی لــە كاتێكــدا كــە بەڵگــە و 

ــەر  ــی ه ــی لەكات ــە تایبەت ــە ڕوو، ب ــاوەكانی دەخات پاس

ــان  ــەوە، ی ــت و دوور دەخرێت ــە تێیدەكەوێ ــدا ك گرفتێك

ــە مەبەســتی بەرگریكــردن لەخــۆی  ــر ب ــە واتایەكــی ت ب

ــۆن  ــەقیفە(دا، چ ــی روداوی )س ــە كات ــە ڕوو. ل دەیانخات

ــتیوانەكان  ــە پش ــوود ل ــان س ــەر توانی ــر وعوم ئەبوبەك

ــەری خــودا  ــە پێغەمب ــەوە ل وەربگــرن بەهــۆی نزیكییان

لــە كاتێكــدا لــە حســاباتی خۆیانــدا نزیكــی و خزمایەتــی 

ئالوبەیتیــان ســڕییەوە؟ كەلتــوری شــیعی هەوڵیــداوە 

قەرەبــووی دۆخــی نێگەتیڤــی عەلــی بكاتــەوە ،لەڕێگەی 

نیشــاندانی چاالكیەكــی بەرچــاوو دیــار: هەوڵیــداوە 

ــە  ــەو هەوڵدان ــەاڵم ئ ــكات، ب ــش ب ــتیوانەكان پەلكێ پش

زۆر درەنگوەخــت بــوو، پاشــان هەوڵیانــداوە بەنــی 

هاشــم بخەڵەتێنــن لــە كاتێكــدا عومــەر بــە زۆر ناچــاری 

ــە  ــەك ل ــدەن. ژمارەی ــر ب ــە ئەبوبەك ــەت ب ــردن بەیع ك

هــاوەاڵن لــە دەوری عەلــی كۆببوونــەوە، وەك: ئوبــەی، 

عەمــار، ئەبــو زەری غەفــاری، خالیــدی كــوڕی ســەعید 

كــوڕی ئەلعاصــی ئومــەوی، بــەاڵم لــە كۆتاییــدا بــە تەنهــا 

ــدات. ــر ب ــە ئەبوبەك ــرا بەیعــەت ب ــەوە و ناچــار ك مای

قۆناغی دووەم: شورا 

ئێســتا )15( ســاڵ تێپەڕیــوە و عەلــی بــووە بــە پیاوێكــی 

ــەرچاوە  ــە س ــە ل ــەت، ن ــتەی خەالف ــتوو شایس پێگەیش

ســوننییەكان و نــە لــە ســەرچاوە شــیعییەكاندا، عەلــی نە 

وەك كەســێكی خۆبەدەســتەوەدەر و نە وەك كەسێك كە 

ــت  ــەوە دەبینێ ــە دونیەوییەكان ــەرووی بابەت ــۆی لەس خ
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شــیعەكان  دیــدی  بــە  بــەاڵم  نەكــراوە،  بەرجەســتە 

پەنــای بــۆ دەربڕینــی ناڕەزایەتــی بــردووە لەالیــەك، 

هــەر لــە ســەرەتاوە عەلــی لــە نێوچاوانــی نــورساوە 

ــدا  ــەڕاوە و یاخیبووەكان ــكێنان و هەڵگ ــژی پەیانش بەگ

ــل(  ــە )الجم ــووی ل ــی داهات ــا دوژمنەكان ــەوە، وات بچێت

و )صفیــن( و نەهــرەوان، لەالكــەی تریشــەوە فــەزڵ 

ئــەوەی  بــۆ  دەكات  زەوەنــدە  و  زۆر  چاكییەكانــی  و 

بەڵگــەی خــۆی هەڵبســەنگێنێت. لــە دواییشــدا هەمــان 

ــە كاتــی شــەڕی  ــر ل ــە تەڵحــە و زوبێ شــت ســەبارەت ب

)الجمــل(دا ڕویــدا. كەواتــا بۆچــی ئەمــە بــە دەرچوونــی 

لــە بەرامبــەر ئەبوبەكــر و عومــەر دابرنێــت لــە كاتێكــدا 

ــو  ــە؟ بەڵك ــر نیی ــە كەم ــەو دوو هاوەڵ ــی هیچــی ل عەل

بەشــداربوانی شــەڕی )الجمــل( بــە فەرمــودەی خــودی 

پێغەمبــەر محەمــەد نەفرەتلێكــراون، ئــەو بەهەشــتەش 

كــە بەڵێنیــان پێــدراوە، جگــە لــە فەرمودەیــەك نەبێــت 

كــە لــە ســەردەمی عوســان دانــراوە هیچــی تــر نییــە، 

بــەو پێیــە بێــت ژمارەیــەك لــە )10( موژدەپێدراوەكانــی 

بەهەشــت دەخرێنــە خــوارەوەی گلكــۆی دۆزەخ، لــە 

نێوانیشــیاندا تەڵحــە وزوبێــر، كــە لەریــزی بێبــاوەڕەكان 

ــایە  ــەیان ڕاكێش ــوون عائیش ــەوان ب ــەر ئ ــاون وه دایانن

ــووە  ــە ب ــە ك ــەوە، عائیش ــە جەهەننەمیەكەیان ــاو پیالن ن

قوربانــی دەســتی ئــەوان. لــە هــەردوو شــەڕی )الجمــل( 

و )صفیــن(دا، ئوممەتــی ئیســالم لــە ڕێگــەی عەلــی 

الیــدا و لەالیــەن پێشــەوایانی گەندەڵــەوە ســەركردایەتی 

ــە  ــا، ك ــی دونی ــن و ئەهل ــرا، پیاوانێكــی هەڵخەڵەتێ دەك

ئیســالم بە ڕاســتی لەنــاو دڵیانــدا نەچەســپیبوو: موعاویە 

ــدا  ــتهێنانی خەالفەت ــە بەدەس ــی ل ــی عەل ــرو، ماف وعەم

زەوتكــرا، ئەمــە هەســتێكە تاكــو ئەمــڕۆ لەنــاو ویژدانــی 

ــە  ــەوە ب ــوننەكان پێك ــیعەكان و س ــەالی ش ــالمیدا ل ئیس

گشــتی ماوەتــەوە و بــاوە. بــەالی ســوننەكانەوە قورســە 

دوای ئــەو بیروباوەڕەیــان بكــەون كــە لــەڕووی فــەزڵ و 

ــتیدا  ــە ڕاس ــان. ل ــە دوای عوس ــی دەخات ــەوە، عەل چاك

عەلــی لەالیــەن ســەرجەم موســڵانانەوە خۆشویســراوە، 

ــە دوای  ــیعەگەرێتی ل ــە ش ــووە ك ــەوە ب ــەر ئ ــان لەب ی

ــەر  ــۆی بەس ــدگای خ ــەدا دی ــەو ناوچان ــی ب گوزەركردن

میــرس  لــە  ئەفریقیــا،  لــە  ســەپاندووە:  مرۆڤەكانــدا 

ســەرەنجامی  كــە  ئەوەیــە  لەبــەر  یــان  عێــراق،  و 

ــە  ــی كردووەت ــی عەل ــە بەردەوام ــدوو ب ــانەی زین ئەفس

بابەتــی ســەرەكی خــۆی، یاخــود لەبــەر ئەوەیــە عەلــی 

ــی  ــازار و مەینەت ــەوەی ئ ــردن و ڕەتدان ــۆی نكۆڵیك بەه

چەشــتووە، لــە كاتێكــدا خۆشەویســتی پێغەمبــەر بــوو. 

بوەیهییــەكان كــە شــیعە بــوون، ســەلجەقییەكان كــە 

ــەی  ــە وێن ــێرەكانیان ب ــان شمش ــوون، هەمووی ــوننە ب س

عەلــی ڕازاندبــۆوە، ئــەو وێنــە خەیاڵیــەی كــە تاكــو ئــەم 

رۆژانــەی ئێستاشــان ماوەتــەوە و لەژێــر شوشــەدا 

ــت.  ــاو دەكەوێ بەرچ

بــەاڵم ئــەی ســەبارەت بــە مێــژووی مێژوونوســان چــی؟ 

ــی  ــی وەك ئەب پێشــر بینیــان كــە مێژوونوســە كۆنەكان

ــەو  ــان ل ــەم و بچوكیی ــی ك ــد گرتەیەك ــەف، چەن مەخن

كوفەییــەكان  ئاڕاســتەی  كــە  گواســتۆتەوە  گوتارانــە 

كــراوە، كــە بریتیــە لــە كۆنریــن داڕشــتنی وتەكانــی 

ــە درووســتكردنی  ــتاون ب ــی، هــەروەك چــۆن هەس عەل

كەســایەتی تراژیــدی جیــاواز لەگــەڵ ئــەو بابەتانــەی تــر 

ــت  ــەوە. پێدەچێ ــی دەگێڕن ــی بۆمان ــارەی عەل ــە دەرب ك

عەلــی كــوڕی ئەبــو تالیــب كەلــە كۆتاییەكانــی ژیانیــدا 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ناخۆشــی  و  بێــزاری  و  تاڵــی  پــڕ  دۆخێكــی  بــەرەو 

هەڵخلیســكابێت، بــەاڵم هەمــوو ڕوداوەكان پێاندەڵێت 

ــۆ ئــەوەی عەلــی  ــووە ب كــە ویســتێكی هۆشــیارانە هەب

وەكــو كەســایەتیەكی زۆر تونــد پیشــان بدرێــت، ئەوەش 

و  بەكوفــە  پەیوەندییەكانــی  لەســەر  ڕەنگدانــەوەی 

بــە تایبەتــی لەســەر ئــەو پەیوەندییــە ناچونیەكیانــە 

ــردووە،  ــتی ك ــدا درووس ــە دوایی ــە ل ــە كوف ــووە ك هەب

یەكەمــدا  شــیعەگەرایی  ســەرهەڵدانی  لەگــەڵ  واتــا 

بەرلــەوەی بــە شــێوەیەكی گشــتی )لــە ســەدەی 3ی 

ــی  ــتی داچۆڕاندن ــۆی ڕادەس ــی(وە خ ــی/9ی زایین كۆچ

ــەوە  ــەاڵم ئ ــكات، ب ــی شــیعی ب كالســیكی و درەنگوەخت

زیاتــر دەچێتــە خانــەی بونیاتــی كەســایەتی عەلــی 

ــایەوە،  ــیدا گەش ــەردەمی عەباس ــی س ــەڵ هاتن ــە لەگ ك

بەڵكــو  عەقیدەییــەكان،  شــیعە  عەلــی  نــەك  بــەاڵم 

ــیعەگەرایی  ــری ش ــانی الیەنگ ــەی مێژوونوس ــەو عەلی ئ

بەشــێوەیەكی گشــتی وێنایــان كــردووە. ئــەم عەلیــە 

دونیــای ســەرقاڵكرد، چونكــە هەمــوو ســەردەمەكان 

پێشــەوە.  خســتە  ئەوییــان  كەســایەتی  پێشــەنگێتی 

ئیســالمی كالســیكی عەلــی وەك زانســت ودادوەر و 

دادپــەروەری نــاوزەد كــردووە، ئیســالمی پــارا كالســیكی 

ــی و  و ســۆفیگەریش خوداپەرســتی وخەســڵەتی جەنگی

ــە  ــی پیشــاندەدەن، ك ــزی جەســتەیی ڕەهــای عەل بەهێ

خەڵكــی بــە گشــتی كەوتبوونــە ژێــر كاریگەرێتیــەوە. لــە 

ــرن تیشــكی خســتۆتە ســەر  كۆتاییشــدا ئیســالمی مۆدێ

دادپــەروەری و یەكســانی لــە كەســێتی عەلیــدا. لەگــەڵ 

هەمــوو ئەمانەشــدا، نــەك تەنهــا لــەالی الیەنگرانــی 

شــیعە، چەندیــن ســەرچاوەی كــۆن دەبینینــەوە بــۆ 

ــەعد.  ــن س ــە الی ئی منوون

ــەم باســانە لەســەر بنەمایەكــی  ئاشــكرایە كەهەمــوو ئ

بــۆش درووســت نەبــووە، چونكــە عەلــی پیاوێكــی 

ــژی  ــەر ڕاوێ ــووە وعوم ــەك ب ــە ی ــی پل ــا، دادوەرێك زان

ــی  ــازا و جەنگاوەرێك ــی ئ ــەروەك پیاوێك ــردووە، ه پێك

خوداپەرســت  و  ڕاســتەقینە  جەربــەزەی  و  گــەورە 

بەگــەورە  بــەاڵم  بــوو،  گــەورە  باوەڕدارێكــی  و 

ــان  ــوودی بۆم ــی س ــی عەل ــەزڵ وچاكییەكان ــی ف بینین

هەیــە، تەنانــەت تــا ئاســتی تێپەڕاندنــی عەقیــدەی 

دییــن  بــۆ  منوونەیــەك  تاوەكــو  شــیعەگەراییش، 

وشارســتانیەت لــەودا وێنــا بكەیــن، وەكــو قارەمانێكــی 

عەقیــدە، زانســت، دادپــەروەری و جەنــگ. لــە دیــدی 

ــەو  ــە ل ــی یەكێك ــەوە، عەل ــری بەكۆمەڵ ئەندێشــەی بی

بەربەرەكانێــی ســەردەم  نیشــانە گەورانــە، چونكــە 

شارســتانیەتی  كــە  كــرد  داڕوخانــی  قۆناغەكانــی  و 

لەســەر  خاڵــی  عەلــی  تێپــەڕی.  پێیانــدا  ئیســالمی 

وەســتان و پەناگــەی ئێــش ئازارەكانــی ژیانــی ئاســایی 

بــوو، كــە شانبەشــانی ژیانــی پێغەمبــەر باســدەكرێت. 

ــە  ــە ل ــەو پیاوەی ــە ســەركەوتنێكی سەرســوڕەێنی ئ ئەم

دوای كۆچكردنــی، چونكــە پــاش )14( ســەدە لــە مێــژوو 

هەمــوو دوژمنەكانــی هــاڕی. گرنگــە ئــەوە بزانیــن 

چــۆن ئــەم پرســە لــە نــاو زانایانــدا بەرجەســتە بــووە. لە 

ســەدەی 4ی كۆچــی و لــە ترۆپكــی قۆناغــی دەســەاڵتی 

شــیعی بوەیهییەكانــدا، )الریــف الرضــی( كــە یەكێكــە 

لــە شــاعیرەكانی ئــەو ســەردەمە و كــوڕی گــەورەی 

تالیبیەكانــە، لەژێــر نــاوی )نهــج البالغــە(دا وتــارو 

وتــە قســە بەنرخەكانــی عەلــی كۆكــردەوە، كتێبــی 

ــەرچاوەوە  ــتی لەچەندیــن س ــە گش ــە( ب ــج البالغ )نه

كۆكراوەتــەوە، كــە بلیمەتیەكــی وتاربێژیــی نائاســایی بە 
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عەلــی دەبەحشــێت، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هێــا وفۆڕمــی 

ــۆ  ــووە ب ــدا هەڵگرت ــە خۆی ــی ل ــەرقاڵكردنی نەوەكان س

ــكەش  ــاراو پێش ــی ڕەوان و پ ــی عەرەب ــەوەی زمانێك ئ

ــە  ــدی ب ــە پەیوەن ــەم بابەت ــتێك ل ــە ش ــكات. پێموای ب

خــودی ئیــام عەلیــەوە نییــە، بــەاڵم ئــەو ســۆزەی 

بەرامبــەر ئــەو پیــاوە پیشــاندراوە بــۆ ئەوەیــە بەرگێكــی 

فكــری بەبــەردا بكرێــت، بــە جۆرێــك كــە تــا ئێســتاش 

ــتەكانی  ــرین دەرهاویش ــن و باش ــە جوانری ــە ل یەكێك

كەلتــور وخوداپەرســتی كۆمەڵگــەی عەرەبــی. ئــەو 

زیادكردنــە فكــری و چاكســازیە ئاكارییەی بــۆ ڕابردووی 

پیاوێكــی خــاوەن كــردار وكار، لەكۆتاییــدا دەربــڕی 

ــە  ــد ل ــی ئەلحەدی ــن ئەب ــە ئی ــیكیە، ك ــالمی كالس ئیس

شــیكردنەوە گەورەكەیــدا وەك قۆناغێكــی پــڕ تراژیدیــا 

و بێهیواییــدا بــە شــێوازێكی هونەرییانــە بەرجەســتەی 

ــی،  ــتی خودای ــی زانس ــی خاوەن ــا عەل ــردووە. كەوات ك

ــان،  ــەوەی قورئ ــیكردنەوە و لێكدان ــەرع، ش ــه و ش فیق

زاهیــدی و ســۆفیگەری و جوانــی وبڵنــدی زمانەوانیــە. 

ئــەو دامەزرێنــەری زانســتی ئیســالمیە بــە هەمــوو 

ــدا  ــی یەكەمی ــوە و فۆرم ــە چوارچێ ــە ل ــەوە، ك لقەكانی

ــا  ــەو بەه ــەی ئ ــی لەڕێگ ــەی عەل ــەوە. پێگ كۆیكردۆت

بەردەوامانــەوە كــە بەرجەســتەی كــردوون و قۆنــاغ 

كۆســپ  لــە  نــەوەكان  گەیشــتووەتە  قۆنــاغ  دوای 

وڕێگرییەكانــی سیاســەت بەرزتــرە. تاكــو ئەمــڕۆش، 

تەهــا حســێن بــە دوورو درێــژی باســی یەكســانی عەلی 

و هەســتكردنی قووڵــی بــە دادپــەروەری كــردووە و بــە 

بۆچوونــی هەندێــك پێــش منونەكــەی دیكــەی ئیســالم 

ــەوە.  ــاب( كەوتۆت ــوڕی خەت ــەری ك )عوم

مردنیــەوە  لــەدوای  عەلــی  بنەمایــە،  ئــەم  لەســەر 

ژیانێكــی زۆر درێــژی هەبــووە، كــە پێــش هــەر شــتێك 

پشــتی بــەو تایبەمتەندیــە دیینــی و ئــاكاری و فكرییانــە 

بەســتووە كــە خراونەتــە پاڵــی، كــە بووەتــە بناغەیەكــی 

ــرۆڤ.  ــەڵ م ــردن لەگ ــەوە و گفتوگۆك ــتەقینە بۆمان ڕاس

ســەردەمی  لــە  تەنانــەت  سەرســوڕمانە  جێگــەی 

كۆنیشــدا و لەكاتــی ســەرەمەرگیدا، وەســیەتێكی دیینــی 

ــك  ــووە، كاتێ ــدا هات ــە زمانی ــتە ب ــەری شایس ــاك و بێگ پ

جگــە لــە بــاوەڕ، قورئــان و نوێــژ، باســی هیــچ شــتێكی 

ــووە  ــاكات، ئەمــەش پێــش داڕشــتنە شــیعییەكان ب ــر ن ت

دەربــارەی كەســایەتی عەلــی. لــەو ســاتەوە وەك ئــەوە 

وابــوو كــە جگــە لــە قووڵــی و ڕۆچوونــی دیینــی عەلــی، 

ــەوی  ــزو پت ــدی بەهێ ــە پەیوەن ــە ب ــە بارگاوی ــەو قووڵی ئ

لەگــەڵ پێغەمبــەری خــودا، هیــچ شــتێكی تــر نەمابــوو.  
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