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محەمەد یەسری
وەرگێڕانی :ئاران عەلی

مێژووی بەسیاسیکردنی
نوێژی هەینی
لە ئیسالمدا

لەنێــو گشــت رسوت و پەرستشــە ئیســامییەکاندا ،نوێــژی

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

هەینــی پێگەیەکــی گرنــگ و بایەخــداری هەیــە ،ئــەوەی

پێــش چوونــە نــاو «یرثب» نوێــژی هەینیــی کــردووە .وێڕای

ئــەم گرنگــی و بایەخــەی زیاتــر کــردووە ،بەناوداچــوون و

ئــەوەی لــە ســەردەمی پێغەمبــەر لــە مەدینــە ،زیاتــر لــە

دەســتتێوەردانیەتی لــە کایــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان،

 500نوێــژی هەینــی ک ـراوە لــە مــاوەی دە ســاڵدا ،بــەاڵم

بەمــەش بۆتــە ئامڕازێــک بــە دەســت دەســەاڵتدارانەوە بــۆ

کتێبــی فەرموودەکانــی محەمــەد و کتێبــە مێژووییەکانــی

تێپەڕانــدن و جێبەجێکردنــی بڕیــار و بیرۆکەکانیــان بەســەر

دیکــەش ،دەقــی هیــچ کام لــەو وتارانەیــان بــۆ تۆمــار

خەڵکــدا لــە گشــت ســەردەمەکاندا .زیاتــر لــە (ســێ ملیۆن

نەکردوویــن کــە لــەو نوێژانــەدا پێشــکەش کــراون.

و شەشســەد هــەزار) مزگــەوت لــە ســەرجەم پنتەکانــی

زۆرێــک لــە بیروبۆجوونــەکان لــەو بــاوەڕەدان کــە فــۆڕم

جیهانــدا نوێــژی هەینییــان تێــدا دەکرێــت ،هەمــوو

و شــێوازی نوێــژی هەینــی لــە کۆتاییەکانــی ســەردەمی

ڕۆژێکــی هەینــی ،لــە هــەر یەکێکیانــەوە ،وتارێکــی لێــوە

ڕاشــیدیین و ســەرەتاکانی دەوڵەتــی ئومەوییــدا گۆڕانێکــی

پێشــکەش دەکرێــت ،کــە پشــکی شــێری ئــەو وتارانــە

زۆری بەســەردا هاتــووە ،بــە جۆرێــک کــە خەلیفەکانــی

بــۆ گوزارشــت کردنــن لــە ڕا و بۆچوونــی دەســەاڵتداران،

بەنــی ئومەیــە ئــەو گۆڕانەیــان لــە پێنــاو پارێــزگاری

ناوەڕۆکــی زۆرینــەی وتارەکانیــش دەچنــەوە نــاو کەڵکەڵــە

لــە دەســەاڵت و فەرمانڕەوایــی خۆیــان بەکارهێنــاوە.

و مەترســیی گشــت موســوڵامنان لــە هــەر جێیــەک بــن.

ئــەو پرســەی لێــرەدا خــۆی زەق دەکاتــەوە ،بریتییــە لــە
پێشخســتنی «وتــاری هەینــی» بــۆ پێــش «نوێــژی هەینی».

چۆن فۆڕمی نوێژی هەینی

زۆرێــک لــە کتێبــە مێژووییــەکان بــە ڕوونــی باســیان لــەوە

گۆڕانکاریی بەسەردا هات؟

کــردووە کــە بــۆ یەکــەم جــار (عوســانی کــوڕی عەفــان)

الی هەمــوو الیــەک ئاشــکرایە کــە فەڕزکردنــی نوێــژی

ئــەم کارەی کــردووە .لێرەدایــە (ئیــن مونزیر نەیســابووری،

هەینــی بەســەر موســوڵامناندا ،دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش

کــە ســاڵی 318ی کۆچــی مــردووە) لــە کتێبەکەیــدا بــە

کۆچــی محەمــەدی پەیامبــەری ئیســام لــە مەککــەوە

ناونیشــانی «األوســط يف الســنن واإلجــاع واالختــاف»،

بــۆ مەدینــە ،بــەاڵم دوای کــۆچ ئینجــا ئــەم فــەڕزە چــووە

دەڵێــت« :پێغەمبــەر و ئەبوبەکــر و عومــەر و عوســان،

بــواری جێبەجێکردنــەوە و بــە پڕاکتیکــی ئەنجامــدرا،

نوێژیــان دەکــرد و پاشــان وتاریــان پێشــکەش دەکــرد ،بەاڵم

چونکــە پێــش کۆچکــردن ،موســوڵامنان گیــرۆدەی دەســتی

کاتێــک لــە ســەردەمی عوســاندا بەشــداربووانی نوێــژی

زەبروزەنگــی زۆری قوڕەیشــەکان بــوون .مێژوونووســی

هەینــی زیادیکــرد ،لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە لــە نوێژەکــە

ئیســامی ئیــن ســەعد (محەمــەد کــوڕی ســەعد

ناکــەن یاخــود فریــای ناکــەون ،بۆیــە وتــار پێشــکەش

ئەلبەغــدادی ،لــە نیــوەی یەکەمــی ســەدەی ســێیەمی

دەک ـرا پاشــان نوێــژ دەک ـرا».

کۆچییــدا مــردووە) ،لــە کتێبەکەیــدا «الطبقــات الكــرى»

هەروەهــا (ئیــن حەجــەری ئەســقەالنی ،کــە ســاڵی 852ی
کۆچــی مــردووە) لــە کتێبــی «فتــح البــاري يف رشح صحيــح
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البخــاري»دا لــە (حەســەنی بەســڕی)یەوە دەگێڕێتــەوە:

خاڵــی دووەم کــە داهێـراوی ئومەوییــەکان بــوو لــە نوێژی

«یەکــەم کــەس کــە پێــش نوێژکــردن وتــاری پێشــکەش

هەینییــدا ،بریتیبــوو لــە درێژکردنــەوەی کاتــی وتــاری

کــرد ،عوســان بــوو ،ئەویــش پێشــر نوێــژی بــە خەڵکەکــە

هەینــی ،و گوشــار هێنــان بــۆ ئەوانــەی لەمــە نــاڕازی

دەکــرد و دواتــر وتــاری پێشــکەش دەکــردن ،بــەاڵم بینیــی

بــوون ،وێــڕای ئــەوەی زۆرینــەی ئامــاژە مێژووییــەکان،

خەڵکانێــک هــەن نوێژەکــە ناکــەن ،بۆیــە ئەویــش

بــاس لــە کورتیــی ماوەکــەی دەکــەن لــە ســەردەمی

پێچەوانــەی کــردەوە» ،واتــە وتــاری پێشــکەش دەکــرد و

پێغەمبــەردا.

دواتــر نوێــژی دەکــرد.

(ئەبــو یوعــەالی موســڵی -کــە ســاڵی 307ی کۆچــی

ئــەم بۆچوونــە لێکــدژە لەگــەڵ هەندێــک فەرمــوودەدا،

مــردووە) ،لــە مەســنەدەکەی خۆیــدا بــاس لــەوە دەکات

بــۆ منوونــە ئــەو فەرموودانــەی ئەبــوداود لــە «ســنن أيب

کــە (حەکــەم کــوڕی ئەیوبــی ســەقەفی) ،کــە لەالیــەن

داود»دا باســیان دەکات ،کــە خــودی پێغەمبــەر هەســتاوە

ئومەوییەکانــەوە وەک والیــی بەســڕە دانرابــوو ،وتــاری

بــە هێناپێشــەوەی وتــار بــۆ پێــش نوێــژی هەینــی ،کاتێــک

هەینیــی زۆر درێــژ دەکــردەوە ،کاتێکیــش یەکێــک لــە

لــە یەکێــک لــە هەینییەکانــدا موســوڵامنان لــە دەوری

هاوەاڵنــی پێغەمبــەر (يزيــد بــن نعامــة الضبــي) ناڕەزایــی

کۆبوونــەوە پــاش بەڕێکردنــی کاروانێکــی بازرگانــی.

دەردەبرێــت و دەڵێــت «ڕەحمەتــی خــودات لێبێــت بــۆ

بــەاڵم ئــەوەی لــە هێــزی ئــەم بۆچوونــە کــەم دەکاتــەوە

ناچیتــە ســەر نوێژەکــە» ،والــی دەیگرێــت و مــاوەی 10

ئەوەیــە کــە ســەرجەم فەرمــوودە ئاماژەپێک ـراوەکان ،لــەو

ســاڵی ڕەبــەق لــە زیندانــدا دەمێنێتــەوە.

هەوااڵنــەوە هاتــوون کــە زۆرینــەی زانایانــی هاوچــەرخ

(جەمالەدیــن ئەملــەزی -کــە ســاڵی 742ی کۆچــی

بــە الوازیــان دادەنێــن ،ئەمــە بــە گوێــرەی قســەی (دکتــۆر

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

مەحمــوود تەحــان) لــە کتێبەکەیــدا بــە ناونیشــانی «تيســر

دەکات کــە یەکێــک لــە هاوەاڵنــی پێغەمبــەر بــە نــاوی

مصطلــح الحديــث».

(زیــاد بــن جاریــة) لــە ســەردەمی (وەلیــدی کــوڕی

ئومەوییەکانیــش هــەر لەســەر هەمــان ڕێچکــەی

عەبدوملەلیــک)دا دەچێتــە نــاو مزگەوتــی دیمەشــق،

پێشخســتنی وتــار بــەردەوام بــوون ،جەختیشــیان لــە

دەبینێــت وتاربێــژی نوێــژی هەینــی وتارەکــەی گەلێــک

باڵوکردنــەوەی ئــەو بــاوەڕە دەکــردەوە کــە گرنگییەکــی

درێــژ کردۆتــەوە ،هەتاوەکــو نزیــک کاتــی نوێــژی عــەرس،

ڕەهــای هەیــە ،لێــرەوە ئــەو فەرموودانــەی پیغەمبــەر

لەوێــدا ناڕەزایەتــی دەردەبرێــت و دەڵێــت« :ســوێندت

دەرکەوتــن و باڵوبوونــەوە کــە ئــەو کەســانەیان بــە

دەدەم خــودا هیــچ پێغەمبەرێکــی دیکــەی نەنــاردووە

مونافیــق تۆمەتبــار دەکــرد کــە نەدەچــوون بــۆ نوێــژی

دوای محەمــەد تــا فەرمانــی ئــەم جــۆرە نوێــژەت پێبکات»،

هەینــی ،بەڵکــو بانگەشــەی ئەوەشــیان دەکــرد کــە

چەنــد ســەربازێکی بــۆ دەنێرێــت و دەیکوژێــت.

پێغەمبــەر فەرمانــی کــردووە بــە ســوتاندنی ماڵــی ئەوانەی

هەروەهــا (ئیــن ســەعد) بــاس لــە درێژکردنــەوەی نوێــژی

دەســت لــە نوێــژی هەینــی هەڵدەگــرن.

هەینــی دەکات لــە الیــەن والیــی عێــراق (حەجاجــی

کــوڕی یوســف) ،کــە وەهــای کردبــوو (عەبدولــای کــوڕی

خەلیفــەی ئومــەوی (معاویــەی کــوڕی ئەبوســوفیان)،

عومــەر) چەنــد جارێــک ئــاگاداری بکاتــەوە ،کــە بــاس

ســوننەتێکی نوێــی لــە وتــاری هەینیــدا هێناوەتــە کایــەوە،

لــەوە دەکــەن ئەمــە بووبێتــە مایــەی توڕەبوونــی حەجــاج،

ئەویــش ســونەتی نەفــرەت و قســەگوتن بــوو بــە (عەلیــی

کــە دواتریــش فەرمــان بــە یەکێــک لــە پیاوەکانــی دەکات

کــوڕی ئەبوتاڵیــب).

ئیــن عومــەر بکــوژن.

(ئەملەســعودی) لــە کتێبەکەیــدا «مــروج الذهــب» جەخــت

ئــەم خواســت و کەڵکەڵەیــەی ئومەوییــەکان بــۆ

لــەوە دەکاتــەوە کــە ئــەو نەریتــە ئومەوییــە لــە ســەرجەم

درێژکردنــەوەی مــاوەی وتــاری هەینــی ،کــە پاســاوەکەی

پنتەکانــی دەوڵەتــی ئیســامییدا باڵوبۆتــەوە ،والییــە

چەنــد فەرموودەیەکــی نەبەوییــە ،بــۆ منوونــە لــەو

ئومەوییەکانیــش ،لــە منوونــەی (حەجاجــی کــوڕی یوســف

فەرموودانــەی لــە کتێبــی «الطبقــات الکــری»دا هاتــوون:

و زیــادی کــوڕی ئەبیــە) ،چاوپۆشــییان لــە جێبەجێکــردن

«کاربەدەســتانی دوای خــۆم پێویســتە لەســەرتان نوێــژی

و ناچارکردنــی خەڵــک نەدەکــرد بــۆ پابەندبــوون بــە

هەینــی پــاش بخــەن ،ئەمــە بــۆ ئێوەیــە و لەســەرتانە،

نوێــژی هەینییــەوە ،بگــرە زۆرجــار بازنــەی تۆمەتبارکــردن

نوێــژ لەگــەڵ ئەوانــەدا بکــەن کــە پێکــەوە ڕوودەکەنــە

و بەنەفرەتکردنەکــە ســیمبولەکانی دیکەی ئۆپۆزسیۆنیشــی

قیبلــە» ،ئەمــە چــووە پــاڵ ئــەو ئاڕاســتە ئایدیۆلۆژییــەی

دەگرتــەوە ،وەک (عەبدولــای کــوڕی زوبێــر و موختــاری

کــە ئومەوییــەکان جەختیــان لــە گشــتاندنی دەکــردەوە،

کــوڕی عوبەیدولــا).

کــە داوای ملکەچییەکــی کوێرانــەی دەکــرد ،بــە بــێ

ئــەم داهێـراوە هەتاوەکــو ســاڵی 99ی کۆچییش بــەردەوام

ئــەوەی گوێــی ئــەوە بدرێتــێ کــە تــا چەنــد کــردەی

بــوو ،کاتێــک (عومــەری کــوڕی عەبدولعەزیــز) دەســەاڵت

دەســەاڵتخوازانە لەگــەڵ شــەرعی ئایینــی و نەبوونییــدا

دەگرێتــە دەســت و دەیگۆڕێــت بــەم بڕگەیــەی ســورەتی

دەســازێت.

(النحــل)« :إن اللــه يأمــر بالعــدل واالحســان وإيتــاء ذي

کاتێــک دەتوانیــن لــە ســووربوونی ئومەوییــەکان لــە

القــرىب وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي يعظكــم

درێژکردنــەوەی وتــاری هەینــی تێبگەیــن ،ئەگــەر ئەوەمــان

لعلكــم تذكــرون».

زانــی کــە ناواخنــی ســەرەکیی وتارەکانیــان بــە کاملــی
سیاســی بــووە ،بــە کــۆی گشــتی لــە دەوری پرســی

دەسەاڵت و مینبەری نوێژی هەینی

جەختکردنــەوە لــە شــەرعیەتی دەســەاڵتی ئومەوییــەکان

دەوڵەتــە ئیســامییە یــەک بــە دوای یەکــەکان نوێــژی

ســووڕاوەتەوە ،لەگــەڵ هێرشــکردنە ســەر نەیــارە

هەینییــان وەک بوارێــک بینیــوە بــۆ ســەپاندنی

سیاســییەکانی.

ســێنرتالیزمی ڕەهــای خۆیــان ،بــە ئامڕازێکیشــیان دانــاوە

(جەاللەدیــن ســیوطی) لــە کتێبــی «مێــژووی

بــۆ چاودێریکردنــی نەیارەکانیــان ،هەربۆیــە زۆربــەی

جێنشــینەکان»دا بــاس لــەوە دەکات کــە یەکەمیــن

بۆچوونــە فیقهییــەکان بــەو ئاڕاســتەیەدا ڕۆیشــتوون
کــە نوێــژی هەینــی لــە هــەر شــارێکدا تەنهــا لــە یــەک
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مزگەوتــی گــەورەدا بکرێــت ،تەنهــا مەگــەر هۆکارێکــی

رسووتــی بەڕێوەچوونــی نوێــژی هەینــی ،لــە میانــەی

زۆر باوەڕپێهێنــەر هەبێــت.

کۆنرتۆڵکردنــی بابەتــی وتــاری هەینــی و ناواخنەکــەی.

بــۆ منوونــە (مەنســوڕی کــوڕی یوســف بەهوتــی

لــە بەرامبەریشــدا ئاڕاســتەیەکی پێچەوانــە الی توێژێکــی

حەنبەلــی -کــە ســاڵی 1051ی کۆچــی مــردووە) لــە

بەرفراوانــی موســوڵامنان بــە گشــتی هەیــە ،ئــەو ئاڕاســتەیەی

کتێبەکەیــدا «الــروض املربــع رشح زاد املســتنقع» ،بــاس

کــە شــوێنکەوتوان و پەیڕەوکارانــی جەخــت دەکەنــەوە لــە

لــە کۆڕایــی کۆمەڵــی فوقەهــا دەکات بــۆ حەرامکردنــی

گرنگیــدان بە رسوتــە تاکەکەســییەکان ،لە منوونــەی زیادکردنی

نوێــژی هەینــی لــە زیاتــر لــە جێگەیەکــدا «تەنهــا مەگــەر

نوێژەکــە و قووڵبوونــەوە لــە ملکەچــی لــە کاتــی نوێژکردندا و

لەبــەر بەرفراوانیــی واڵتەکــە و دووری ناوچەکانــی لــە

زیادەڕۆیــی لــە خوێندنــی قورئــان و نـزا و پاڕانــەوە بــۆ خــودا،

یەکــر و بەرتەســکی و بچووکیــی مزگەوتەکــە نەبێــت».

ئەمــەش واتــە جێگرتنــەوەی بەسیاســیکردنی نوێــژی هەینــی

هەروەهــا ئامــاژە بــەوە دەکات لــە حاڵەتــی ئەنجامدانــی

بــە فۆڕمــی دیکــەی دەرخســتنی الیەنــە ڕۆحییــەکان.

نوێــژی هەینــی لــە دوو مزگەوتــدا بەبــێ هیــچ پاســاوێکی
بەهێــز ،ئــەوا بێگومــان لــە یەکێکیانــدا نوێژەکــە بەتاڵــە.
کارێکــی دیکــە کــە یارمەتیــدەر بــووە لــە بەسیاســیکردنی
نوێــژی هەینیــدا ،ئەوەیــە کــە ئیاممــی ئــەو مزگەوتــەی
نوێــژی هەینیــی تێــدا دەکرێــت ســەر بــە دەســەاڵتی
فەرمانــڕەوا بێــت ،کــە لــەم حاڵەتەشــدا یــان خەلیفەیــە
یاخــود والــی یــان کاربەدەســتێکی ســەر بــە دەوڵــەت
بــووە ،بــە مانایەکــی دیکــە پرســی زانیــن و نەزانیــن،
یاخــود زاناتربوونــی کەســێک لــە چــاو یەکێکــی دیکــەدا
نەبــووە بــە کێشــە ،لەســەر ئــەو بنەمایــەی کــە هەندێــک
لــە کارەکتــەرە ئایینییــە گرنگــەکان لەپشــت کاربەدەســتانی
خەلیفــەوە نوێژیــان کــردووە ،لــە گرنگرتیــن منوونــەی
ئەمــەش نوێژکردنــی (عەبدولــای کــوڕی عومــەر) بــووە
لــە پشــت (حەجاجــی کــوڕی یوسف)ـــەوە.
(دکتــۆر ئەحمــەد ســوبحی مەنســووڕ) لــە کتێبەکەیــدا
«دروســتبوون و پەرەســەندنی ئایینــە زەمینییەکانــی
موســوڵامنان» ،بــاس لــەوە دەکات کــە جەختکردنــەوەی
دەســەاڵت لەســەر ســەپاندنی هەژموونــی خــۆی بەســەر

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

بەکارهێنانــی سیاســیی گوتــاری هەینــی هــەر بــە تەنهــا

لــە فۆڕمــی دەســەاڵت و دابەشــبوونیدا هاتبــووە ئــاراوە،

لــە پیاهەڵــدان و بانگەشــەکردن بــۆ دەســەاڵتی سیاســی

دابەشــبوونی لەنێــوان بەشــە زەمەنیەکــەی لەنــاو دەســتی

نەوەســتاوە ،یاخــود نەفــرەت و دژایەتیــی نەیارەکانــی،

ســوڵتان و بەشــە ڕۆحییەکــەی لــە دەســتی خەلیفــەدا.

بەڵکــو لــە زۆر کاتــدا پەنــا براوەتــە بــەر ئــەم نوێــژە وەک

لەژێــر ســایەی ملمالنێــی عەباســییەکان و فاتیمییەکانــدا،

ئامڕازێــک بــۆ ڕاگەیاندنــی بڕیــارە سیاســییە هــەرە گرنــگ

وتــاری هەینــی بــە شــێوەیەکی ســەرنجڕاکێش بەکارهێ ـرا،

و کاریگــەرەکان لــە مێــژووی دەوڵەتــە ئیســامییەکاندا.

لــە هەندێــک کاتــدا بانگەشــەی بــۆ خەلیفــەی فاتیمییەکان

کاتێکیــش لــە وتــاری هەینییــدا زۆر جــار نــزا بــۆ خەلیفــە

دەکــرد لــە بەغــدادی پایتەختــی عەباســی ،بــۆ منوونــە

دەکــرا ،ئیــدی ئــەم نزایــە وەک داننانێکــی فەرمــی بــوو

وەک ســاڵی 450ی کۆچــی ،کــە هەندێــک کاتــی دیکــەش

بــە پێشخســن و سەرخســتنی الیەنێــک بەســەر الیەنێکــی

بانگەشــەی بــۆ خەلیفــەی عەباســی کــردووە لــە قاهیــرەی

دیکــەدا .بــۆ منوونــە ئــەو وتــارەی (ئەبــو عەباســی ســەفاح)

زێــدی فەرمانڕەوایــی فاتیمییــەکان ،وەک ئــەوەی ســاڵی

ســاڵی 132ی کۆچــی لــە مزگەوتــی کووفــە پێشکەشــیکرد،

457ی کۆچــی ڕوویــدا ،ئەمــەش بــە پێــی گێڕانــەوەی

دەرخســتنی ســەرەداوی ســەرەتاکانی دەوڵەتــی عەباســی و

(تەقیەدیــن مەقریــزی) لــە کتێبەکەیــدا «اتعــاظ الحنفــا

کزبوونــی ئەســتێرەی دەوڵەتــی ئومــەوی بــوو لــە خۆرهەاڵت.

بأخبــار األمئــة الفاطميــن الخلفــا».

زۆر بــە باشــی دەتوانیــن لــەو تێکئاڵــۆزان و بەیەکداچوونــە

هــەردوو بــەرەی ناوبـراو ســووربوون لەســەر نزاکــردن بــۆی

گەورەیــەی نێــوان هــەردوو کایــەی ئایینــی و سیاســی

لەســەر مینبــەری هەریەکــە لــە مزگەوتی پێغەمبەری ئیســام

لــە وتــاری هەینیــدا تێبگەیــن ،ئەگــەر درکــان بــەوە

لــە مەدینــە و کەعبــە لــە مەککــە ،پارەیەکــی زۆریشــیان لــەو

کــرد کــە لــە ســەروبەندی نزیکبوونــەوەی عەباســییەکان

بــوارەدا خــەرج کــرد ،چونکــە نزاکــردن بــۆ یەکێــک لــە دوو

لــە دیمەشــق ،خەڵکــی بۆچوونــی جیاوازیــان هەبــوو

خەلیفەکــە لــەو دوو شــوێنە پیــرۆزەی موســوڵامنان ،ئاماژەیە

لەســەر ئومەوییــەکان و عەباســییەکان ،ئــەم جیــاوازی

بــۆ ئــەوەی کــە دەســەاڵتدارێکی هــەرە خــاوەن هەژمــوون و

و ناکۆکییانــەش لەنــاو وتــاری هەینیــدا ڕەنگدانــەوەی

پێگــە بــووە لــە واڵتانــی ئیســامییدا.

هەبــوو ،بــە جۆرێــک کــە هــەر بەرەیــەک مینبــەری

بەکارهێنانــی وتــاری هەینــی لــە قۆناغەکانــی پــاش

خــۆی جیادەکــردەوە ،بــۆ منوونــە دوو وتــار لــە مزگەوتــی

ســەردەمی ئومەویــدا ،لــە پێنــاو ڕووتکردنــەوەی

دیمەشــق پێشــکەش دەکـرا ،وەک ئــەوەی (ئینب عەســاکیر)

نەیارەکانییــدا لــە ڕووی ملمالنێــی سیاســی و ئایینییــەوە.

لــە کتێبەکەیــدا «مێــژووی دیمەشــق» باســی لێــوە دەکات.

مەســعودی ئامــاژە بــەوە دەدات کــە مەمئونــی عەباســی

لــە ســەردەمی بوەیهییەکانــدا ،وتاربێژانــی هەینــی

فەرمانــی کــردووە بــە بەنەفرەتکــردن و تانــەدان لــە

ڕاهاتبــوون بــە نزاکــردن بــۆ خەلیفەی عەباســی و ســوڵتانی

(معاویــە) لــە نوێــژی هەینیــدا ،وەک چــۆن خەلیفــە

بوەیهــی ،ئەمــەش هاوســاز بــوو لەگــەڵ ئــەو گۆڕانــەی

(موعتەمیــد عەاللــا) فەرمانی کــردووە بــە بەنەفرەتکردنی
والیــی میســڕ (ئەحمــەدی کــوڕی تۆڵــۆن).
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هەندێــک جــار بەکارهێنانــی نوێــژی هەینــی وەک چەکێک

ئومــەوی و عەباســییەوە بەڕێوەدەچــوون ،ئــەوەش بــە

درێژتــر دەبێتــەوە تــا دەگات بــە پاکتاوکردنــی دەســتە و

هــۆی داننەنانیــان بــە شــەرعیەتی ئــەو دەســەاڵتانەدا.

تاقمــە ناکۆکــەکان ،هــەم ناکــۆک لــە ڕووی سیاســییەوە،

بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا داوایــن لــە الیەنگرانــی خۆیــان

هــەم لــە رووی ئایدیۆلۆژییــەوە .بــۆ منوونــە لــە نیــوەی

دەکــرد نوێــژی خۆیــان لــە کۆبوونەوەکانــی تایبــەت

دووەمــی ســەدەی پێنجەمــی کۆچییــدا (عیــاد ئەملەلیــک

بــە خۆیانــدا بکــەن ،وەک بەڵگەیەکیــش بــۆ ئەمــە

کەنــدەری)ی وەزیــر ،ســوڵتانی ســلجوقی (توغــرول بــەگ)

(ئەبوجەعفــەری تۆوســی -کــە ســاڵی 460ی کۆچــی

ی هانــدا بــۆ بەنەفرەتکردنــی ئەشــعەرییەکان و تانــە

مــردووە) ،لــە کتێبەکەیــدا بــە ناونیشــانی «االســتبصار» بــە

لێدانیــان لــە وتــاری هەینیــدا ،هــەر زانایەکی ئەشــعەرییش

گێڕانــەوە لــە گوتەیەکــی (ئیــام جەعفــەری ســادق) بــۆ

کــە ناڕەزایەتیــی دەربڕیبێــت ڕووبــەڕووی چەوســاندنەوە

الیەنگرانــی دەڵێــت« :ئەگــەر ڕۆژی حەوتەمــی هەفتــە

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

هەینییــە ،بــۆ ئەوەیــە بــە کۆمــەڵ نوێــژ بکــەن».

مەعالــی جوەینــی) ،ئــەم نەهامەتییــە بــەردەوام بــوو

زۆرێــک لە کتێبە شــیعییەکان ئاماژە بەوە دەدەن بەشــێکی

تــا ئــەو کاتــەی توغــرول بــەگ کۆچــی دوایــی دەکات و

زۆر لــە شــیعەکان ناچاربــوون وەک شــتێکی فەرمــی لــە

(ئەلــپ ئەرســەالن) دەســەاڵت دەگرێتــە دەســت ،ئەوەبوو

نوێــژی هەینیــدا ئامــادە بــن .ســەرچاوە مێژووییــەکان

کەوتــە دەمارگیــری بــۆ ئەهلــی ســونە لەژێــر کاریگەریــی

ئامــاژە بــە نــاوی هەندێــک لــە کەســێتییە مێژووییــەکان

(خواجــە نیــزام مەلیکــی توســی)ی وەزیریــدا ،ئەمــەش

دەکــەن کــە لــە ســەردەمی ئومەوییــدا ڕووبــەڕووی

بــە گوێــرەی گێڕانــەوەی (تاجەدیــن ســەبکی) لــە کتێبــی

چەوســانەوە بوونەتــەوە بــە هــۆی ڕەتکردنــەوەی ئــەو

«طبقــات الشــافعية الكــرى».

جواڵنــەوە بەنەفرەتکردنــە بەکۆمەڵــەی دەکرایــە ســەر
عەلیــی کــوڕی ئەبــی تاڵیــب ،لەوانــەش (حەجــەری کــوڕی

نوێژی هەینی الی شیعەکان

عــودەی) کــە لەگــەڵ ژمارەیــەک لــە هاوەڵەکانیــدا بــە

ئەگــەر نوێــژی هەینــی بووبێتــە یەکێــک لــە چەکــە

فەرمانــی (معاویــەی کــوڕی ئەبوســوفیان) کــوژرا ،ئەمــەش

گرنگــەکان بــە دەســتی دەســەاڵتی فەرمانــڕەواوە ،لــە

بــە پێــی ئامــاژەی (ئەلتەبــەڕی) لــە مێژووەکەیــدا.

هەمــان کاتــدا شمشــێرێکی تیــژ و ئامــادە بوو لەســەر ملی

پــاش دیارنەمــان و لەبەرچاوبزربوونــی ئیاممــی دوانزەیــەم

ڕێبــازە سیاســییە دژ و ناکۆکــەکان ،لەپێــش هەموویانــەوە

و ڕوودانــی (غەیبەتــی درێژمــاوە ،یــان غەیبەتــی گــەورە)

شــیعەی دوانــزە ئیاممــی.

لــە ســاڵی 329ی کۆچییــدا ،بــە گوێــرەی بۆچوونــی بــاوی

ســەید محەمــەد ســەدر لــە کتێبەکەیــدا «اللمعــة يف

شــیعە ،زۆرێــک لــە ســەرچاوە و فیقهناســە شــیعەکان

حكــم صــاة الجمعــة» ئامــاژە بــەوە دەدات کــە گشــت

لــەو بــاوەڕەدان کــە نابێــت نوێــژی هەینــی بکرێتــەوە

ئیاممەکانــی شــیعە بــە تــەواوی خۆیــان بەدوورگرتــووە

هەتاوەکــو جارێکــی دیکــە ئیــام دەردەکەوێتــەوە ،لــە

لــەو نوێــژە هەینییانــەی لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی

دیارتریــن ئــەو کەســانەی ئــەم بۆچوونــەی دەربڕیــوە

(شــێخ موفیــد ،شــەریف موڕتــەزا و ئیــن ئیدریســی

نوێــژی هەینــی لــە تــاران یەکێکــە لــە پۆســتە ئایینییــە-

ئەلحەلــی) بــوون.

سیاســییەکانی ئێـران ،هــەرە دیارتریــن پیــاوە ئایینییەکانــی

لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی دەیەمــی کۆچییــدا ،هــاوکات

ئێرانیــش ئــەم پۆســتەیان وەرگرتــووە ،لەوانــە هاشــمی

لەگــەڵ پێکهاتنــی دەوڵەتــی ســەفەویی شــیعە مەزهەب لە

ڕەفســنجانی.

ئێـران ،وەرچەرخانێکــی گرنــگ و کاریگــەر ڕوویــدا ،کاتێــک

کاریگەریــی زیندووکردنــەوەی نوێــژی هەینــی لــە الیــەن

فیقهناســی شــیعە (موحەقیــق ئەلکەرەکــی) ڕێگەیــدا بــە

خومەینییــەوە ،ســنوورەکانی ئێرانــی تێپەڕانــدووە و

بەڕێوەچوونــی نوێــژی هەینــی لــە زەمەنــی غەیبەتــدا،

گەیشــتۆتە هەندێــک لــەو واڵتــە عەرەبییانــەی کــە گــروپ

ئەمــەش لەپێنــاو بونیادننــای دەوڵەتێکی بەهێزی شــێعەدا،

و دەســتە و تاقمــە شــیحەکانی لێیــە .لــە واڵتــی لوبنــان و

هــۆکاری ئــەم ڕێگەپێدانــە و ئــەم بڕیارەشــی لــە کتێبێکــدا

لــە ناوەڕاســتی ســااڵنی نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــردوودا،

شــیکردۆتەوە بــە نــاوی «جامــع املقاصــد» ،ئەوەبــوو بــە

مەرجەعــی شــیعە (محەمــەد حســەین فەزڵولــا) داوای

شــێوەیەکی کردارەکییــش نوێــژی هەینیــی ئەنجامــدا ،بــە

ئەنجامدانــی نوێــژی هەینیــی کــرد ،لــە کتێبەکەشــیدا

پشتبەســن بــەو نفــوزە سیاســییە بەرفراوانــەی کــە (شــا

«النــدوة» ،بــە ڕاشــکاوی بــاس لــەوە دەکات کــە نوێــژی

تەهامســپی یەکــەم) پێــی بەخشــیبوو.

هەینــی ،نوێــژی نیــوەڕۆی دەوڵەمەندتــر کــردووە ،ئەمــە

پــاش لەناوچوونــی دەوڵەتــی ســەفەوی ،زۆرینــەی شــیعە

ســەرەڕای ئــەوەی ڕەخنــەی لــە زۆرێــک لــە الیەنــە

گەڕانــەوە بــۆ ڕێبازەکــەی ســەرەتایان ،واتــە ئەنجامنەدانــی

تیۆرییەکانــی ویالیــەی فەقیهـــ گرتــووە.

نوێــژی هەینــی ،ئــەم دۆخــە هــەر بــەو شــێوەیە مایــەوە

ســەبارەت بــە عێراقیــش ،ئایەتولــا محەمــەد ســەدڕ لــە کۆتایــی

هەتاوەکــو شۆڕشــی ئێــران لــە ســاڵی  ،1979کاتێــک

نەوەدەکانــدا داوای لــە شــیعەکان کــرد کــە نوێــژی هەینــی

ئایتولــا خومەینــی گەیشــتە دەســەاڵت و تیۆرەکــەی

ئەنجــام بــدەن ،خــودی خۆیشــی لــە مزگەوتــی کوفــە و لــە

خــۆی جێبەجێکــرد کــە بریتیبــوو لــە ویالیــەی فەقیهـــ ،

نەجــەف نوێــژی هەینیــی کــردووە ،ئــەم رسوتــە ئایینییەشــی

کــە بــە پێــی ئــەم تیــۆرە فەقیهــی شــیعەکان کــە هەمــوو

وەک ئامڕازێــک بەکاردەهێنــا بــۆ نەیارێتیــی ڕژێمــی بەعســی

مەرجــە پێویســتەکانی تێــدا کۆبووبێتــەوە ،هەڵدەســتێت

فەرمانــڕەوای ئــەو کات ،لــەم میانەیەشــەوە ســەرکەوتوو بــوو

بــە جێبەجێکردنــی ئــەو ئەرکانــەی کــە دەبــوو ئیاممــی

لــە کۆکردنــەوەی ڕای گشــتی دژ بــە سیاســەتەکانی ســەدام

نائامــادە و نادیــار جێبەجێــی بکردنایــە.

حســێن ،پێــش ئــەوەی لــە ســاڵی 1999دا تیــرۆر بکرێــت.

لێــرەوە هــەر هەمــان ســاڵ خومەینــی داوای لــە
ئێرانییــەکان کــرد کــە لــە شــاری تــاران نوێــژی هەینــی
ئەنجامبــدەن ،هــەر خۆیشــێ (ئایەتولــا تاڵەقانــی)ی
ڕاســپراد بــۆ پێشــنوێژییەکەی .ئێســتا پۆســتی ئیاممــی
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