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رەوتی مەدخەلی
مێژوو و بنەمای فیكریی

ئیدریس سیوەیلی

پێشەكی
رەوتــی مەدخەلــی ،وەك یەكێــك لە رەوتە ســەلەفییەكانی
ئەمــڕۆ ،لــە زۆرێــك لــە واڵتانــی ئیســامیی و هەندێــك
واڵتــی رۆژئــاواش چاالكییــان هەیــە ،وێــڕای بوونــی
خەســڵەتی هاوبــەش لەگــەڵ رەوتەكانــی تــری ســەلەفی،
بــەاڵم لــە چەنــد بابەتێــك دیــدی تایبەتییــان هەیــە ،كــە
دەكرێــت كــۆی گشــتیی دیــد و تێڕوانینیــان وەك بنەمــای
فیكــری ئــەو رەوتــە ئەژمــار بكرێــت ،بــۆ تێگەیشــتن لــە
رەوتــی ســەلەفی مەدخەلــی دەبێت ئەو بنەمــا فیكریانەیان
شــیكار بكرێــت كــە لەالیــەن رێبــەران و تیۆرســێنانی ئــەو
رەوتــە بــرەوی پێدەدرێــت ،ئــەم توێژینــەوەش هەوڵێكــە
بــۆ خســتنەڕووی زەمینــە و مێــژووی ســەرهەڵدانی ئــەو
رەوتــە و گرنگتریــن بنەمــا فیكریەكانیــان.
ریشە و هەلومەرجی سەرهەڵدان
ســەلەفیزم لــە ســعودیە ریشــەیەكی مێژوویــی قوڵی هەیە،
ئــەوەش لــە ســەردەمی نــوێ دەبینرێــت ،رۆڵــی بەرچــاوی
محەمــەد بــن عەبدولەوەهابــە لــە بوژاندنەوەی ســەلەفیزم
كــە دواتــر شانبەشــانی دروســتبوونی دەوڵەتــی ســعودیە
زیاتــر رەگــی خــۆی داكوتــا ،دوای هاتنەســەركاری شــا
فەیســەڵ لــە  1964كــە ویســتێكی كۆنەپاراێزانــە (محافــظ)
ی هەبــوو ،دامــەزراوە ئایينییــەكان لــە ســعودیە گەشــەی
زۆرتریــان كــرد و كاریگەریــان زیــادی كــرد .لــەو قۆناغــەدا
دوو رەوتــی ئیســامیی گەشــەی كرد ،رەوتێكیــان پراگماتی
و سیاســیی بــوو كــە بــە رەوتــی (بوژاندنــەوەی ئیســامیی
 الصحــوة االســامیة) دەناســرێت ،ئەمــە رەوتــی بــاوبــوو لــە نــاو ســعودیە ،لــە پــاڵ ئەمەشــدا رەوتێكــی
تــر ســەریهەڵدا كــە چینــی خــوارەوەی كۆمەڵگــە پێــوەی
پابەندبــوو و جۆرێــك لــە ئیســامیی كەنارگیــر بــوو ,بــە
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رەوتــی رەتكــەرەوە (الرفضــی) یــان (ســەلەفیزمی نــوێ)
دەناســرێت ،بــە درێژایــی شەســتەكان و حەفتــاكان ئــەم
دوو رەوتــە لــە چاالكیــدا بــوون(.)1
لــە  1961لەســەر داوای زانایانــی ئایینی ،زانكۆی ئیســامیی
لــە شــاری مەدینــە كرایــەوە ،محەمــەد بــن ئیبراهیــم
ئالشــێخ موفتــی گشــتیی ســعودیە بــووە ســەرۆكی زانكــۆ
و عەبدولعەزیــز بــن بــاز جێگــری ،ئــەوان گڕوتینــی
زۆریــان هەبــوو بــۆ باڵوكردنــەوەی بیــری وەهابــی كــە تــا
رادەیــەك لــەو دەمــەدا الواز ببــوو(.)2
لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســت ،كەســایەتییە
ئایینییــەكان لــە رێگــەی وانەوتنــەوە لــە زانكــۆ و
مزگەوتــەكان ،برەویــان بــە رێبــازی ســەلەفیزم دەدا ،لەناو
ئــەو كەســایەتییانەش ،كــە لــە مەدینــە وانــەی دەوتــەوە
و كاریگــەری هەبــوو ،محەمــەد ئەمــان جامــی بــوو،
لــە  1988بــەدواوە محەمــەد جامــی لــە وانەكانیــدا لــە
مەدینــە زۆرتــر جەختــی لەســەر گوێرایەڵــی كاربەدەســت
دەكــردەوە ،لــەو قۆناغــەوە جۆرێــك لــە ســەلەفی
قەتماغــەی كــرد لــەو شــارە كــە بــە ســەلەفی مەدینــە
دەناســرێت ،هــەر ئەمــەش بــووە بناغــەی ئــەو رەوتــە
ســەلەفییەی كــە دواتــر بــە جامــی و مەدخەلــی ناوبانگــی
دەركــرد(.)3
بــە چەنــد رۆژێــك دوای داگیركردنــی كوەیــت لەالیــەن
عێراقــەوە لــە ئابــی  ،1990حكومەتــی ســعودیە بڕیاریــدا
بــە هانابــردن و داواكردنــی كۆمەكــی لــە ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا ،هێزەكانــی ئەمەریــكا لــە ســەر
خاكــی ســعودیە جێگیركــران ،ئەمــەش ناكۆكــی تونــدی
لــە نێــوان زانایانــی ئــەو واڵتــە لێكەوتــەوە ئاخــۆ چەنــد
دروســتە بــۆ پارێــزگاری لــە ســعودیە و بەرەنگاربوونــەوەی
مەترســی عێــراق پشــت بــە هێــزی بێگانــە ببەســرێت؟(.)4
لەوســەرەوبەندەدا عەبدولعەزیــز بــن بــاز گەورەزانــای
ســعودیە فتــوای دا كــە دروســتە هانــا بــۆ هێــزی ئمەریــكا

ببرێـت لە دژی هێزەكانی عێراق ،ئەم فتوایە مشتومڕێكی
زۆری بــەدوای خۆیــدا هێنــا ،هەندێــك پێیانوابــوو ناكۆكــە
لەگــەڵ دەقــی فەرمــودەی «هاوبەشــیدانەران لــە دورگــەی
عەرەبــی دەركــەن» (أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة
العــرب)( ،)5بۆیــە فتواكــە رەوایەتــی نییــە( ،)6وەك
پاڵپشــتیەك لــە فتواكــەی بــن بــاز ،محەمــەد ئەمــان جامــی
فتوایەكــی دەركــرد كــە ســەربازەكانی ئەمەریــكا لــە رووی
شــەرعییەوە پارێــزراون و هــەر جــۆرە زیانپێگەیاندنێكــی
مــاددی و مەعنەویــان حەرامــە ،چونكــە ئــەوان لــە زیمەی
موســڵماناندان ،هــاوكات رەبیــع بــن هــادی مەدخەلــی
كتێبێكــی بەنــاوی (صــد عــدوان الملحدیــن وحكــم

سەرەتای كاری مەدخەلی لە
رەخنەگرتنیان بوو لەو زانایانەی
دژی پەنابردنی سعودیە بۆ هێزی
بێگانە بوون ،بەاڵم دواتر گەشەی
كرد بۆ قسەكردن لەسەر كۆی
گشتیی بابەتەكان

االســتعانة بغیــر المســلمین) باڵوكــردەوە و تێیــدا هێرشــی
تونــدی كــردە ســەر نەیارانــی پشتپێبەســتنی ســعودیە بــە
هێزەكانــی ئەمەریــكا و ئــەوكارەی بــە رەوا دانــا(،)7
فتــوای محەمــەد ئەمــان جامــی و رەبیــع مەدخەلــی تــای
تــەرازوی فتواكــەی بــن بــازی بەهێــز كــرد و ئــاوی كــردە
ئاشــتی دەســەاڵتدارانی ســعودیەوە(.)8
ئەوانــەی الیەنگــری جامــی و مەدخەلــی بــوون ،لــە
هەوڵدابــوون ،بیــری ئــەو دوو كەســایەتییە زۆرتــر
باڵوبكەنــەوە ،هێــواش هێــواش ئەمانــە بوونــە رەوتێكــی
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ســەلەفی نــاو ســعودیە كــە لــە نــاوی ئــەو دوو
كەســایەتییەوە وەریگــراوە و بــە رەوتــی جامی و دواتریش
بــە مەدخەلــی ناســران ،هەرچەنــدە ئــەوان خۆیــان وەكــو
ســەلەفی راســتەقینە ناودەبــەن ،نیگەرانــن لــەوەی پێیــان
بوترێــت جامــی یــان مەدخەلــی ،پێیانوایــە ئــەم جــۆرە
ناولێنانــە بــۆ كەمكردنــەوەی پێگــەی ئەوانــە و لێدانــی
بیــری ســەلەفی راســتەقینەیە كــە ئەمــان نوێنەرایەتــی
دەكــەن(.)9
حكومەتــی ســعودیەش هەڵوێســتی جامــی و مەدخەلــی و
شــوێنكەوتوانیانی قۆســتەوە و ویســتی لــە بەرژەوەنــدی
خــۆی بەكاریبێنێــت لــە چەنــد رێگەیەكــەوە:
 -1پێدانــی پــارە و كارئاســانی مــاددی بــۆ پەرەپێدانــی
كاروبــاری ئــەم رەوتــە ،لــە بەرامبــەردا گرفتــی ئابــوری بــۆ
رەوتــی چاكســازی كــە نەیــاری بڕیــاری حكومــەت بــوون
دروســتدەكرد.
 -2پێدانــی دەســەاڵت و پۆســت بــە شــوێنكەوتوانی ئــەم
رەوتــە ،لــە بەرامبــەردا ئەندامانــی رەوتــی چاكســازی
جێیانپێلێژدەكــرا.
 -3بەهێزكردنــی پێگــەی ئایینــی رەبیــع مەدخەلــی
و محەمــەد ئەمــان جامــی ،لــە رێگــەی پیاهەڵــدان و
ستایشــی زانایانــی تــر بۆیــان و ناوزەندكردنیــان بــە زانــای
گــەورە(.)10
ســەرەتای كاری مەدخەلــی لــە رەخنەگرتنیــان بــوو لــەو
زانایانــەی دژی پەنابردنــی ســعودیە بــۆ هێــزی بێگانــە
بــوون ،بــەاڵم دواتــر گەشــەی كــرد بــۆ قســەكردن لەســەر
كــۆی گشــتیی بابەتــەكان ،مەدخەلــی بــە پلــەی یەكــەم
رەوتێكــی زانســتییە نــەك حەرەكــی ،چونكــە رێبەرانــی
ئــەم رەوتــە گرنگیــدان بــە زانســتە شــەرعییەكانیان
كردوەتــە كاری لەپێشــینەی خۆیــان( ،)11پەیوەنــدی رەوتــی
مەدحەلــی لەگــەڵ جكومەتــی ســعودی لــە ناوەڕاســتی
نــەوەدەكان بەشــێوەیەك گەشــەی كــرد ،كــە نووســینەكانی
محەمــەد ئەمــان جامــی لــە قوتابخانەكانــی ئــەو واڵتــە
دابەشــدەكران ،بــە تایبــەت ئــەو بابەتانــەی باســی لــە
گوێرایەڵــی كاربەدەســت دەكــرد(،)12
هــەر لــە نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردو ،ژمارەیــەك
لــە رێبەرانــی رەوتــی مەدخەلــی لــە راپۆرتێكیانــدا بــۆ

دەزگا ئەمنییەكانــی ئــەو واڵتــە لــە ژێــر نــاوی (التنظيــم
الســري العالمــي بيــن التخطيــط والتطبيــق فــي المملكــة
العربيــة الســعودية) مەترســی خۆیــان لــە بوونــی چاالكیــی
ژمارەیــەك بانگحــوازی ســعودیە راگەیانــد ،راپۆرتەكــە
زیاتــر لــە كارێكــی هەواڵگــری دەچــوو ،تێیــدا ســەرنجی
خۆیــان لــە چەنــد خاڵێكــدا خســتوەتە ڕوو كــە پێیانوایــە
رەوتــی بووژاندنــەوە بــەم هەنگاوانــەی جێگــەی مەترســیە
و كاردەكــەن بــۆ درســتكردنی دەوڵەتێكــی ئیســامیی و
گەیشــتن بــە ئامانجەكانیــان و دەبێــت رێیــان لێبگیرێــت،
ئەوانیــش:
 -1بەكارهێنانــی دوانگــەی مزگەوتــەكان ،لــە رێگــەی

مەدخەلییەكان دیدێكی
بەرتەسكیان بۆ ئایین هەیە،
ئیجتیهاد لە سنورێكی زۆر
بەرتەسكدا لە دونیابینیاندا
هەیە ،رووكەشی دەقەكان
وەردەگرن

وانــەی بــەردەوام ،وتــار و كــۆڕی هەفتانــە و مانگانــە،
كــە تەنهــا كەســانی ســەر بــە رەوتەكــە بــۆ ئــەو چاالكیانــە
بانگهێشــت دەكرێــن.
 -2دروســتكردنی ناوەنــدی توێژینــەوە و چوونەنــاو
ناوەنــدە زانســتیی و قەزاییــەكان.
 -3قۆســتنەوەی كتێبخانــەی مزگەوتــەكان و چاالكیی الوان
و خێوەتگــەكان بــۆ بــرەودان بــە كاری خۆیــان.
 -4بــرەودان بــە تۆمارگــەكان لــە تــەواوی ناوچــەكان،
ژمــارەی تۆمارگەكانیــان گەیشــتوەتە ( )250دانــە.
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 -5گرنگیــدان بــە ئافــرەت و پەروەردەكردنــی لەســەر
بیروبــاوەڕ و تێڕوانینــی خۆیــان.
هــەر لــە راپۆرتەكــەدا بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو رەوتــە
پێشــنیاری ئــەوە كــراوە گرنگــی بدرێــت بــە باڵوكردنەوەی
بەرهــەم و نووســین و وتارەكانــی رەوتــی مەدخەلی(..)13
لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی رابــردو و دەیــەی یەكەمــی
ســەدەی نــوێ ،حكومەتــی ســعودیە ســەلەفی مەدخەلــی
كــردە بەشــێك لــە ســتراتیجی كار بــۆ بەهێزكردنــی
پێگــەی خــۆی و لێدانــی نەیارانــی ،تــا كار گەیشــتە ئــەوەی
لــە كاتــی هەاڵیســانی شۆڕشــەكانی بەهــاری عەرەبــی،
رەبیــع بــن هــادی مەدخەلــی نــەك تەنهــا كەوتــە دژایەتــی
نەیارانــی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــە عەرەبییــەكان ،بەڵكــو
پشــتیوانی دروســتكردنی گرووپــی چەكداریشــی دەكــرد
لەژێــر ســایەی دەوڵــەت بــۆ لێدانــی نەیــاران(.)14
لــە ئێستاشــدا مەدخەلییــەكان لــە تــەواوی واڵتانــی
ئیســامیی بــۆ باڵوكردنــەوەی بیــری خۆیــان چاالكانــە
هەڵدەســوڕێن ،بــە تایبەتیــش لــە بــواری راگەیانــدن
چاالكــن ،خــاوەن چەنــد كەناڵــی ئاســمانین ،دیارترینیــان
كەناڵــی (االثــر ،البصیــرة) ،دەیــان ســایتی ئەلیكترۆنــی و
الپەڕەیــان لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان هەیــە ،هــاوكات لــە
رێگــەی وتــار و وانــەی مزگــەوت بــرەو بــە كاری خۆیــان
دەدەن(..)15
رێبەرانی رەوت ،جامی و مەدخەلی
جگــە لــە محەمــەد ئەمــان جامــی و رەبیــع مەدخەلــی ،كە
دەســتەی یەكــەم و دامەزرێنــەری رەوتەكــەن ،چەندیــن
كەســایەتی تــر لەســەر ئــەو رەوتــە ئەژمــار دەكرێــن،
لەوانــە :فالیــح بــن نافــع حەربــی ،محەمــەد بــن هــادی
مەدخەلــی ،زەیــد بــن محمــەد هــادی مەدخەلــی ،ئەحمەد
بــن یەحیــا نەجمــی( ،)16ئەمانــە و چەندیــن زانــای ئایینــی
تــری مەدخەلــی لــە رێگــەی نووســین ،وتــار ،وانەوتنــەوە
و  ...تــاد بیــری مەدخەلــی بالودەكەنــەوە ،لێــرەدا بــە
كورتــی ئاماژەیــەك بــە ژیاننامــەی دوو كەســایەتیی و
دامەزرێنــەری ئــەو رەوتــە دەدەیــن بــۆ زیاتــر تێگەیشــتن
لــە دونیابینــی ئــەو رەوتــە.
 -1محەمــەد ئەمــان بــن عەلــی جامــی ســاڵی  1931لــە

ئەســیوبیا لەدایكبــووە ،ســەرەتا فیقهــی لەســەر مەزهەبــی
ئیمــام شــافعی خوێنــدووە ،دواتــر هاتوەتــە ســعودیە
و لــەوی درێــژەی بــە خوێنــدن داوە( ،)17لــە كۆلێجــی
شــەریعەی زانكــۆی ئیســامیی بەكالۆریۆســی خوێنــدوە،
پاشــان لــە  1974ماســتەری لــە شــەریعە لــە زانكــۆی
بنجــاب وەرگرتــووە ،دواتــر لــە زانكــۆی قاهیــرە دكتــۆرای
بەدەســتهێناوە ،لــە  1996كۆچــی دوایــی كــردووە.
چەندیــن بەرهەمــی چاپكــراوی هەیــە دیارترینیــان :حقیقة
الدیمقراطیــة وانهــا لیســت مــن االســام ،حقیقــة الشــوری
فــي االســام ،العقیــدة االســامیة وتاریخهــا ،الصفــات
االلهیــة فــي الكتــاب والســنة النبویــة فــي ضــوء الثبــات
والتنزیــە(.)18
 -2رەبیــع بــن هــادی بــن محەمــەد عەمیــر مەدخەلــی،
لــە گونــدی جەرادیــە رۆژئــاوای شــاری ســامتەی ســعودیە
لــە  1932لەدایكبــوە ،لــە تەمەنــی منداڵیــەوە دەســتی
داوەتــە خوێنــدن ،ســەرەتا لــە خوێندنــی مزگەوتــەوە
دەســتپێكردوە ،دواتــر پەیمانگــەی تــەواو كــردووە ،رەبیــع
مەدخەلــی هــاوڕێ و قوتابــی محەمەد ئەمــان جامی بووە،
بابەتــی عەقیــدەی الی محەمــەد ئەمــان جامــی خوێندووە،
دواتــر درێــژەی بــە خوێنــدن داوە و كۆلێجــی شــەریعەی
زانكــۆی ئیســامیی لــە مەدینــە تــەواو كــردووە ،لەوێ الی
بــن بــاز و ئەلبانــی و زانایانــی تــر وانــەی خوێنــدووە،
ناوبــراو بــەردەوام دەبێــت لــە خوێنــدن و لــە زانكــۆی
شــا عەبدولعەزیــز لــە  1977ماســتەر و لــە 1950دكتــۆرا لــە
بــواری فەرمــودە بەدەســتدێنێت و لــە زانكــۆی ئیســامیی
مەدینــە بووەتــە مامۆســتا ،زیاتــر لــە  30كتێبــی چاپكــراوی
هەیــە ،ئەمــە جگــە لــە دەیــان وتــاری نووســرا و دەنگــی
و فەتــوا( .)19لــە دیارتریــن بەرهەمەكانــی :بيــن اإلماميــن
مســلم والدارقطنــي .كشــف موقــف الغزالــي مــن الســنة
وأهلهــا .مذكــرة فــي الحديــث النبــوي .انقضــاض الشــهب
الفلســفية علــى أوكار عــدن الخلفيــة .التعصــب الذميــم
وآثــاره .مجازفــات الحــداد .مــع بكــر أبــو زيــد فــي
الحــد الفاصــل بيــن الحــق والباطــل .منهــج األنبيــاء فــي
الدعــوة إلــى اللــه فيــه الحكمــة والعقــل( ،)20صــد عــدوان
الملحدیــن وحكــم االســتعانة بغیــر المســلمین ،أضــواء
اســامیة علــی عقیــدة ســید قطــب وفكــره ،مطاعــن ســید
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قطــب فــي اصحــاب رســول اللــه صلــی اللــه علیــە وســلم،
العواصــم ممــا فــي كتــب ســید قطــب مــن العواصــم(.)21
ئەمــە وێــڕای چەندیــن وتــاری نووســراو و دەنگــی و
فەتــوا لــە بــوارە جیــاوازەكان.
بنەمای فیكری مەدخەلی
مەدخەلــی بــە گشــتیی لــە بنەمــا مەنهەجییــەكان لەگــەڵ
ســەلەفی زانســتیی جیــاوازی نییــە ،هەردوكیــان بڕوایــان
بــەو تێزەیــە كــە «پەیــڕەوی لــە كتێــب و ســوننەت بــە
تێگەیشــتنی پێشــین» دەكــەن ،)22(.بــەاڵم هەندێــك
بنەمــا هەیــە كــە مەدخەلییــەكان زۆر جەختــی لەســەر
دەكەنــەوە و لــە وتــار ،فەتــوا و نووســینەكانیاندا پشــكی
شــێری بەركەوتــوە ،دەكرێــت لێــرەدا ئاماژەیــان پێبدەیــن،
ئەوانیــش:
 -1خۆبەدورگرتــن لــە سیاســەت و پابەندبوونــی تــەواو
بــە دەســەاڵتەوە و بــە بەڵگەهێنانــەوەی ئــەو دەقانــەی
بــاس لــە پەیوەســتبوون بــە دەســەاڵتەوە دەكــەن بــۆ
دەســەاڵتدارانی ئەمــڕۆ(.)23
لــە تــەواوی كتێبەكانی رەوتــی مەدخەلــی جەختكراوەتەوە
لەســەر واجبوونــی پابەندبــوون بــە كۆمەڵــی موســڵمانان
و گوێرایەڵــی كاربەدســتی واڵت و حەرامــی دەرچــوون
لــە دژیــان مەگــەر كوفــری ئاشــكرایان لێببینرێــت .لــەم
چوارچێوەشــدا مەدخەلییــەكان هــەر جــۆرە ئامۆژگارییەكــی
كاربەدەســت بــە ئاشــكرا بــە حــەرام دەزانــن ،بــە بــڕوای
ئــەوان دەبێــت ئامــۆژگاری بــە نهێنــی بكرێـــت(.)24
محەمــەد ئەمــان جامــی پێیوایــە ئامۆژگاریكردنی پێشــەوای
موســڵمانان واجبێكــی ئایینییــە و كەموكورتییەكانــی پــێ
پڕدەكرێتــەوە چونكــە پێشــەوای موســڵمانان پارێــزراو
(معصــوم) نییــە لــە هەڵــە و تــاوان ،بــەاڵم دەبێــت
ئامــۆژگاری بــە نهێنــی بێــت(.)25
ســەلەفی مەدخەلــی زۆر جەخــت لەســەر جێگیــری
دۆخــی سیاســیی واڵت دەكەنــەوە ،ئــەوان دژی هــەر
جــۆرە ئاڵوگۆڕێكــی ئاشــتیانەی دەســەاڵتن ،هەڵبــژاردن
و شــۆڕش رەتدەكەنــەوە ،ئەوانــەی داوای گۆڕانــكاری
سیاســیی دەكــەن لــە كۆمەڵگــە بــەالی ئەوانــەوە موبتەدیــع
یــان خەواریجــن ،ئــەوان ســورن لەســەر گوێڕایەڵــی

كاربەدەســتی واڵت( ،)26مەدخەلییــەكان بــە شــیوەیەكی
سەرســەختانە دژی ئــەو زانایانــە دەوەســتنەوە كــە ناكۆكــن
لەگەڵیــان ،لــە كاتێكــدا لــە ئاســت ئــەو زانایانــەی ســەر بــە
دەســەاڵتن بێدەنگــن یــان پاســاو بــۆ كارەكانیــان دێننــەوە،
ئــەوان رەخنــەی تونــد لــە هــەر بیرۆكەیــەك دەگــرن كــە
دژ بــە سیاســەت و شــەرعیەتی دەســەاڵت بێــت(.)27
محەمــەد ئەمــان جامــی پاســاو بــۆ نزیكیــان لــە دەســەاڵت
بەوەدێنێتــەوە كــە لــە فەرمــودەدا هاتــووە ئــەوەی بــە
دەســەالت دەكرێــت بــە قورئــان ناكرێــت ،مەبەســت لــەم
دەقــە ئەوەیــە لــە روی كردارییــەوە دەســەاڵت دەتوانێــت
پایەكانــی ئاییــن راگیــر بــكات ،ئەوانیــش بــە مەبەســتی
گەیاندنــی ئاییــن لــە دەســەاڵت نزیكدەبنــەوە(.)28
جامــی خــۆی بــە هەڵگــری راســتەقینەی رێبــازی ســەلەف
دەزانێــت ،ئــەو پێیوایــە ئــەو مەنهەجــەی محەمــەد
كــوڕی عەبدولوەهــاب تەبەنــی كــردوە رێبــازی ســەلەفی
راســتەقینەیە ،كــە لــە دوو بــواردا بەرجەســتە بــووە،
یەكــەم حكومەتێكــی ئیســامییی كــە دەســتورەكەی قورئان
بێــت ،ئەمــەش حكومەتــی ســعودیەیە كــە رایگەیانــدووە
دەســتورەكەی قورئانــە ،دووەمیــش ئــەو مەنهەجــی
خوێندنەیــە كــە لــە ســعودیە پەیــڕەوی لێدەكرێــت
و تاكەكانــی لەســەر پــەروەردە دەكرێــت كــە تــەواوی
بابەتــە ئایینییــەكان لەســەر مەنهەجــی ســەلەف دانــراون.
جامــی پێیوایــە كاربەدەســتان تەنهــا ئــەو بەرپرســانە
ناگرێتــەوە كــە لــە دەســەاڵتی جێبەجێكردنــدان ،بەڵكــو
میــر و زانایانیــش دەگرێتــەوە كــە قسەڕۆیشــتون لــە نــاو
كۆمەڵگــە ،دەبێــت زانایــان دەســتی كاربەدەســتان بگــرن
تــا لەســەر رێگــەی راســت بــەردەوام بــن و دادپــەروەری
بەرقەراربێــت ،دەبێــت بــە نەرمونیانــی ئامۆژگارییــان
بكــەن ،كاربەدەســتان ئەگــەر بــە شــەریعەتیش كارنەكــەن
هەندێــك دەیكەنــە بیانــوو بــۆ گرتنەبــەری توندوتیــژی
لــە بەرامبەریــان ،بــەاڵم بــەالی جامییــەوە خۆپیشــاندان و
كودەتــا تــەواوی ئــەو شــێوازانە هــی جاهیلیــن و هیچیــان
لــە ئیســامدا نیــن(.)29
مەدخەلیــش جەخــت لەســەر بۆچوونــی مامۆســتاكەی
دەكاتــەوە و پێیوایــە بەوپێیــەی كاربەردەســتان لــە ســنوری
ئیســام نەچوونەتــەدەر و كوفــری ئاشــكرایان لێنەبینــراوە،
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دەبێــت گوێرایەلیــان بكرێــت ،بــە دانایــی و نەرمونیانــی
هەڵەكانیــان راســتبكرێتەوە ،نــەك وەكــو خەواریــج لــە
فەرمانیــان دەرچیــن و لێییــان هەڵگەرێینــەوە گرفــت بــۆ
موســلمانان دروســتبكەین(.)30
لەدۆخــی تێكچونــی واڵت و كۆمەڵگــەی ئیســامیی،
میتــۆدی ســەلەفی مەدخەلــی بــۆ چاكســازی و گۆڕانــكاری
لــەوەدا خۆیدەبینێتــەوە كــە پــەروەردەی تــاك تاكــە
چارەســەر و رێگەیــە ،بــە بــڕوای ئــەوان دەبێــت تاكــی
موســڵمان بــە شــێوەی تەندروســت پــەروەردە بكرێــت
و عەقیــدەی ئیســامیی لــە ناخیــدا بچێنرێــت ،ئەمــەش
دەبێتــە دەســتپێكی گۆڕانــكاری و دروســتكردنی دەوڵەتــی
ئیســامیی ،بۆیە دروســتكردنی حیزبی سیاســیی و كۆمەڵە
رەتدەكەنــەوە و بــە حەرامــی دەزانــن ،هــەروەك كاری
مەدەنــی وەكــو خۆپیشــاندان ،هەلبــژاردن ،مانگرتــن... ،
تــاد بــە حــەرام دەزانــن(.)31
 -2زیادەڕۆیــی لــە شــكاندنی نەیارانیــان و بەكارهێنانــی
زانســتی جــەرح و تەعدیــل و زاراوەكانــی وەكــو تەفســیق
و تەبدیــع بــۆ ئــەو مەبەســتە(،)32
بابەتێــك كــە بــەالی ســەلەفی مەدخەلییــەوە جێــی
بایەخــە ،جــەرح و تەعدیلــە (زانســتێكی تایبەتــە بــە بواری
فەرمودەناســی و ئەوكەســانەی فەرمــودە دەگیڕنــەوە
– ســیوەیلی) ،بــەالی ئەوانــەوە دەبێــت لەســەر ئــەم
پێــوەرە نووســین و فتــوای ئەوانــی تــر وەرگیرێــت(،)33
زۆرجاریــش وتــە و بڕیارەكانــی رەبیــع مەدخەلــی دەكــەن
بــە پێــوەری جــەرح و تەعدیــل بــە شــكاندن و هەڵنانــی
كەســایەتی و زانــاكان(.)34
مەدخەلییــەكان هەڵــە و كەموكورتــی ئەوانــی تــر زەق
دەكەنــەوە ،تۆمــەت دەخەنــە پــاڵ نەیارانیــان ،بەمــەش
خۆیــان بــە تاكــە مەنهەجــی راســت و دروســت
دەناســێنن( .)35یەكێــك لــە چەكــە فیكریەكانــی
دەســتی ســەلەفی مەدخەلــی تەبدیــع و تەفســیقكردنی
نەیارانییانــە ،بەشــێوەیەك لەســەر بچوكتریــن ناكۆكــی
تۆمەتــی تەبدیــع دەدەنــە پــاڵ نەیارانییــان ،هەڵــەی
بەرامبەرەكانیــان زەق دەكەنــەوە ،ئەگــەر نەیارانیــان
دەســتەواژە و چەمكێــك بەكاربێنــن كــە ئامــاژەی دروســت
و نادروســت لەخۆبگرێــت ،مەدخەلییــەكان ئامــاژە

نادروســتەكەی وەردەگــرن تــا نەیارەكەیــان بــە الدان و
تەبدیــع تۆمەتبــار بكــەن .دەســتەواژی تونــد بەرامبــەر
نەیارانیــان بەكاردێنــن ،بــۆ نموونــە بــە نەیارانیــان
دەڵێــن (فــان لــە جولەكــە و مەســیحی پیســترە ،درۆزن،
گومڕاگــەر ،پیســترین كەســی ســەر زەوی ،درۆزنــی
شــەڕەنگێز ،فێڵبــاز ،موبتەدیــع ،ئەهلــی ئــارەزوو ،دوژمنی
ســوننە ،مومیــع ،رافیــزی ،دەجــال ... ،تــاد) ،خۆیــان
بــە پارێــزەری راســتەقینەی ئیســام و شــەریعەت دەزانــن،
بازنــەی ئایینــداری لەخۆیانــدا كورتهەڵدێنــن ،ئــەوەی
لەخۆیــان بێــت رزگاربــووە لــە ئاگــری دۆزەخ ،ئــەوەش
دژیــان بێــت تیاچــوە و دۆزەخ پەناگەیەتــی ،ئــەوان حوكــم

بەالی مەدخەلییەكانەوە
دروستكردنی حیزب لەژێر
هەر ناوێكدا پێچەوانەی
ئیسالمە ،بۆیە بە ئەركی
خۆیانی دەزانن دژایەتی هەر
كەسێكی حیزبی بكەن

دەدەن لەســەر راســتی نەهجــی موســڵمانان ،ئــەوەی
بــەالی ئەمانــەوە تەزكیــە كرابێــت ئــەوە ئەهلــی ئایینــە و
دەبێــت ئایینــی لێوەرگیرێــت .دیدێكــی بەرتەســكیان بــۆ
ئاییــن هەیــە ،ئیجتیهــاد لــە ســنورێكی زۆر بەرتەســكدا
لــە دونیابینیانــدا هەیــە ،دیدێكــی دەقگەراییــان هەیــە بــۆ
ئاییــن ،رووكەشــی دەقــەكان وەردەگــرن و بــۆ هەمــوو
شــتێك داوای بەڵگــە لــە قورئــان و ســوننەت دەكــەن،
ئیجتیهــادی نەیارانیــان بــە بیدعــە ناودەبــەن(.)36
 -3رەتكردنــەوەی دروســتكردنی حیزبــی سیاســیی و
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دژایەتــی حیزبــە ئیســامییەكان ،بنەمایەكــی تــری
مەدخەلــی بەرپەرچدانــەوە و دژایەتیكردنی حیز و گرووپە
ئیســامییەكانە ،بــەالی مەدخەلییەكانــەوە دروســتكردنی
حیــزب لەژێــر هــەر ناوێكــدا پێچەوانــەی ئیســامە ،بۆیــە
بــە ئەركــی خۆیانــی دەزانــن دژایەتــی هــەر كەســێكی
حیزبــی بكــەن ،تەنانــەت دەنگدابڕیــن و خۆدورگرتــن
لێییــان بــە ئەركێكــی ئایینــی دەزانــن ،هەركەســیش نزیكی
حیزبییــەكان بكەوێتــەوە بەالیانــەوە موبتەدیعــە و دەبێــت
تەوبــە بــكات .ئــەو قوتابیانــەش كــە ســەرقاڵی زانســتی
شــەرعین دەبێــت نەیــاری خۆیــان بــۆ حیزبییــەكان دەربڕن
تــا لــە خانــەی ســەلەفی ئەژماربكرێــن .تەنانــەت رێگــە
نــادەن بــۆ بەڵگەهێنانــەوەش پەنــا بــۆ قســەی نەیارانیــان
ببرێــت ،ئەگــەر قسەكەشــی دروســت بێــت(.)37
ســەبارەت بــە حیزبــە ئیســامییەكان ،محەمــەد جامــی
پێیوایــە بوونــی حیــزب بیدعەیــە و بارگرانییــە بــۆ
بانگــەوازی ئیســامیی ،ئــەو حیزبانــە هاوشــێوەی حیزبــە
سیاســییەكانی تــر ســەرقاڵی بەدیهێنانــی بەرژەوەنــدی
كەســیی و تایبەتــی خۆیانــن و بوونەتــە مەترســی بۆســەر
بانگــەواز ،بــەاڵم مەدخەلــی لــە مامۆســتاكەی توندتــرە
و پێیوایــە ئــەو حیزبانــە هیــچ شــەرعییەتێكیان نییــە و
دروســتكردنی حیــزب حەرامــە(.)38
لەگــەڵ ئــەوەی مەدخەلییــەكان بەرامبــەر رەوتــە
ئیســامییەكانی تــر هەڵویســتی توندیــان هەیــە ،بــە
تایبــەت ئیخــوان و ســرورییەكان ،بــەاڵم بەرامبــەر
رەوتــی لیبرالــی نەرمــن ،موســا عەبدولعەزیــز یەكێــك
لــە رێبەرانــی مەدخەلــی پێیوایــە لیبرالیــەكان بــەراورد
بــە ئیخــوان و ســروریەكان لــە ســەلەفی نزیكتــرن،
لیبرالییــەكان بانگەشــەی چەنــد شــتێكی رەوا دەكــەن ،بۆیە
ئــەو بــە رەوای نابینێــت كــە لیبرالییــەكان بــە عەلمانــی
ناوببرێــن(.)39
 -4جەختكردنــەوە لەســەر پاڵپشــتیكردنی بۆچــون و
دونیابینیــان بــەو دەقانــەی لــە پێشــینەكانی ســەدەكانی
یەكــەم ،دووەم و ســێییەمی كۆچــی گیڕدراونەتەوە ،ئەوان
رووكەشــی دەقــەكان وەردەگــرن ،رەچــاوی میتــۆدی
مەبەســتەكانی شــەریعەت ناكــەن ،بــۆ بەهێزكردنــی
بۆچوونەكانیشــیان فتواكانــی بــن بــاز ،عوســەیمین،

ئەلبانــی ،ســاڵح فــەوزان و گەورەزانایانــی تــری ســعودیە
لــەو بابەتانــەی لەگەلیــان هــاوڕان(.)40
دەرئەنجام
رەوتــی مەدخەلــی لــە ئەنجامــی داگیركردنــی كوەیــت
لەالیــەن حكومەتــی عێراقــەوە ســەریهەڵدا و پەرەیگــرت،
حكومەتــی ســعودیەش قۆســتیەوە و بــۆ بەهێزكردنــی
نفــوز و دەســەاڵتی خــۆی بەكاریهێنــاوە ،هــەروەك
ژمارەیــەك لــە واڵتانــی تــری ئیســامیش هەمــان
رێچكەیــان گرتەبــەر ،چونكــە مەدخەلییــەكان داكۆكــی
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لــە پاراســتنی هێمنــی واڵت و دژایەتــی هەرجــۆرە
رووبەڕووبوونەوەیەكــی كاربەدەســتان دەكــەن و دژی
ئاڵوگــۆڕ و دەستاودەســتی دەســەاڵتن ،ئەمــەش لەگــەڵ
ویســتی زۆربــەی دەســەاڵتدارانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
كۆكــە ،مەدخەلییــەكان لــە رێگــەی جیــاوازەوە بــە تایبــەت
نووســین ،وتــاری مزگــەوت و دەزگای راگەیاندنــەوە
بــرەو بــە كاری خۆیــان دەدەن ،خۆیــان بــە شــوێنكەوتەی
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.

12

