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بیـروڕا و دونیابینیی سیاسیی
موعتەزیلە
عەبدوڵاڵ ئەحمەد محەممەد
پێشەكی
گومــان لــەوەدا نییــە هــەر دوای ژیانئاوایــی پێغەمبــەر
(د.خ) و تەنانــەت لــە ســەردەمی دەســەاڵتی خەلیفــە
ڕاشــیدینەكانەوە كێشــە و ملمالنــ ێ كەوتــە نێــوان
گــرووپ و باڵــە جیاوازەكانــی نــاو ئیســامەوە – ئەوانــەی
جیهانبینــی جیاوازیــان بــۆ دەقــە شــەرعییەكان هەبــوو،-
ئیــدی زیاتــر لێــرەوە ئــەو گرفتانــە دەركەوتــن كــە دواتــر
بــە دەیــان گــرووپ و دەســتە – فیرقــەی ئیســامیی
هاتنــە دەركەوتــن ،هەندێكیــان بــە لوتكــەی دەســەاڵتیش
گەیشــتن ،لەوانــە موعتەزیلــەكان ،كــە باسوخواســی ئــەم
توێژینەوەیــەی ئێمــەن ،لــەم كورتەیــەدا هــەوڵ دەدەیــن
پوختەیــەك دەربــارەی دیــدگای ئــەوان بــۆ گەیشــتن بــە
دەســەاڵتی ئیمامــەتو خیالفــەت و دونیابینــی سیاســییان
بــاس بكەیــن.
عەقڵ و شەریعەت
لەبەرئــەوەی بەرنامــەی ئیســام بەرنامــەی ئاییــن و
كــردارە پێكــەوە ،بۆیــە پەیوەنــدی لــە نێــوان ئــەم
دووانــەدا زۆر توندوتــۆڵ و بەهێــزە ،ئەمــەش وایكــردووە
هــەردوو دەســەاڵتی ئایینــی و دنیایــی لەژێــر چاودێــری
یــەك ســەرۆكدا پێكــەوە كۆبكاتــەوە ،كــە لــە فیقهــی
ئیســامیدا بــە (پێشــەوا  -ئیمــام) ناوزەدكــراوە ،كــە
بەپێــی شــەریعەت ئــەو ئەركــەی خراوەتــە ســەر شــانی
زۆر ســەخت و قورســە ،بۆیــە پێویســتكراوە تەنهــا ئــەو
كەســانە خۆیــان بخەنــە ژێــر ئــەم ئەركــەوە كەشــیاوی
بــن و بتوانــن وەك پێویســت ڕایبپەڕێنــن ،بــەاڵم ئایــا
(پێشــەوا  -ئیمــام) لــە كوێــوە دەســەاڵتەكانی ســەرچاوە
دەگــرن و كــ ێ مافــی هەڵبژاردنــی ئــەوی هەیــە؟ وە
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ئایــا پێگــەی ئــەو شــەریعەتەی خــودا ناردویەتــی لــەم
نێوەنــدەدا چییــە؟ ئایــا عەقڵــی مــرۆڤ توانــای ئــەوەی
هەیــە كــە بەپێــی ئــەو توانایــەی هەیەتــی دەســتبكاتە
ڕاڤەكردنــی بەندەكانــی ئــەو شــەریعەتە ڕەوانەكــراوە؟!
بێگومــان ئــەو دەســتوور و یاســایانەی كە لــە كۆمەڵگەكانی
مرۆڤایەتــی هاوچەرخــدا بەگشــتی كاریــان پێدەكرێــت لــە
چنــراوی دەســتی مرۆڤــن ،كــە ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە
گونجــاون بۆئــەوەی گۆڕانكارییــان بەپێــی كات و شــوێن
تێــدا بكرێــت ،بــەاڵم ئیســام هاتۆتــە خــوارەوە لەالیــەن
مرۆڤــەوە نەنووســراوە و نەكراوەتــە یاســا ،ئاڕاســتەی
مــرۆڤ و كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی كــراوە ،مرۆڤیــش
لەڕێــی عەقڵــەوە پــەی پێدەبــات ،ئــەو پەیامــە ئاســمانییە
دابەزێنــراوەش لــە هەنــد ێ لــە دەقەكانیــدا ئاڵــۆزی هەیــە
و مــرۆڤ بــاش لێیــان تێنــاگات (كــە هەنــد ێ لــە زانایــان
ئەمــە بــە موتەشــابیهـ ناودەبــەن) ،یاخــود هەڵگــری ڕاڤەی
جۆراوجــۆرن ،لــە ڕوانگــەی هەمــوو ئەمانــەوە ئــەو
پرســیارە دێتــە پێشــەوە ئایــا عەقڵــی مــرۆڤ بــواری ئەوەی
هەیــە ئیجتیهــاد لــەم بابەتــەدا بــكات بــۆ دۆزینــەوەی
ڕاڤــەی تــەواوی ئــەو جــۆرە دەقانــە و تێگەیشــتنیان وەك
ئــەوەی كــە پێویســتە؟( )1كەواتــە ئێمــە لێــرەدا بەشــوێن
دوو بابەتــی بنچینەييەوەیــن:
یەكەمیــان :تایبەتــە بــە ســەرچاوەكانی دەســەاڵتی (پێشــەوا
 ئیمام)ـەوە.دووەمیشــیان :تایبەتــە بــەو دەســتوورەوە كە بــۆ ئوممەتی
ئیســام دابەزێنراوە.
بەدرێژایــی مێــژووش ئــەم دوو بابەتــە گرفتبــوون و
ڕووبــەڕووی ئیســام بونەتــەوە ،بۆیــە كۆمەڵگــەی
ئیســامیی و ڕۆشــنگەر و زانــا و بیرمەندەكانــی هەمیشــە
لەخەمــی ئــەوەدا بــوون دەیــان وەاڵمــی جۆراوجــۆری
ئــەم بابەتــە بدەنــەوە(.)2

دیدی موعتەزیلە دەربارەی ئیاممەت
پێــش خســتنە بەرچــاوی بیروڕاكانیــان ســەبارەت بــە
(پێشــەوایەتی  -ئیمامــەت) ،دەڵێیــن :ئــەو پێنــج بنەمایەی
موعتەزیلــەكان بڕوایــان پێــی هەبــوو و كردبوویانــە
بەرنامــەی فیكــر و كاری خۆیــان ،بریتیبــوون لــە:
(یەكخواپەرســتی ،دادپــەروەری ،هاتنــەدی بەڵێنەكانــی
ڕۆژی ڕەســتاخێز ،مــرۆڤ دەكرێــت نەمســوڵمان بێــت،
نەكافــر و لەونێوەنــدەدا بمێنێتــەوە و فەرمانكــردن بــە
چاكــە و ڕێگریكــردن لــە خراپــە ،بوونــی ڕاجیایــی الی
موعتەزیلــەكان تەنهــا لــە بابەتــە الوەكییەكانــدا ڕێــگای
پێــدراوە ،بابەتــی ئیمامەتیــش الی ئــەوان بابەتێكــی
الوەكییــە و بوونــی ڕای جیــاواز تێیــدا نیشــانەی ئــەوە

موعتەزیلەكان دەڵێن پێویستە
هەموو گەلی ئیسالم كۆك بێت
لەسەر ئیامم ،دەبێت ئەو كۆكبوونە
لەسەر ئیاممێك بێت كە كەسی
شیاوتر لەو بۆ ئەو كارە لەو دەمەدا
و لەناو گەلی ئیسالمدا بوونی
نەبێت
نییــە ئــەو كەســە لــە فیكریــی موعتەزیلــە الیــداوە ،یاخــود
جیابۆتــەوە و وا بیرناكاتــەوە!()3
موعتەزیلــە لــەم بابەتــە هەســتیارەدا خاوەنــی تەنهــا یــەك
ڕا نیــن ،زۆرینەیــان ڕایــان لــەو ڕایــەی شــیعەكانەوە
نزیكــن كــە پێیــان وایــە( :ئیمامــەت یــان بــەدەق دیــاری
دەكرێــت ،یــان بەدەستنیشــانكردن) ،كەمێكیشــیان ئــەو
ڕایــەی ئەهلــی ســوننەیان بــەالوە پەســەندە كەپێیــان
وایــە( :ئیمامــەت ،تەنهــا بــۆ ئــەو كەســانەیە كــە شــیاون
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و دەتوانــن ڕایپەڕێنــن!)(.)4
تێبینــی ئــەوەش كــراوە (ئەبولحەســەن محەممــەدی
مەلەتــی) ســاڵی (773ك مــردووە) ،هیــچ جــۆرە
جیاوازییەكــی نەكــردووە لــە نێــوان ئــەو دوو ڕایــەی
موعتەزیلەكانــدا و بەڵكــو هەردوكیانــی كۆكردۆتــەوە
لەژێــر یــەك ڕای ســەربەخۆدا و وتویەتــی :ئەوانــە خۆیــان
ناونــاوە موعتەزیلــە ،لــەو كاتــەوە دەســتپێدەكات كــە
(پێشــەوا حەســەنی كــوڕی پێشــەوا عەلــی – مێژونووســان
ســاڵەكانی ( 51 – 50 – 49ك)یــان ،دانــاوە بــۆ
ژیانئاواییكردنــی) ،بەیعەتیــدا بــە (موعاویــەی كــوڕی ئەبــو
ســوفیان – ســاڵی 60ك – 680ز مــردووە) و خیالفەتــی
ڕادەســت كــرد ،ئــەوان لــە حەســەن و لــە موعاویــە و
لــە هەمــوو خەڵكــی دووركەوتنــەوە ،چونكــە ئەمانــە لــە
بنەڕەتــدا لەهاوەاڵنــی (پێشــەوا عەلــی) بــوون ،ڕۆیشــتن
خۆیــان بــە مزگــەوت و پەرستشــەوە ســەرقاڵكرد و
لەدنیــا دووركەوتنــەوە و وتیــان :خۆســەرقاڵ دەكەیــن بــە
زانســت و خواپەرســتیيەوە و لێــرەوە ناونــران موعتەزیلــە!
لــە جێگایەكــی تــردا (مەلەتــی) موعتەزیلەكانــی بەغــدا بــە
(زەیــدی) نــاوزەد دەكات ،كــە ئەمــان بڕوایــان وایــە ئەگەر
كەســێك كرایــە ئیمــام و خەڵكــی لەســەری كۆكبــوون،
هەرچەنــدە خەڵكــی لــەو شــیاوتریش لەو جێگایــەدا بوونی
هەبــوو ،ئــەوا هــەر دروســتە و ئیمامەتەكەشــی پەســەندە،
تەنانــەت دەڵێــت :پێشــەوا عەلــی بەڕێزترین و شــیاوترینی
خەڵكانــی ســەردەمی خۆیەتــی لــەدوای پێغەمبــەرەوە
(د.خ) هیچــكام لــە پێشــەواكان لەمەزنایەتیــدا پێیــدا
ناگــەن!( )5بــەاڵم لــەو پەڕتوكانــەی دەربــارەی دەســتە
و تاقمــە ئیســامییەكان نووســراون ،وەك پەڕتوكــی:
(مقــاالت االســامیین)ی پێشــەوا ئەبولحەســەنی ئەشــعەری
و (الـــملل)ی شەهرســتانی و (الفــرق بیــن الفــرق)ی
بەغــدادی و (التبصیــر فــی الدیــن)ی ،ئەســفەرایینی و
(فــرق الشــیعة)ی نەوبەختــی و ئەوانــی تریشــەوە ....
ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە كــە (واســیلی كــوڕی عەتــا – ســاڵی
131ك مــردووە) و (ئەســەم  -ســاڵی  200يــان  201ك
مــردووە) و (هیشــامی فوتــی  -ســاڵی  218ك – مــردووە)
و (جەبائــی  -ســاڵی  321ك 933 :ز – مــردووە) و (ئەبــو
هاشــم  -ســاڵی  354ك – مــردووە)ی كــوڕی ڕایــان وەك

ڕای زانایانــی ئەهلــی ســوننەت وابــووە ،بــەاڵم ئەوانــی
تــری موعتەزیلــە ڕایەكیــان هەبــووە كــە لــە ڕای شــیعە
ئیمامیەكانــەوە زۆر نزیــك بــووە)6( .
ڕای ئەو موعتەزیالنەی لە بابەتی ئیاممەت وەك زانایانی
سوننە بیر دەكەنەوە
عەبدولقاهیــری بەغــدادی ( 429ك1038 :ز مــردووە)
باســی هەڵوێســتی موعتەزیلــە پێشــینەكان دەكات
ســەبارەت بــە بابەتــی (ئیمامــەت) و دەڵێــت :ئــەو
شــیعانەی كــە بــەالی بیــری موعتەزیلــەدا دایدەشــكێنن
دڵیــان بــەوە ئــاوی خــواردەوە كــە ســوكایەتی بــە زانــا

ئیاممەت الی موعتەزیلە بابەتێكی
الوەكییە و بوونی ڕای جیاواز تێیدا
نیشانەی ئەوە نییە ئەو كەسە لە
فیكریی موعتەزیلە الیداوە ،یاخود
جیابۆتەوە

گەورەكانــی موعتەزیلــە بكــەن ،ئەوانەیــان كــە گومانیــان
لەســەر پەســەندێتی پێشــەوایەتی عەلــی كــوڕی ئەبوتاڵیــب
هەیــە ،دوای ئــەوەی كــە (واســیلی كــوڕی عەتــا)ی
ســەرۆكیان گومانــی هەبــوو لــە دروســتی دانانــی عەلــی
وەك خەلیفــە!( )7بۆیــە بیرۆكــەی هەڵبژاردنــی ئیمــام
لەڕێــی زۆرینــەوە و دانپیانانــی ئیمامــەت بــۆ ئــەو كەســەی
كــە لــە گشــت كەســێكی تــر شــیاوترە بــەو پۆســتە،
هزرێكــی بنەڕەتــدارە لــە قوتابخانــەی موعتەزیلــەدا و
خاوەنــی ڕەســەنایەتی خۆیەتــی( ،واســیلی كــوڕی عەتــا)
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ش دوودڵ بــوو لــە ئاســتی دروســتیی خەلیفایەتــی بــۆ
پێشــەوا عەلــی (ڕ .خ) ،بۆیــە ســەبارەت بــە هــەردوو
دەســتەی شــەڕی (ســەفین) و (جەمــەل) دەیگــوت:
«یەكێــك لــەم دوو الیەنــە لەســەر هەڵەیــە ،بــەاڵم دیــاری
نەدەكــرد!» ،نزمتریــن پلــەی یەكێــك لــەو دوو دەســتەیە
الی ئــەو ئــەوە بــوو كــە شــایەتیدانی بەپێــی شــەریعەت
لێوەرناگیــرێ ،هــەر وەك چــۆن ئــەو دوو ژ ن و پیــاوەی
دوای ڕووداوی ڕەوشــتی كــە بەســەر یەكێكیانــدا هاتب ـێ،
دوای ئــەوەی نەفرینكارییــان كــرد ،ئیــدی بــۆ هەتاهەتایــە
شــەریعەت شــایەتیدانیان لێوەرناگــر ێ و ئــەو مافەیــان بــۆ
هەمیشــەیی لێوەردەگرێتــەوە ،بۆیــە شــایەتیدانی عەلــی
و تەلحــە و زوبێــر وەرناگیــرێ(( ،)8ئەبوبەكــری ئەســەم)
یــش - ،كــە لەســەرانی موعتەزیلەیــە -ئــەم ڕایەی واســیل
ڕوون دەكاتــەوە و دەڵێــت :ئیمامــەت كاتێك دەچەســپێت
هەمــوو ئوممەتــی ئیســام تێكــڕا لەســەر ئــەو پێشــەوایە
ك و تەبابــن و پێــی ڕازی بن ،مەبەســتی لەم قســەیەی
كــۆ 
تانــەدان بــووە لەپێشــەوا عەلــی ،چونكــە خەڵكــی شــام
دانیــان پیانەنــا و موعاویەیــان بــەالوە پەســەندتر بــوو ،تــا
پێشــەوا عەلیــش ژیانئاوایــی كــرد هــەر لەســەر ئــەو ڕایــەی
خۆیــان ســورربوون و مانــەوە( ،ئەســەم) نكۆڵــی دەكرد لە
ئاســتی ڕەوایەتــی ئیمامــەت بــۆ پێشــەوا عەلــی ،تەنانــەت
دوای شــەهیدكرانی ئیمامــی عەلیــش هــەر موعاویــەی بــە
شــیاوتر دادەنــا ،چونكــە خەڵكەكــە زیاتــر بــەالی ڕەوایەتی
ئــەودا شــكابوونەوە( ،)9لــە ڕاســتیدا ئــەم جیهانبینیــەی
(ئەبوبەكــری ئەســەم) ئاڕاســتەیەكی ســوننی ڕاشــكاوانەیە،
هەروەهــا (هیشــامی فوتــی) هەمــان ڕای هەیــە كــە
دەڵێــت :ئەگــەر گەلــی ئیســام هەمــووی یەكدەنــگ بــوو
ســتەم و گەندەڵــی وەالنــا ،ئەوكات پێویســتی بــە ئیمامێك
هەیــە كاروبارەكانــی بــۆ هەڵســوڕێنێ ،ئەگــەر وایــان
نەكــرد و شــپرزەبوون و پێشــەواكەیان تیاچــوو ،ئــەوا لــە
دۆخــی لــەم جــۆرەدا ئیمامــەت بــۆ كــەس ڕەوا نابێت(،)10
ئەمیــش بــەم قســەیەی هــەر دەیەوێــت تانــە بــدات لــە
ڕەوایەتــی ئیمامەتــی پێشــەوا عەلــی ،چونكــە لەكاتــی
ئــاژاوەدا و پــاش شــەهیدكرانی خەلیفەكــەی پێــش خــۆی
خیالفەتــی وەرگرتــووە( ،)11جــا بەپێــی ڕای (فوتــی) بێــت،
گەلــی ئیســام لــە كاتــی گێرەوكێشــەی ناوخۆییــدا ناكرێــت

ئیمــام هەڵبژێــرێ ،چونكــە بەپێــی دیــدی ئــەو ئیمامێكــی
شــەرعیی نابێــت! چونكــە ئــەو ملمالنــێ و ناتەبایــی و
كێشــانە نیشــانەی هەبوونــی ڕای جیــاوازە ،بــەاڵم ئــەم
دابەشــكارییە لــەڕووی بیــروڕاوە بەڵگەیــە لەســەر ئــەوەی
كــە هــەردووالی ملمالنێــكار لەســەر هەڵــەن ،بۆیــە هــەر
ئیمامەتێــك لــە دۆخێكــی لــەم جــۆرەدا فۆڕمەلــە بكرێــت
ناشــەرعیی و ناپەســەند و ڕەتكراوەیــە ،بــەاڵم ئایــا
دەتوانــر ێ دۆخەكــە بگوازرێتــەوە بــۆ ئاســتە دروســتەكەی
خــۆی بــە ب ـێ بوونــی هیــچ ســەرۆكێك؟ لــەم بابەتــەدا
ڕای (هیشــام) زیاتــر تیۆرییــە ،وەك لــەوەی پڕاكتیكــی
بێــت ،بــەاڵم لــە قســەكەیەوە ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە كــە
دەبێــت لــە كاتــی دانانــی ئیمامــدا هەمــوو گەلــی ئیســام
كۆكــی و هاوڕاییــان لەســەری هەبێــت ،چونكــە ئەمــە
هێزێكــی زیاتــر و پتەوتــر بــەو پێشــەوایەتییە دەدات،
هــەر لێرەشــدا هیشــام ڕای جەبائــی و ئەبوهاشــمی كــوڕی
دەهێنێــت ،كەڕایــان وایــە :ئیمامــەت بــە هەڵبــژاردن
دەبێــت!( )12شــتێكی بەڵگەنەویستیشــە كــە قســەی لــەم
جــۆرە ئــەوە لەخۆدەگرێــت كــە ئیمــام بــەڕای زۆرینــەی
ڕەهــا دیــاری دەكرێــت ،چونكــە هێــز لــە زۆرینەدایــە.
بۆیــە لــەو باسوخواســەی ڕابــردووەوە ئــەوە تێبینــی
دەكرێــت كــە ئــەو كەمینەیــەی دەڵێــت :ئیمامــەت
بــە هەڵبــژاردن دەبێــت ،موعتەزیلەكانــی بەســرەن،
لەبەرئــەوەی كــە داكۆكــی لــەوە دەكــەن ئیمــام لەكاتــی
ئاشــتی و یەكڕایــی ئوممەتــدا دیــاری بكرێــت ،لــەم
ڕوانگەیــەوە دیاریكردنەكــەی پێشــەوا ئەبوبەكــر بــۆ
خیالفــەت بــە شــەرعیی و دروســت دادەنێــن ،گومانیــان
لــە ئاســتی ڕەوایەتــی ئیمامەتــی پێشــەوا عەلــی – وەك
یەكــەم ئیمــام -هەیــە ،بۆیــە بەپێــی دیــدی ئــەوان
ئوممــەت خاوەنــی دەســەاڵتی یەكەمــە لــە هەڵبژاردنــی
ئیمامــدا ،ئیمامەتیــش كاتێــك شــەرعییە گەلــی ئیســامیی
كــۆك بــن لەســەری(.)13
ڕای ئەو موعتەزیالنەی دەربارەی ئیاممەت وەك زانایانی
شیعە بیر دەكەنەوە
ئەمانــە زۆرینــەن كــە هەمــوو موعتەزیلەكانــی بەغــدا و
هەندێكــی بەســرە دەگرێتــەوە ،جگــە لــەو كەمینەیــەی
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ناومــان هێنــان ،كــە بیركردنەوەیــان جیاوازە ،مەبەســت لە
ئاڕاســتەی ئەمانــە لــەم بابەتــەدا دیــد و ئاڕاســتەی شــیعە
زەیدییەكانــە كــە الیــان پەســەندە ،نــەوەك هەمــووی
شــیعە! بــەاڵم كاتێــك ڕای گــەورە زانــای موعتەزیلــە
(نــەززام  -ســاڵی  221يــان  220ك مــردووە) دەبینیــن،
تێبینــی ئــەوە دەكەیــن بابەتەكــەی ئاڵۆزتــر كــردووە و
پرســەكە پێویســتی بــە توێژینــەوەی زیاتــر دەبێــت ،بۆیــە
یەكەمجــار ڕایەكــەی ئــەو دەخەینــە بــەر باســوخواس(.)14
(أ) .ئاڕاستەی (نەززام):
(شەهرســتانی) دەڵێــت :نــەززام وتویەتــی :ئیمامــەت
یــان بــەدەق دەچەســپێت ،یــان بــە دیاریكردنــی ئاشــكرا،
دەقیــش هەیــە كــە گوزارشــت دەكات لەســەر دیاریكردنــی
پێشــەوا عەلــی ،ئەمــە لەچەنــد جێگایەكــدا هاتــووە و
وتــراوە و بــە ئاشــكرا و ڕاشــكاوانە جەختــی لەســەر
كراوەتــەوە ،خەڵكێكــی زۆریــش ئەمەیــان دیــوە ،بــەاڵم
پێشــەوا عومــەر بــە شــاراوەیی هێشــتییەوە ،هەربۆیــەش
بەیعەتدانــی بــە پێشــەوا ئەبوبەكــر لــە ڕۆژی پەیمانــی
ســەقیفەدا ڕەتكــردەوە( ،)15بــەاڵم (نەوبەختــی  -ســاڵی
 310ك – 922ز مــردووە) ئــەو ڕایــەی نــەززام بــە جۆرێكی
پێچەوانــەی ئــەم شــێوە تێگەیشــتنەی شەهرســتانی دەخاتــە
بەرچاومــان و دەڵێــت ،نــەزام وتویەتــی :ئیمامــەت شــیاوە
بــۆ هەركەســێ كــە بەپێــی قورئــان و ســوننەت بچێــت
بەڕێــوە ،بــە بەڵگــەی ئایەتــی( :إن أكرمكم عنداللــه أتقاكم
– ســورة الحجــرات ،)13 :هەروەهــا بانگەشــەی ئــەوەی
كــردووە كــە لەســەریان پێویســت نییــە كــە هــەر دەبێــت
كەســێك بــۆ ئیمامــەت ڕاســپێرن ،ئەگــەر گوێڕایەڵــی
خوایــان كــرد و بیروباوەڕیــان دروســت بــوو ،بە ئاشــكراش
پابەندبــوون بــە ئیســامەتییەوە ،كــە دەبێــت هــەر بــەو
شــێوەیە بــن و ڕەفتــار بكــەن كــە پێشــەوا دەیەوێت ،بەاڵم
ئەگــەر ئیمامــەت دانــرا و ناچــار كــران بــە فەرمانەكانییەوە
پابەندبــن ،دەبێــت گویرایــەڵ و پابەندبــن و ســەرپێچی
لـێ نەكــەن( ،)16جــا بەپێــی ئــەوەی (نەوبەختــی) لێــرەدا
– ســەبارەت بــە نــەززام -باســی لێــوە دەكات ،ئــەوە
دەردەكەوێــت كــە ئــەم ئاڕاســتەیەی كۆتایــی ئاڕاســتەیەكی
شــێوەی ئــەوەی شــیعە ئیمامییــەكان نییــە ،وەك ئــەوەی

شەهرســتانی لێیــەوە باســی دەكات ،بەڵكــو ئاڕاســتەیەكی
زەیدییــە ،ئەمــەش خــودی (نەوبەختــی) بۆمانــی ڕوون
دەكاتــەوە لــە كاتــی باســكردنی هەڵوێســتی خەڵكیــدا
لەســەروەختی دیاریكردنــی پێشــەوا ئەبوبەكــردا و دەڵێت:
نــەززام وتویەتــی :بــڕواداران پەیمانــی ئیمامەتیــان بەســت
بــۆ پێشــەوا ئەبوبەكــر ،و لەمەشــدا پێكایــان! چونكــە
بەپێــی قیــاس و بەپێــی فەرموودەكانیــش لەودەمــەدا
پێشــەوا ئەبوبەكــر چاكترینــی خەڵكــی بــوو ،بەپێــی قیــاس
لەبەرئــەوە بــوو ،چونكــە مــرۆڤ ملكەچــی كەســێكی تــر
دەكات و بەتــەواوی گوێرایەڵــی دەبێــت ،لەبــەر چەنــد
شــتێكە ،یــان «لەبەرئەوەیــە خــاوەن كەســوكار و هۆزێكــی
زۆر و گەورەیــە» ،كــە ئەمــە هــاوكارە تاوەكــوو خەڵكــی

موعتەزیلەكان جۆرە چارەسەرێكیان
بۆ بابەتی شۆڕشكردن لەژێر
دەسەاڵتی ئیسالمیدا داناوە ،ئەویش
ئەوەیە پێویستە ئەو شۆڕشە لەسەر
بنەمای دادگەری و هێز بەرپا
بكرێت

ملكەچــی بــن ،یــان «لەبەرئەوەیــە ســەرمایەدارە» ،یاخــود
«بڕوادارێكــی زۆرباشــە و لــەم ڕێیــەوە بەســەر خەڵكیــدا
شــكاوەتەوە» ،جــا كــە دەبینــی پێشــەوا ئەبوبەكــر لــە
هەموویــان هۆزەكــەی بچوكتــر و كەســوكاری كەمتــرە،
لــە هەموویشــیان هەژارتــرە ،ئــەوا بــۆت دەردەكەوێــت
كــە ئاییندارێكــی باشــە و ئەمــە پێشــی خســتووە،
لەوالشــەوە بەدەیــان فەرمــودەی پێغەمبــەر(د.خ)
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هاتــوون لــە مەزنایەتــی ئــەودا ،ئەمــەش وایكــرد هەمــوو
خەڵكــی كۆكبــن لەســەر هەڵبــژاردن و دیاریكــردن و
پەســەندكردنی(.)17
جــا لەبەرئــەوەی كــە نــەززام هــزری موعتەزیلــەی لــە
(ئەبــو هوزەیلــی عــەالف  -ســاڵی 131ك مــردووە)
وەرگرتــووە ،كــە ئــەو پێــی وایــە :دەكرێــت ئیمامــەت
بدرێــت بــە كەســێك ،لــە كاتێكدا كەســانی لەو شــیاوتریش
بوونیــان هەبێــت ،جــا لــەم ڕوانگەیــەوە دەتوانیــن بڵێیــن:
نــەززام نیــوەی ڕای مامۆســتاكەی ســەبارەت بــە ئیمامــەت
وەرگرتــووە ،كەوابــوو قســەكەی (نەوبەختــی) دروســتترە
لــە قســەكەی (شەهرســتانی  -ســاڵی  548ك1153 :ز –
مــردووە) ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئــەم ڕ ایــەی دواییــان
پوختتــر و میانەڕەوانەتــر  -لەچــاو ئەوانــی تــردا-
دەردەكەوێــت(.)18
(ب) .ئاڕاستەی موعتەزیلەكانی تر – ئاڕاستەی زەیدی:
(مەلەتــی) ئــەوە ڕوون دەكاتــەوە كــە قســە و هەڵوێســتی
موعتەزیلەكانــی بەغــدا لــەم بارەیــەوە جۆرێكــە هیــچ
بوارێــك بــۆ گومــان و ڕاڕایــی ناهێڵێتــەوە كــە دەڵێــت:
«گروپــی چوارەمــی زەیدییــەكان بریتین لــە موعتەزیلەكانی
شــاری بەغــدا» ،ئەمانــە پەســەندی قســەكانی (جەعفــەری
كــوڕی موبەشــیری ســەقەفی  -ســاڵی  234ك – مــردووە)
و (جەعفــەری كــوڕی حەربــی هەمەدانــی  -ســاڵی
 236ك – مــردووە) و (محەممــەدی كــوڕی عەبدوڵــای
ئیســكافی  -ســاڵی  240ك – مــردووە) دەكــەن ،كــە
ئەمانــە لــە پێشــەوایانی موعتەزیلــەی شــاری بەغــدان و
وەك زەیدییــەكان ڕایانوایــە كــە دەكرێــت كەســێك دیــاری
بكرێــت بــە خەلیفــە لــە كاتێكــدا كەســی لــەو شــیاوتریش
بوونــی هەبێــت ،هەروەهــا دەڵێــن :پێشــەوا عەلــی
بەڕێزتریــن و شــیاوترینی خەڵكانــی ســەردەمی خۆیەتــی
لــەدوای پێغەمبــەرەوە (د .خ) ،و هیچــكام لــە پێشــەواكان
لەمەزنایەتیــدا پێــی ناگــەن( ،)19ئــەم قســەیە زۆر نزیكــە
لــەو قســەیەوە كــە (نەوبەختــی) باســی دەكات ســەبارەت
بــەوەی كــە دەڵێــت :گروپێكــی موعتەزیلــەكان لــە قســەی
زانایانــی پێــش خۆیــان الیانداوە ،كە دەڵێــن :پێغەمبەر (د.
خ) بــە دەق خەســڵەتەكانی ئیمامــی دیاریكــردووە ،هــەر

ئەوەنــدە هەیــە نــاو و ڕەچەڵەكەكــەی دەرنەبڕیــوە ،ئەمــە
قســەیەكە بــەم دواییانــە دایاننــاوە و پێشــینان لەســەری
نەبــوون( ،)20لەمــەوە وا دەردەكەوێــت كــە (نەوبەختــی)
دەیەوێــت بڵێــت :هەمــوو موعتەزیلەكانــی شــاری بەغــدا
بــەم جــۆرە بیریــان كردۆتــەوە ،قسەكەیشــی ڕاســتە،
چونكــە هــەم (واســیل) و هــەم (ئەســەم) لەپێشــینانی
موعتەزیلــەن و بەپێــی ئەندێشــەی زانایانــی ســوننە ئــەم
بابەتەیــان گەنگەشــە كــردووە ،نەیانگوتــووە كــە خیالفــەت
بەپێــی دەق دیاریكــراوە ،لەمــەوە دەردەكەوێــت كــە
موعتەزیلەكانــی شــاری بەغــدا بەكــردار لەتێگەیشــتن و
ڕەوگــەی زانایانــی پێــش خۆیــان الیانــداوە(.)21
جــا تێروانینــی موعتەزیلەكانــی شــاری بەغــدا تەریبە لەگەڵ
تێروانیــن و قســەی زەیدییەكانــدا لەمبارەیــەوە ،هەمــوو
ئەمــەش لەپێنــاوی ئەوەدایــە تاوەكــوو نەگەنــە ئــەوەی
پێشــەوا ئەبوبەكــر بــە ب ـێ بــڕوا دابنێــن ،هەروەهــا بــۆ
ئــەوەی چارەســەرێكی ناوەنــدی بدۆزنــەوە لەنێــوان شــیعە
ئیمامییــەكان و ئەهلــی ســوننەتدا ،گومــان لەوەیشــدا نییــە
كەســوربوونی موعتەزیلەكانی شــاری بەغدا لەســەر ئەوەی
كــە دەقێكــی دیاریكــراو بوونــی هەیــە كــە پێغەمبــەر (د.
خ) دەریبڕیــوە بــۆ دەستنیشــانكردنی ئیمــام ،ئەمــە وا
دەكات هەندێكیــان ببنــە هاوســۆزی شــیعەكان ،بــەاڵم
ئــەوە دەرنابــڕن كــە ئــەو دەقــە پەیوەندیــدار بێــت بــە
پێشــەوا عەلییــەوە ،لێــرەوە ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە كــە
(مەلەتــی) باســیكردووە ســەبارەت بــەوەی كــە تۆمەتــی
زەیدیبوونــی بڕیــوە بەســەر موعتەزیلەكانــی شــاری بەغداد
دا ،باســی ئــەوەش دەكات كــە ئــەوان وتویانــە :دەكرێــت
كەســێك دیــاری بكرێــت بــە خەلیفــە ،لەكاتێكــدا كەســی
لــەو شــیاوتریش بوونــی هەبێــت ،ئەمــە كۆڕایــی گەلــی
ئیســامی لەســەرە ،بۆیــە لــەم ســۆنگەیەوە دەردەكەوێــت
كــە موعتەزیلەكانــی شــاری بەغــدا مەرجێكــی زۆر
بنەڕەتییــان دانــاوە بــۆ دروســتیی ئیمامــەت لەالیــەن
كەســێكەوە كــە لــەو شــیاوتریش بوونــی هەبێــت ،ئەویــش
ئەوەیــە كــە (كۆڕایــی گەلــی ئیســام)ی لەســەربێت! بــەاڵم
ئایــا ئیمامــەت لەالیــەن كەســێكەوە كــە لــەو شــیاوتریش
بوونــی هەبێــت ،ئــەم خەســڵەتەی پێویســتە كــە لــەم
ئایەتــە پیــرۆزەدا هاتــووە ،كــە دەفەرموێــت( :إن أكرمكــم
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عنداللــه أتقاكــم – ســورة الحجــرات ،)13 :جــا ئەگــەر
وابێــت ئــەوە دەردەكەوێــت كــە ڕای ئــەم موعتەزیلــە
زەیدییانــە وا نییــە كــە (مەلەتــی) باســی دەكات ،چونكــە
ئــەوە بەڵگەنەویســتە كــە زەیدییــەكان وتویانــە :پێویســتە
ئیمــام لــە نــەژادی (فاتیمــەی زەهــرا  -ســاڵی  11ك
– مــردووە) بێــت ،كەواتــە پێویســتە دوو مــەرج لــەو
ئیمامــەدا هەبــن ،جــا ڕەوایەتــی وەردەگرێــت:
مەرجــی یەكــەم :پێویســتە ئیمــام لــە نــەژادی (فاتیمــەی
زەهــرا) بێــت.
مەرجــی دووەم :پێویســتە كۆڕایــی گەلــی ئیســامی
لەســەربێت.
بــەاڵم ســەبارەت بــەڕای موعتەزیلەكانــی شــاری بەغــدا
دەربــارەی سـ ێ خەلیفــە ڕاشــیدینە یەكەمینــەكان ،ئەوەیــە
كــە بەكافریــان دانانێــن ،چونكــە پێشــەوا عەلــی دژیــان
كاری نەكــردووە ،بــەاڵم بەهیــچ جــۆرێ دان بــە خیالفەتــی
(موعاویــە)دا نانێــن ،چونكــە هیچــكام لــەو دوو مەرجــەی
تیــادا نیــن ،كــە ئــەوان دایاننــاون بــۆ ڕەوایەتــی وەرگرتنــی
ئیمامــەت لەالیــەن كەســێكەوە(.)22
جــا لــەم گەنگەشــەیەی ڕابــردووەوە ئــەوە ڕوون دەبێتەوە
كــە موعتەزیلــەكان لــەم بــوارەدا دوو ڕای پێچەوانــەی
یەكترییــان هەیــە ،كــە یەكێكیــان ڕایەكــی ســوننیانەی زۆر
ڕاشــكاوانەیە ،دیــدگای (واســیلی كــوڕی عەتــا) و (ئەســەم)
و (فۆتــی) و (جەبائــی) و (ئەبوهاشــمی كــوڕی جەبائــی)
یــە ،ڕاكــەی تریشــیان شــێعانەیە ،كــە ئەمیــان دیــدگای
موعتەزیلەكانــی تــرە ،بەتایبەتــی موعتەزیلەكانــی شــاری
بەغــدا ،جیــاوازی نێــوان ئــەم دوو ڕایــە پەیوەنــدی
بەخــودی ئــەو ئیمامــەوە هەیــە كــە بڕیــارە دابنــرێ ،ئەمــە
لەكاتێكــدا ڕایــە ســوننەگەراكە هیــچ شــێوە ڕەچەڵــەك و
بوونــی خزمایەتــی لەگــەڵ پێغەمبــەردا (د .خ) تیایــدا
بەمــەرج نەگیــراوە ،بۆیــە لــە فەرمــوودەدا هاتــووە،
كەدەفەرموێــت( :كەســێك هەڵبژێــرن ،هەرچەنــدە
كۆیلەیەكــی خەڵكــی حەبەشــەیش بێــت!) )23(،و ڕای
دووەم مەرجێكــی زۆر بنەڕەتییــان دانــاوە ،هــەروەك
زەیدییــەكان ڕوونیــان كردۆتــەوە ،ئەویــش ئەوەیــە:
«پێویســتە ئیمــام لــە نــەژادی (فاتیمــەی زەهــرا) بێت»()24
بەڕاســتی ئەمــە هەوڵێكــی بوێرانەیــە كــە موعتەزیلەكانــی

شــاری بەغــدا پێــی هەڵســاون ،تاوەكــوو جۆرێــك لــە
ســازان بهێننــە ئــاراوە لەنێــوان شــیعە دوانــزە ئیمامییــەكان
كــە دەڵێــن :پێویســتە ئیمــام خزمایەتــی لەگــەڵ پێغەمبەردا
(د .خ) هەبێــت ،لەگــەڵ ڕای ســوننەكان كــە دەڵێــن:
پێویســتە كۆڕایــی گەلــی ئیســامی لەســەربێت و كەســەكە
دیــاری ناكــەن ،موعتەزیلــەكان دەڵێــن :بەڵ ـێ! پێویســتە
ڕای هەمــوو گەلــی ئیســام كــۆك بێــت لەســەر ئــەو
ئیمامــە ،بــەاڵم دەبێــت ئــەو كۆكبوونــە لەســەر ئیمامێــك
بێــت ،كــە كەســی شــیاوتر لــەو بــۆ ئــەو كارە لــەو دەمــەدا
و لەنــاو گەلــی ئیســامدا بوونــی نەبێــت ،بۆیــە شــیاوترین
و بەڕێزترینــی ئیمامــەكان پێشــەوا عەلــی و نەوەكانیەتــی،
یاخــود یەكێــك لــەو كەســانەیە كــە خزمایەتــی لەگــەڵ
پێغەمبــەردا (د .خ) هەبێــت و شــیاوی وەرگرتنــی ئــەو
پۆســتی ئیمامەتــە بێــت(.)25
گوێڕایەڵینەكردن و بەرەنگاربوونەوەی خەلیفە و ئیامم
لــەم بابەتــەدا یــەك جــۆر بیركردنــەوە بوونــی هەیــە،
لەنــاو ئــەو بیــروڕا زۆرانــەی موعتەزیلــەكان هەیانــە
لەبــارەی ئیمامەتــەوە – كەپێشــتر ئاماژەمــان پێــدان -و
شــیاوە بۆئــەوەی گەنگەشــە بكرێــت ،ئەویــش ئەوەیــە
كــە هەموویــان قورســاییەكی زۆریــان بــۆ بوونــی كۆڕایــی
گەلــی ئیســامی لەســەر ئــەو دیاریكردنــی ئیمامــە دانــاوە،
چونكــە ئــەم كۆڕاییــە هــاوكارە بــۆ ئــەو ئیمامــە – لــە
دیــدی هەنــدێ لەوانەیانــدا كــە لــەم بابەتــەدا ســوننیانە
بیــر دەكەنــەوە ،-هەروەهــا وا دەكات شــیاوترین كــەس
بــۆ ئــەو پۆســتە دیــاری بكرێــت - ،ئەمەیــان بەپێــی ڕای
ئەوانــەی كــە لــەم بابەتــەدا شــێعانە بیــر دەكەنــەوە -
جــا لــە دیــدگای هەموویانــەوە بوونــی كۆڕایــی گەلــی
ئیســام شــتێكی زۆر گرنــگ و بایەخــدارە ،كۆڕایــش
بەپێــی جیهانبینــی ئــەوان مەبەســت هەمــوو خەڵكــی نییــە
بـێ هەاڵوێركــردن ،بەڵكــو مەبەســت زۆرینەیــە ،جــا كــە
ئــەو زۆرینەیــە هاتــەدی و لەســەر ڕێــگای ڕاســتیش بــوون
لــە دیاریكردنەكــەدا ،ئیتــر مافــی خۆیانــە ئــەوان ڕای
پەســەندكراو و بااڵبن بۆ ئەم پرســە( ،شــێخ ئەبولحەســەنی
ئەشــعەری  -ســاڵی  324ك936 :ز – مــردووە) بەكورتــی
باســی ڕای موعتەزیلــەكان دەكات دەربــارەی ئــەو ئیمــام
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یــان ســوڵتانەی كــە مەرجەكانــی شــیاوێتی ئــەو كارە
تیایــدا بەدینەهاتــوون و دەڵێــت :موعتەزیلــەكان وتویانــە:
«ئەگــەر ئێمــە كۆمــەڵ بوویــن و پێكــەوە بووین و ڕای زاڵ
ئــەوە بــوو كــە ئێمــە لــە دژبەرەكانمــان لــە دیاريكردنــی
ئیمامێكــدا زیاتــر و زاڵتــر بوویــن و دەمانتوانــی ئــەوە
بكەیــن ،ئــەوا دەكرێــت بیكەیــن و ئیمامێــك بــۆ ئــەو
پۆســتە ڕاســپێرین و دیــاری بكەیــن ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
دژی ســوڵتان ڕاپەڕیــن و لەكارمــان خســت ،و خەڵكمــان
ناچــار كــرد گوێرایەڵــی ئێمــە بــن ،لــەم دۆخــەدا ئەگــەر
ملكەچــی پەیامــی ئێمــە بــوون دەربــارەی دوو پرســی
(یەكتاپەرســتی) و (قــەدەر) ئــەوە باشــە ،ئەگــەر نــا ....
لەگەڵیــان دەجەنگیــن!»(.)26
جــا ئــەم قســەیە – ســەرەڕای كورتییەكــەی -هەمــوو ئــەو
مەرجانــەی لەخۆگرتــوون كــە پێویســتە لــە شۆڕشــێكدا
هەبــن كــە دژی ســوڵتان و ئیمــام بەرپــا دەكرێــت،
هــەروەك هەڵوێســتی ئــەو گرووپــەش ڕووندەكاتــەوە كــە
دوای لەكارخســتنی ســوڵتان و ئیمــام جڵــەوی دەســەاڵتیان
گرتۆتەدەســت ،جــا موعتەزیلــەكان دوو مەرجــی
بنەڕەتییــان بــۆ شۆڕشــكردن دژی ســوڵتان و ئیمــام و
دەرچــوون لەژێــر ڕكێفــی دانــاوە:
یەكەمیــان :ئەوەیــە پێویســتە توانــا و گونجانــی دۆخ
فەراهــەم بــن ،بــۆ ئــەو بابەتــە.
دووەمیشــیان :ئەوەیــە كــە دەبێــت ئــەو یاخیبوونــە لەژێــر
سەرپەرشــتی ئیمامێكــی دادپــەروەردا بێت ،واتە :پێویســتە
ئــەو هێــزەی بەكاردێــت لــە خزمەتــی دادگەریــدا بێــت،
بــەاڵم ئایــا ئــەو پێشــەوا دادپــەروەرە كامەیــە؟! ئــەوان
وا پێناســەی دەكــەن كــە بریتیــە لــەو ئیمامــەی یاســاكانی
ئیســام جێبەجــ ێ بــكات ،وەك :بڕینــی دەســتی دز و
تۆڵەكردنــەوە لــە بكــوژ ،و ئەوانــە  )27(....هــەروەك
كــە پێشــەوای دادگــەر دەتوانێــت كەســێك دیــاری
بــكات لەجیاتــی خــۆی ئــەم یاســایانە پڕاكتیــزە بــكات،
جــا پێشــەوای دادگــەر بەپێــی ئەندێشــەی موعتەزیلــەكان
بریتییــە لــەو ئیمامــەی پارێــزگاری بــكات لــە شــەریعەتی
خــوا و یەكتاپەرســتی و دادگــەری( ،)28ئەمــەش -
ناڕاســتەوخۆ -مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت كاتێــك پێشــەوا
دەتوانێــت دادگــەر بێــت ،كــە بیروبــاوەڕی هەڵقــواڵوی

بیــری موعتەزیلــە بێــت( )29جــا هەركــەس ئــەم مەرجــەی
تیــادا بەدینەهــات و دەســەاڵتی لــەڕووی هێــزەوە و بەزۆر
بەدەســت گرتبــوو ،ئــەوە بــە داگیــركار و دەســەاڵتداری
ناهــەق هەژمــار دەكرێــت ،ڕێگایەكــی ناهەقــی گرتۆتەبــەر
و شــەڕوبەرەنگاری لــە بەرامبەریــدا پێویســتە ،بــەاڵم
پێــش دەســتكردن بــەو بەرەنگارییــە پێویســتە گەرەنتــی
دەرەنجامەكانــی و دڵنیابــوون لەبوونــی دەرەنجامێكی باش
لــەو شــەڕەدا هەبێــت ،جــا بكرێــت و پەنــای بــۆ ببــرێ!
دەرەنجامیــش بــۆ ئــەو كەســانەیە كــە لەســەر هەقــن و
زۆرینــەی خەڵكــی و هێزەكــە لەگــەڵ ئــەو بــن ،كەواتــە
بــەم پێیــە بێــت موعتەزیلــەكان جــۆرە چارەســەرێكیان بــۆ
بابەتــی شۆڕشــكردن لەژێــر دەســەاڵتی ئیســامیدا دانــاوە،
ئەویــش ئەوەیــە پێویســتە ئــەو شۆڕشــە لەســەر بنەمــای
دادگــەری و هێــز بەرپــا بكرێــت ،چونكــە هێــز بــە تەنهــا
خــۆی بــەس نییــە ،چونكــە ناكرێــت بوترێــت هــەر هێزێك
پشــتیوانی لــە شۆڕشــێك كــرد ئــەوە ئــەو شۆڕشــە لەســەر
هەقــە ،یاخــود لەبەرئەوەی ســەركەوتنی بەدەســتهێنا ئەوە
لەســەر هەقــە! بەمانایەكــی تــر مــەرج نییــە هەمیشــە هێز
لەگــەڵ هەقیقەتــدا بێــت ،بۆیــە موعتەزیلــەكان هاتــوون
مەرجــی هێزیــان بەســتۆتەوە بــە دادگەرییــەوە ،تاوەكــوو
شۆڕشــەكە شــەرعیيەت وەربگرێــت(.)30
لــەدوای لەكارخســتنی دەســەاڵت پێویســتە– لەســەر دوو
خاڵــی بنەڕەتــی  -بــڕوا بــەو خەڵكــە بهێنرێــت ،كــە
بریتیــن لــە:
یەكــەم :یەكتاپەرســتی ،كــە ماناكــەی الی موعتەزیلــەكان
بریتییــە لــە ڕەتكردنــەوی هەمــوو جــۆرە لێكچوون ـ ێ لــە
نێــوان خــودا و دروســتكراوەكانیدا ،لەگــەڵ ڕەتكردنــەوەی
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بینینــی خــودا لــە ڕۆژی دواییــدا و داننــان بــەوەی كــە
فەرمایشــتی خــودا بەدیهاتــووە و دێریــن و ئەزەلــی نییــە!
دووەم :بابەتــی (قــەدەر)ە ،بــەو مانایــەی كــە مــرۆڤ
توانــای بەســەر كردەوەكانــی خۆیــدا هەیــە و لەسەریشــی
لێپرســینەوەی لەگــەڵ دەكرێــت ،چونكــە ئــەوان پێیــان
وایــە عەقڵــی مرۆڤــی پێگەیشــتوو دەتوانێــت چاكــە و
خراپــە لەیەكتــری جیــا بكاتــەوە(.)31
دەرەنجامەكان:
لــەم پوختــە توێژینەوەیــەوە بــەم دەرەنجامانــەی الی
خــوارەوە دەگەیــن:
 -1زۆرینەى موعتەزیلەكان ڕایان لەو ڕایەی شــیعەكانەوە
نزیكــە كــە پێیــان وایــە :ئیمامــەت یــان بــەدەق دیــاری
دەكرێــت ،یــان بەدەستنیشــانكردن ،كەمێكیشــیان ئــەو
ڕایــەی ئەهلــی ســوننەیان بــەالوە پەســەندە كەپێیــان
وایــە :ئیمامــەت ،تەنهــا بــۆ ئــەو كەســانەیە كەشــیاون و
دەتوانــن ڕایپەڕێنــن.
 -2موعتەزیلــە لــە نێــوان شــیعە و ســوننەدا بیرێكــی
مامناوەندییــان هەڵبــژارد و كردیانــە بنەمــای هــزری
قوتابخانەكــەی خۆیــان ،لــە ڕوانگــەی بەگەڕخســتنی
عەقڵــەوە خزمەتــی گەورەیــان بــە كەلەپــوری ئیســامیی
كــرد.
 -3موعتەزیلــەش وەك هەمــوو گرووپەكانــی تــری ئیســام
دابەشــبوونی تێكــەوت و هــەر گروپــە و لقــی هــەر
شــارێكی خاوەنــی دیــدگای تایبەتــی خۆیــان بــوون كــە
جیابــوو لــە دیــدگای ئەوانــی تریــان ،بۆیــە موعتەزیلــەش
جــۆر و لقــی جیــاوازی زۆریــان هــەن.

ژێدەر و پەڕاوێزەكان:
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« .»1عبــدهللا بــن عمــر بــن ســليمان الدميحــي ،اإلمامــة

« .»15هەمان سەرچاوە ،ل11

العظمــى عنــد أهــل الســنّة والجماعــة ،ط ،1دار طيبــة

« .»16هەمان سەرچاوە ،ل14

الريــاض1407 ،هـــ ،.ل45
للنّشــر والتّوزيــعّ ،

« .»17د .ألبيـــر نصري نادر ،فلسفة الـــمعتزلة ،التّرجمة

« .»2هەمان سەرچاوە ،ل47

مــن األنكليزيّــة إلــى العربيّــة :صبحــي جرجيــس إبراهيــم،

« .»3د .ألبيـــر نصــري نــادر ،فلســفة الـــمعتزلة ،التّرجمة

ـوراق ،بيــروت 2018 ،م ،ل329
ط ،1دار الـ ّ

مــن األنكليزيّــة إلــى العربيّــة :صبحــي جرجيــس إبراهيــم،

« .»18هەمان سەرچاوە ،ل329

ـوراق ،بيــروت 2018 ،م ،ل325
ط ،1دار الـ ّ

« .»19أبــي الحســين مح ّمــد بــن أحمــد الـــملطي ال ّ
شــافعي،

« .»4هەمان سەرچاوە ،ل326

التّنبيــه والــر ّد علــى أهــل األهــواء والبــدع ،تحقيــق :مح ّمــد

« .»5أبــي الحســين مح ّمــد بــن أحمــد الـــملطي ال ّ
شــافعي،

زاهــد الكوثــري ،ل33 - 27

التّنبيــه والــر ّد علــى أهــل األهــواء والبــدع ،تحقيــق :مح ّمــد

« .»20الحسن بن موسى النوبختي ،فرق الشيعة ،ل8

زاهــد الكوثــري ،ط ،1مكتبــة الـــمثنّى ،بغــداد1388 ،هـــ،.

« .»21أبوالـــحسن األشــعري ،مقــاالت اإلســاميين

ل28 - 27

واختــاف المصليــن ،المحقــق :نعيــم زرزور ،ل457

« .»6عبدالقاهــر بــن طاهــر اإلســفرائيني ،الفــرق بيــن

« .»22ابــن حــزم األندلســي الظاهــري ،الفصــل فــي الملل

الفــرق ،تحقيــق :مح ّمــد محيــي الدّيــن عبدالحميــد ،ط ،1دار

واألهــواء والنحــل ،الناشــر :مكتبــة الخانجــي – القاهــرة،

الـــمعرفة ،بيــروت ،ل150

الطبعــة الرابعــة)33/5( ،1997 ،

« .»7الشهرســتاني ،الـــملل والنحــل ،الناشــر :مؤسســة

« .»23رواە أبــوداود ،فەرمــوودەی ژمــارە (،)4607

الحلبــي ،طبعــة دمشــق – 56/1 ،1986

شــێخی ئەلبانــی بەصەحیحــی دانــاوە ،بڕوانــە :د .عرفــان

« .»8عبدالقاهــر بــن طاهــر اإلســفرائيني ،الفــرق بيــن

عبدالحميــد ،دراســات فــي الفــرق و العقائــد االســاميّة،

الفــرق ،ل152

الطبعــة االولــى ،مطبعــة االرشــاد ،بغــداد ،1967 ،ل55

« .»9هەمان سەرچاوە ،ل217

– 64 - 62

« .»10أبوالـــحسن األشــعري ،مقــاالت اإلســاميين

« .»24القاضــي محمــد بــن عبــد هللا بــن العربــي المعافري

واختــاف المصليــن ،المحقــق :نعيــم زرزور ،الناشــر:

اإلشــبيلي المالكــي ،العواصــم مــن القواصــم ،المحقــق:

المكتبــة العصريــة ،الطبعــة األولــى1426 ،هـــ 2005 -م،

محــب الديــن الخطيــب و محمــود مهــدي االســتانبولي،

ل95

الناشــر :دار الجيــل بيــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة،

« .»11الشهرستاني ،الـملل والنحل78/1 ،

1407هـــ 1987 -م ،ل68

« .»12عثمــان بــن عبــدهللا بــن الحســن الحنفــي ،الفــرق

« .»25أبوالـــحسن األشــعري ،مقــاالت اإلســاميين

المفترقــة بيــن أهــل الزيــغ والزندقــة ،ط ،2بيــروت -

واختــاف المصليــن ،المحقــق :نعيــم زرزور ،ل466

 ،1978ل69

« .»26هەمان سەرچاوە ،ل467

« .»13فالــح آل مهــدي الدوســري ،التحفــة الـــمهدية

« .»27حســين بــن شــمس الحســينى االســترابادي،
إِعتقــادات مذاهــب – هفتــاد و ســه ملّــت ،ل ،24و

بالـــمدينة الـــمنورة1413 ،هـــ)49/1( ،

عبدالـــملك ســعدى ،شــرح النســفيّة ،مطبعــة النواعيــر –

« .»14الحســن بــن موســى النوبختــي ،فــرق الشــيعة،

الرمــادي ،1991 ،ص68
ّ

ط ،2منشــورات دار األضــواء ،بيــروت  -لبنــان1404 ،ه،

« .»28فخرالديــن الــرازي ،اعتقــادات الفــرق المســلمين

شــرح العقيــدة التدمريــة ،ط ،3مطابــع الجامعــة اإلســاميّة
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والمشــركين ،الناشــر :دار الوهــاج– مصــر ،الطبعــة

بڕوانــە :د .ألبيـــر نصــري نــادر ،فلســفة الـــمعتزلة،

الثانيــة1982 ،م ،ص73

التّرجمــة مــن األنكليزيّــة إلــى العربيّــة :صبحــي جرجيــس

« .»29ســێ لەخەلیفەكانــی عەبباســی بەفەرمــی بوونــە

إبراهيــم ،ل332

موعتەزیلــە كەئەوانیــش( :مەئمــون) و (موعتەصــەم) و

« .»30أبوالـــحسن األشــعري ،مقــاالت اإلســاميين

ـالل) بــوون ،واتــە :خیالفەتــی عەبباســی لەســاڵی
(واثــق بـ ّ

واختــاف المصليــن ،المحقــق :نعيــم زرزور ،ل480

(198ك) بــۆ (233ك) بەفەرمــی بەرنامــەی موعتەزیلەی

« .»31هەمان سەرچاوە ،ل482

پیــادە دەكــرد ،وئــەم بابەتــە لەوێــوە هاتــە دەركەوتــن،
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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.
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