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پوختە

ــازی ســەلەفی و تەوژمــی ســەلەفی بەشــداری دەکات،  ــی ڕێب ــە توێژینەوەکان ــە الیەنێــک ل ــە ب ــەم توێژینەوەی ئ

ئەویــش الیەنــی تێرمینۆلۆجیــا و زاراوەســازی و وردکردنــەوەی تێرمــی »سەلەفی«ـــە، و چاودێریــی بەکارهێنــان 

و بەکەڵک هێنــان و بەگەڕخســتنی ئــەم تێرمەیــە لــە گوتــارە سیاســیەکان و سیاســی-مەزهەبیە دژەکانــدا، و 

ڕەخنەســازیە بــۆ پێناســە الیەنگــر و نابابەتیــەکان بۆ ســەلەفیەت کە پاشــخان و بنچینــە »فیرقەیــی« و مێژووییەکە 

بــۆ ئــەم ڕێبــاز و تەوژمــە نادیــدە دەگرێــت، و یەکســانی دەکات بــە »شــاڕێگەی ئیســام«، و نیشــانە و جیاکــەرەوە 

مێژوویــی و ژینگەییەکانــی کاڵ دەکاتــەوە. توێژینەوەکــە پاڵنــەر و باکگراوندەکانــی ئــەم بەگەڕخســن و پێناســە 

و پۆلێن کردنانــە لــە ناوەنــد و بــەرە جیاوازەکانــدا دەدۆزێتــەوە، و ئــەو ســادەکاری و ســاختەکردنی هۆشــیاریەی 

ــەوە، و  ــن ڕوون دەکات ــەم دێ ــەوە بەره ــە لێیان ــێواندنانەی ک ــردن و ش ــە و بەهەڵەداب ــەو هەڵ ــازێنن و ئ دەیس

ــی  ــۆ تێرم ــانە ب ــتی و »فیرقەناسی«ـ ــیاریی زانس ــۆ وردەکاری و هۆش ــە دەکات ب ــژەر بانگەش ــدا توێ ــە ئەنجام ل

»ســەلەفی«.

کلیلــە وشــەکان:کلیلــە وشــەکان: دابەش بوونــی ئایینــی، »فیــڕەق«، ســێکتۆلۆجیا، ســەلەفیەت، ڕێبــازی ســەلەفی، تەوژمــی 

ســەلەفی، ســەلەفیەتی جیهــادی، ســەلەفیەتی مەنهەجــی، ئیســامی سیاســی، ســەلەفیەتی سیاســی.
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پێشەکی

ــەڵ  ــی لەگ ــی قەیراناوی ــوننیە، و پەیوەندییەک ــگای ئیســامیی س ــی کارای کۆمەڵ ــە تەوژمێک ــی ســەلەفی ک تەوژم

تەوژمەکانــی تــر هەیــە، و پەیوەســتییەکی تەم ومــژاوی و ناجێگیــری بــە سیاســەت و ئاسایشــەوە لــە کۆمەڵــگای 

ــە  ــاز و گرووپ ــەوەی ڕێب ــی توێژین ــی ناوەندەکان ــەورەی بایەخدان ــکێکی گ ــە؛ پش ــدا هەی ــامی و خۆرهەاڵتی ئیس

ئیســامیەکان و تێرۆریزمــی ئیســامی و ناوەندەکانــی بڕیــاری سیاســیی بەرکەوتــووە. بــە هــۆی جیاوازیــی 

بایەخدانــی هەریــەک لــە ناوەندەکانــی توێژینــەوە و ناوەنــدە سیاســیەکان لــە الیەنــی میتــۆدی کار و ئامانجــەوە، 

ــردن و  ــدا؛ دەرک ک ــەرە و ڕەوتێک ــد ب ــەر چەن ــەلەفیەکە بەس ــە س ــی تەوژم ــی و دابەش بوون ــە کاری فرەڕەنگ و ب

ــە  ــە ئەم ــت، ک ــگ دەبێ ــۆک و ناهەماهەن ــاواز و ناک ــە جی ــەم ڕێباز/تەوژم ــی ئ ــان کردن و پۆلێن کردن دەستنیش

ــدا.  ــەوە و مامەڵەکــردن لەگــەڵ دیاردەکــە و تەوژمەکان ســێبەری خــۆی دەدات بەســەر تێگەیشــن و نزیک کەوتن

و لــە پێــش هەمــوو شتێکیشــەوە ئــەم ناکۆک بوونــە بــە ناوهێنــان و ناودێرکــردن و ئاماژەکردنــەوە دەردەکەوێــت، 

ــان و ئاماژەکردنــدا  ــە ناوهێن کــە ئەگــەر دەستنیشــان کردن و پۆلێن کردنــی دیاردەکــە و تەوژمەکــە ورد نەبێــت؛ ل

کەم وکورتیەکــە دەردەکەوێــت و لــە گوتــار و باس وخواســدا پەیامــی هەڵــە یــان شــێوێرناو دەگات بــە وەرگــر کــە 

دەتوانێــت هۆشــیاری و دەرکــی واقیــع ســاختە بــکات.

ــە  ــەدا ڕوودەدەن، ب ــەم دیاردەی ــی ئ ــە دەستنیشــان کردن و پۆلێن کــردن و پاشــان ناودێرکردن ــە ل ــەو کەم وکورتیان ئ

ــردن و  ــان: تایبەت ک ــەش؛ یەکەمی ــن، ئەوان ــرن ـ جێبەجــێ دەب ــەی یەک ــە پێچەوان ــی ســەرەکی ـ ک دوو میکانیزم

کورت کردنــەوەی پۆلێنێکــی گشــتی لــە بەشــێکی زەق و دەرکەوتــووی دیاردەکــەدا، دووەمیشــیان: کاڵ کردنــەوەی 

خەســڵەتەکانی بەشــێکی تایبەمتەنــدی دیاردەکــە بــە خســتنەبەرچاوی وەکــوو بەشــێکی ئاســایی لــە کــۆی دیاردەکە 

بــە ســادەکردنەوە و دووبارەکردنــەوەی پۆلێنــە گشــتیەکە. ئــەم دوو میکانیزمــە زیهنیــە، کــە وەکــوو دوو هەڵەبێژی 

ــک  ــەم هەندێ ــی یەک ــە میکانیزم ــەلەفیەکانەوە هــەن. ب ــە س ــی تەوژم ــردن و ناودێرکردن ــە پشــتی پۆلێن ک وان، ل

ــەلەفیەتی  ــێوەیە س ــەم ش ــە ڕوو و ب ــەلەفیەت دەخرێن ــتەکەری س ــەی بەرجەس ــوو منوون ــەلەفی وەک ــی س تەوژم

ــەت و خــاوەن  ــە میکانیزمــی دووەمیــش هەندێــک تەوژمــی ســەلەفیی تایب ــر دەشــاررێتەوە، و ب ــی ت تەوژمەکان

ــەم شــێوەیەش خەســڵەت  ــە ڕوو، ب ــوو تەوژمــی ســەلەفیی ئاســایی دەخرێن ــەت وەک ــژاردەی تایب ڕێگــە و هەڵ ب
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ــی  ــەر و ئامانج ــە پاڵن ــزم و هەڵەبێژیان ــەم میکانی ــە ل ــەر یەک ــاررێتەوە. ه ــە دەش ــەم تەوژمان ــی ئ و تایبەمتەندی

ئایدیۆلۆجیایــی و سیاســییان لــە پشــتەوە هەیــە، کــە کاتێــک دەزانیــن کــێ و چ الیەنێــک ئــەم میکانیــزم و شــێوازانە 

بەکاردەهێنێــت و چ جــۆرە پەیوەندییەکــی لەگــەڵ دیاردەکــە هەیــە؛ پاڵنــەر و ئامانجەکانیــش دەردەکــەون.

کەواتــە چارەســەری کێشــەکە بــەوە دەبێــت هەمــوو خەســڵەتە گشــتیەکانی دیاردەکــە کــە ســەلەفیەتە )کــە ئــەم 

ــازە ئیســامیەکان(  ــە ڕێب ــازی ســوننیە ل ــە ڕێب ــە ک ــاردە گەورەک ــە دی ــوون ل ــەوەی ب ــەی جیابوون خەســڵەتانە مای

بخەینــەڕوو، لــە هەمــان کاتیشــدا هەمــوو تایبەمتەنــدی و خەســڵەتە تایبەتەکانی تەوژمە ســەلەفیەکان دەستنیشــان 

بکەیــن، بــۆ ئــەوەی هیــچ لقێکــی ڕێبــازی ســەلەفیان لــێ ون نەبێــت، و هیــچ تەوژمێکــی تایبەتیشــان لەنــاو 

ڕێبــازە ســەلەفیەکەدا لــێ ون نەبێــت. بــەم شــێوەیە ڕێ دەگریــن لــە هــەردوو میکانیزمــە زەینیەکــە بــۆ شــێواندن 

لــە »فیرقەناســی« و  ئەمــەش وردەکاری و قووڵ بوونەوەیــەک  باس وخواســی ســەلەفیەت.  و بەالڕێدابردنــی 

»ســێکتۆلۆجیا«ی ســەلەفیەت دەخوازێــت.
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دابەش بوونی ئایینی، و دروست بوونی سێکت »فیرقە«کان:
»فیرقــە« یــان دابەش بوونــی ئایینــی Religious denomination، دابەش بــوون و دروســت بوونی گرووپگــەل 

و قوتابخانــەی جیــاواز لــە مێــژووی هــەر ئایینێکــدا وەکــوو ئەنجامێکــی حەمتــی وایــە، و هیــچ ئایینێــک و هیــچ 

ــرۆزە  ــە پی ــە لیســتی دەق ــی ل ــە ناکۆک ــە زۆر جــار دەگات ــووە، ک ــاری نەب ــە قوت ــەم دابەش بوونان ــەک ل قوتابخانەی

ــە ـ بووەتــە وتەیەکــی  سەرەکیەکانیشــدا، و دابەش بوونــەکان ئەوەنــدەش فــراوان و ورد دەبنــەوە کــە ـ بــۆ منوون

بــاو لــە کەلەپــووری ئیســامیدا کــە هــەر ســێ ئایینــە ئیرباهیمیەکــە بەســەر حەفتــا و ئەوەنــدە گــرووپ »فیرقــه«دا 

ــت  ــة، وافرق ــبعني فرق ــدى وس ــى إح ــود ع ــت اليه ــث«ی »افرق ــتم؛ »حەدی ــە )مەبەس ــوون! دەقەک ــەش ب داب

النصــارى عــى اثنتــني وســبعني فرقــة، وســتفرق هــذه األمــة عــى ثــاث وســبعني فرقــة« کــە لێــرەدا مەبەســتان 

ــی و  ــی ئایین ــە دابەش بوون ــت هەمیش ــت بڵێ ــن( دەیەوێ ــۆ بکەی ــن«ی ب ــەنەد« و »مەت ــازیی »س ــە ڕەخنەس نی

ــش تاودەســێنێت، ئەمــەش  ــت زیاتری ــا بێ ــە، و ت ــدا بەردەوام ــە ئایینەکان ــی ل ــی ئایین دروســت بوونی »فیرقە«گەل

بــە ســێ ژمــارەی دوا-بــە-دوا »متواليــة« sequence دەردەبڕێــت کــە دەڵێــت: »فیرقە«کانــی یەهــوود ٧١ فیرقــە 

بــوون، و »فیرقە«کانــی مەســیحیەکانیش ٧٢، و ئوممەتــی ئیســامیش دەبێتــە ٧٣ »فیرقــە« )دوابەدوابوونــی ئــەم 

ژمارانــە ـ کــە هــەر ژمارەیــەک بــە بەهــای ١ زیاتــرە لــەوی پێــش خــۆی ـ و ســازکردنیان لــە ژمــارە ٧٠ی هێایــی 

بــۆ زۆرکــردن؛ نیشــانەی ئــەوەن کــە ژمــارەکان هێاییــن و تەنهــا دەربڕینــن بــۆ مانــای زۆربــوون و زۆرتربــوون(. 

کاتــی خۆیشــی )ئەبولحەســەنی ئەشــعەری( لــە »مقــاالت اإلساميني«ـــدا ـ کــە بنەمــا و بیــر و بۆچوونــی »فیرقــە« 

ئیســامیەکانی تێــدا کۆکردووەتــەوە ـ زیاتــر لــە ســەد »فیرقــە«ی ئیســامیی تێــدا بــاس کــردووە! و )شەهڕەســتانی(

ـــیش لــە »امللــل والنحل«ـــدا دەیانگەیەنێتــە ٧٦ فیرقــە! هەرچەنــد ئەمانــە هەمــوو دابەش بوون و »فیرقــە« الوەکی 

ــوڵانان دە  ــەرەکیەکانی موس ــە« س ــت: »فیرق ــەرەتاوە دەڵێ ــە س ــعەری( ل ــەوە، و )ئەش ــش دەگرن و بچووکەکانی

دانــەن)١(.

ــە.  ــەو ئایین ــەوەی ئ ــین و لێکۆڵین ــە ناس ــەرەکیە ل ــێکی س ــک بەش ــەر ئایینێ ــی ه ــینی دابەش بوونەکان ــە ناس بۆی

ــە زانســتی  ــە زانســتە ئیســامیە ترادیشــناڵەکاندا؛ زانســتێکی ترادیشــناڵی ڕەســەن و کــۆن بریتیــە ل هــەر بۆیــە ل

ــەکان«  ــاری فیرق ــتی گوت ــر ـ »زانس ــان ـ وردت ــت، ی ــرَق« ناودەبرێ ــم الِف ــە »عل ــە ب ــرَق«(، ک ــەکان« )»الِف »فیرق

)»علــم مقــاالت الِفــرَق«( ]ئــەم ناونانــە پڕاوپــڕە یەکــەم جــار، ســاڵی ١٩٤٠، الی )د. مەحمــوود موحەممــەد ئــەل-

ــە زانکــۆی ميــرى )زانکــۆی قاهیــرە(،  خوضەیــری( )١٩٠٦-١٩٦١(، مامۆســتای مێــژووی فەلســەفەی ئیســامی ل
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ــامیی  ــتی ئیس ــووری زانس ــە کەلەپ ــتیەکانی ل ــەرەکی و گش ــە س ــە باس  وخواس ــک ل ــووە)٢([، و هەندێ دەرکەت

ترادیشــناڵی »عەقائیــد« و »کــەالم« )یــان »ئوصوولــی دیــن« یــان »فیقهی ئەکبــەڕ«...( یانــی »تیۆلۆجیای ئیســامیی 

مەنهەجــی«، دەبینینــەوە، و وردەکاریەکانــی و ـ بەتایبەتــی ـ باس وخواســە مێژوویــی و بایۆگرافیاییەکانــی و 

گواســتنەوە و »ئیقتیباس«ـــەکان لــە گوتــار و گوتــراوی ڕابەرانــی هــەر »فیرقە«یــەک لــە کەلەپوورێکی نــوورساودان 

کــە بــە »فیــڕەق« ئامــاژەی بــۆ دەکرێــت، و و زانســتێکی ئیســامیی کــۆن و نوێیــە، و لــە ســەردەمی هاوچەرخیشــدا 

پەرەپــێ دان و نوێکردنەوەیەکــی ئیســامیانەی بــە خۆیــەوە بینیــوە ]لەم بارەیــەوە کارەکانی هەردوو ئەکادێمیســتی 

ئیســامیی ســوعوودی )نــارص عبــد اللــه القفــاري( و )محمــد بــن خليفــة التميمــي(، کــە هەندێــک توێژینــەوە و 

تێکســت-بوکیان بــە ناونیشــانی »علــم مقــاالت الفــرق« هەیــە، زیاتــر ســەرنج ڕادەکێشــن[، و ئێســتەش لــە زانکــۆ 

ــە  ــە بێ الیەنان ــە ئەوەی ــەم وانەی ــەرەکیی ئ ــەی س ــە کێش ــەربەخۆیە، ک ــی س ــامیەکاندا وانەیەک ــگا ئیس و پەیان

ــە.  ــازی ناوەندەکەی ــەرساوەی ڕێب ــکۆ و ب ــە«یەکدا پاش ــگا و »مەدرەس ــج و پەیان ــۆ و کۆلێ ــەر زانک ــە ه ــە و ل نی

ــن؛  ــەردا بکەی ــی بەب ــەوە و بەرگێکــی نوێ ــی بکەین ــت نوێ ــەر مبانەوێ ــە ئەگ ــەم زانســتی ترادیشــناڵی »فیڕەق«ـ ئ

ــادەیی  ــێکتۆلۆجیا« بەس ــە »س ــن، ک ــەری بکەی ــامی کاری لەس ــێکتۆلۆجیا«ی ئیس ــانی »س ــە ناونیش ــت ب دەکرێ

ــی، و  ــی ـ ئایین ــاز و »فیرقە«یەکــی ـ بەتایبەت ــە هــەر ڕێب ــێک، وات ــەوەی هــەر sectـ ــە زانســتی لێکۆڵین ــە ل بریتی

بەتایبەتــر ئەوانــەی کــە نــوێ و هاوچەرخــن و بڕێــک جیــاوازن لــە شــێوەی ترادیشــناڵ و ئۆرتۆدۆکســی ئایینەکــە. 

هەرچەنــد زاراوەی Sectology زۆر لــکاوە بــە »فیرقەناســی« و تیۆلۆجیــای مەســیحیەوە )و لــەو گــرووپ و ئاییــن و 

بزووتنــەوە ئایینیانــەش دەکۆڵێتــەوە کــە لــە کۆمەڵــگا مەســیحیەکاندا ســەرهەڵ دەدەن بەبــێ ئــەوەی بــە گــرووپ 

و کلێســای مەســیحی بژمێررێــن، ، واتــە cultـــەکان. بــۆ منوونــە؛ کلێســای ســایەنتۆلۆجی، کــە ئایینێکــی دەســتکردی 

بازرگانیانــەی جێــی مشــت ومڕە لــە ئەمەریــکا ١٩٥٠کان ســەری هەڵ داوە(، بەتایبەتــی ئــەوەی لــە ڕووســیا و بــە 

زمانــی ڕووســی زیاتــر پــەرەی پــێ دراوە، و زاراوەکــەش هــەر لــە ڕووســیا ســااڵنی ١٩١٠ـــەکان داڕێــژراوە کــە بــە 

ــێکتەڤێدێنیە|( ــا Сектове́дение |س ــێکتەلۆگیە| )و هەروەه ــی сектоло́гия |س ڕووس

ی پــێ دەوترێــت، و ســاڵی ١٩١٢ لــەوێ بەشــی زانکۆیــی بــۆ کراوەتــەوە. بەش-بە-حاڵــی گــرووپ و بزووتنــەوە 

ئایینیــە نوێیەکانیــش، ئێســتە »لێکۆڵینــەوەی بزووتنــەوە ئایینیــە نوێیــەکان« یاخــود New Religions Studies کــە 

بــە NRS ئامــاژەی بــۆ دەکرێــت؛ بوارێکــی ئەکادێمیایــی تایبەتــە، و چەنــد بوارێکــی زانســتیی وەکــوو ئایینناســی 

ــەوەش  ــە ل ــن. جگ ــاوکار دەب ــدا ه ــر تێی ــی ت ــی و ه ــی و دەروونناس ــا و کۆمەڵناس ــا و ئەنرۆپۆلۆجی و تیۆلۆجی

بەدواداچــوون و لێپرســینەوە و چاودێری کردنــی ئــەم بزووتنــەوە ئایینیــە نوێیانــە و الدانــە یاســاییەکانیان و شــێوازە 

فێاڵویەکانیــان یەکێکــە لــە بوارەکانــی چاالکیوانــی.

ــوننە« و  ــی س ــە »ئەهل ــن ل ــدا بریتی ــە کۆن ــام ل ــەرەکیەکانی ئیس ــە« س ــوون و »فیرق ــراوە دابەش ب ــتێکی زان ش

ــە« و  ــوو »جەهمیی ــری وەک ــی ت ــی مێژووی ــەکان« )و گرووپ ــە« و »باطینی ــج« و »موعتەزیل ــیعە« و »خەواری »ش

ــی  ــک گرووپ ــش؛ هەندێ ــە نوێیەکانی ــەوە ئایینی ــە« و بزووتن ــە »فیرق ــر(. ل ــی ت ــە« و ه ــە« و »موڕجیئ »قەدەریی

ــەکان )وەکــوو »ئوممەتــی ئیســام«(، و بزووتنــەوەی ئەحمــەدی )قادیانــی(،  ــە ئەمەریکایی موســوڵانە ئەفریقایی
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ــی  ــە ئایین ــە بوونەت ــر ک ــی ت ــدی، و هەندێک ــوی و دیۆبەن ــوو بەرێل ــرى وەک ــی ت ــە ئیســامیە هیندیەکان و گرووپ

ــەکان  ــەکان، نا-فیرقەیی ــری نوێخــوازی وەکــوو قورئانی ــی(، و هەندێکــی ت ــی بابی-بەهای ســەربەخۆ )وەکــوو ئایین

ــە« و »طائیفــە«، پێناســە دەکــەن(،  ــێ »فیرق ــە شــوێنکەوتەی ئیســام، بەب ــا ب ــان تەنه ــەو موســوڵانانەی خۆی )ئ

ــوڵانە  ــان، و موس ــەد خ ــەیید ئەحم ــەر ه« ی س ــەی عەلی گ ــوو »بزووتنەوەک ــتەکان )وەک ڕیفۆرمیست-مۆدێرنیس

ــن. ــەرنج ڕادەکێش ــەن...(؛ س ــەوەی گول ــتەکان، و بزووتن لیبڕالیس

لەو نێوانەدا سەلەفیەت ڕێباز و »فیرقه«یەک و بزووتنەوەیەکی ئایینیی ئیسامیی کۆن و تازەیە، چونکە:

ـ هــەم پێشــینەیەکی هەیــە لــە دابەش بــوون و »فیرقــە« ئیســامیە کۆنەکانــدا، کــە بریتیــە لــە »ئەهلــی حەدیــث« 

بەگشــتی، و ڕێبــازی حەنبەلــی لــە بیروبــاوەڕدا، و گرووپــی )حەنبەلیــەکان( کــە زۆر جــار بــە ناووناتــۆرەی 

فیرقەیــی وەکــوو »حەشــوییە« و »موشــەببیهە« ئاماژەیــان بــۆ کــراوە، و بەتایبەتــی پەرەپــێ دان و تیۆریســازیەکانی 

هــەردوو زانــای ئیســامیی حەنبەلــی )ئیــن تەیمییــە( و )ئیــن ئەل-قەییــم( بــۆ ئــەو ڕێبــازە حەنبەلیــە، ســەرباری 

هەندێــک بنەمــای ڕێبــازی )ظاهیــری( لــە کــۆن و نوێــدا کــە زۆر جــار هەســت بــە ســەرهەڵ دانەوەی لــە ناوەنــدە 

ســەلەفیەکاندا دەکەیــن. 

ــامە  ــە ئیس ــوو ل ــاواز ب ــە جی ــە ک ــامیی نوێی ــی ئیس ــدا بزووتنەوەیەک ــەردەمی نوێ ــە س ــەلەفیەت ل ــەم س ـ و ه

تەقلیــدی و ئۆرتۆدۆکــس و دامەزراوەییەکــە و ڕێبــازە ئیســامیە جێگیــر و خۆماڵی کــراوەکان، و بەبــەراورد 

بەوانــە دەیشــتوانێت ببێتــە جۆرێــک لــە ڕیفۆرمــی ئیســام. ئــەم ســەلەفیەتە، وەکــوو دواتــر لەســەری دەڕۆیــن، 

چەنــد قوتابخانــە و شــێوە و ئاڕاســتەیەکی ناوچەیــی جیــاوازی هەبــوو کــە دیارترینیــان بزووتنــەوەی وەههابیــە. 

ــەرخ و  ــوێ و هاوچ ــتێکی ن ــە کۆنتێکس ــک ل ــە جۆرێ ــەت، ب ــی وەههابی ــەلەفیەتە، بەتایبەت ــەم س ــی ئ پەیدابوون

ــرووپ و  ــەرهەڵ دانی گ ــە س ــەن ب ــەراوردی دەک ــازە دژەکان ب ــی ڕێب ــە وتەبێژان ــک ل ــە هەندێ ــووە ک ــاوازدا ب جی

ــە ئیســام دەرچووی هاوچەرخــی وەکــوو بابــی و بەهایــی، و ئەحمــەدی یاخــود قادیانــی، و گرووپــی  ئایینــزای ل

ــەوە. ــە جیادەکەن ــرووپ و نیمچە-ئایینان ــەو گ ــەت ل ــنانەی وەههابی ــە ڕۆش ــەو جیاوازی ــەڵ ئ ــێوەیە، لەگ ــەو ش ل

جگــە لــەوەش »ســەلەفیەت« بــە واتــا هەرەگشــتیەکەی و بــە دەرهێنانــی خەســڵەتە تایبەتەکانــی )وەکــوو 

گەڕانــەوە بــۆ دەقــە ســەرەکیەکان و دۆخــی بەرایــی ئایینەکــە پێــش دابەش بوونــەکان و پێــش تێکەڵ بوونــی بــە 

سیســتەمی ڕۆحــی و ئایینــی و مەعریفەیــی جیــاواز، و بــە تێپەڕاندنــی دەســەاڵتە ئایینیــە دامەزراوەییــەکان و ئــەو 

ــەم  ــەوەی ئ ــەکان( و دۆزین ــا ئایینی ــاوەڕ و یاس ــۆ بیروب ــە ب ــەی کردوویان ــدن و خۆماڵیکردان ــتنەوە و گونجان داڕش

ــە هەمــوو ئایینێــک  ــان قوتابخانەیەکــە کــە دەگونجێــت ل ــردا، ڕێبازێــک ی ــی ت ــە سیســتەمی ئایینی خەســڵەتانە ل

ــە ئیســام و ئیســامی ســوننیەوە. بــۆ  ــە ب ــر هەبێــت، و تایبــەت نی ــاو و ناونیشــانی ت ــە ن ــدا ب و ڕێبازێکــی ئایینی

منوونــە؛ لــە مێــژووی ئایینــی یەهوودیــدا گرووپــی وەکــوو )صەدووقیــەکان( زۆر خەســڵەتیان وەکــوو ســەلەفیەتی 

ــی  ــت، بەتایبەت ــی( دەچێ ــەلەفیەتی مەنهەج ــی س ــی تەوژم ــی )بەتایبەت ــی وەههاب ــەلەفیەتی نوێ ــامی و س ئیس
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کورت کردنــەوەی دەقــە پیــرۆزەکان لــە دەقــە ســەرەکیەکاندا و دامەرزاندنــی بیروبــاوەڕ تەنهــا لەســەر ناوەڕۆکــی 

ئــەو دەقــە ســەرەکیانە و ڕەت کردنــەوەی دەقــە الوەکــی و تەقلیدیــەکان )کەلەپــووری پێغەمبەرانــی ئیســڕائیل، و 

حاخامــەکان(، و وەکــوو هاوپەیانییــان لەگــەڵ دەســەاڵت و جۆرێــک لــە جیاکردنــەوە و ـ هــەم ـ هاوپەیانیــی 

ــە ســەردەمی  ــار و کۆشــک. ل ــۆ دەرب دەســەاڵتی کۆشــک و دەســەاڵتی پەرســتگا، و بەجێ هێشــتنی سیاســەت ب

نوێیشــدا؛ ئاڕاســتە یەهوودیــە ئۆرتۆدۆکســە ئیســڕائیلیە زایۆنیەکــە ڕۆڵــی ســەلەفیەتێکی یەهوودیــی نــوێ دەبینێت 

کــە هــەم هەندێــک چاکســازی و گۆڕانکاریــی لــە یەهوودیەتــە حاخامیــە ئۆرتۆدۆکســەکەدا کــردووە و هــەم ـ بــە 

پێچەوانــەی یەهوودیەتــی ڕیفۆرمــەوە ـ دەگەڕێتــەوە بــۆ دەقــەکان و یاســا و دروشــمە ئایینیــەکان و کەلەپــووری 

یەکەمــی ئایینەکــە. 

ــە  ــەوەی )پرۆتیســتانت(ی ســەدەی )١٦( زۆر خەســڵەتی ســەرەکیی ل ــی مەسیحییشــدا بزووتن ــژووی ئایین ــە مێ ل

ــەرەکیەکان، و  ــرۆزە س ــتە پی ــۆ تێکس ــەوە ب ــەی گەڕان ــی بانگەش ــت، بەتایبەت ــوێ دەچێ ــامیی ن ــەلەفیەتی ئیس س

تێپەڕاندنــی کەلەپــووری ڕاڤــە و پەراوێــزی زانــا ئایینیــەکان و دەقــە الوەکیــەکان، و گەڕانــەوەی زیاتــر بــۆ بنەمــای 

یەکتاپەرســتی و ناســنامەی ئایینیــی جیاکــەرەوە و بنچینــەی یەهــوودی. زۆربــەی دابەش بــوون و فیرقــە مەســیحیە 

نوێیەکانیــش لەژێــر باڵــی کلێســای پرۆتیســتانتیدا هاتوونــەدەرێ.

لــە ڕێبــازە ئیســامیە نا-سوننیەکانیشــدا هاوشــێوەی ســەلەفیەت هەیــە، وەکــوو لــە ڕێبــازی شــیعی )ی ئیامیــی 

دوازدەیی(ـــدا؛ تەوژمــی کــۆن و تــازەی وەکــوو قوتابخانــەی »ئەخباریــەکان« )ی ســەدەی ١١ ک. و دواتــر( 

]قوتابخانــەی موحەممەدئەمیــن ئەســتەرئابادی و میرزا موحەممــەدی ئەخباری و هاوەاڵنیان و شــوێنکەوتووانیان[، 

کــە دەقــەکان و گێڕانەوەکانــی ئەهلــی بەیــت بــە تاکــە ســەرچاوەی یاســادانانی ئیســامی دەزانێت، وـ  هاوشــێوەی 

ڕێبــازی ســوننیی وەکــوو ظاهیــری ـ بنەمــای تــری وەکــوو عەقــڵ و ئیجــاع و »ئیجتیهــاد«ی »موجتەهیــد«ەکان کە 

دەبێتــە بەرنامــەی کاری »موقەللیــدەکان« ڕەت دەکاتــەوە، و متانــە و بــڕوای تــەواوی بە دەقی »حەدیث«ـــەکانی 

تۆمارنامــە حەدیثیەکانــی شــیعە هەیــە. لــە بەرامبــەری قوتابخانــەی »ئوصوولیەکان«ـــدا کــە باوەڕیــان بــەو بنەمــا 

عەقڵــی و ئیجتیهادیانــە و پلــەی »موجتەهیــد«ی زینــدوو هەیــە و پشــت  بــە وردەکاریەکانــی »ئوصوولــی 

فیقهـــ« بــۆ یاســادانانی ئیســامی دەبەســن، کــە ئــەم قوتابخانــە »ئوصوولی«ـــە تەوژمــی زاڵ و ڕەســمیی شــیعەی 

دوازدەییــە. هەروەهــا وەکــوو تەوژمــی هاوچەرخــی قوتابخانــەی »تەفکیــک« )ی ســەدەی ١٤ ك.( ]قوتابخانــەی 

میــرزا مەهدیــی ئەصفەهانــی و شــوێنکەوتووانی[. کــە ئەمەیــان زیاتــر تایبەتــە بــە الیەنــی عەقائیــدی، و پێداگــری 

ــت دەکات، و  ــی بەی ــووری ئەهل ــەکان و کەلەپ ــای دەق ــەر بنەم ــامی لەس ــاوەڕی ئیس ــی بیروب ــەر بیناکردن لەس

ــەوە  ــۆ جیاکردن ــاوەڕ و »تەصــەووڕات«ی ئیســامیە، و بانگەشــە دەکات ب ــی ب ــە فەلســەفاندن و عیرفاناندن دژ ب

ــان و  ــە عیرف ــەفە و ل ــە فەلس ــی( ل ــی« و دەقەکان ــەی »وەح ــکەکە )ڕێگ ــە خۆڕس ــە ئایینی ــک«ی مەعریف »تفکی

تەصــەووف )کــە ئەمانــە زاڵ بــوون بەســەر دەرس  ودەور و ڕێبــازی خوێندنــی شــیعەی ئیامیــدا، کــە زۆر ڕەگــەزی 

هاوبەشــی لەگــەڵ »کــەالم«ی ئیعتیزالیــدا هەیــە، و لەگــەڵ »عیرفــان«ی تیۆری و فەلســەفەی ئیســامیی مەششــائی 
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و ئیرشاقییشــدا تــا ڕادەی یەکانگیربــوون کەلەپــووری هاوبەشــیان هەیــە(. ڕابەرانــی ئــەم قوتابخانەیــە پێیــان وایــە 

شــوێن  پێشــینانی حەدیســبێژیی شــیعە، وەکــوو )کولەینــی( و )صــەدووق(، کەوتــوون، و میراتــی ئــەوان زینــدوو 

دەکەنــەوە. وەکــوو دەبینیــن؛ ئــەم قوتابخانــەی »تەفکیک«ـــە لێکچوونــی تــەواوی لەگــەڵ ســەلەفیەتە ســوننیەکە 

و ـ بەتایبەتــی ـ حەنبەلیەتــە تەیمــی و وەههابیەکــە هەیــە، لــە کاتێکــدا قوتابخانــەی )ئەخبــاری(ی یەکــەم زیاتــر 

ــة«(  ــلفية الامذهبي ــی )»الس ــەلەفیەتی نا-مەزهەب ــوێ«( و س ــی ن ــری )و »ظاهیریەت ــازی ظاهی ــێوەی ڕێب هاوش

دەردەکەوێــت. کــە دەکرێــت بــۆ هــەر یەکــە لەمانــە )ئەخبارییــەت، تەفکیــک، ظاهیریەتــی نــوێ( لــە داهاتــوودا 

توێژینــەوە تەرخــان بکەیــن. 

بــەم شــێوەیە دەبێــت خەســڵەتە گشــتیەکانی ســەلەفیەت بناســین، لــە هەمــان کاتیشــدا ســەلەفیەت خۆی تووشــی 

دابەش بــوون دێــت و دەبێــت دابەش بــوون و تەوژمــە جیاوازەکانــی جیابکەینــەوە. 

پێناسەی سەلەفیەت
و ون بوونی چەمکەکە بە هۆی دابەش بوونەکانی سەلەفیەتەوە

»ســەلەفیەت« ـ وەکــوو بنەمایــەک و ڕێبازێــک ـ بــە پێناســەیەکی بــاو بریتیە لە )گەڕانــەوە بۆ دەقەکانــی »قورئان« 

و »حەدیــث« بــە تێگەیشــتنی پێشــینانی موســوڵانان، و بــە موتوربەکردنــی بــە ڕێبــازی حەنبەلــی لــە بیروبــاوەڕدا 

ــاد« و  ــەر »ئیجتیه ــری لەس ــەڵ پێداگ ــە ـ، لەگ ــن تەیمیی ــەوەی ئی ــێ دان و نوێ کردن ــەڵ پەرەپ ــی لەگ ـ بەتایبەت

دورکەوتنــەوە لــە »تەقلیــد« و دەمارگیریــی فیقهــی(. هەمــوو دابەش بــوون و تەوژمــە ســەلەفیەکان لــەم پێناســە 

و ناســنامە گشــتیەدا هاوبەشــن ئەگەرچــی لــە هەندێــک وردەکاری و ناوەڕۆکــدا جیاوازییــان هەبێــت. هەرچەنــد 

ــەلەفیەتی  ــری س ــە غەی ــزەی ل ــە بەهێ ــەو ئامادەیی ــەت ئ ــی حەنبەلی ــی عەقائیدی ــە و میرات ــن تەیمیی ــی ئی میرات

وەههابیــدا نیــە. بۆیــە دەکرێــت هەموویــان بــە »ســەلەفیەت« ناوببەیــن. بــەاڵم ئەگــەر باســەکە لــە گرووپێــک 

ــی  ــە بوارەکان ــۆی ل ــارات«ی خ ــژاردن »اختي ــە هەڵ ب ــدی و کۆمەڵ ــە تایبەمتەن ــت ک ــەلەفی بێ ــی س ــان تەوژمێک ی

ــە ناونیشــانی گشــتیی »ســەلەفیەت«  ــدا هەبێــت؛ ئــەو کات ــاز و میتــۆدی کارکردن »عەقائیــد« و »ئەحــکام« و ڕێب

تەم ومــژاوی دەبێــت و نــاڕوون و نــاورد دەردەچێــت، و پێویســتیان بــە تایبەتــکاری و پۆلێنکردنــی وردتــر هەیــە.

دەبێــت ئــەوەش ڕوون بێــت کــە ســەلەفیەت تەنهــا ســەلەفیەتە وەههابیەکــە نیــە و تەنهــا لــە ســوعوودییە و لــە 

ڕێــی بزووتنــەوەی وەههابیــەوە ســەری هەڵ نەداوە، بەڵکــو لــە چەنــد شــوێنێکی تریــش و لــەالی پێشــەواگەلێکی 

ــە هیندســتان کــە کاریگەریــی  واڵتانــی تریــش دەرکەوتــووە، وەکــو تەوژمــی دەوری )قوتابخانــەی دیۆبەنــدی( ل

بەســەر کۆمەڵــگای ئیســامیی هیندســتان و پاکســتان و ئەفغانســتانەوە هەیــە و »جیهادی«ـــەکانی ئەفغانســتانیش 

قوتابیــی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی ئــەو قوتابخانەیــە بــوون، کــە لەســەر بنەمــای ئاڕاســتەی ئایینیــی پێشــەوایەک 
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ــەلەفی- ــەوە س ــو بزوتن ــا وەک ــووە. هەروەه ــت ب ــی دروس ــەوی( و کوڕەکان ــاڵی دیهل ــاهـ وەلییوڵ ــاوی )ش ــە ن ب

جیهادیەکــەی )ســەیید ئەحمــەد بەرێلــوی( لە هیندســتان کە لە بنەڕەتــدا قوتابیــی قوتابخانەکەی )شــاهـ وەلییوڵاڵ( 

ــودي(  ــن ف ــان ب ــۆ )عث ــان دان فۆدی ــەی عوس ــە ئایینیەک ــەوە و دەوڵەت ــو بزووتن ــا وەک ــوو. هەروەه ــراو ب ناوب

ــەی  ــە چەکدارەک ــەوە وەههابی ــو بزووتن ــا وەک ــەدەی )١٩(. هەروەه ــەرەتای س ــەری، س ــا و دەوروب ــە نەیجیری ل

ئیندۆنێســیای نیــوەی یەکەمــی ســەدەی )١٩(. هەروەهــا بزوتنــەوەی چاکســازیی )سەنوســییە( لــە لیبیــا و ســوودان 

ــی  ــەد، و دژایەتی ــام ئەحم ــی ئی ــو کاریگەری ــوو )وەک ــای ســەلەفیی هەڵ گرتب ــەوە بنەم ــک الیەن ــە هەندێ ــە ل ک

»تەقلیــد«(. هەروەهــا وەکــو ســەلەفیەتی کۆمەڵێــک پێشــەوای ئایینیــی تــر، وەکــو )مەحموودشــوکری ئالووســی( 

لــە بەغــداد، و )شــەوکانی(ی زەیــدی لــە یەمــەن، و )صیددیــق حەســەن خــان( و )ســەیید نەذیــر حوســەین( لــە 

هیندســتان کــە بزووتنــەوەی »ئەهلــی حەدیث«ـــیان لــە باکــووری هیندســتان دامەزرانــد کــە دوایــی ڕۆڵــی لــە 

ژیانــی سیاسییشــدا لــەو واڵتــە دەبێــت، و )ئەلبانــی( لــە ســووریا، و هەندێکــی تریــش.

بــەاڵم ئــەو »سەلەفیەت«ـــەی کــە لــە ســوعوودییە و بەتایبەتــی )نەجــد( ســەری هەڵ داوە؛ ئەمە بوەتە ســەلەفیەتی 

منوونەیــی لــە جیهانــی ئیســامیدا، کــە بریتیــە لــە بزووتنــەوە و ڕێبــازی وەههابیــەت )یــان وەکــوو خۆیــان دەڵێــن 

بانگــەوازی نەجــدی »الدعــوة النجديــة«(، کــە لەســەر بنەمــای بانگــەوازی )موحەممــەدی کــوڕی عەبدولوەههــاب( 

و نەوەکــەی و نەجدیەکانــی تــر دامــەزراوە. بۆیــە ئێســتە کــە دەوترێــت »ســەلەفیەت«؛ بــەزۆری مەبەســت ئــەم 

ســەلەفیەتە وەههابیەیــە. هەتــا ئــەو تەوژمــە ســەلەفیانەی تریــش زۆریــان ســەرچاوەی بیــر و کاریگەرییــان لــە 

ســەلەفیەتە وەههابیەکــەوە وەرگرتــووە، بــۆ منونــە: )ســەیید ئەحمــەد بەرێلــوی(ی هینــدی لــە ســەردانی حیجــاز 

ــار«  ــوون »تۆمەت ب ــە وەههابی ب ــدا ب ــە ســەردەمی خۆی ــووە )و ل ــەت کەوت ــی وەههابی ــەر کاریگەری و حەجــدا ب

کــراوە(، بــە هەمــان شــێوە بزوتنــەوە ســەلەفیەکەی ئیندۆنێســیا کــە لــە بنەڕەتــدا کۆمەڵێــک حاجیی ئیندۆنیســیایی 

ــن  ــان ب ــۆ( )»عث ــان شــێوە )عوســان دان فۆدی ــە هەم ــوو، ب ــان وەرگرتب ــازی وەههابیی ــە مەککــە ڕێب ــوون و ل ب

فــودي«( کــە لــە ســەردانێكی حیجــازدا کەوتووەتــە بــەر کاریگەریــی وەههابیــەت. ئەمــە جگــە لــەوەی هەمــوو 

تەوژمــە ســەلەفیەکان دەگەڕێنــەوە بــۆ میراتــی )ئیــن تەیمییــە( و )ئیــن ئەل-قەییــم(، هــەر ئــەو میراتــەی کــە 

وەههابیەتیشــی لەســەر دامــەزراوە، کــە دیســان میراتــی »ئیامانــی نەجــد« یــش کاریگەریــی خۆیــی هەیــە.

دابەش بوونەکانی سەلەفیەتیە وەههابیەکە:

وەکــوو هــەر ئاییــن و ڕێبازێکــی ئایینــی؛ ســەلەفیەتە وەههابیەکــەش دابەش بــوون و »فیرقە«گەلــی خۆیــی هەیــە، 

کــە ئێســتە چەنــد تەوژمێکــە:

ــان »ســەلەفیەتی  ــان »ســەلەفیەتی ســولطانی« ی ــان: ئــەوەی پێــی دەوترێــت »ســەلەفیەتی ڕەســمی« ی ـ یەکەمی

ــو  ــەاڵتە )وەک ــی دەس ــمی هاوپەیان ــە بەڕەس ــمیەکە ک ــە ڕەس ــە وەههابی ــە ڕابەرایەتی ــە ل ــە بریتی ــاری«، ک دەرب

موفتیــی شانشــینی و »دەســتەی گــەورە زانایــان«(، کــە ئەمانــە مامۆســتای هەمووانــن و وەکــو چەتــری هەمــووان 
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وان. 

ـ تەوژمێکــی تــر ئەوەیــە پێــی دەوترێــت »ســەلەفیەتی زانســتی« بــە واتــای بایەخــدار بــە »عیلم«ـــە ئیســامیە 

تەقلیدیــەکان. ئەمانــە کۆمەڵێــک مامۆســتا و خوێنــدکاری زانســتە ئایینیــە ئیســامیەکانن لەســەر شــێوازە 

ــث« و  ــووری »حەدی ــاخکردنەوەی کەلەپ ــث« و س ــە زانســتە ترادیشــناڵەکانی »حەدی ــی ب ــە، بەتایبەت وەههابیەک

ــە  ــە و ل ــە مەدین ــامی ل ــۆی ئیس ــە ـ زانک ــۆ منوون ــە ـ ب ــەی ل ــو ئەوان ــن. وەک ــەرقاڵ دەب ــەکانیەوە س دەستنووس

ســووریا بــەدەوری ـ بــۆ منوونــە ـ )ئەلبانــی( و ـ دواتــر ـ لــە ئــوردون )حەلەبی(ـــدا کۆبوونەتــەوە. ئیــر نــە ســەر 

بــە دەســەاڵتن، نــە بــە سیاســەت یــان جیهــاد پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆیان هەیــە، و نــە بایەخــی یەکەمیشــیان ـ 

ــە. ــی »مەنهەج«ـ ــە وردەکاریەکان ــەکان ـ ب وەکــوو مەنهەجی

ــی« و  ــە »جام ــک ب ــت »ســەلەفیەتی مەنهەجــی«، و الی خەڵ ــی بوترێ ــت پێ ــە دەبێ ــە ک ــر ئەوەی ـ تەوژمێکــی ت

»مەدخەلــی« ـ بەپێــی نــاوی ڕابــەرە دیارەکانیــان ـ نــاو دەبرێــت )لــە میریــش؛ دەکرێــت ئامــاژە بــۆ تەوژمــی 

ــد ڕابەرەکــەی، ئوســامە ئەل-قووصــی، زۆر  ــە هەرچەن ــن، هەروەهــا تەوژمــی »قووصــی« هەی »ڕەســانی« بکەی

ــە دژی  ــارساوە ک ــەوە ن ــە ب ــە مەنهەجی ــەم تەوژم ــت(. ئ ــەلەفی دەردەچێ ــی س ــە تەوژم ــە ل ــە و خەریک کراوەی

بەرهەڵســتیی دەســەاڵتە سیاســیەکەیە، و هەتــا باوەڕیــان بــە خۆپێشــاندان نیــە، و پێیــان وایــە تەنهــا لــە ڕێگــەی 

»ئامۆژگاری«ـــەوە دەبێــت دەســەاڵت لــە کێشــە و گەندەڵیەکانــی ئــاگادار بکرێتــەوە، بۆیــە ڕەخنە و ڕاســتکردنەوە 

ــكار  ــەر چــاوی خەڵــک )»اإلن ــۆ دەســەاڵت بەئاشــکرایی و لەب ــاڕەوا »منکــر«ی شــەرعی( ب ــە ن ــەوە ل )ئاگادارکردن

ــی  ــەری تەوژم ــە بەرامب ــەوەی ل ــەر ئ ــن. و لەب ــەلەفی دەزان ــەج«ی س ــەڵ »مەنه ــاو لەگ ــە نەگونج ــي«( ب العلن

صەحوەیــی و جیهادیــدا دروســت بــووە؛ ئــەم تەوژمــە هــەم دژی چاالکیــی سیاســی و کاری حیزبیــە، و هــەم دژی 

ــێ  ــەربەخۆیی و بەب ــەکان بەس ــود »سەلەفی-جیهادی«ـ ــەکان یاخ ــە جیهادی ــە ک ــامیە چەکداریەی ــەو کارە ئیس ئ

ــج ی ســەردەم« دەزانێــت. هــەر  ــە »خەواری ــەکان ب ــە جیهادی ــێ، و بۆی ــۆ دەســەاڵت دەســتیان داوەت ــەوە ب گەڕان

بۆیــە ڕقەبەرایەتــی و مشــت ومڕی تونــد هەیــە لەنێــوان ئــەم تەوژمــە و تەوژمــی صەحوەیــی و جیهــادی، و هــەر 

ئەمەیشــە نهێنیــی ئــەو کێشمەکێشــە تونــدەی نێــوان ئیســامی سیاســی و ئیســامیە جیهادیــەکان لــە کوردســتان و 

نێــوان ئــەم تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیــەی کوردســتان )بــۆ منوونــە؛ ئــەو ڕقەبەرایەتیــەی لــە ڕابــردوودا ســەلەفی-

ــرد،  ــف دەیان ک ــەال عەبدوللەطی ــەڵ م ــەیی لەگ ــاعیل سووس ــەال ئیس ــکار و م ــەال کرێ ــوو م ــی وەک جیهادیەکان

کــە دەبێــت بزانیــن لــەم بابەتانــەدا تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی زۆر گونجاوتــرە لەگــەڵ کۆمەڵــگای نــوێ لــە 

ــەوە(. ــی یەک-پارچــە ڕەت دەکات ــوێ و یاســا و دامەرزاوەکان ــگای ن ســەلەفیەتە جیهادیەکــە کــە هەمــوو کۆمەڵ

ـ تەوژمێکــی تــر ئەوەیــە کــە پێــی دەوترێــت »تەوژمــی ڕابــوون« )»الصحــوة«( یاخــود »تەوژمــی صەحوەیــی«، 

یــان تەوژمــی )قوطبــی(، یــان تەوژمــی )تەکفیــری( کــە نــارساوە بــە »تەکفیــر«ی دەوڵەتــەکان و کۆمەڵــگاکان، یــان 

ــەری  ــەری دامەزرێن ــەد ســوڕوور( ڕاب ــۆ )موحەمم ــت ]نیســبەتە ب ــی ســوڕووری« ناودەبرێ ــە »تەوژم زۆر جــار ب

ئــەم تەوژمــە[. ئەمانــە لــە ئیخــوان موســلیمینەوە فێــری بەسیاســی کردنی ئیســام بــوون، و لــە فیکــری )ســەیید 
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قوطــب( و )موحەممــەد قوطب(ـــەوە فێــری بیــری تەکفیری-جیهادیــی نــوێ و »حاکیمییــەت« و »جاهیلییــەت« و 

تەکفیــری دەســەاڵتەکان و کۆمەڵــگاکان بــوون. بۆیــە نــارساون بــە بەرهەڵســتیی دەســەاڵتەکە و بەتایبەتــی بڕیــار 

ــەل- ــی( و )ســەملان ئ ــەوە. )ســەفەر ئەل-حەوال ــەی ئایینی ــار و وان ــە ڕێگــەی وت ــە سیاســیەکانی، ل و هاوپەیانی

عۆدە(ـــیش لــە ڕابەرانــی ئــەم تەوژمــە بــوون، هەرچەنــد )ئەل-عــۆدە( لــەم دواییانــەدا هەندێــک بیرکردنــەوەی 

چاکســازیی پێــوە دیــار بــوو، بــەاڵم )ئەل-حەوالــی( هــەر خەریکــی دووبارەکردنــەوەی خۆیەتــی.

ــی  ــی تەوژم ــر کاریگەری ــتەوخۆ لەژێ ــارساون، و ڕاس ــی ن ــە ڕابەرەکان ــە، ک ــی جیهادی«ـ ــر »تەوژم ــی ت ـ تەوژمێك

پێشــوون، بۆیــە بەرهەڵســتیی دەســەاڵتەکەیان گەیاندووەتــە لوتکــە کــە دەســتیان داوەتــە کاری چەکــداری دژی و 

ــی. ــە تێرۆریزمێکــی جیهان ــرەوە بوەت ــر لێ ــی، و ئی ــە خۆرئاواییەکان پاشــان دژی هاپەیان

ــتی و  ــەلەفیەت بەگش ــە س ــەلەفیەت، هەیان ــی س ــۆ پۆلێن کردن ــە ب ــێوازێکیان هەی ــە و ش ــد ڕێگ ــژەران چەن توێ

ســەلەفیەتی نــوێ یــان هاوچــەرخ جیادەکاتــەوە، و »جیهــادی« و »تەکفیــری« دەکاتــە تایبەمتەندیــی ئــەم 

ســەلەفیەتە نوێیــە)٣(.

دەربــاری(،  یــان  )ســوڵتانی،  ڕەســمی  ســەلەفیەتی  پشت پێ بەســتووە:  هەرەباوەکەمــان  پۆلێن کردنــە  ئێمــە 

ســەلەفیەتی مەنهەجــی )جامــی، مەدخەلــی(، ســەلەفیەتی ســوڕووڕی )ئیخوانی-قوطبــی(، و ســەلەفیەتی جیهادی. 

ئەمانــە جــۆر و پۆلەکانــی ســەلەفیەتی وەههابیــن کــە بەپێــی پێشــینە حەنبەلیەکەی و پشــت وپەنا ســوعوودیەکەی 

تایبەمتەنــد و خەســڵەتی خۆیــی هەیــە، و بەپێــی جــۆر و شــێوەی پەیوەندییــان بــەم دەســەاڵتە ســوعوودیەوە و 

ــەوە. ــری ئیســامی سیاســی و جیهادی ــە بی ــان ل نزیک بوونەوەی

هەیشــە ســەلەفیەت بــە پرۆســەیەکی بــەردەوام دەزانێــت، و بۆیــە بەپێــی قۆناغەکانــی گەشــە و گۆڕانــی پۆلێنــی 

ــۆری، کــە  ــت: قۆناغــی تی ــۆ دادەنێ ــەی ب ــەم قۆناغان ــر ئ ــەوە، و ئی ــوێ کۆدەکات دەکات، و ســەلەفیەتی کــۆن و ن

ــکاری: هەوڵەکانــی موحەممــەدی  ــەدا بەرجەســتە دەبێــت. قۆناغــی جێبەجێ ــی ئیــن تەیمیی ــر و باوەڕەکان ــە بی ل

کــوڕی عەبدولوەههــاب و نەوەکــەی. قۆناغــی دەوڵەتــی زاڵ و کاریگــەر: دەوڵەتــی بنەماڵــەی ســوعوودی. 

قۆناغــی ئایدیۆلۆجیــای شــۆڕش: گرووپــە ئیســامیە جیهــادی و سیاســیەکان)٤(. جارێکــی تریــش پۆلێنــی دەکات 

ــتە  ــەدا بەرجەس ــمیە وەههابیەک ــەی ڕەس ــە قوتابخان ــە ل ــی« ک ــەلەفیەتێکی بنچینەی ــۆ: »س ــی دەکات ب و دابەش

دەبێــت، لــە مــەال موحەممــەدی کــوڕی عەبدولوەههابــەوە تاکــوو دواییــن مــەال و موفتیــی ڕەســمیی شانشــینیەکە، 

ــەلەفی مەرشەبی  ــامیی س ــی ئیس ــای ئایینی ــک زان ــی کۆمەڵێ ــر و میرات ــە بی ــە ل ــەڕەو« ک ــەلەفیەتێکی میان و »س

ــا ڕادەیــەک میانــەڕەودا دەیبینێتــەوە، وەکــوو: شــەوکانی، مەحموودشــوكری ئالووســی، جەمالوددیــن قاســیمی،  ت

صیددیــق حەســەن خــان، موحەممەدڕەشــید ڕیضــا، موحەممەعەلــی صابوونــی، عەبدوڕڕەحــان حەبەنکــە 

مەیدانــی، عەبدوڵــاڵ ئەنصــاری، ئەحمــەد عەبدولغەفــوور عەطــا، موحیببوددیــن ئەل-خەطیــب، ســەیید ســابیق، 

ــە  ــە تەوژم ــاوازە ل ــە و جی ــی هەی ــی خۆی ــە تایبەمتەندی ــی، ک ــەلەفیەتەکەی ئەلبان ــی. و س ــد زیندان عەبدوملەجی



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department13

2021

جیهــادی و قوطبیەکــە. و »ســەلەفیەتێکی سیاســی-جیهادی« کــە لــە گرووپــە جیهادیەکانــدا بەرجەســتە دەبێــت، 

لەگــەڵ تیۆریســازی و بنچینەســازیی فیکــری و فیقهــی بۆیــان لەالیــەن ســەیید قوطــب و موحەممــەد قوطــب و 

عەبدوڵــاڵ عــەززام و عومــەر عەبدوڕڕەحــان و موحەممــەد عەبدوسســەالم فــەڕەج ـ خاوەنــی کتێبــی »الفريضــة 

الغائبــة« ـ، و ســەلەفی-جیهادیە نوێیــەکان وەکــوو ئەبــوو بەصیــڕ و ئەبــوو قەتــادە و عەبدولقادیــر عەبدولعەزیــز 

ــەدی مەقدیســی)٥(. ــوو موحەمم و ئەب

ــا  ــا بنەم ــە تەنه ــووە ک ــەش ب ــوون و تەوژمێکــدا داب ــد دابەش ب ــە ســەلەفیەتە وەههابیەکــەش بەســەر چەن کەوات

ســەرەکیەکانی ڕێبــازی ئەهلــی ســوننە و ســەلەفیەت کۆیــان دەکاتــەوە، و لــە شــێوازی کاری ئیســامی و بانگــەواز 

ــەر  ــت لەب ــە دەبێ ــە، ک ــان هەی ــی گرنگی ــع جیاوازی ــەرزی واقی ــەر ئ ــامدا بۆس ــی ئیس ــی فێرکاریەکان و دابەزاندن

چــاو بگیرێــن، و نابێــت بــە بیانــووی ســەلەفی بوونەوە تێکــەڵ بکرێــن یــان بەســادەیی بــە »ســەلەفی« ناوبربێــن، 

ــاژاوە و  ــە ئ ــک ل ــەکان، و جۆرێ ــک و پێناس ــی چەم ــەوە و ون کردن ــۆ کاڵ کردن ــێت ب ــە سەردەکێش ــە ئەم چونک

ــۆ واقیعەکــە شــێواو دەبێــت.  ــەوە دەرکــان ب ــە هۆی ــە »فیرقەناسی«ـــاندا دەســازێنێت، و ب بێ شــیرازەیی ل

تێکەڵ کردنی ڕێبازی سەلەفی و تەوژمی سەلەفی

وەکــوو پێشــر ڕوون کرایــەوە؛ ســەلەفیەت ســێ ئاســتی لــە دابەش بوونــدا هەیــە: ســەلەفیەت وەکــوو ڕێبازێکــی 

گشــتی و جۆرێــک لــە ڕاڤــە و دابەزاندنــی ئیســام و بەتایبەتــی ئیســامی ســوننی، و ســەلەفیەت وەکــوو 

»مەرجیعیــەت« و ڕابەرایەتــی و بزووتنەوەیەکــی ســەلەفیی دیاریکــراوی وەکــوو ســەلەفیەتی وەههابــی، و ـ لــە 

کۆتاییــدا ـ ســەلەفیەت وەکــوو تەوژمێکــی دیاریکــراو لــەم ســەلەفیەتە وەههابیــە کــە پێشــر پێنــج تەوژمــی لــەم 

جۆرەمــان جیاکــردەوە. بەڵکــوو تەوژمەکــەش لقــی تــری لــێ دەبێتــەوە، کــە هــەر تەوژمێــک بەپێــی نیســبەت دانی 

بــۆ هــەر ڕابەرێــک بەســەر چەنــد گــرووپ و »جەماعە«یەکــدا دابەش دەبێــت، بــۆ منوونــە: گرووپــی »مەدخەلــی« 

لــە تەوژمــی ســەلەفیەتی مەنهەجــی، کــە هــاوەاڵن و قوتابیــان و شــوێنکەوتووانی مــەال )ڕەبیــع ی مەدخەلی(ـــن، 

دیارتریــن ڕابــەری ســەلەفیەتی مەنهەجــی لــە ســوعوودییە، و دەیشــکرێت پێــی بوترێــت »جامــی« یــان »جامــی-

مەدخەلــی« بــە نیســبەت دانی بــۆ مــەال )موحەممــەد ئەمــان جامــی( کــە مامۆســتای )مەدخەلــی( بــووە و پێکــەوە 

ئــەم تەوژمەیــان دەســت پێ کردووە )لــە پەراوێــزی ڕووداو و پێشــهاتەکانی جەنگــی دووەمــی کەنــداودا، ١٩٩١(. 

ئــەم گرووپــەـ  و شــوێنکەوتووانی ئــەم ڕابەرایەتیــەـ  لەنــاو خەڵکــدا زیاتــر نــاوی »ســەلەفی«ی پێوە لــکاوە، بەڵکوو 

ــان و زاراوەی  ــە بەکارهێن ــی ل ــن، بەتایبەت ــی بەکاردێ ــەلەفی« بەڕەهای ــیفەتی »س ــەلەفیەت« و س ــاوی »س ــە ن ک

گشــتیی خەڵــک و ڕاگەیاندنــدا؛ ئــەم تەوژمــە بەدیاری کــراوی دەگرێتــەوە )لــە کاتێکــدا گــرووپ و ڕابەرایەتییەکــی 

دیاری کــراوە لــە تەوژمــی ســەلەفیەتی مەنهەجــی ]گرووپــی دیاریکــراوی تریــش هــەن ســەر بــە هەمــان تــەوژم، 

ئــەوەش وەکــوو شــوێنکەوتووانی ڕابــەری ســەلەفی )موحەممــەد ســەعید ڕەســان(، و بانگخــواز )ئوســامە ئــەل-
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قووصــی(، لــە میــر، کــە ئەمانــە ســەلەفیی مەنهەجیــی ســەربەخۆن نــەک مەدخەلــی[، و ئەمــەش تەوژمێکــە لــە 

ســەلەفیەتی وەههابــی، ئینجــا ئەمــە بەشــێکە لــە قوتابخانــە ســەلەفیەکان(. ئــەوەش بــە چەنــد هۆکارێــک، لەمانــە؛ 

ئــەم تەوژمــە لــە هەمــوو تەوژمــە ســەلەفیەکانی تــر زیاتــر باســی »مەنهەجــی ســەلەفی« و »دەعــوەی ســەلەفی« 

دەکــەن، و زیاتــر بایــەخ دەدەن بــە ســنوور و جیاکــەرەوەکان و یاســا و ڕێســاکانی ئــەم »مەنهەج«ـــە ســەلەفیە، 

و هەمــوو الدانێــک لــەم »مەنهەج«ـــە، ئەگــەر لــە ڕابەرێکــی سەلەفییشــەوە بێــت؛ دەکەنــە بیانــووی »جــەڕح« 

یــان »تەجریــح« و تانــەدان لــە متانــەی ئیســامی و ســەلەفیی ئــەو ڕابــەرە، و بەبیدعەچی دانــان »تەبدیــع«ی و 

دەرکردنــی )خــۆی و شــوێنکەوتووانی و پەســەندکەرانی( لــە بازنــەی بانگــەوازی ســەلەفی )و هەمیشــە لیســتیان 

ــامیە ـ  ــێتیە ئیس ــاوی کەس ــە ن ــەلەفی ل ــەوازی س ــە بانگ ــردن ل ــەڕح« و دەرک ــردن و »ج ــۆ پۆلێن ک ــە ب ئامادەی

ــی  ــە الیەن ــە ل ــەم تەوژمەی ــی ئ ــش؛ بایەخ ــەرەکی و کاریگەرتری ــری س ــی ت ــەلەفیەکان(. هۆکارێک ــوو ـ س هەتاک

ــدا.  ــی ڕاگەیاندن ــاری سیاســی و زمان ــە گوت ــەم بایەخــە ل ــەوەی ئ سیاســی و ئاسایشــی و ســراتێجیەوە، و ڕەنگدان

ــوون  ــت و هەماهەنگ ب ــوننی بوون بزانێ ــەلەفی بوون و س ــۆ س ــوەر ب ــە پێ ــۆی ب ــەلەفی خ ــی س ــک تەوژمێک کاتێ

لەگــەڵ هەنگاوەکانــی دەســەاڵت و گوێڕایەڵ بوونــی بــە ئەرکێکــی پێویســت بزانێــت؛ بــێ گومــان دەســەاڵت بــە 

ــە ئیســامیانەی سەروســەودای سیاســیی  ــەوژم و ڕەوت ــەو ت ــۆ ئ جێگرەوەیەکــی زۆر گونجــاو و باشــی دەزانێــت ب

ــۆ ئیســام بەســەر دەســەاڵتی ئیسامییشــەوە  ــداری و دڵســۆزی ب ــەدەی ئایین ــە و موزای بەرهەڵســتکارانەیان هەی

دەکــەن و دادگایــی ئایینیــی هەنــگاو و بڕیارەکانــی دەکــەن و جەمــاوەری موســوڵان بــۆ یاخی بــوون و شــۆڕش 

و تێکدانــی ئاسایشــی ناوخــۆ و سەرتاســەری نەتــەوە هــان دەدەن. لێــرەوە ئــەم تەوژمــە مەنهەجیــە بایەخێکــی 

گــەورەی پەیــدا کــرد، و پشــتگیرییەکی بێ ســنووری لــە دەســەاڵتی ســوعوودیەوە بــۆ فەراهــەم کــرا، و بــەم جــۆرە 

توانیــی زیاتــر پەرە بگرێــت و لــە واڵتانــی تریــش لــق و قوتابخانــەی پاشــکۆ بکاتــەوە، لــە هەرێمــی کوردســتانیش 

لــە ڕابــردوودا ڕەوتێکــی ســەلەفیی مەدخەلیــی پاشــکۆ هەبــوو کــە ڕۆڵێکــی تــا ڕادەیــەک هاوشــێوەی لــە ژیانــی 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی هەرێمــدا دەگێــڕا، بــە ڕابەرایەتیــی مــەال )عەبدوللەطیــف ئەحمــەد(، کەســێتیی نــارساوی 

ــێ  ــە بەب ــەش ڕەوتەک ــتووە و بەم ــکۆیەی بەجێ هێش ــە پاش ــەو ڕەوت ــتە ئ ــد ئێس ــراق، هەرچەن ــەلەفیەکانی عێ س

ڕابەرێکــی دیــار و بەهێــز ماوەتــەوە. 

تەوژمێکــی لــەو جــۆرە، ئــەو بایەخەیــە سیاســیە زۆرەی هەبێــت، بــێ گومــان لــە ڕاگەیانــدن و هەتاکــوو لــە گوتاری 

ئیســامیی سیاســیی ڕەســمی و میللیــدا، وەکــوو تاکــە تــەوژم و نوێنــەری ســەلەفیەت دەردەکەوێــت. هەرچەنــد 

زۆر جــار دژ و ڕەکەبــەرە ئایینیەکــەی ئــەم ســەلەفیەتە مەنهەجیــە )تەوژمــە تەکفیــری و جیهادیــەکان، و هەتاکــو 

ــراوەی  ــی بچووک ک ــاوی فیرقەی ــە ن ــەر ب ــن و ه ــێ ڕەوا نابین ــەلەفی«ی پ ــیفەتی »س ــیەکان( س ــامیە سیاس ئیس

»مەدخەلــی« )»املدخليــة« و »املداخلــة«( ئامــاژەی بــۆ دەکــەن، بەڵکــوو پۆلێنــی فیرقەیــی ناســوننی و ناووناتــۆرەی 

ــەم  ــەن ]ئ ــان دەب ــەردەم«( ناوی ــەی س ــە« )و »موڕجیئ ــە »موڕجیئ ــەوەی ب ــوو ئ ــەن، وەک ــوێن دەخ ــی ش ئایینی

تۆمەتبارکــردن و ناووناتۆرەیــە؛ لــە ڕابــەری ســەلەفی-تەکفیریی وەکــوو )ســەفەر ئەل-حەوالــی(، و ڕابــەری 

ــەننا  ــوو )موس ــیی وەک ــرەش سەلەفی-سیاس ــت، و لێ ــادە(وە، دەردەچێ ــوو قەت ــوو )ئەب ــەلەفی-جیهادیی وەک س
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ئەمیــن( دووپاتــی دەکاتــەوە[ )ئــەوەش واتــە دەیانکــەن بــە بەشــێک لــە ڕێبازێکــی ئیســامیی کــۆن، و بیروبــاوەڕی 

»إرجــاء«، کــە پێــی وا بــووە نەبوونــی »عەمــەل« زیانــی بــۆ بنچینــەی »ئیــان« نیــە(، لەبــەر ئــەوەی ســەلەفیی 

مەنهەجــی وەکــوو تەکفیــری و جیهــادی ئــازا و خێــرا نیــە بــۆ تەکفیــری خەڵــک و دام ودەزگا.

پۆلێنی »سەلەفی« لە گوتاری سەلەفی خۆیدا

ــە  ــاس ل ــە ب ــادە نی ــڵ دەکات، و ئام ــە لێ ــی چەمکەک ــەلەفیەکە خۆیش ــارە س ــە گوت ــراوە ک ــتێکی چاوەڕوان ک ش

ســەلەفیەت بــکات وەکــوو تەوژمێــک یــان »فیرقە«یــەک، بەڵکــوو خــۆی بــە منوونــە و شــوێنکەوتەی ئەمانەتــداری 

»ســەلەف« و بــە درێــژەی کۆمەڵــگای پێغەمبــەر و هاوەاڵنــی دەزانێــت. وەکــوو چۆن ئەدەبیاتی ئیســامیی ســوننی 

بەگشــتی کاتێــک دێتــە ســەر باســی »فیرقە«کانــی ئیســام؛ باســی »ئەهلــی ســوننەت« نــاکات وەکــوو فیرقەیــەک 

)کــە ئەمــە شــوێنەوار و کاریگەریــی لــە »فیرقەناســی«ی کۆلێــج و بەشــەکانی خوێندنــی ئیســامی لــە هەرێمــی 

کوردستانیشــدا هەیــە، کــە دەبینیــن وانەبێــژی وانــەی مێــژووی ئایینــەکان و ئایینناســیی بــەراوردکاری کاتێــک لــە 

وانــە و تێکســت-بوکەکەی )یــان »مەلزەمە«کــەی، یاخــود هێڵــکاری و »پاوەر-پۆینت«ـــەکەی(، دێتــە ســەر باســی 

»فیرقــە« ئیســامیەکان؛ وا دەردەکەوێــت بیــری دەچێــت ئەهلــی ســوننە وەکــوو »فیرقە«یــەک بــاس بــکات، بــەاڵم 

ــی- ــەزۆری ســەرچاوەی عەرەب ــە ب ــە، بەڵکــوو ســەرچاوەکانی بەردەســتی، ک ــە بیرچــوون نی ــە ڕاســتیدا بابەتەک ل

ــی  ــە« و دابەش بوونەکان ــە »فیرق ــوننیەکان ب ــازە نا-س ــا ڕێب ــە تەنه ــەن ک ــی دەک ــێوەیە ڕێنای ــەو ش ــامین، ب ئیس

ئیســام بزانێــت، و ئیــر ڕێبــازە ســوننیەکە شــاڕێگەی ئیســامە!(. 

بۆیــە هەمیشــە ڕابــەر و قســەکەری ســەلەفی بــە چەنــد جۆرێــک پێناســەی تێرمــی »ســەلەفیەت« و »ســەلەفی« 

ــۆ  ــەن ب ــاژە دەک ــان ئام ــەن، ی ــەڵ دەک ــەلەف« تێک ــەلەفیەت« و »س ــار »س ــر زۆر ج ــەن، ئی ــژاوی دەک تەم وم

»ســەلەفیەت« نــەک وەکــوو تەوژمێــک بەڵکــوو وەکــوو ئــەو بنەمایــەی کــە خۆیــان پێیــان وایــە لەســەری دەڕۆن، 

ــان  ــی تەوژمەکــەی خۆی ــاوەڕ و »مەنهــەج« و بنەماگەل ــۆ بیروب ــا ب ــی ڕوون ن ــە پێناســەیەکی مەنهەجی ــەوەش ب ئ

بەپێــی مێژووەکــەی و ســەرچاوە و »مەرجیعیەت«ـــەکانی، بەڵکــوو بــە ئاماژەیەکــی گشــتی و تەم ومژاویــی وەکــوو 

»مەنهەجــی ســەلەف« و »بانگــەوازی ســەلەفی«، یــان لــەوەش گشــتیر کــە ئــەم »مەنهەج«ـــە بــە »ڕێ وشــوێنی 

پێغەمبــەر و هاوەاڵنــی« کــورت دەکەنــەوە، بەپێــی دەقــە حەدیثیەکــە )حەدیثــی ›حەفتــا و ســێ فیرقــەی 

ــدا  ــە کوردی ــدا )ل ــە پێناســەی »فیرقــەی ناجیە«ـ ــە پێغەمبــەری ئیســام ل ئوممەتــی ئیســامی‹( کــە دەڵێــت گوای

کراوەتــە »کۆمەڵــی ڕزگاربــوو«( وتوویەتــی »مــن كان عــى مثــل مــا أنــا عليــه وأصحــايب«، واتــە: »ئــەوەی لەســەر 

ڕێ وشــوێنی مــن و هاوەاڵنــم بێــت«، بۆیــە زۆر جــار قســەکەری ســەلەفی پێــی خۆشــە ئامــاژە بــۆ ئــەوە بــکات 

کــە »فیرقــەی ناجیــە« )واتــە تاکــە »فیرقــە« و ڕێبــازی بەهەشــتی و نا-دۆزەخــی لــە ئوممەتــی ئیســامی( هەمــان 

ســەلەفیەکانن! 
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ڕابــەری ســەلەفی کاتێــک بــۆ جەمــاوەری خەڵکی ســادە دەدوێــت زیاتر چەمکــەکان و پێناســەکان ســادە دەکاتەوە، 

و دەگاتــە ئــەوەیـ  بــۆ منوونــەـ  مــەال )عەبدوللەطیــف ئەحمــەد( لــە ڕابــردوودا )بــۆ منوونــە؛ لێدوانێــک لــە کەناڵی 

»ئامــۆژگاری«، لــە وەاڵمــی پرســیارێکدا کــە وترابــوو »ئایــا ســعودیە پاســەوانی لــە ســەلەفیەکان دەکات؟«( هەمــوو 

ــی  ــە پەیوەســتی و پەیوەندی ــی ل پەیوەندییەکــی بانگــەوازی ســەلەفی لەگــەڵ ســوعوودییە ڕەت کــردەوە، و نکول

ڕاســتەوخۆی ســەلەفیەت و تەوژمــە ســەلەفیەکەی خــۆی کــرد بــە ســوعوودییەوە، و هــەر بەســتنەوەیەکی 

ســەلەفیەت و ســوعوودییەی بــە یەكــەوە بــە هەڵەیــەک دەزانــی. بــەم شــێوەیە نکولیــی لــە ڕاســتییەکی زۆر ڕوون 

دەکــرد. قســەکەری ســەلەفی لــەم حاڵەتــەدا چەمکــەکان تێکــەڵ دەکات و زاراوەکان کاڵ دەکاتــەوە تــا بتوانێــت 

خــۆی بەدەســت ئەنجامێکــەوە نــەدات کــە الی ئــەو خــوازراو نیــە، ئەویــش پێناســە فیرقەییەکــەی ســەلەفیەتە 

کــە ڕوونــی دەکاتــەوە ئــەم تــەوژم و ڕێبــازە مێــژووی هەیــە و ڕابەرایەتــی و »مەرجیعیــەت«ی خۆیــی هەیــە و 

هاوپەیانــی و هاودەســتیی لەگــەڵ بنەماڵەگەلــی سیاســی و دەســەاڵتدار هەیــە.

ــە  ــە ســوعوودییە ســەری هەڵ نەداوە، بەڵکــوو ـ وەکــوو باســان کــرد ـ ل ئــەوە دەزانیــن کــە ســەلەفیەت هــەر ل

ــەو  ــەاڵم ئ ــش ســەری هەڵ داوە. ب ــی تری ــەالی پێشــەواگەلێکی واڵتان ــش و ل ــی ئیســامیی تری ــد کۆمەڵگایەک چەن

ســەلەفیەتەی کــە لــە ســوعوودییە دەرکــەوت و ســەرکەوت بووەتە ســەلەفیەتە منوونەییەکــە، ئەویــش بزووتنەوەی 

)وەههابیــەت( و بانگــەوازی )موحەممــەدی کــوڕی عەبدولوەههــاب( و نەوەکــەی و شــوێنکەوتووانیانە، ئــەوەش 

کاتێــک )ســەدەی ١٨( بــە هاوپەیانــی لەگــەڵ بنەماڵــەی ســوعوودی و بەتایبەتــی ئەمیــر )موحەممــەدی کــوڕی 

ــەرەتای  ــە س ــا ل ــد، هەت ــاض دامەزران ــان ڕی ــە و پاش ــە دیرعیی ــوعوودی-وەههابییان ل ــی س ــوعوود( ئیاڕەتێک س

ســەدەی بیســتدا شانشــینیی ســوعوودی دامــەزرا، و بەمــە هاوپەیانیــى )ئالــی ســوعوود( و )ئالــی شــەیخ( زیاتــر 

پتــەو بــوو، و جارێکــی تــر لــە ســەردەمی )شــا فەیصەل(ـــدا زیاتــر پتەوتــر کــراوە، ئیــر شــای ســوعوودی لوتکــەی 

دەســەاڵتی سیاســیە، و موفتیــی شانشــینیەکە ـ کــە لــە بنەماڵــەی )ئالــی شەیخ(ـــە ـ لوتکــەی دەســەاڵتی ئایینیــە. 

کاتێکیــش لــە کوردســتان »ســەلەفی« و »ســەلەفیەت« دەوترێــن؛ ئەمــە ئاماژەیــە بــۆ درێژبوونــەوەی ڕێبازێکــی 

ســەلەفی کــە بزووتنــەوە و بانگــەوازە وەههابیەکەیــە، و ئەمەش بەشــێکی ســەرەکیە لــە مێژووی نوێی ســوعوودییە 

و لــەوێ گەشــە و نەش ومنــای کــردووە، و بەتایبەتــی بــەو تەوژمــەی ســەلەفیەتی وەههابــی دەوترێــت کــە ســەر 

بــە چەنــد کەســێتییەکن لــەو ڕابــەرە ســەلەفیانەی ســوعوودیە کــە نــارساون بــە الیەنداریــی زیاتــر لــە دەســەاڵتی 

ــە  ــە تەوژمەکــە ب ــی(، هــەر بۆی ــع ی مەدخەل ــی )مــەال ڕەبی ــەی شــای ســوعوودییە، بەتایبەت ســوعوودی و بنەماڵ

»مەدخەلــی« ئامــاژەی بــۆ دەکرێــت.

جــا ئەگــەر بــەراوردی زیاتــر لەنێــوان تەوژمەکانــی ســەلەفیەتی وەههابــی لەگــەڵ ئەوانــەی کوردســتان بکەیــن؛ 

دەبینیــن:

ـ ئــەو ســەلەفیەتەی ســەرەتا لــە کوردســتان هەبــوو، بەتایبەتــی ئــەو ئەڵقــە ئایینیــەی بــەدەوری مــەال )حەمــدی 



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department17

2021

سەلەفی(ـــدا لــە بادینــان دروســت ببــوو، و لــە ســلێانییش مــەال )عومــەر چنگیانــی( و قوتابیەکانــی )کــە ئەمانــە 

ــەوەی تەوژمــی »ســەلەفیەتی زانســتی«  ــە و درێژبوون ــوون(؛ منوون ــی ب ــە ئاڕاســتەکەی ئەلبان ــان ســەر ب هەمووی

بــوو.

ـ هەمــو ئیســامی سیاســی لــە کوردســتان، و بەتایبەتــی ئەوانــەی کــە پێشــر جیهــادی بــوون؛ کــەم تــا زۆر لەژێــر 

کاریگەریــی تەوژمــە ســەلەفیە صەحوەییەکــە و ئیخوانــی ســوعوودیەدایە )هــەر بۆیــە »صەحوە« یاخــود »ڕابوون« 

زاراوەی خۆشەویســتی ئیســامیەکانی کوردســتانە بــۆ وەســفی تەوژمەکــەی خۆیــان(. لــەو بازنەیــەدا یەکگرتــووی 

ئیســامی پەیوەندیــە فیکــری و سیاســیەکانی زیاتــر لەگــەڵ )ئیخــوان(ی میــری ]و عێراقــی و سووریایی[ـــدا پتــەو 

بــووە کــە قوتابخانــەی دایکــە بــۆ هــەر ڕووکارێکــی سیاســیی ئیخــوان لــە هــەر واڵتێــک.

ـ ئەوانەیــان کــە دواتــر لەســەر کاری جیهــادی بــەردەوام بــوون، وەکــو )مــەال کرێــکار( و ئەوانــەی بوونــە مــاددەی 

گرووپــی وەکــو )جوندول ئیســام( و )ئەنصارول ئیســام(؛ ئەمانــە درێژبوونــەوەی ســەلەفیەتە جیهادیەکــەن. 

ــوون،  ــەردەوام ب ــاز ب ــر و ڕێب ــە لەســەر هەمــان بی ــەو قوتابخانەی ــری ئ ــەری ئیســامیی ت دواتریــش هەندێــک ڕاب

وەکــوو )مــەال عەبدوصصەمــەد( و )مــەال ئیســاعیل سووســەیی(، و هەندێکــی تــری وەکــوو )مــەال عەبدولحەمید(

ی نــارساو بــە »کــوڕی پــاک«. هەندێــک لــە ســەرکردەکانی »کۆمەڵــی ئیســامی« )»کۆمەڵــی دادگــەری«ی ئێســتە(

ـــیش بــە فیکــر لــە هەمــان قوتابخانــەی ســەلەفی-جیهادیەوە نزیکــن.

ــردوودا ـ و هەندێکــی  ــە ڕاب ــە کوردســتان مــەال )عەبدوللەطیــف ئەحمــەد( ـ ل ــەو تەوژمــە ســەلەفیەی کــە ل ـ ئ

ــەال  ــتیی م ــەن. پەیوەس ــەلەفیە مەدخەلیەک ــە س ــەوەی تەوژم ــتەوخۆ درێژبوون ــردووە؛ ڕاس ــان ک ــر ڕابەرایەتیی ت

)عەبدوللەطیــف( لــە ڕابــردوودا بــە تەوژمــە ســەلەفیە مەدخەلیەکــەی ســوعوودییەوە بــە ڕادەیەکــە کە ڕاســتەوخۆ 

قوتابیــی مــەال )ڕەبیــع ی مەدخەلــی(ی ناوبــراو بــووە، و بــە پەســەندکردن »تەزکیــە«ی ئــەو لــە عێراق و کوردســتان 

ــەم  ــی ئ ــری ئایینی ــە بی ــراو ل ــی مامۆســتای ناوب ــری ئایینی وەکــوو ڕابەڕێکــی ســەلەفیەکان ناســێرناوە، و هەمــو بی

تەوژمــەوە هاتــووە. 

ــە  ــەر بۆی ــە، و ه ــەم تەوژم ــەوەی ئ ــۆ باڵوکردن ــاکات ب ــم کار ن ــو ڕژێ ــوعوودییە وەک ــە س ــن ک ــەوەش دەزانی ئ

ــە  ــە ل ــەم تەوژم ــی ئ ــەاڵم ڕابەران ــاکات، ب ــتان ن ــە کوردس ــە ل ــەم تەوژم ــتگیریی ئ ــمی پش ــتەوخۆ و بەڕەس ڕاس

ســوعوودییە هەمــوو پشــتگیرییەکیان لــە الیــەن ئــەو دەســەاڵتەوە هەیــە و دەســتیان کراوەیــە بــۆ بەهێزکردنــی 

هــەر کــەس و گرووپێــک لــە هــەر شــوێنێک کــە شــوێن ئاڕاســتەکەی ئــەوان بکەوێــت. لــە بەرامبەریشــدا ئــەو 

تەوژمــە لــە ســوعوودیە دڵســۆزە لــە الیەنگریــدا بــۆ ڕژێمەکــە، و شــوێنکەوتووانی وا فێــر دەکات کــە بەرهەڵســتیی 

ئــەو دەســەاڵتە یاخی بوونــە لــە فەرمانــی »ويل األمــر« و هــەوڵ بــۆ چاک کردنیشــی بەپێــی ڕێناییــە ئایینیــەکان 

دەبێــت هــەر لــە ڕێگــەی ئامۆژگاریــی تایبەتیــەوە بێــت نــەک حیزبایەتــی یــان خۆپێشــاندان و »ئاژاوەگێــڕی«، تــا 

بــگات بەبەرهەڵســتیی چەکــداری. ئەمــەش هەمــان ئــەو ڕۆڵەیــە لــە کوردســتان و هــەر هەرێــم و واڵتێکــی تــر 
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ڕابــەری ســەلەفیی مەنهەجــی دەیبینێــت. ئاشکرایشــە کــە کۆمەڵــگای نــوێ پێویســتیی بــە خۆپێشــاندەری ئایینــی 

ــە دەمارگیریــی ئایینیــدا  ــە الیەنــی ئایینیــەوە الی ئــەوان پەســەند نیــە و ل نیــە کــە لەســەر ئــەوەی دەســەاڵت ل

ئاوڕشــێنی دڵــی ئــەوان نــاکات خۆپێشــاندانی ئایینــی بکــەن و دەنگــی ناڕەزایــی توندڕەوانــە بەرزبکەنــەوە. بۆیــە 

ــە، کــە ئیســامیەکان )ئیســامی سیاســی( و  ئــەم ڕۆڵــەی ســەلەفیەتی مەنهەجــی دەیبینێــت الیەنــی باشــی هەی

تەکفیــری و جیهادیــەکان لەســەر ئــەم الیەنــە باشــە لــە کێشمەکێشــدان لەگەڵــی.

بــەاڵم لــەو لێدوانەیــدا ناوبــراو ئەوەنــدە پێناســە و زاراوەکان کاڵ و کوێــر دەکاتــەوە کــە ســەلەفیەت تەنهــا بــە 

»گەڕانــەوە بــۆ دەقەکانــی قورئــان و حەدیــث« پێناســە دەکات، لــە کاتێکــدا ئەمــە دروشــمی هەمــوو ڕێبازێکــی 

ــوەی تێگەیشــتنی  ــێ چوارچێ ــەو دروشــمە و بەب ــی ئ ــە جێبەجێ کردن ــا ب ئیســامیی ســوننیە، و ســەلەفیەت تەنه

ڕێبازێکــی دیاری کــراو و ڕابەرایەتییــەک نەبووەتــە ئــەو تەوژمــەی کــە هەیــە. ئیــر خۆیشــی لــەوە بێ ئــاگا 

ــی )نەجــد( ی ســوعوودییەوە  ــە هەرێم ــە ل ــە ک ــەلەفیەتی وەههابی ــەلەفیەت« س ــە »س ــە مەبەســت ل دەکات ک

ــەم  ــووە(، و ئ ــی ب ــازی حەنبەل ــی ڕێب ــد مەڵبەندێک ــەوە نەج ــە بنەڕەت ــەر ل ــەوەی ه ــەر ئ ــەری هەڵ داوە )لەب س

ــەوە  ــە یەک ــەرەنجامیان ب ــووە و س ــۆی گرت ــوعوودی خ ــەی س ــەڵ بنەماڵ ــی لەگ ــە هاوپەیان ــش ب وەههابیەتەی

ــەی  ــەو ســەلەفیەتە وەههابی ــوو ل ــی ب ــە تەوژمێکــی تایبەت ــەو ســەر ب گــرێ داوە، و ئەوەشــی دەشــاردەوە کــە ئ

ــێ  ــدا خەریکــی ملمان ــدە ســەلەفیە داخراوەکان ــە ناوەن ــا ل ــی گشــتیدا، ئەگەرن ــە ڕاگەیاندن ســوعوودییە، ئەمــە ل

ــان بــوو بەپێــی »مەنهــەج«ی »دەعــوەی  و »تەجریــح« و »تەبدیــع«ی ڕکەبــەرە ســەلەفیەکانی تــر و پێوانە کردنی

ســەلەفی«.

ئیــر هەمــوو تەوژمێــک وایــە: لــە هەوڵی باڵوبوونــەوە و پەرەگرتنــدا نکوولی لە ڕەگ وڕیشــە ناوچەیــی و کولتووریە 

ــداری  ــە و نوێنــەری ئەمانەت ــەو شــێوەیە خــۆی وەکــوو ئاوێن تایبەتیەکانــی دەکات. هــەر تەوژمێکــی ئیســامی ب

ئایینەکــە دەخاتــەڕوو، و ئینتیــا و دابەش بوونــە مەزهەبــی و »فیرقەیی«ـــەکەی دەشــارێتەوە، و تێگەیشــتنی خــۆی 

لــە ئیســام و دەقەکانــی بــە ناونیشــانی »پەیامــی خــوا« و »ڕێناییەکانــی پێغەمبــەر« ڕادەگەیەنێــت.

پۆلێنی سەلەفی لە گوتارە سیاسیەکاندا
گوتاری سیاسیی ئێرانی

ئێمــە دەزانیــن کــە لەنــاو موســوڵانانی ســوننی لــە ئێــران ڕێبــازی ســەلەفی لــە برەودایــە، و چەنــد تەوژمێکــی 

ــاری سیاســیی  ــی ڕەســمی و گوت ــە ڕاگەیاندن ــەاڵم ل ــن، ب ــدا چاالک ــای گریانەیی ــە دنی ــگا و ل ــە کۆمەڵ ســەلەفی ل

ــە  ــاز و تەوژمگەل ــەو ڕێب ــۆ ئ ــدا ب ــان و ئاماژەکردن ــە ناون ــک ل ــران، گرفتێ ــامیی ئێ ــاری ئیس ــە کۆم ــدا ل دەوڵەتی

ــە  ــت؛ ن ــەلەفی« ناودەبرێ ــەلەفیەت« و »س ــە »س ــدا ب ــی ئێرانی ــە ڕاگەیاندن ــەوەی ل ــە ئ ــە، چونک ــەلەفیە هەی س
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ڕێبــازە ســەلەفیە وەههابیــە گشــتیەکەیە بــەوردی، و نــە تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەکــە )جامی-مەدخەلیەکە(یــە 

بەدیاری کــراوی، بەڵکــوو زۆربــەی کات مەبەســت و ئامانجــی کۆتایــی تەوژمــە ســەلەفیە جیهادیەکەیــە، کاتێــک 

لــە ڕاگەیاندنــی ئێرانیــدا بــە »ســلفی ها« و »جریان هــای ســلفی« ئاماژەیــان بــۆ دەکرێــت. ڕەنگــە بەکارهێنــان و 

واتاســازیی وشــەکە بــە جۆرێکیــش بکشــێت کــە هەمــوو کــەس و الیەنێکــی چاالکــی ناڕازیــی ســوننیی ئایینــدار 

بگرێتــەوە، و بــەم شــێوەیە لــە گومان لێ کــردن و »تۆمەت«ـــێکی ئامــادەوە نزیکــرە، و تۆمەتبارکردنــە بــە ئینتیــا 

و پەیوەندییــەک کــە لــە کۆمەڵــگای ئایینیــی ئێرانیــدا ـ بــە هــەردوو بــەرە شــیعیە پارێزکارەکــەی و بــەرە ســوننیە 

ــە  ــەوەی ب ــە ڕووبەڕووبوون ــت ک ــۆی دەڕوانرێ ــک ب ــوو الدانێ ــەندە و وەک ــۆفیگەرەکەیەوە ـ ناپەس ــە س تەقلیدی

ــە ئێــران وەکــوو تەوژمێــک لەســەر ئــەرزی واقیــع  ــە باشــرین باریشــدا »ســەلەفیەت« ل پێویســت دەزانرێــت. ل

تەوژمــە ئیســامیە ســوننیە توندڕەوەکــە دەگرێتــەوە، و »ســەلەفی« دەىیتــە ئامــاژە بــۆ ئیســامیە توندڕەوەکانــی 

ناوچــە سوننی نشــینەکان.

هــەر بۆیــە ناونــان و ئاماژەکــردن بــە »ســەلەفیەتی جیهــادی« یــان ڕاســتەوخۆ »جیهــادی« ڕوونــر و گونجاوتــرە بــۆ 

باس کــردن لــەم گرووپانــە و هێــا و کەســێتی و دەم وچاوەکانیــان، کــە ڕاســتە وەکوو ڕێبــازی ئایینــی و »عەقائیدی« 

ســەلەفین، بــەاڵم دەبێــت دابەش بوونــی زیاتریــان و تەوژمەکەیــان ڕوون بکرێتــەوە هەتــا باس وخواســیان لەگــەڵ 

تەوژمەکانــی تــر تێکــەڵ نەکرێــت. چاالک بوونــی ئــەم گرووپــە ئیســامیە توندڕەوانــە، یــان زیادبوونــی چاالکییــان، 

دوای دەرکەوتنــی )ئەل-قاعیــدە( لــە عێــراق و پەل هاویشــن و درێژبوونەوەکانــی بــە ئێرانــدا، و دوای دەرکەوتنــی 

ــە  ــە ل ــەم »سەلەفیەت«ـ ــەوەی ئ ــۆ ئ ــرە ب ــی ئیســامی(؛ بەڵگــە و نیشــانەیەکی ت ــی )دەوڵەت ــان گرووپ داعــش ی

تەوژمــە ســەلەفیە جیهادیەکەیــە.

بــەاڵم ڕاگەیاندنــی ئێرانــی ســوورە لەســەر ناونانیــان بــە »ســەلەفی« و »تەوژمــە ســەلەفیەکان«، چونکــە الیەنــە 

ــەوە  ــە ڕووی سیاسییش ــە( و ل ــە وەههابی ــەوە )چونک ــە ڕووی مەزهەبی ــەندەکەیە ل ــە ناپەس ــەلەفیەکەی الیەن س

)لەبــەر باکگراونــدە ســوعوودیەکەی(، نــەک الیەنــە جیهادیەکــەی، چونکــە »جیهــاد« و »جیهادی بــوون« لــە خۆیــدا 

ــە  ــش ـ ک ــی ئێرانیی ــی، و ڕاگەیاندن ــی ئێران ــی ڕژێم ــەندکراو و حەزپێ کراوەکان ــە پەس ــە »فەزیلەت«ـ ــە ل یەکێک

ڕاگەیاندنێکــی مەزهەبیــی ئاڕاســتەکراوەـ  نایەوێــت دان بــەم »فەزیلەت«ـــەدا بنێــت بــۆ ئــەو ســەلەفی-جیهادیانە! 

یــان نایەوێــت نــاوی »جیهــادی« بــە لکاندنــی بەوانــەوە ناشــیرین بــکات لــە کاتێکــدا ســەرباز و هێزەکانــی خــۆی 

بــە »موجاهیــد« دەزانێــت )ڕەنگــە هــەر بــەو هۆکارەیــش بێــت کــە ڕاگەیاندنــی ئێرانیــی فەرمــی ســوورە لەســەر 

ــران  ــە ئێ ــە ک ــش ئەمەی ــی تری ــن«!(. الیەنێک ــۆ »مونافیقی ــق« ب ــی خەل ــراوی »موجاهیدین ــاوی ڕێکخ ــی ن گۆڕین

مەبەســتیەتی پەیوەنــدی و پەیوەســتیی کەمینــە ســوننیەکان، یــان چاالکەکانیــان، بــە ســەلەفیەت و وەههابیــەت 

ــە  ــزم و ب ــە تێرۆری ــۆ تۆمەتبارکردنــی ب ــەوە، گــەورە بــکات، چونکــە ئەمــە ئاســانکاری دەکات ب و )و دیۆبەندی(ـ

دەســتی ســوعوودییە کــە دەیانجووڵێنێــت، و بــە هەبوونــی الیەنــی هەواڵگیریــی نێودەوڵەتــی لــە پشــتیانەوە کــە 

گوایــە کردوویەتــی بــە پیشــە گرووپــە فێندەمێنتالیســتەکان و کەمینــە جیاخــوازەکان بــۆ نەخشــە و ئامانجەکانــی 
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خــۆی بخاتــە گــەڕ و جووڵــە، و بــەوەی کــە پاڵنــەرە مەزهەبیەکــە دەیانجووڵێنێــت نــەک داواکاریــی نەتەوەیــی و 

خەبــات بــۆ مافــی کەمینەیــی.

لــە ناوەندەکانــی توێژینــەوەدا لــە ئێــران، کاتێــک پێناســەی ســەلەفیەت و دابەش بوونەکانــی دەکرێــت؛ تــا ڕادەیەک 

ــۆ  ــت ب ــی دابەش  دەکرێ ــەلەفیەت بەڕوون ــەوە )و س ــت دەکرێت ــمیەکە ڕاس ــە ڕەس ــەی ڕاگەیاندن ــەو تێکەڵ کردن ئ

تەوژمــە جیاوازەکانــی، و ســەلەفیەتی تەکفیری-جیهــادی بەڕوونــی جیادەکرێتــەوە(، بــەاڵم زۆر جــار قورســاییش 

دەخرێتــە ســەر پەیوەنــدی و هەڵوێســتی ســەلەفیەت لــە بەرامبــەر شــیعەگەرێتی »تەشەییوع«ـــدا، و بەپێــی ئەمە 

تەوژمەکانــی ســەلەفیەت پۆلێــن دەکرێــن. بۆیــە دوو جــۆری ســەرەکی لــە ســەلەفیەت جیادەکرێنــەوە:

ـ ســەلەفیەتی دژە شــیعە، کــە دوو ڕەوتــی لــێ دەبێتــەوە: ســەلەفیەتی وەههابــی )بزووتنــەوە ئایینیەکــەی 

ــدی  ــەلەفیەتی دیۆبەن ــوو(، و س ــی ب ــدا حەنبەل ــازی فیقهی ــە ڕێب ــە ل ــاب، ک ــوڕی عەبدولوەهه ــەدی ک موحەمم

)ســەلەفیەتە هیندیەکــە، الی شــوێنکەوتووانی وەلییوڵــاڵ دیهلــەوی، کــە لــەالی زانایانــی ئایینیــی حیجــاز 

خوێندبــووی، کــە ئــەم قوتابخانــە دیۆبەندیــە لــە ڕێبــازی فیقهیــدا حەنەفیــە(. ئــەم دوو ڕەوتــە بــەوە جیادەبنــەوە 

کــە |١| ســەلەفیەتی وەههابــی شــیعە »تەکفیــر« دەکــەن )ئــەم ســەلەفیەتە وەههابیــەش دابــەش دەکرێــت بــۆ: 

ســەلەفیەتی ســوڵتانی یــان دەربــاری، واتــە ڕەســمی، و ســەلەفیەتی میانــەڕەو یاخــود بانگخــوازی ـ کــە مەبەســت 

ــەملان  ــو س ــەواز، وەک ــار و بانگ ــەوەی گوت ــە نوێ کردن ــەخ دەدەن ب ــە بای ــە ک ــی »صەحوە«ی ــی تەوژم بانگخوازان

ــە  ــەکان، ک ــەش: جیهادی ــە دوو ب ــان دەکرێت ــە ئەمەی ــت ک ــود تێرۆریس ــدڕەو یاخ ــەلەفیەتی تون ــۆدە، و س ئەلع

ــە  ــەوە و ل ــر جیابوونەت ــە می ــلیمین ل ــوان موس ــە ئیخ ــەی ل ــە، لەوان ــی کاری توندوتیژی ــت گرووپەکان مەبەس

ڕێکخــراوە تێرۆریســتەکانی تــر ، تەکفیریــەکان، کــە مەبەســت گرووپــە ســەلەفیە توندڕەوەکانــی کوردســتانی ئێرانــە 

ــە  ــیعە ب ــە ش ــەوە دەســت هەڵ دەگرێت ک ــدی ب ــەی دیۆبەن ــەاڵم |٢| قوتابخان ــەن(، ب ــر« دەک ــیعە »تەکفی ــە ش ک

ــەلەفیەتێکی  ــۆ: |١| س ــت ب ــەش دەکرێ ــە داب ــەلەفیەتە دیۆبەندی ــەم س ــر ئ ــا ئی ــات )ئینج ــەر« ناودەب »خورافەگ

تونــدڕەو کــە پەیوەســتیی ڕاســتەوخۆی بــە میراتــی شــاهـ وەلییوڵــاڵ دیهلــەوی و عەبدولعەزیــز دیهلەویــی کــوڕی و 

قوتابخانــە دیۆبەندیەکانــەوە هەیــە، و ئیــر گرووپەکانــی توندوتیــژی و تەکفیــر دەرهــەق بــە شــیعە لــە پاکســتان و 

خۆرهەاڵتــی ئێــران، وەکــوو تالیبــان و ســوپای عــەدل »جيــش العــدل« و ســوپای صەحابــە »جيــش الصحابــة«، لــەم 

ســەلەفیەتە تونــدڕەوەن(، و |٢| ســەلەفیەتێکی میانــەڕەوی بانگــەوازی، کــە مەبەســت گرووپــی تەبلیــغ »جاعــة 

ــادی و  ــەلەفیەتێکی جیه ــدووە. و س ــەوی( دایمەزران ــاس کاندهل ــە )موحەممەدئیلی ــتان ک ــە هیندس ــە ل التبليغ«ـ

تەکفیــری بــەاڵم بانگەشــەکار بــۆ یەکێتیــی ئیســامی و نزیک کردنــەوەی ڕێبــازە ئیســامیەکان، کــە ئەویــش تەوژمی 

)ئەبولئەعــا مەودوودی(ـــە کــە تیۆریســازیی کــردووە بــۆ زیندووکردنــەوەی باس وخواســەکانی یەکتاپەرســتیـ  بــەو 

ــەری«  ــۆ یەکتاپەرســتیی »خولقێن ــی یەکتاپەرســتی ب ــۆرم و چاکســازیە ـ )و دابەش کردن ــە ڕێگــەی ڕیف ــەی تاک پێی

»الخالقيــة« و »پەروەردگارێتیــی بەدیهێنــەری« »الربوبيــة التکوينيــة« و »خاوەنێتــی« »املالکيــة« و »حاکمیــەت« 

ــۆ  ــة« و »یەکتاپەرســتیی پەرســتش«)٦((، و ب ــة الترشيعي ــادانەری« »الربوبي ــی یاس ــة« و »پەروەردگارێتی »الحاکمي
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ــم«( و  ــى الحاك ــروج ع ــەاڵتداردا« )»الخ ــەر دەس ــن بەس ــەکان و »ڕاپەڕی ــری«ی حوکوومەت ــاد« و »تەکفی »جیه

»جاهیلیــەت«ی کۆمەڵــگاکان، و لــە هەمــان کاتیشــدا بانگەشــەی کــردووە بــۆ یەکێتیــی ئیســامی و حســاب کردن 

بــۆ ڕێبــازی جەعفــەری وەکــوو یەکێــک لــە ڕێبــازە فیقهیــە ڕەســمیەکانی ئیســام(.

ـ و ســەلەفیەتی »تەقریبــی«، واتــە بانگەشــەکار بــۆ نزیک کردنــەوەی نێوانــی ئەهلی ســوننە و شــیعە، کە مەبەســت 

ــدووی  ــوواڵو و زین ــەلەفیی ج ــی س ــی فیکری ــە میرات ــە ل ــر، ک ــە می ــە ل ــوان موسلیمین(ـ ــەلەفیەتەکەی )ئیخ س

موحەممەدڕەشــید ڕیضــا ئاودەخواتــەوە، )ئینجــا ئەمــە دابــەش دەکرێــت بــۆ: |١| ســەلەفیەتێکی میانــەڕەو، کــە 

ڕەوتــی نوێــی ئیخوانــە بــە ڕابەریــی ڕابــەرەکان لــە دوای ئەلبەننــاوە، بەتایبەتــی حەســەن هوضەیبــی و عومــەر 

تیلمیســانی و موحەممــەد حامیــد ئەبوننــەرص و موحەممــەد مەهــدی عاکیــف. و |٢| و ســەلەفیەتێکی تونــدڕەو 

کــە لــە میراتــی فیکریــی ســەیید قوطــب و ئــەو گرووپــە توندڕەوانــەدا بەرجەســتە دەبێــت کــە لــە فیکــری ئــەوەوە 

ســەریان دەرهێناوە، وەکــوو گرووپــی »تەکفیــر و هیجــرە« و گرووپــی »ئەلجیهــاد«()٧(.

بــەم شــێوەیە توێژینــەوە لــە ســەلەفیەت و »ســلفی گری« لــە ئێرانــدا زۆر بایەخــی پــێ دراوە، و ناوەنــدی 

توێژینــەوە و باڵوکــراوەی تایبــەت بــەم بــوارە هــەن. بــەاڵم ئێمــە مەبەســتان گوتــارە سیاســیەکە و زمانــە میدیاییــە 

ــە  ــوود ل ــر س ــات و زیات ــادی« ناوبب ــە »جیه ــەلەفی-جیهادیەکان ب ــە س ــە گرووپ ــادە نی ــە ئام ــوو، ک ــە ب فەرمیەک

ــان ســلفی«(  ــۆ مەبەســتەکانی خــۆی. ئیــر تێرمــی »تەوژمــی ســەلەفی« )»جری پۆلێنــی »ســەلەفی« دەبینێــت، ب

ــدارە  ــە چەک ــی و گرووپ ــی خۆیش ــدارە جۆراوجۆرەکان ــوپا و چەک ــۆ س ــت، و ب ــە بەکاردەهێنێ ــەو گرووپان ــۆ ئ ب

»پرۆکسی«ـــەکانی لــە ناوچەکــەدا بــە جیهــادکاران »جهادگــران« و تەوژمــی جیهــادی »جریــان جهــادی« )و »جریان 

ــیا«.  ــدا و س ــی »ص ــی ئاژانس ــی )بەتایبەت ــی ئێران ــاڵ ڕاگەیاندن ــەر ئەم س ــر دەکات. ه ــور«( ناودێ ــادی کش جه

ــەرکردەی  ــی( س ــەد زەهرای ــەردار« )موحەمم ــی »س ــەر زمان ــەواڵ: ۳۰۲۴۳۰۰. ڕۆژی ٢٠٢١/٢/١٩( لەس ــۆدی ه ک

ئێســتەی ڕێکخــراوی نیمچە-ســەربازیی )بەسیج(ـــەوە ـ کــە ســەر بــە ســوپای پاســەوانان )پاســداران(ی »شۆڕشــی 

ئیسامی«ـــە ـ ڕای گەیانــد کــە ســەرەتای ئەم ســاڵ ١٢ هــەزار »گرووپــی جیهــادی« لــە چوارچێــوەی چاالکیەکانــی 

ــە، و  ــدی هەی ــادی«ی تایبەمتەن ــی »جیه بەســیجدا ســازکراون! و ســەرجەم ڕێکخــراوی بەســیج ٤٢ هــەزار گرووپ

هــەر لــە پارێــزگای قــوم ١٥ هــەزار »بەســیجی« لــە قاڵبــی ٥٣٢ گرووپــی »جیهادی«ـــدا چاالکــن! ئــەو لێدوانــەش 

ــەو شــێوەیە  ــک ب ــوو. ڕژێمێ ــدا ب ــزگای قوم ــادگاران«(ی پارێ ــع جه ــادکاران« )»مجم ــۆڕی جیه ــی »ک ــە دیدارێک ل

ســوود لــە لەوەصفــی »جیهــادی« و »جیهــادکار« ببینێــت؛ چاوەڕوان کــراوە ئــەو شــانازیە بــە ســەلەفی-جیهادیەکان 

نەبەخشــێت!
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گوتاری سیاسیی کوردی

لــە گوتــاری سیاســیی کوردیــدا، لــە گوتــاری سیاســیی پیشــەییەوە هەتاکــوو گوتــاری ڕۆژنامەنووســی و چاالکیوانــی 

ــە ئامــاژە  ــۆ »ســەلەفیەت« کــە دەبێت ــە ب ــان و ئاماژەکردن ــەو زاراوە و ناون ــە، ئ کــە سەوداســەری سیاســییان هەی

ــاژەی  ــەی ئام ــیە ئێرانی ــارە سیاس ــەو گوت ــە ئ ــان وای ــە. چاوەڕوانی ــدڕەوەکان، شــوێنەواری هەی ــۆ ئیســامیە تون ب

ــە  ــت، ک ــراق هەبێ ــتانی عێ ــی کوردس ــە هەرێم ــورددا ل ــک سیاســیی ک ــی هەندێ ــە لێدوان ــرا شــوێنەواری ل ــۆ ک ب

بــە دەســتەواژەی وەکــوو »مەترســیی ســەلەفیەت« ئامــاژە بــۆ کێشــەی ئیســامیە تونــدڕەوەکان بەگشــتی بکــەن. 

ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە »ســەلەفی« وەکــوو زاراوەیەکــی تایبــەت و بــاو لــکاوە بــە تەوژمــە ســەلەفیە ڕەســمیەکە 

)ســوڵتانیەکە( و تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەکــە )مەدخەلی-جامیەکــە(وە، و ئیــر ســەلەفیەتی جیهــادی زۆربــەی 

کات بــە »جیهادیــەکان« و هەندێــک ناونانــی تــری پۆلێنکاریــی وەکــوو »تەکفیریــەکان« یــان دادگاییکاریــی وەکــوو 

»تونــدڕەوەکان« یــان »تێرۆریســتەکان« یاخــود »ئیرهابیــەکان«، ئاماژەیــان بــۆ دەکرێــت.

سیاســییەکی چــاالک لــە دیمەنــی ڕۆشــنبیریی کوردیــدا کــە تێرمــی »ســەلەفی« و »ســەلەفیەت«ی بــە شــێوەیەکی 

بەرچــاو بەگەڕخســتبێت؛ )مــەال بەختیــار(ە، وەکــوو سەرپەرشــتیاری گشــتیی )پاتفۆرمــی دابــڕان( و )فێســتیڤاڵی 

گەالوێــژ(، کــە بەکارهێنانــی ئــەو تێرمــە و هۆشــیاری دان لــە »مەترســیی ســەلەفی« لــە گوتــاری فیکری-سیاســیی 

ناوبــراودا زۆر جــار ســەرنج ڕادەكێشــێت، و لــە هەمــوو بۆنەیەکــی گونجــاودا دووپاتــی دەکاتــەوە )ڕەنگــە 

ــتیی  ــتیاری گش ــار ـ سەرپەرش ــەال بەختی ــە م ــت، ک ــژ بووبێ ــتیڤاڵی گەالوێ ــن فێس ــە؛ ١٩هەمی ــی ئەوان دیارترین

فێســتیڤاڵ ـ لێکۆڵینەوەیەکــی بــە ناونیشــانی »گرنگیــی ڕۆشــنگەری لــە تێكشــكانی ســەلەفیەت« تێــدا پێشــكەش 

كــرد، و تــەوەرەی لێکۆڵینەوەکــە ›ڕۆڵــی ڕۆشــنگەری‹ بــوو لــە ›تێكشــكانی داعــش و سەلەفیەت‹ـــدا(. بەکارهێنانــی 

ــە،  ــانە نی ــێکتۆلۆجیایی و »فیرقەناسی«ـ ــی س ــراوی تێرمێک ــاردا بەدیاری ک ــەال بەختی ــاری م ــە گوت ــە ل ــەم تێرم ئ

ــروڕای  ــە دیمۆکراســی و بی ــۆ تەوژمێکــی ئیســامیی کۆمەاڵیەتی-سیاســیی گشــتگیر کــە دژ ب ــە ب بەڵکــوو ئاماژەی

ئــازاد و خەســڵەتە کولتووریــەکان و دەســکەوتە ڕۆشــنبیری و سیاســیەکانی نەتــەوەی کــوردە، و وەکــوو هێزێکــی 

ــەیەکی  ــە پێناس ــان ب ــکەوتانە دەکات. ی ــڵەت و دەس ــازادی و خەس ــا و ئ ــەم بنەم ــە ل ــی هەڕەش دەرەکی-ناوخۆی

ــە گوتــاری ناوبــراودا هــەر تــەوژم و الیەنێکــی ئیســامیە کــە نەریتگــەرا  تــر؛ »ســەلەفی« و »ســەلەفیەت گەرا« ل

نەبێــت و پاشــاوەی ئیســامە ئۆرتۆدۆکــس و خۆماڵیەکــەی کــوردەواری نەبێــت بەڵکــوو تەوژمێکــی ئیســامیی 

ــۆ  ــەڵ و سیســتەم ب ــان و کۆم ــەوەی ژی ــەت، و گێڕان ــەوەی خیاف ــۆ دامەزراندن ــی ب ــە هەوڵ ــت ک ڕەســەنخواز بێ

ســەردەم و کۆمەڵــگای خیافــەت، و »ژیاندنــەوەی سیســتەمی ســەدەکانی ناوەڕاســت«، بێــت، و ئامانجــی 

ــە ســەردەمە ئیســامیە کۆنەکانــدا هەبــووە، وەکــوو  ســەپاندنی دەقاودەقــی شــەریعەت بێــت بــەو شــێوەیەی ل

بەتایبەتــی لــە کتێبــی »دووڕیانــی دیموکراســی و سەلەفیەت«ـــدا )٢٠١٤(، لــە مشــت ومڕەکاندا لەگــەڵ )موســەننا 

ئەمیــن(، ڕوون کراوەتــەوە)٨(. کــە بــەو شــێوەیە هێزەکانــی ئیســامی سیاســییش دەگرێتــەوە، کــە ئــەوە هەتــا لــە 

ــر ڕوونــی دەکەینــەوە. هەندێــک جاریــش  ــە ڕاســتیەوە، وەکــوو دوات ــە ل ڕوانگەیەکــی فیرقەناسییشــەوە دوور نی
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هەندێــک نیشــانە و ســەرەداو لــە گوتــاری ناوبــراودا دەردەکــەون کــە »ســەلەفیەت« وەکــوو ڕێبــازە ســەلەفیەکە و 

بەتایبەتــی قوتابخانــە وەههابیەکــە دیــاری دەکــەن، ئــەوەش کاتێــک دەســتەواژەی وەکــوو »ســەلەفیەتی عەرەبیــی 

وەهابــی« بەکاردەهێنێــت. هەندێــک جاریــش بەڕوونــی دیــارە کــە بــە ئاماژەکــردن بــۆ »ســەلەفیەت« مەبەســتی 

ــان »ســەلەفیی  ــادی« ی ــوو »ســەلەفیی جیه ــک دەســتەواژەی وەک ــی کاتێ ــزە ســەلەفی-جیهادیەکانە، بەتایبەت هێ

ــت.  تێرۆریســت« بەکاردەهێنێ

ــەلەفی«  ــیی س ــەلەفی« و »مەترس ــتیەکە »س ــتەواژە گش ــک دەس ــی کاتێ ــتی، بەتایبەت ــارە بەگش ــەم گوت ــەاڵم ئ ب

بەکاردەبــات؛ تووشــی کێشــەیەک دەبێــت کاتێــک دەگات بــە وەرگرانــی، ئەویــش ئەوەیــە لەگــەڵ بەکارهێنانــی 

بــاوی »ســەلەفیەت« لــە زمانــی سیاســی و میدیاییــدا تێکــەڵ دەبێــت، و دەبێتــە ئامــاژە بــۆ تەوژمــی ســەلەفیی 

مەنهەجــی و بەتایبەتــی باڵــە مەدخەلیەکــەی. ئیــر وا دەفامرێتــەوە کــە ناوبــراو بــە هۆشــیاری دانی لــە »مەترســیی 

ســەلەفی« ئامــاژە بــۆ ڕەوتــی »مەدخەلــی« دەکات، کــە ماوەیــەک دەرس ودەور و ڕاگەیاندنــی مزگەوتێــک ـ یــان 

دووان ـ لــە ســلێانیدا نوێنەرایەتیــی کــردووە! یــان ڕەنگــە ئــەو واتــا و ســێبەرەواتایە بــدات کــە تەوژمــە ســەلەفی-

جیهادیەکــە لەگــەڵ هــەر تەوژمێکــی ســەلەفی جیاوازییەکــی »مەنهەجــی«ی نیــە و جیاوازیەکــە هــەر ئەوەیــە کــە 

»ســەلەفیەکان« دەیڵێــن و »جیهادیــەکان« جێبەجێــی دەکــەن! یــان ـ وەکــوو هەندێــک لــە ســادەکاریدا دەڵێــن 

ــار لــە ڕاگەیەندنــی کوردیــدا هۆشــیاری لــە »چاالکیــی  ـ هەمــوو ســەلەفییەک »داعشــێکی خەوتــوو«ە! جــار و ب

ســەلەفی جیهــادی« دراوە، و بەڵگــە و منوونەکــەش هــەر هەندێــک وتــار و ڕاگەیانــراوی ســەلەفیی تەقلیــدی یــان 

مەنهەجــی بــووە، ئیــر هەواڵــدەر و هەواڵســازێکی ڕۆژنامەیــی ســادە هــەر ئەوەنــدە دەتوانێــت ئــەو بابەتانــە 

یــەکااڵ بکاتــەوە. 

لــە گوتــاری سیاســی و زمانــی میدیــای ئیسامییشــدا )گوتــار و میدیــای ڕەســمیی ئیســامی سیاســی(، کــە زیاتــر 

ــامیە و  ــی ئیس ــی کردن و کاری حیزبی ــە دژی بەسیاس ــە چونک ــە هەی ــەلەفیەتە مەنهەجیەک ــەڵ س ــەی لەگ کێش

ــتیان  ــت؛ مەبەس ــەلەفی« بەکاردێ ــی »س ــەلەفیەت« و پۆلێن ــاوی »س ــک ن ــرە؛ کاتێ ــەی یەک ــان پێچەوان پرۆژەکەی

بەتایبەتــی ئــەو تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەیــە. ئــەم بەکارهێنــان و واتاســازیەش لەگــەڵ بەکارهێنانــە جەمــاوەری 

ــت. و میللیەکــەی ســەلەفیەت دەگونجێ

کەشــی  دوای  لــە  میــرە(،  )ئەحمــە  وەکــوو  باکگراوند-ئیســامیی  پرۆفێشــناڵی  ڕۆژنامەنووســێکی  کاتێــک 

ڕووداوەکانــی )١٧ی شوبات(ـــەوە لــە هەرێــم، پەیامێکــی نــوورساو بــە نــاوی »ســەلەفیەکان ڕاگــرن!« باڵودەکاتەوە 

ــە فەیســبووک، ٢٠١٥/٢/١(؛ لەســەر هەمــان زاراوەســازی دەڕوات، و کاتێکیــش لــەو پەیامــەدا  )الپــەڕەی خــۆی ل

ــە  ــەلەفییەكان ل ــەی س ــتاندا پێگ ــی كوردس ــە هەرێم ــەكان ل ــە ڕۆژنامەوانیی ــی بەدواداچوون ــێت: »بەپێ دەنووس

ــەدایە«؛  ــە پاشەكش ــی ل ــامی سیاس ــی ئیس ــەی ڕەوت ــدا پێگ ــووە و لەبەرانبەریش ــز ب ــەوە بەهێ ڕووی جەماوەریی

ئــەوە دەگەیەنێــت کــە »ســەلەفیەت« لێــرەدا بەدیاری کــراوی ســەلەفیەتە نا-سیاســی و نا-حیزبــی و نــا-
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ــە  ــی ب ــامی سیاس ــە ئیس ــت ک ــەش دەگەیەنێ ــێبەرە واتای ــەو س ــە، و ئ ــەلەفیەتە مەنهەجیەکەی ــە، س جیهادیەکەی

ــۆ  ــە کوردســتاندا ب ــی ئیســامی سیاســی ل ــە کاتێکــدا ئینتیــای فیکری ــە! ل ــا و پێناســەیەک ســەلەفی نی ــچ وات هی

ــەری  ــە سەوداس ــی ک ــی قوطب ــوعوودییە، و تەوژم ــەلەفی-ئیخوانیەکانی س ــوە«، و س ــەلەفیی »صەح ــی س تەوژم

سیاســیی ڕەتکــەرەوەی بــۆ دەوڵەتــی نــوێ و کۆمەڵــگای نــوێ هەیــە؛ ئینتیایەکــی ڕوونــە، و بوژانــەوەی ئیســامی 

سیاســی لــە کوردستانیشــدا هــەر لــە ســەرەتاوە لەژێــر ناونیشــانی »ڕابــوون« و »ڕابوونــی ئیســامی« )»الصحــوة 

اإلسامية«(ـــدا بــوو، و کتێــب و نامیلکەکانــی )ســەیید قوطــب( و )موحەممــەد قوطــب( لــە »ئینجیل«ـــەکانی ئــەم 

ڕابوونــە بــوون. هەندێــک لــەو ڕێکخســن و حیزبــە ئیســامیە کوردیانــەی ئێســتە بەشــێک لــە ڕەوتــی ئیســامی 

ــەلەفی-جیهادی  ــە«(ی س ــەڵ« )»جەماع ــەوە« و »کۆم ــەرەتا »بزووتن ــن؛ س ــتاندا پێك دەهێن ــە کوردس ــی ل سیاس

بــوون، و پەیوەندیــی فیکــری و ڕۆحیــی تەواویــان بــە گرووپــە ســەلەفی-جیهادیەکان و ڕێکخســتنە جیهادیەکانــی 

تــرەوە لــە جیهانــی ئیســامیدا هەبــوو، نــاوی »بزووتنــەوە«ی ئیســامی و »کۆمــەڵ«ی ئیســامی ئــەو ڕابــردوو و 

ــەوەی ئیســامی(ی  ــە باڵوکــراوە ئیســامیەکانی )بزووتن ــەوە. ئەگــەر چاوێــک بخشــێنینەوە ب ــە یاددەخات بنچینەی

کۆنــدا، وەکــوو ـ بــۆ منوونــە ـ گۆڤــاری »النفیــر«، ڕوونــر هەســت بــەو ڕاســتیانە دەکەیــن، و جیاوازییەکــی ئەوتــۆ 

نابینیــن لەنێــوان فیکــری ئایینیــی ئــەو باڵوکراوانــە و ئــەوەی لــە باڵوکراوەکانــی گرووپــە جیهادیەکانــی ئێســتەدا 

ــە  ــزی ئیســامیی سیاســیی یەکەم ــەوە هێ ــە ڕووی بنکــەی جەماوەری ــە ل ــووی ئیســامییش، ک ــن. یەکگرت دەیبینی

لــە کوردســتاندا؛ ناشــێت بڵێیــن بیــری ئایینیــی ئــەم حیزبــە ئایینیــە دوورە لــە ســەلەفیەتەوە: ئێمــە دەزانیــن ئــەو 

بیروبــاوەڕ و »عەقیــدە« ئیســامیەی لــە یەکگرتــوودا دەخوێرنێــت و مەنهەجــە؛ هەمــان »عەقیــدە« ســەلەفیەکەیە، 

ــن،  ــی پێشــەوایانی »دەعــوەی نەجــدی« ســەرچاوەی ســەرەکی ب ــە نوورساوەکان ــا فراوانەکــەی، مــەرج نی ــە وات ب

بــەاڵم میراتــی ئیــن تەیمییــە و ئیــن عەبدی ل وەههابیــش یەکێکــن لــە ســەرچاوە یەکەمــەکان. لــە پەیانگاکانــی 

زانســتە ئیســامیەکان، کــە یەکگرتــوو و حیزبــە ئیســامیەکانی تــر هەمیشــە لــەم جــۆرە پەیانگایانەیــان هەبــووە؛ 

ــان  ــة« ی ــول الثاث ــەی »األص ــە نامیلک ــۆ منوون ــدە«دا، ب ــە »عەقی ــاب ل ــن عەبدی ل وەهه ــوورساوی ئی ــار ن زۆر ج

»ثاثــة األصــول« بــە هەندێــک لــە »شەڕح«ـــەکانیەوە، خوێــرناوە و مەنهــەج بــووە )جگــە لــە دەقــە ســەرەکیەکەی 

ــن  ــە ســەلەفی مەرشەبەکەی ئی ــە »شەڕح«ـ ــی ب ــدەی طەحــاوی«، بەتایبەت ــدەی ئیســامیی ســوننی: »عەقی عەقی

ئەبی ل عیــززەوە، بەتایبەتــر کورت کردنــەوە و پاڵفتەکردنەکــەی موحەممــەد ئەحمــەد ئەل-ڕاشــید ]کــە بــە 

ــراق کــە هەندێــک  ــە عێ ــە ســەرکردەکانی ئیخــوان ل ــاوی ڕۆشــتووە[، یەکێــک ل ــة« ن ــدة الطحاوي »تهذيــب العقي

ــم  ــد املنع ــاوی »عب ــوو و خــۆی ن ــەکەی ب ــاوە »حەڕەکی«ـ ــەوە ن ــوون، و ئ ــەالی ســەلەفی ب ــە مامۆســتاکانی م ل

صالــح العــي العزي«ـــە، و گەلێــک لــە کتێــب و نامیلکەکانــی مــاددەی پــەروەردەی تاکــی ئیخوانیــن، بەتایبەتــی 

لــە عێــراق و لەنــاو یەکگرتــوودا، وەکــوو »املنطلــق« و »العوائــق« و »الرقائــق«(. جگــە لــەو الیەنــەش؛ ئاشــکرایە 

ــوان  ــی )ئیخ ــە ڕەوت ــە ل ــیەوە لقێک ــەی سیاس ــوو بەرنام ــری و هەتاک ــی فیک ــە الیەن ــامی ل ــووی ئیس ــە یەکگرت ک

موســلیمین( لــە میــر و عێــراق و دنیــادا، دەی ئیخوانیــش، باڵــە ســەرەکیە »میانەڕەو«ەکــەی، لــە باشــرین بــار 

و نەرمریــن پۆلێنکاریــدا بــە ڕەوتێکــی »ســەلەفیی میانــەڕەو« دادەنرێــت، وەکــوو ڕابــورد. ســەلەفیەتی ئیخوانــی 
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ــوەی بەرنامەیەکــی کۆمەاڵیەتی-سیاســیی  ــە چوارچێ ــە، ل ــر ســەلەفیەتێکی بزاڤــی »حەڕەکــی« و ژیاندنەوەیی زیات

جــوواڵو و زیندوودایــە، بۆیــە توانیویەتــی چــاوی لەســەر ئامانجــە گرنگــەکان بێــت و وەکــوو ســەلەفیەتی تەقلیــدی 

خــۆی بــە ناکۆکیــە بچووکــەکان و خۆجیاکردنــەوە »فیرقە«ییەکانــەوە لەگــەڵ تەوژمــە ئیســامیەکانی تــردا خەریــک 

نــەکات، بــەالی کەمــەوە لەســەر ئاســتی ڕاگەیاندنــی گشــتی و بەرنامــەی ســەرەکی. 

ئەگەریــش باســان بێتــە ســەر باســی خۆگونجانــدن لەگــەڵ دەســەاڵت؛ ڕاســتە تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەکــە 

دەگاتــە ئــەو ڕادەیــەی هەمــوو ڕەخنەیــەک و ناڕەزاییــەک لــە دەســەاڵت لــە ڕاگەیاندنــەوە و بــە ڕێگەی ئاشــکرا؛ بە 

شــێوازێکی نادروســت بــۆ »ئامــۆژگاری«ی دەســەاڵت دەزانێــت و پێــی وایــە سەردەکێشــیت بــۆ ئــاژاوە و »فیتنە« و 

زیانــی لــە ســوودی زیاتــرە. کــە ئەمــە ئەگــەر بــۆ ناوخــۆی دەســەاڵت و کۆمەڵگایەکــی ئیســامیی ســەلەفیی داخراو 

ــک  ــدڕەوە کاتێ ــی تون ــاوەری ئایینی ــی جەم ــت کــە کۆنتڕۆڵ کردن ــی باشــی هەبێ ــەک ســەربچێت و الیەن ــا ڕادەی ت

دەســەاڵتیان لــە الیەنــی ئایینیــەوە بــە دڵ نیــە و لێــی ناڕازیــن چونکــە وەکــوو خۆیــان دەمارگیــر و تونــدڕەو نیــە؛ 

هێشــتا بــۆ کۆمەڵگایەکــی نــوێ و کــراوە و هۆشــیار هیــچ کاتێــک ســەرناگرێت و بێ جێییــش دەبێــت، و دەکرێــت 

خزمــەت بــە دەســەاڵتی خۆســەپێن بــکات و لەگــەڵ ویژدانــی ئایینیــی ئازادیــش ناگونجێــت )و لــە ڕاســتیدا ئــەو 

ــە دەســەاڵت لەگــەڵ کولتــووری ئیســامیی  قەدەغەکردنــەی ڕەخنەگرتنــی ئاشــکرا یاخــود »ئینــکاری عەلەنــی« ل

پێشــینانی موســوڵانانیش ناگونجێــت، مەگــەر تەنهــا لەگــەڵ کەلەپــووری ئیســامیی ژێــر ســایەی ـ بــۆ منوونــە ـ 

ــە  ــووی ئیســامییش، ب ــی وەکــوو یەکگرت ــەاڵم حیزبێکــی ئیســامیی ئیخوانی ــی ئومــەوی!(. ب دەســەاڵتی بنەماڵەی

ــتی کاری  ــە رسوش ــێک ل ــە. بەش ــەاڵتدار هەی ــی دەس ــەاڵت و حیزب ــەڵ دەس ــی لەگ ــۆی خۆگونجاندن ــێوازی خ ش

ئیخــوان هەمیشــە ئەمــە بــووە کــە لــە ســایەی دەســەاڵتێکدا و بــە خۆگونجانــدن لەگەڵــی و هەوڵــی بەکارهێنانــی 

ــکات  ــۆی ب ــدا، کاری خ ــایی و میدیاییەکانی ــی و یاس ــاو دام ودەزگا حوکووم ــەوە بەن ــۆڕبوونەوە و قووڵ بوون و ش

و ئامــادەکاری بــۆ ئامانجەکانــی خــۆی بــکات، لــە هەمــان کاتیشــدا لێپررساوێتیــی کەم وکووڕیەکانیــش ناکەوێتــە 

ــال  ــەڵ )جەم ــر لەگ ــی می ــۆی ئیخوان ــی خ ــە. کات ــەاڵتە دنیاییەک ــانی دەس ــەر ش ــە س ــانی و دەکەوێت ــەر ش س

ــت  ــە دەس ــەرکەوتنیان ب ــی س ــەڵ داوە )ئەگەرچ ــان لەگ ــردووە و هەوڵی ــان ک ــێوازە کاری ــەو ش ــر( ب عەبدونناصی

نەهێنــاوە(، ئێســتەش شــێوازی کار و پەیوەندیــی یەکگرتــووی ئیســامی بــە حیزبــی دەســەاڵتداری یەکەمــەوە لــە 

کوردســتان، کــە )پارتی(ـــە، لــەو شــێوەیەوە نزیکــە، و ســەرکردایەتیی بــااڵ و »ئەمیرایەتــی«ی حیزبــی »کۆمەڵــی 

ئیسامی«ـــیش، یــان »کۆمەڵــی دادگــەری«ی ئێســتە، تــا ڕادەیــەک )بەتایبەتــی لــە ســەرەتاوە(، بــەاڵم کەمــر، بــە 

هەمــان ئاقــاردا ڕۆشــتووە. جــار و باریــش پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی و پەیوەســت بوونی خزمایەتــی لــەو بــوارەدا 

ســوودی لــێ بیــرناوە. بۆیــە ئــەوەی تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی بــە شــێوازی ئایینــی و مەزهەبــی و »فیرقەیی«ی 

خــۆی کردوویەتــی بــۆ خۆگونجانــدن و ســوودبینین لــە دەســەاڵت؛ حیزبەکانــی ئیســامی سیاســییش بــە شــێوازی 

سیاســی و دیپلۆماســی و بــە ڕێگــەی »ســازان و ســازش« کردوویانــە، و زۆر کاتیــش هەوڵیــان داوە لەنــاو جەمــاوەر 

ــۆ ئــەوەی  ــاڵ هێــزە ئۆپۆزیســیۆنەکان ب ــە پ ــان بخەن ــاڕەزا بــدەن و خۆی تامــی ئۆپۆزیســیۆن و بەرهەڵســتکار و ن
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بەرهەمێکیــش لــەوە بخــۆن، یــان هەوڵیــان داوە لــە ڕێگــەی ڕاگەیاندنــی ســێبەر و ڕاگەیاندنــی ئیســامیی میللیەوە 

ـ کــە خۆیــان ناکــەن بــە خاوەنــی و لێپررساوێتیــی هەڵ ناگــرنـ  ڕەخنــەی ڕوون و تونــد بگــرن. کاتێکیــش قســەکەری 

ســەلەفی ســەرۆکی هەرێــم بــە »وەلیــی ئەمــڕ« ناودەبــات کــە ـ بەســادەیی ـ هــەر یانــی »کاربەدەســت«؛ ئەمــە 

ـ ئەگــەر بــەرگ و چوارچێــوە ئایینیەکــەی لــێ بکەینــەوە ـ هــەر دەربڕینێکــی ئایینــی و کەلەپووریــە بــۆ هەمــان 

پلــەی حوکوومــی و بەڕێوەبــەری کــە حیزبــە ئیســامیەکانیش دانــی پێــدا دەنێــن و دەچنــە ژێــر ســایە و ســێبەری 

و ئەوانیــش باوەڕیــان بــە جێبەجێ کردنــی یاســا و ڕێســا و بڕیارەکانــی هەیــە و وەکــوو »کاربەدەســت«ی بــااڵی 

هەرێــم بــۆی دەڕوانــن و مامەڵــەی لەگــەڵ دەکــەن. ئیســامی سیاســی هــەر هەمــان تەوژمــی ئیســامیی ســەلەفیە 

دوای وەرگێڕانــی کاری ئیســامی بــۆ سیاســەت کردن و بەرژەوەندیــی سیاســی و ئابــووری و حیزبــی و تاکەکەســی 

لــە چوارچێــوەی ژیانــی سیاســی و کاری حیزبــی و پارلەمانــی وحوکوومیــدا. شــتە ئایینیــەکان لــە جیهانــی نــوێ و 

ئەمڕۆمانــدا وەردەگێڕرێــن بــۆ شــتی دنیایــی و سیاســی و ـ بەتایبەتــی ـ ئابــووری. ئــەم وەرگێڕانــەش بەڕوونــی بــە 

زمانــی قســەکردن و قاڵبــی فیکــر و ڕاگەیاندنــەوە دەردەکەوێــت، بۆیــە ئــەوەی ســەلەفییەکی تەقلیــدی )منوونــەی 

ــی  ــە پێ ــە ئایینیەک ــە زمان ــن( ب ــی ئایینی ــان و پۆلێن کردنەکان ــوو زاراوە و ناون ــە هەم ــدی ک ــی تەقلی ئاییندارێک

دەڵێــت »وەلیــی ئەمــڕ«؛ ئیســامییەکی مۆدێــرن بــە زمانــە وەرگێڕراوەکــەی بــۆ زمانــی ســەردەمەکە پێــی دەڵێــت 

»کاربەدەســت« و »ســەرۆک« و »بەرپــرس«. 

هەمــوو کەســێتی و ڕابەرایەتییەکــی ســەلەفیی تەقلیدییــش کاتێــک دێتــە نــاو ژیانی گشــتیەوە و دەبێتــە تەوژمێکی 

کۆمەاڵیەتــی و جــۆرە بەشــدارییەک لــە ژیانــی سیاســیدا دەکات؛ وردە-وردە فێــری شــێوازە ئیســامیە سیاســیەکە 

دەبێــت. لــە سەرەتایشــدا ڕابــەرە ئیســامیە سیاســیەکان وەکــوو ڕابــەرە ســەلەفیە تەقلیدیــەکان بــوون، داخــراو و 

تەقلیــدی بــوون و نەیانزانیــوە چــۆن بــە زمانــی ســەردەمەکە دەدوێــن و لەگەڵــی مامەڵــە دەکــەن. 

جیاوازیە چارەنووسسازەکانی سەلەفیەتی تەکفیری و جیهادی
و سەلەفیەتی دەرباری و مەنهەجی

ــک  ــەوە؛ کۆمەڵێ ــە جیادەکات ــە ســەلەفیە دایکەک ــە قوتابخان ــادی ل ــەوەی ســەلەفیەتی جیه ــە ئ ــن ک ئێمــە دەزانی

بابــەت و »مەســئەلە«ی الوەکــی و البەالییــن لــە چــاو بنچینــە و بنەمــا ســەرەکیەکانی ســەلەفیەت لــە »عەقیــدە« 

و تێگەیشــتنی دەقەکانــدا )بەتایبەتــی دەقەکانــی بیروبــاوەڕ و ناســینی خــوا و وەصفــی خــوا لــە ڕێگــەی نــاوەکان 

ــاوازی بدۆزینــەوە لەنێــوان ســەلەفیەتی  ــەوە(، بۆیــە خەریکــە نەتوانیــن جی و صیفەتــەکان »األســاء والصفات«ـ

جیهــادی و ســەلەفیەتەکانی تــر کاتێــک بابەتەکــە پەیوەندیــی بــە بنەماکانی »عەقیــدە« و یەکتاپەرســتی »تەوحید« 

ــان کــە  ــەکان و تەوژمــی جیهــادی )ئەوانەی ــە جیهادی ــی گرووپ ــە ناونان ــۆدی ڕاڤــەی دەقــەوە هەبێــت. بۆی و میت

ــە  ــەاڵم ل ــە. ب ــۆی هەی ــەواوی خ ــاوی ت ــەلەفی« پاس ــە »س ــتی ب ــە( بەگش ــان هەی ــەلەفی و وەههابی ــەی س بنچین
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هەمــان کاتیشــدا ئــەم بابــەت و »مەســئەلە« الوەکــی و البەالییانــە ئەوەنــدە جیاکــەرەوە و گرنــگ و مەترســیدارن 

کــە لەســەر ئاســتی بزاڤــی و سیاســی و ئاسایشــی و ســراتێجی یەکاکــەرەوە و چارەنووسســازن. لەمانــە)٩(:

ــێکی  ــە بەش ــة«( دەکات ــد الحاكمي ــم« )»توحي ــتیی حوک ــادی »یەکتاپەرس ــەلەفیەتی جیه ــە س ــان ئەوەی ـ بابەتێکی

ــەدوای ســێ بەشــە ســەرەکیەکەی  ــاوەڕی ئیســامیدا، ل ــە ب ــی یەکتاپەرســتی ل ــان جۆرێکــی چوارەم ســەربەخۆ ی

ــد  ــی »توحي ــدە ســەلەفیەکەیە ـ )یەکتاپەرســتیی پەروەردگارێت ــی ســەرەکیی عەقی یەکتاپەرســتیەوە ـ کــە بابەتێکی

الربوبيــة«، و یەکتاپەرســتیی پەرســراوێتی »توحيــد األلوهيــة«، و یەکتاپەرســتیی صیفەتەکانــی خــوا »توحيــد 

ــم و  ــە حوک ــەی ب ــەکان و ئەوان ــان«(ی حوکوومەت ــوو »بەمورشیک دان ــر« )و بەڵک ــەش »تەکفی ــات«(. ئەم الصف

فەرمانڕەواییــان ڕازیــن و فەرمانــداری و کارگــوزاری و کاربەدەســتییان بــۆ دەکــەن ئاســان دەکات و پاســاوی 

»عەقائیــدی«ی بــۆ دابیــن دەکات. لــە کاتێکــدا تەوژمــە ســەرەکی و ڕەســمیەکەی ســەلەفیەت ئــەم بەشــی چوارەمە 

جیاناکاتــەوە بەڵکــوو پێــی وایــە هــەر لەنــاو »تەوحیــدی ئولووهییەت«ـــدایە. و تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەکــەش 

ــی بەسیاســی کردنی  ــتی و بۆن ــەی یەکتاپەرس ــە چوارینەی ــەم دابەش کردن ــیی ئ ــە مەترس ــی داوە ل هەمیشــە وریای

ــوە.  ــری و جیهادیەکــەی زانی ــە الف وگەزافێکــی تەوژمــە تەکفی ــێ کــردووە و ب بنەماکــەی ل

ــەر  ــر دەکات ئەگ ــڕەوا تەکفی ــی فەرمان ــادی بەڕەهای ــەوە؛ ســەلەفیەتی جیه ــەم بابەت ــا هــەر پەیوەســت ب ـ ئینج

یاســا »حوکم«ـــێکی چەســپاوی ئیســامی گــۆڕی و شــتێکی تــری لــە جێــی ئــەوە جێبەجــێ کــرد، و ئیــر کوفراندنــی 

فەرمانــڕەواکان »تەکفیــری حــوککام« ـ بابەتــی دڵخــوازی ســەلەفیە جیهادیــەکان، کــە وەکــوو ئامانجێکــی 

ســەرەکییانە ـ لێــرەوە دێــت. لــە کاتێکــدا ســەلەفیەتە ڕەســمیەکە ـ و بەتایبەتــی و ڕوونــر ســەلەفیەتە مەنهەجیەکە 

ــت و  ــە دروســت و »شــەرعی« بزانێ ــەو کارە ب ــە ئ ــەو فەرمانڕەوای ــەر ئ ــاکات مەگ ــر ن ــڕەوا تەکفی ــەوە فەرمان ـ ب

ــن  ــی بەحەاڵڵ زانی ــە مەرج ــت، وات ــەوە بزانێ ــە ڕووی ئایینی ــر ل ــان باش ــام ی ــی ئیس ــە حوکم ــە ب ــە نوێیەک حوکم

ــڕەوا. ــری فەرمان ــۆ تەکفی ــە مــەرج دەگرێــت ب »ئیســتیحال«ی گۆڕینــی حوکــم ب

ـ جیاوازییەکــی تــر ئەمەیــە ســەلەفیەتی جیهــادی )و هەتاکــوو ڕێکخســتنە ئیخوانیەکانیــش، لــە هەندێــک شــوێن، 

ــژی دروســت دەکەن و  ــی توندوتی ــان خانەیەک ــەوە، ی ــرن و باڵێکــی ســەربازی جیادەکەن ــک چــەک هەڵ  دەگ کاتێ

ــر( وەکــوو  ــی ئەمــڕ، ئەمی ــام، وەلی ــڕەوا )ئی ــذن«ی فەرمان ــێ دان »ئی هەندێــک کــردەوە ئەنجــام دەدەن( ڕێگەپ

مەرجێــک بــۆ جیهادکــردن بــە مــەرج ناگرێــت، هــەر بۆیــە »جیهــاد« بووەتــە جۆرێــک لــە فــەوزا و پاشــاگەردانی 

ــە  ــە کــە خەریکــە »جیهــاد« یەکســان دەکات ب ــە یاســاوە نزیکــرە و ئەمەی ــووان ل ــدەکان و یاخیب ــە کاری بان و ل

ــە  ــیک ب ــزم«. بــەاڵم ســەلەفیەتە ڕەســمیەکە )و ـ ڕوونــر ـ ســەلەفیەتە مەنهەجیەکــە( هەمــوو »جیهاد«ـ »تێرۆری

»ئیــذن« و فەرمانــدان و ڕێنایــی ی »ئیام«ـــەوە دەبەســتێتەوە، و ئیــر »جیهــاد« کاری گــرووپ و خانــەی نهێنــی 

ــە بەرگــری و کێشــمەکێش و  نیــە و کاری ســوپا و هێــزە چەکدارەکانــی واڵتــە. ئەمــەش کارێــک دەکات جیهــاد ل

پرۆســە ســەربازیە دەوڵەتیــەکان نزیــک ببێتــەوە کــە چوارچێــوەی یاســاییان هەیــە.
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ــوژی »انتحــاري«  ــردەوەی خۆک ــە ســەردەمیەکانیش( ک ــوو ئیخــوان و فیقهزان ــەکان )و هەتاک ـ هەروەهــا جیهادی

ــهادي«(،  ــەهادەت خوازی« )»استش ــە »ش ــەن ب ــۆڕن و دەیک ــەی دەگ ــەوەی ناوەک ــن، دوای ئ ــت دەزان ــە دروس ب

هەروەهــا تەقاندنــەوە »تفجريات«ـــیش بــە ڕێگەیەکــی دروســت دەزانــن و هەتاکــوو لەگــەڵ دوژمنــی مەدەنییــش 

ــک  ــە جۆرێ ــی(، ب ــە قوربان ــەوە دەکەن ــوڵانیش پێی ــۆ و موس ــی ناوخ ــار خەڵک ــوو زۆر ج ــن )بەڵک بەکاری دەهێن

ــە  ــت! ل ــس دەبێ ــەدا قەتی ــەوەی خۆکوژیان ــە کردەوەگەلێکــی تەقاندن ــاد خەریکــە ل ــە جیه ــردووە ک ــان ک کارێکی

کاتێکــدا ســەلەفیەتی ڕەســمی کــردەوەی خۆکــوژی بــە خۆکوشــن »انتحــار« دەزانێــت و بــە گوناهێکــی گــەورە 

ــە  ــاو خەڵکــی مەدەنــی و ل ــۆ مەبەســتێکی »جیهــادی«ش بێــت، و تەقاندنــەوەش لەن ــا ب »كبــرية«ی دادەنێــت، ب

ئاوەدانــی و شــوێنانێک کــە مەیدانــی جەنــگ و ڕووبەڕووبوونــەوە نیــن بــە نادروســت دەزانێــت و لــەو »غەدر«ەی 

دەژمێرێــت کــە لــە »حەدیث«ـــدا قەدەغــە کــراوە بەرامبــەر دوژمنیــش بکرێــت. 

ئــەم بابەتانــە، وەکــوو دەبینیــن کۆمەڵێــک بابەتــی الوەکیــن بــە بــەراورد بــە مەنهەجــی ســەلەفی بــە شــێوەیەکی 

گشــتی )دەکرێت توێژینەوەی تایبەت و تێروتەســەل بۆ جیاوازیەکانی نێوان ســەلەفیەتی مەنهەجی و ســەلەفیەتی 

تەکفیــری و جیهــادی تەرخــان بکەیــن. بابەتــی پەســەندکردنی »ویایــەت« یــان »ئیامــەت«ی »موتەغەللیــب«، 

واتــە ئــەو ســەرکردە و فەرمانــڕەوا موســوڵانەی بــە زەبــری هێــز دەســەاڵتی ئیســام بکەوێتــە دەســتی؛ تایبــەت 

ــەڵ  ــان لەگ ــەن، ی ــاس دەک ــارەزا وای ب ــی نەش ــک خەڵک ــوو هەندێ ــەلەفیەتەوە ]وەک ــەت و س ــە حەنبەلی ــە ب نی

ئەرکــی گوێڕایەڵیــی »وەلیــی ئەمــڕ« ـ بەگشــتی ـ تێکەڵــی دەکــەن[، و زۆرینــەی فیقهزانەکانــی ئیســام، تــا ڕادەی 

دروســت بوونی کۆدەنگییــەک ]یەکــەم جــار )ئیــن بەططــال(ی مالیکــی )-٤٤٩ ک.( وەکــوو کۆدەنگییــەک باســی 

کــردووە، دواییــش )ئیــن حەجــەر(ی عەســقەالنیی شــافیعی لــەوەوە گواســتوویەتیەوە[، لەســەر ئــەوە بــوون کــە 

»ویایــەت« یــان »ئیامــەت«ی فەرمانــڕەوای لــەو شــێوەیە دوای ئــەوەی دەســەاڵتەکەی دەبێتــە »ئەمــری واقیــع« 

ــژی  ــان بەدرێ ــە شــوێنی خۆی ــی خــۆی ـ کــە ل ــە مەرجەکان و دەچەســپێت و بارودۆخەکــە ســەقامگیر دەبێــت؛ ب

بــاس کــراون ]و مــەرج نیــە لــەم ســەردەمەدا بێنــە جــێ[ ـ؛ دروســتە و گوێڕایەڵ بوونــی ـ لــە چوارچێــوەی گونجــاو 

ــە  ــردا ب ــە توێژینەوەیەکــی ت ــاس کــراوە. ئەمــەش ل ــی ناچــاری ب ــد وەکــوو حاڵەت ــە شــەرعدا ـ ئەرکــە، هەرچەن ل

تێروتەســەلی دەبێــت ڕوون بکەینــەوە(.

بــەاڵم ئــەم بابەتــە »الوەکی«ـــانە شــوێنەوار و کاریگەریەکانیــان لەســەر ئاســتی مەیدانــی و لە الیەنی ســراتێجیەوە 

زۆر گــەورە و مەترســیدارن. بۆیــە پێویســتە لەنێــوان قوتابخانــە ســەلەفیە بنچینەییەکــە و ســەلەفیەتە جیهادیەکــە 

جیــاوازی بکەیــن، هەرچەنــد ئــەوەی یەکەمیــان وەکــوو دایەنگــە و هەڵهێنــەری یەکــەم بێــت بــۆ ئــەوەی دووەم، 

بــەاڵم گرنــگ ئەوەیــە ئــەوەی دووەم الدانــی چارەنووسســازی هەیــە لــە بنەماکانــی ئــەوەی یەکــەم. لــە کۆمەڵــگای 

ــتیەکە و  ــە گش ــەلەفیەتە وەههابی ــەردوو س ــتانیش، ه ــی کوردس ــە هەرێم ــەاڵت و ل ــە خۆره ــدا، ل کوردستانییش

ســەلەفیەتی جیهــادی کەم-تــا-زۆر چاالکــن، و دەبێــت بزانیــن چــۆن لێکچوونەکانیــان و جیاوازیەکانیــان لــە جێــی 

خۆیانــدا دادەنێیــن، و بزانیــن نــە ئەوەنــدە جیــاوازن کــە وا بزانیــن جیهادیــەکان ســەلەفی نیــن، و نــە ئەوەنــدەش 
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لــە مەنهەجــدا یەکــن کــە جیهادیــەکان تەنهــا بــە »ســەلەفی« ناوببەیــن. دەبێــت لــەوەش دڵنیــا بیــن کــە لەنــاو 

تەوژمــە ســەلەفیەکاندا تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی دوگمــەی دڵنیاییــە بــۆ مەترســیی تەوژمەکانــی تــر.

مەترسیی سەلەفی، و مەترسیی ئیسالمی سیاسی

ــەلەفیی  ــی س ــی تەوژم ــە نێگەتیڤەکان ــتیش الیەن ــت و مەبەس ــەلەفی« دەکرێ ــیی س ــە »مەترس ــاس ل ــار ب زۆر ج

ــەم تەوژمــە ســەلەفیە بژمێریــن)١٠(، بــەاڵم ئــەو جــۆرە  ــە نێگەتیڤەکانــی ئ ــە. ئێمــەش دەتوانیــن الیەن مەنهەجی

باس لێ کردنــە و چاوەڕوانیــی ئــەو هەمــوو مەترســیە لــەم تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیــە بــەزۆری لەالیــەن ئــەو 

ــی  ــان ئاڕاســتەیەکی فیکری ــاواز ی قســەکەر و تیۆریســاز و نووســەرانەوەیە کــە وەکــوو تەوژمێکــی ئیســامیی جی

ــییان  ــری و سیاس ــی فیک ــەاڵت، کێشمەکێش ــتکاری دەس ــیی بەرهەڵس ــی سیاس ــان تەوژمێک ــواز ی ــامیی نوێخ ئیس

ــە، ئەوانــەش؛ وەکــوو: ــە هەی ــەو تەوژمــە ســەلەفیە تایبەت لەگــەڵ ئ

ــە  ــەاڵم بەرنامــەی ســەلەفیەتە مەنهەجیەک ــە خۆیشــی ســەلەفیەتێکی سیاســیە ب ـ تەوژمــی ئیســامی سیاســی ک

ــەی  ــردن و بەئابووری  کردن ــی کردن و بەحیزبی ک ــەو بەسیاس ــت و ئ ــەو ناگونجێ ــیەکەی ئ ــە سیاس ــەڵ بەرنام لەگ

ــۆ ئیســام  ــە هاوچەرخەکەیشــی ب ــەوە و ڕاڤ ــك دەدات، و لێکدان ــێ تێ ــەی ل ــداری و کاری ئایینی ــەواز و ئایین بانگ

لــێ دەشــێوێنێت کــە هــەوڵ دەدات بیــر و یاســای ئیســام لــە شــێوەی بیــر و یاســای ســەردەمی و نوێــدا بخاتــە 

بــازاڕەوە و ڕەگــەزە مێژوویــی و نەگونجاوەکانــی و نیشــانە و جیاکــەرەوە زەمەنــی و ژینگەییەکانــی بشــارێتەوە، 

ــەوە و  ــارە دەکات ــۆ دووب ــەی ب ــە ڕەســەن و کۆنینەک ــەوە و ڕاڤ ــە ســەلەفیەکە لێکدان ــەو ســەرەوە تەوژم ــەاڵم ل ب

بنەماکانــی ئیســام تــا ڕادەیەکــی زۆر وەکــوو خۆیــان ئاشــکرا دەکات، و بــەم شــێوەیە ڕیســەکەی لــێ دەکاتــەوە بــە 

خــوری و بانگــەوازە ســەردەمیەکەی لــێ تێــک دەدات. هەســتیش بــەوە دەکات ئــەو تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیــە 

ــە »ســەلەفیەت« و  ــاس ل ــە هەمیشــە ب ــداری ئــەوی ئیســامیی سیاســی ڕۆڵ دەبینێــت. بۆی وەکــوو برێتــی و جێ

»تەوژمــی ســەلەفی« دەکات وەکــوو مەترســییەک بۆســەر کۆمەڵــگا و ئازادییەکانــی، و بــە پیرۆزکردنــی دەســەاڵت 

و پشــتگیریی ئایینــی بــۆ مانــەوەی تۆمەتبــاری دەکات، و خۆیشــی وەکــوو جێگــر و »بەدیــل«ی بێ تــرس و 

»ســەالمەت« پێشــنیار دەکات.

ــەو  ــی »مەنهــەج«ی ئ ــدی بنەماکان ــری و جیهادیەکــە، کــە دیســان ئەمیــش کۆت وبەن ـ تەوژمــە ســەلەفیە تەکفی

ســەلەفیەتە مەنهەجیــە دەبێتــە ڕێگــر لە زۆربــەی »تەکفیــر« و کوفراندنەکەی خــۆی بۆ حوکوومــەت و کۆمەڵگاکان 

و لــە یاخی بوونــی لــە هــەر یاســا و سیســتەمێک کــە دامــەزراوە و لــە کــردەوە توندوتیــژ و بێ ســەرەوبەرەکانی کــە 

لەژێــر ناونیشــانی »جیهــاد«دا دەســتیان بــۆ دەبــات. بۆیــە هــەوڵ دەدات متانــەی ئایینــی و هەتاکــوو پەســەندیی 

ســەلەفی بــۆ ئــەو تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیــە نەهێڵێتــەوە )زۆربــەی جارانیــش هــەر بــە »مەدخەلیــەت« نــاوی 

ــەن(،  ــۆ دەک ــان ب ــەردەم« ئاماژەی ــەی س ــە »موڕجیئ ــن، و ب ــێ ڕەوا نابین ــیان پ ــیفەتی »سەلەفی«ـ ــن و س دەهێن
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ــا-زۆری  ــی کەم-ت ــە الدان و دەرچوون ــکات و ب ــکرا ب ــەاڵتەکانەوە ئاش ــە دەس ــی ب ــە ـ پەیوەندیەکان ــۆ منوون و ـ ب

دەســەاڵتەکان لــە ئیســام و یاســای ئیســامی ئیحراجــی بــکات. 

ـ بەشــێکی تــری ئــەو تەوژمــە ئایینیــە ناوچەیــی و تەقلیدیانەیــە کــە کێشمەکێشــی فیرقەیــی مێژینــە و کۆنینەیــان 

ــە:  ــوننیە تەقلیدیەک ــامە س ــتان ئیس ــە. مەبەس ــی هەی ــەت بەتایبەت ــتی و وەههابی ــەلەفیەت بەگش ــەڵ س لەگ

ڕێبــازە ئەشــعەری-ماتوریدیەکە لــە »عەقائیــد«دا، و قوتابخانــە صووفــی و تەریقەتیەکــە لــە شــێوازی پــەروەردەی 

ئایینــی و پێگەیانــدن و خۆپێگەیاندنــی ئایینــی و ڕۆحیــدا. ئەمانــە لەگــەڵ هەمــوو ڕێبــازە عەقائیدیــە حەنبەلیــە 

مێژووییەکــە، و قوتابخانــە حەنبەلیــە نوێیەکــە )وەههابیــەت(، کێشــەیان هەیــە و لــە ڕووی بیروبــاوەڕەوە یەکــر 

پەســەند ناکــەن و لــە کێشمەکێشــدان. بۆیــە لەگــەڵ هیــچ تەوژمێکــی ســەلەفی ناگونجێــن، بــەاڵم دیســان لەبــەر 

ــووە، و  ــر چــاالک و هەڵ ســووڕاو و دەرکەوت ــی ت ــە تەوژمەکان ــر ل ــە زیات ــە ســەلەفیە مەنهەجیەک ــەوەی تەوژم ئ

زیاتریــش کێشمەکێشــی فیرقەیــی بەڕێــوە دەبــات و هێرشــی ئایینــی دەکاتــە ســەر ڕێبــاز و قوتابخانەکانــی تــر و 

بەتایبەتــی ئەشــعەری-ماتوریدیەکان و ـ زیاتریــش ـ ئەهلــی تەصــەووف، بۆیــە کێشمەکێشــی الیەنــە ئەشــعەری و 

صووفیەکــەش بــەزۆری لەگــەڵ ڕابەرایەتیــی ســەلەفیە مەنهەجیەکەیــە و بــە »ســەلەفیەکان« ئامــاژەی بــۆ دەکــەن، 

ــە  ــەن؛ ب ــتی بک ــد« بەگش ــی عەقائی ــان »حەنبەلیەت ــەلەفیەت ی ــەڵ س ــکاری لەگ ــەکاری و وەاڵم ــش ڕەخن ئەگەری

»وەههابیــەت« نــاوی دەهێنــن.

ـ بەشــێکی تریــش؛ ئــەو تەوژمــە ئیســامیە نوێخــواز و ڕیفۆرمیســتانەن کــە هەبوونــی هــەر تەوژمێکــی ســەلەفی 

ــازی  ــەردەمەدا س ــەم س ــە ل ــام ک ــراوەی ئیس ــراوە و چاک ک ــراوە و کورت ک ــە نوێ ک ــەو وێن ــت ب ــان دەگەیەنێ زی

ــە کەلەپــووری ئیســامیدا  ــەو ئیســام و کولتــوورە ئیســامیەی ل ــۆ ئ ــە برێتــی ب کــردووە و دەیەوێــت ئەمــە بکات

گەیشــتووە. تەوژمــە ســەلەفیەکە بەگشــتی ئیســام وەکــوو کولتــوور زیندوودەکاتــەوە، وەکــوو ئایینێکــی تــەواو 

ــواوە  ــەک وەکــوو ئایینێکــی داخــوراو و ت ــووە، ن ــەواو ب ــدا کولتوورێکــی ت ــە کات و قۆناغــی خۆی ــڕ کــە ل و پڕاوپ

لەنــاو کولتــووری نوێــدا کــە تەنهــا هەندێــک پەرســتش و دروشــمی هێایــی لــێ ماوەتــەوە. بۆیــە ئاســاییە کــە 

ئــەم تەوژمــە ســەلەفیە بــە گەڕانــەوەی بــۆ دەقــەکان و کەلەپــووری پەراوێزیــان بەرنامــە لــەو پــرۆژە ئیســامیە 

ــەم بەشــەیش  ــن. دیســان ئ ــە دژ و دوژم ــەک ببن ــە ی ــدات، و ل ــە تێك ب ــەرەوە و گونجێنەکی ڕیفۆرمیســت و نوێک

زیاتــر لەگــەڵ ســەلەفیەتە تەقلیدیەکــە ملمانــێ دەکات چونکــە ئــەم ســەلەفیەتە توانــای ڕاڤەکردنــی تەقلیــدی 

و کەلەپووریــی ئیســام و دەقەکانــی زیاتــرە و لــەم بــوارەدا چاالکــرە و ڕاستگۆتریشــە. دەبێــت هیــچ کات ئــەوە 

ــامیە  ــتە ئیس ــامی و زانس ــووری ئیس ــارەزای کەلەپ ــرین ش ــتی باش ــەلەفیەکان بەگش ــە س ــن ک ــر نەکەی ــە بی ل

ــە  ــی مەعریف ــە تێکەڵ کردن ــە تێگەیشــتنی موســوڵانانی ســەرەتاوە نزیکــرن، و دوورتریشــن ل ڕەســەنەکانن، و ل

ئایینیــە ئیســامیەکە بــە هــەر جــۆرە مەعریفەیەکــی تــری ئایینــی و نا-ئایینــی )بەپێــی میتۆدێــک ئیــن تەیمییــە بــە 

وردتریــن شــێوە دایڕشــتووە(.

ـ بەشــێکی تریــش؛ سیاســەتوانان و چاالکیوانانــی سیاســی و ڕۆژنامەنووســانی سیاسی ســەودان، لــە بــەرەی نــاڕازی 
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و بەرهەڵســتکاری دەســەاڵت، کــە پێیــان وایــە تەوژمــە ســەلەفیە »مەدخەلی«ـــەکە، خزمــەت بــە خۆســەپاندنی 

دەســەاڵتی خۆســەپێن دەکات، و بــۆ ئــەو مەبەســتە لەالیــەن دەســەاڵتەوە پشــتگیری دەکرێــن و ـ گوایــە ـ 

ــە  ــرە( ل ــەد می ــوو )ئەحم ــێکی وەک ــک ڕۆژنامەنووس ــەاڵتە. کاتێ ــەو دەس ــپاندنی ئ ــی چەس ــە کۆڵەکەیەک بوونەت

ــەلەفی« دەدات؛  ــیی س ــەر »مەترس ــیاری لەس ــورد، هۆش ــوو ڕاب ــدا )٢٠١٥(، وەک ــەلەفیەکان ڕاگرن!«ـ ــی »س پەیام

ــدا  ــەک کات ــە ی ــراو ل ــە ناوب ــەڵ هەڵوێســتی ئیســامی سیاســی، ک ــەم بەشــەیە لەگ ــڕی هەڵوێســتی ئ ــەوە دەرب ئ

ــەوە. ــتەکە کۆدەکات ــەردوو هەڵوێس ه

ــان  ــەی ی ــەر ڕەوتەک ــران لەس ــک و چاودێ ــەرنجێکی خەڵ ــوو س ــت هەم ــی دەیەوێ ــامی سیاس ــەکەری ئیس قس

حیزبــە ئیســامیەکەی هەڵ گرێــت و بیخاتــە ســەر ڕکەبــەر و »بەدیل«ـــە ئایینیەکــەی کــە تەوژمــە ســەلەفیەکەیە. 

ــەلەفیەتی  ــی س ــە تەوژم ــیان ل ــک ترس ــە جۆرێ ــانە ب ــەم باس ــارەزایش ل ــامیی نەش ــەکەری نا-ئیس ــک قس هەندێ

مەنهەجــی لێ نیشــتووە و بــە ڕادەیــەک ترســیان لــە ئیســامی سیاســی شــکاوە و بێ تــرس و بێ خــەم بــوون لێــی 

و لــە دەســەاڵت و لــە ئۆپۆزیســیۆن هاوپەیانیــی لەگــەڵ دەبەســن؛ کــە خەریکــە هەمــوو ســەرنجەکەیان لەســەر 

ــێوەیە  ــەم ش ــەوە. ب ــەلەفیەت چڕکردووەت ــەر س ــان لەس ــوو چاودێریەکەی ــرن و هەم ــی هەڵ دەگ ــامی سیاس ئیس

ــت  ــار یەک دەس ــەدا زۆر ج ــەم بابەت ــادەکار ل ــی س ــری عەملانی ــژەر و چاودێ ــی و توێ ــامی سیاس ــەکەری ئیس قس

بــوون!

هەرچەنــد پێویســتە ئێمــە توێژینــەوەی تایبــەت بــۆ وردەکاریــەکان و پێچاوپێچیەکانــی ئــەم باســە تەرخــان بکەین، 

بــەاڵم لێــرەدا تەنهــا بەراوردێــک دەکەیــن لــە نێوان »مەترســیی ســەلەفیەت« و »مەترســیی ئیســامی سیاســی«. 

ــااڵی  ــەوە کاتێــک ســەلەفیەتی مەنهەجــی کاربەدەســتی ب ــان ڕوون بکەین ــەوە ی ــەوە یادبخەین ســەرەتا دەبێــت ئ

واڵت بــە »وەلیــی ئەمــڕ« ناودەبــات و گوێڕایەڵ بوونــی بــە ئــەرک دەزانێــت؛ ئەمــە ڕوو-بــە-ڕووی تەوژمــە 

ســەلەفیەکانی تــر دەبێتــەوە و بەرامبــەر ئەوانــە، بۆیــە دژ و »بەدیل«ـــەکەی الی ئــەو تەوژمــە ســەلەفیانەی تــر؛ 

ئەوەیــە کــە کاربەدەســتی بــااڵی واڵت، بــۆ منوونــە ســەرۆکی هەرێــم، بــە »وەلیــی ئەمــڕ«ی نازانــن و بــە »طاغوت« 

ــێ  ــووی جێبەج ــان هەم ــاکات، ی ــێ ن ــەریعەت جێبەج ــە ش ــن، چونک ــەدد«ی دەزان ــر« و »موڕت ــی »کافی و حاکم

ــتانی  ــوزار و کاربەدەس ــردووە. کارگ ــەواو ک ــی نات ــەت«ی خوای ــاردووە و »حاکیمی ــی هەڵ پەس ــاکات و هەندێک ن

ــەاڵتە و  ــەو دەس ــە ب ــش ک ــان و جەماوەری ــێوە. هاواڵتی ــان ش ــە هەم ــەن؛ ب ــی دەک ــە هاوکاری ــش ک ــوار ئەوی خ

ــۆالی  ــوم ب ــی »تەحاک ــەن )یان ــۆ دەب ــای ب ــان پەن ــۆ دادوەری و مافەکانی ــن و ب ــەی ڕازی ــان و حوکوومەتەک فەرم

طاغــووت« دەکــەن(؛ بــە هەمــان شــێوە بوونەتــە ناموســوڵان و هەڵ گــەڕاوە. ئەمانــەش هەموویــان شــەڕکردن 

لەگەڵیــان و کوشــتنیان لەالیــەن هێــزی ئیســامیەوە ڕەوایــە ئەگــەر هــەر بەرگرییەکیــان کــرد و ملیــان نــەدا. ئینجــا 

ئیــر دیــارە چ ئــاژاوە و تێرۆرێــک بــەدوای ئــەم تێڕوانینــەدا دێــت ئەگــەر هەوڵــی جێبەجێ کردنــی بدرێــت. بۆیــە 

ــوە  ــە چوارچێ ــەورەی ل ــدە بایەخێکــی گ ــاوەڕەی ســەلەفیەتی مەنهەجــی چەن ــا و ب ــەو بنەم ــت ئ ــت بزانرێ دەبێ

ســەلەفیەکەدا هەیــە و وەاڵم و پووچەڵکــەرەوەی چ بنەمایەکــی مەترســیداری ســەلەفیەتی تەکفیــری و جیهادیــە. 
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ئیــر بۆچــی ئێمــە ســەلەفیەتی مەنهەجــی بــە باشــر نەزانیــن کــە حوکوومــەت و کاربەدەســتان »تەکفیــر« نــاکات 

و جەمــاوەری ئیســامی هــان نــادات بــۆ شۆڕشــی ئایینــی بەســەریدا؟ ســەلەفی کــە کاربەدەســتی ئێمــە بــە »وەلیی 

ئەمــڕ« ناوببــات؛ مانــای وایــە نیــازی »تەکفیر«کردنــی حوکوومــەت و دام ودەزگاکانــی نیــە. مانــای وایــە وەکــوو 

کاربەدەســتی خــاوەن مــاف بــۆی دەڕوانێــت.

ــری و  ــەلەفیەتە تەکفی ــەی س ــن و زاراوان ــەو دەربڕی ــد ب ــییش هەرچەن ــامیی سیاس ــامیەکان و ئیس ــاوەڕی ئیس ب

جیهادیەکــە نیــە، بــەاڵم ئەوانیــش لــەوەدا لەگــەڵ تەکفیــری و جیهادیەکان هــاوڕان کە دەســەاڵتدار و کاربەدەســتی 

هەرێــم کاربەدەســتێکی موســوڵان نیــە و گوێڕایەڵی کردنــی ئەرکێکــی ئایینــی نیــە و یاخی بــوون لێــی گوناهێــک 

نیــە، بەڵکــوو تەنهــا ڕێکەوتنێکــی دنیاییــە و مامەڵەیەکــی ناچاریــە کــە ناچــارن لەگــەڵ ئــەم ئــەم دۆخە نائاســاییەدا 

بــڕۆن، بــەاڵم مەبەســتیان نیــە بکەونــە »تەکفیــر«ی ئــەم و ئــەوی دیاریکــراو و کــۆی خەڵــک و جەمــاوەر. ناچــارن 

ــە دەوڵەتێکــی  ــە پێــش چــاو ل ــان وەکــوو تەوژمێکــی ئیســامی دێت ــە« بکــەن، و خۆی سیاســەت بکــەن و »تەقیی

ــی سیاســی و حوکوومــەت و  ــە ژیان ــە موســوڵاندا. بەشدارییشــیان ل ــاو جەماوەرێکــی زۆرین نا-ئیســامیدا و لەن

پەرلەمانــدا لــەو ســۆنگەیەوەیە کــە بــە مەیدانێکــی خەباتــی ئیســامیی دەزانــن و پێیــان وایــە دەبێــت کێبەرکــێ 

ــتوور  ــا و دادگا و دەس ــن یاس ــدا بتوان ــان نزیک ــی دوور ی ــە داهاتوویەک ــا ل ــەن هەت ــدا بک ــیی تێ ــی سیاس و زۆران

ــە بەدەســتهێنانی  ــن، و ب ــەڵ ئیســام و شــەریعەت بیگونجێن ــە ئیســامی و لەگ ــاوەوە بکــەن ب ــە ن ــەت ل و دەوڵ

ــە  ــەوە. ئەم ــەاڵتدا ببینن ــەی دەس ــە لوتک ــان ل ــوودا خۆی ــە داهات ــی ل ــەی پەرلەمان ــدەر و زۆرین ــەی دەنگ زۆرین

نەخشــە ئاییندەییەکەیــە. ئێســتەش بەشــی خۆیــان لــە دەســەاڵت و پــارە دەپچــڕن و ئــەم قۆناغــە گواســتنەوەیی 

و کاتــی و ڕاگــوزەرەی پــێ بــەڕێ دەکــەن و لــە کاروبــاری بانگــەواز و کاری ئیسامییشــدا ســوودی لــێ دەبینــن و 

جەمــاوەری فراوانــی پــێ ڕادەکێشــن. 

کەواتــە ئــەو تەوژمــە ئیســامیەی کــە ڕاشــکاوانە قســەی خــۆی بــکات و کاربەدەســتی نا-ئیســامیی هەرێــم بــە 

موســوڵان بزانێــت و »تەکفیــر«ی نــەکات؛ هــەر تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجیەکــە. ئیســامی سیاســی لــە ئەنجــام 

ــر« و  ــە شــێوازی »تەکفی ــەاڵم ب ــەوە، ب ــدا یەک دەگرێت ــدا لەگــەڵ ســەلەفیەتی تەکفیــری و جیهادی ــی کۆتایی و خاڵ

»جیهــاد« کێشمەکێشــی لەگــەڵ نــاکات، بەڵکــوو بــە سیاســەت و کێشمەکێشــی درێژخایــەن و بــە کوناودەرکــردن 

»اخــراق« و باڵوبوونــەوە بــە جومگەکانیــدا بــۆ داگیرکردنــی لەنــاوەوە و ڕامهێنانــی بــۆ بەرنامــە ئیســامیەکە.

ســەلەفی بەگشــتی سیاســەت ناکــەن و »تەقییــە« ناکــەن، جــا یــان تەکفیــری و جیهادیە و پێــی وایە ئــەو دام ودەزگا 

مەدەنیــە لــە ئیســام دەرچــووە و دەبێــت بــە زەبــری هێــز بکرێــت بــە ئیســامی، یــان ســەلەفیی مەنهەجیــە و 

پێــی وایــە ناکرێــت دام ودەزگایــەک بەســەرلەبەری »تەکفیــر« بکرێــت، و کاربەدەســتێک لەبــەر ئــەوەی ناتوانێــت 

و پێــی ناکرێــت هەندێــک حوکمــی ئیســامی جێبەجــێ بــکات بەبــێ وردەکاری »تەکفیــر« بکرێــت. بــەاڵم 

ئیســامیەکان تێکەڵــی گەمــە سیاســیەکە و جیهانــە مۆدێرنەکــە و کێبەرکــێ سیاســی و ئابووریەکــەی بــوون و فێــری 

پراگاتیزمەکــەی بــوون )بۆیــە ئیســامی سیاســی ـ و تاکــوو گرووپــە جیهادیەکانیــش ـ لــە الیەنێکــەوە بەرهەمێکــی 



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department33

2021

مۆدێرنیتێیــە(، و ئامانجــە ئیســامیەکانیان وەرگێــڕاوە بــۆ بەرژەوەندیــە سیاســی و حیزبــی و ئابــووری و خێزانــی و 

تاکەکەســیەکانیان، پێیــان وایــە هەتــا خۆیــان لــە هەمــوو شــتێک ســوودمەند بــن؛ ســوودی ئامانجــە ئیســامیەکانی 

تێدایــە. رسوشــتی ســەردەمەکە وایــە: بەرژەوەنــدی جێــی بنەمــا و ئامانجــی مەعنەویــی گرتووەتــەوە یــان لەگەڵیــدا 

هاوماهییــەت بــووە.

لــە ڕوانگەیەکــی پراگاتییشــەوە؛ بــا بزانیــن هــەر یەکــە لــە تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی و تەوژمــی ئیســامی 

ــراوە و دام ودەزگای  ــوێ و ک ــگای ن ــدەی کۆمەڵ ــەر ئایین ــە بۆس ــە هەڕەش ــن ببن ــەک دەتوان ــا چ ڕادەی ــی ت سیاس

ــن«: ــان دەربهێن ــر پێ ــەڕە لەژێ ــان بگــۆڕن و »ب ــوێ و لێ ــی و یاســا و دەســتووری ن مەدەن

گرووپێکــی ســەلەفیی تــا ڕادەیەکــی زۆر نامــۆ و دوورەپەرێــز، کــە توانــای دواندنــی ســەردەمەکەیان کەمــە، و زیاتر 

خەریکــی کەلەپــووری »حەدیــث« و زانســتە ئیســامیە تەقلیدیەکانــی تــرن، و ســەرقاڵی توێژینــەوەی دانە-دانــەی 

»حەدیــث« و »ئەثەر«ەکانــن، و تەوژمێــک هــەر خەریکــی ئامۆژگاریــی ئایینــی بێــت، و قوتابخانەیــەک بێــت و 

زیاتــر بــە خەمــی ئەڵقــەی دەرس ودەور و قوتابیــان و خوێندکارانــی خۆیــەوە بێــت، و پارێــزگاری لــە »مەنهــەج«ی 

بانگــەوازی ســەلەفی بــکات لەبەرامبــەر هــەر جــۆرە تەوژمێکــی ســەلەفی و ئیســامیی تــردا، و خــۆی دووربگرێــت 

لــە حیزبایەتــی و ژیانــی سیاســی، و هیــچ کارێکــی بــە کاری حیزبــی و پارلەمانــی و حوکوومەتیــەوە نەبێــت، و لــە 

پارلەمانــەوە کار نــەکات لــەدژی هــەر چاکســازییەکی یاســایی و دەســتووری و کار نــەکات بــۆ بەئیســامی کردنی 

یاســاکان و دەســتوور؛ ئیــر بۆچــی لێــی برســین و پێــان وا بێــت مەترســییەکی حەمتیــە بۆســەر داهاتوومــان؟!

ــە دام ودەزگای  ــتنێک ب ــزب و ڕێکخس ــد حی ــە چەن ــی، ل ــامی سیاس ــەداری ئیس ــی ڕیش ــەرەوە؛ تەوژمێک لەبەرامب

حیزبــی و میدیایــی و کۆمەاڵیەتیــەوە پێك دێــت، و هەندێــک لەمانــە ڕابردوویەکــی تەکفیــری و جیهادیــی 

خەســتیان هەبــووە و ئێســتەش ســەرکردە و هێــا و دەم وچــاوی لــەو بابەتــە و لــەو قوتابخانــە جیهادیــە 

ــەکان و  ــڕوا جیهادی ــی ب ــچ پێداچوونەوەیەک ــتوون و هی ــەوە دانیش ــی خۆیان ــری جیهادی ــە فیک ــە ب ــت ک ــدا بێ تێ

ــتانی  ــگای کوردس ــە ســەلەفی-جیهادیەکانیان کۆمەڵ ــە لێدوان ــش ب ــار وباری ــردووە )و ج ــان نەک »موڕاجەعە«یەکی

شــۆک دەکــەن، و »ئەمیر«ەکەیشــیان ئیحــراج دەکــەن!(، و تەوژمێــک فێــری هەمــوو گەمەیەکــی ژیانــی سیاســی و 

حیزبایەتــی و هاوپەیانیــە سیاســیەکان و هەمــوو پراگاتیزمێــک بووبێــت، لەگــەڵ هێــز و دەوڵەتــە هاوئامانــج و 

هاوبەرژەوەندیەکانــی دەوروبــەر پەیوەنــدی و دۆســتایەتیی لەســەر بنەمــای ئایدیۆلۆجیــا و بەرژەوەنــدی  هەبێت،  

و خێرا-خێــرا بانگخــواز و »واعیــز« و کەســێتیە ئایینیــە جەماوەریەکانیــان بباتــە پێشــەوە بۆ کێبەرکێــی کۆکردنەوەی 

دەنگــی جەمــاوەری ئایینــدار، و لــە پارلەمــان و لیژنەکانــی بــەردەوام لــە خەمــی ئامانجــە ئیســامیەکاندا بــن، و 

خەریکــی دەرهێنانــی پــرۆژە یاســای وا بــن کــە خزمــەت بــە ئامانجــە ئایینیەکانیــان بــکات، و لــە پەرلەمانــدا بــەرە 

دروســت بکــەن بــۆ دژایەتیــی هــەر چاکســازییەکی یاســایی کــە لەگــەڵ تێڕوانیــن و یاســا و ڕێســای ئاینیــی ئــەوان 

نەگونجێــت، و مــەال و بانگخــواز و موحامــی و چاالکیوانــی ئیســامی بگەیەننــە پەرلەمــان و لیژنــەی نووســینەوەی 

ــی یاســادانان بکــەن  ــی ئاڕاســتەی نووســینی دەســتوور بکــەن و دەســتکاریی عەقڵ ــوە کۆنتڕۆڵ دەســتوور و لەوێ
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و لەوێــوە نەخشــە و ڕێگــە و ســنوور بــۆ داهاتــوو و ئایینــدەی بــاری یاســایی و شارســتانیان و ئازادیەکامنــان و 

ــە  ــا ل ــت ت ــا و جێپێیەکــی دەســتوورییان هەبێ ــە بنەم ــەوە ک ــە دەســتووردا داوی وا بنێن ــن، و ل مافەکامنــان دابنێ

ڕێگەیــەوە لــە داهاتوویەکــی دوور یــان نزیکــدا بتوانــن هەرچــی لــە یاســادانانە عێراقــی و کوردســتانیەکان لەگــەڵ 

شــەریعەت و حوکمــە نەگۆڕەکانــی نەگونجێــت هەمــواری بکەنــەوە و بیگونجێنــن لەگــەڵ ئەوانە، بەڵکــوو داوێکی 

ــارە  ــزب و پەرلەمانت ــی حی ــان و چاوترســێن کردنی ئایینی ــە پەســتان و هێرشــە ئایینیەکانی ــە دەســتووردا ب ــان ل وای

عەملانیــەکان )بــە لێدوانــی بانگخوازەکانیــان و هێرشــی ڕاگەیاندنــە ئیســامیە ســێبەر و میللیەکەیــان( چەســپاند کــە 

لــە ڕێگەیــەوە دەکرێــت لــە داهاتــوودا شــەریعەت بکرێتــە ئــەو ســەرچاوە ســەرەکیەی یاســادانان کــە دادوەری 

دادگا دەشــێت و دەبێــت ســەرەتا لــە شــەریعەتدا بــۆ حوکمــی کــردەوەکان و مامەڵــەکان و بــارە شارســتانیەکان 

بگەڕێــت و دوای نەبوونــی حوکمەکــەی لــە شــەریعەتدا ئینجــا لــە ســەرچاوە الوەکیەکانــەدا بــۆی بگەڕێــت کــە 

یەكێکیــان یاســا عێراقــی و کوردســتانیەکان دەبێــت! بــەم شــێوەیەش یاســادانان هاوشــێوەی یاســادانانی ئیســامیی 

لــێ دێــت لــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و شانشــینیی ســوعوودی! کــە بەپێــی دەســتوور شــەریعەت ســەرچاوەی 

ســەرەکیە، و ســەرچاوەکانی تــری وەکــوو عــورف و فەرمــان و بڕیــارە بــااڵکان دەبنــە ســەرچاوەی الوەکــی. ئــەوەش 

دوای ئــەوەی بەشــێکی تــر لــەو بــەرە ئیســامیە سیاســیە و چەنــد کەســایەتی و دەم وچاوێکــی تریــان لــە ناوەنــدی 

ــیشیان  ــتووری عێراق«ـ ــر »دەس ــن ـ پێش ــی زۆرینەیش ــامی سیاس ــوو ئیس ــەوێ وەک ــە ل ــی ـ ک ــی فیدڕاڵ دەوڵەت

لەســەر هەمــان شــێوە داڕشــتووە، و ئــەو دەســتوورە عێراقیــەش بــوو بــە مەشــخەڵ و بنچینــە و دەق و ســەرچاوە 

ــوو  ــەت و هەتاک ــان و حوکووم ــە پەرلەم ــەو شــێوەیە ل ــی ل ــش...؛ تەوژمێک ــۆ ڕەشنووســی دەســتووری هەرێمی ب

ــکات و بەرنامــە و  ــی کێشمەکێشــان لەگــەڵ ب ــی و کۆمەاڵیەت ــی ئامــڕازی ئایین ــە بەکەڵکهێنان ــەوە و ب ڕاگەیاندن

نەخشــەی ئایدیۆلۆجیایــی خــۆی بچەســپێنێت؛ پێویســتە و جێــی خۆیەتــی لێــی برســین و بــە مەترســیی بزانیــن 

بۆســەر داهاتوومــان وەکــوو بــەرەی دەوڵەتــی مەدەنــی و عەملانــی و کۆمەڵــگای مەدەنــی و کــراوە.

مەترســیدارترین تەوژمــی ســەلەفی؛ تەوژمــە جیهادیەکــە وـ  بــۆ منوونــەـ  بنەمــای »حاکیمییەت«ـــە خواییەکەیەتی. 

دەی ئیســامی سیاســی ئــەو تەوژمــە و ئــەو بنەمایەیشــی گەیاندووەتــە نــاو پەرلەمــان و لیژنــەی نووســینەوەی 

دەســتووریش! کاتــی خــۆی، ســاڵی ٢٠١٥، کــە دەستاودەســتی کێشــەی دەســتوور و چەســپاندنی ڕەشنووســەکەی 

گــەرم بــوو، حیزبــە ئیســامیەکانیش وەکــوو حیزبــە نائیســامیەکان نوێنەری خۆیــان لە لیژنــەی دەســتوور ڕاگەیاند. 

»کۆمەڵــی ئیســامی« کەســێکی بــە نــاوی )دانــا دارا حســێن( دیاری کردبــوو، کــە لــە بنەڕەتــدا ڕاوێــژکاری یاســایی 

پەرلەمــان بــوو، و وەکــوو نوێنــەری کۆمەڵــی ئیســامی لــە لیژنــەی دەســتوودا دەســت بەکارابوو. لێدوانێکــی ئــەم 

نوێنــەرەی کۆمەڵــی ئیســامی لــە کاتــی خۆیــدا زۆر ســەرنجی منــی ڕاکێشــا و بەالمــەوە ڕاچڵەکێنــەر بــوو )هــەر 

ــەریعەت  ــای »ش ــەر بنەم ــت ومڕ لەس ــزی مش ــە پەراوێ ــوو ل ــەوە ب ــش ئ ــیومە(. ئەوی ــەری نووس ــەو کات لەس ئ

ــراو لێدوانــی دا و وتــی: ئێمــە )یانــی وەکــوو  ــە ڕەشنووســەکەدا، ناوب ســەرچاوەی ســەرەکیی یاســادانان بێــت« ل

ــا »ســەرچاوەی  ــەک تەنه ــت ن ــە ســەرچاوە«ی یاســادانان بێ ــە شــەریعەت »تاک ــان وای ــی ئیســامی( داوام کۆمەڵ

ســەرەکی«، بــەاڵم ـ وەکــوو بڵێــت ـ ئێمــە ســازان و گونجــان دەکەیــن و لەبــەر کۆدەنگــی بــە بڕگــەی »ســەرچاوەی 
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ــە و  ــە مامەڵ ــە جــۆرە تەکتیکێکــە ل ــش چــاو ک ــە پێ ــە ســەرەتاوە وا دێت ــەم قســەیە ل ــن! ئ ســەرەکی« ڕازی دەبی

ــەر  ــەر ئەگ ــی بەرامب ــەوەی الیەن ــۆ ئ ــۆی داوا دەکات ب ــەی خ ــە داواک ــر ل ــک داواکار زیات ــاوە کاتێ ــدا ب داواکاری

کەمریشــی دانــا و ڕێکەوتنــی لەســەر کــرا؛ داواکاریــە بنەڕەتیەکــە هــەر مســۆگەر بێــت. ئەگــەر وا نەبێــت؛ ئــەو 

ــوو،  ــێ ب ــەواو بێ ج ــتوور ت ــینەوەی دەس ــەی نووس ــی لیژن ــامی و ئەندام ــی ئیس ــەی کۆمەڵ ــەی نوێنەرەک لێدوان

چونکــە تەنانــەت لــە دەوڵەتەکــەی پێغەمبــەری ئیســام و ئێســتەش لــە دەوڵەتــی ســوعوودیدا شــەریعەت تاکــە 

ــەرچاوەی  ــەر و س ــە تەواوک ــااڵکان دەبن ــارە ب ــان و بڕی ــورف و فەرم ــە ع ــە، و هەمیش ــادانان نی ــەرچاوەی یاس س

الوەکــی لــە کاتــی نەبوونــی دەقــی شــەرعی و بنەمــای شــەرعیدا، لــە یاســای دەوڵەتــی سوعوودییشــدا شــەریعەت 

یــان قورئــان و حەدیــث ســەرچاوەی ســەرەکیی یاســادانانە، و ئیــر فەرمــان و »مەڕســووم«ی شــای ســوعوودییە و 

عــورف ســەرچاوەی الوەکیــن. و هیــچ کاتێــک نەبــووە و نەکــراوە شــەریعەت تاکــە ســەرچاوەی یاســادانان بێــت، 

چونکــە شــەریعەت ـ هەرچەنــد ناونیشــانێکی پان وپــۆڕ و تەم ومژاویــە ـ ناتوانێــت هەمــوو بابەتــەکان بگرێتــەوە. 

ئــەی ئــەم قســەیە لــە کوێــوە دێــت؟ دوای پێداچوونــەوەی کــۆی هەڵوێســتەکە؛ بــۆم دەرکــەوت ئــەو داواکاریــە 

خەیاڵیــەی »تاکــە ســەرچاوە«ی یاســا لــە هەمــان بنەمــای »حاکیمیــەت«ی خوایــی ســەلەفیەتی جیهــادی ســەرچاوە 

دەگرێــت کــە پێداگــری لەســەر ئــەوە دەکات »حوکــم«دان و »حوکم«کــردن هــەر بــۆ خوایــە و یەکێکــە لــە شــتە 

تایبەتــەکان بــە پلــەی خوایەتیــەوە )وەکــوو خولقانــدن، و پەرســراوی(. بۆیــە ئەندامەکــەی »جەماعــە«ی ئیســامی 

ــنووری  ــە س ــتیە ک ــەوە؛ رسوش ــامیەکەی ڕوون دەکات ــە ئیس ــامیەکەی دەدات و داواکاری ــە ئیس ــک  لێدوان کاتێ

کۆتایــی داواکاریەکــەی ئــەوە بێــت شــەریعەت )و »حوکــم«ی خــوا( تاکــە ســەرچاوەی یاســادانان بێــت. فیکــری 

ــتبێتە  ــەلەفی-جیهادی گەیش ــی س ــت و عەقڵیەت ــە کاردا بێ ــتووردا ل ــەی دەس ــان و لیژن ــە پەرلەم ــێوەیە ل ــەم ش ل

ــە پەرلەمــان بۆچــی؟! ئیــر بۆچــی  ــاگا ل پەرلەمــان و دەســتوور و ئاســایی بێــت؛ ئیــر تــرس لــە ســەلەفیەتی بێ ئ

مەترســیی ئیســامی سیاســی گەورەتــر نیــە لــە مەترســیی ســەلەفیەت؟!

ــە هــەر واڵتێــک کەمریــن پەیوەندیــی  ــە ل ــە ئەزموونیــش بۆمــان دەرکــەوت ئــەم تەوژمــە ســەلەفیە مەنهەجی ب

بــە بەرنامــەی سیاســیی گومانــاوی و ئەجێنــدای واڵتانــی دەروبــەر و ڕژێمگەلــی دەرەکیــی دەســت تێ وەردەرەوە 

دەبێــت، بــە بــەراورد بــە ڕەوت و حیزبەکانــی ئیســامی سیاســی و گــرووپ و ڕێکخســتنەکانی تەوژمــی جیهــادی. 

لــەم الیەنــەوە تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی زۆر باشــر دەرچــوو لــە حیــزب و الیەنــەـ  بــۆ منوونــەـ  ئیخوانیــەکان. 

کاتێکیــش کوردســتان شــەڕی داعشــی لەســەر بــوو؛ دەمان بینــی هەندێــک فەقــێ و مــەالی ســەلەفیی مەنهەجــی 

ئامــادە و بەشــداری شــەڕ بــوون شان-بە-شــانی پێشــمەرگەی کوردســتان، بــەاڵم هەندێــک ســەرکردەی کۆمەڵــی 

ئیســامی دوراودوور لەگــەڵ داعــش یەکریــان دەدوانــد و یەکریــان دەناســیەوە و ئامــادەی گفت وگۆ و دان وســتان 

بــوون.
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ئەنجام:

لــە بەدواداچــوون و شــیکاریەکانی ئــەم توێژینەوەیــەدا، چەنــد شــێوەیەک لــە بەگەڕخســن و بەکارهێنانــی 

ــە هەڵەبێــژی و  ــە پاڵنــەر و مەبەســتی جۆراوجــۆر، دەرکەوتــن، کــە بــە جۆرێــک ل تێــرم و پۆلێنــی »ســەلەفی« ب

ــازێنن: ــە بس ــۆ دیاردەک ــع ب ــە واقی ــێواو و دوور ل ــی ش ــن دەرک ــژراون و دەتوان ــێواندن داڕێ ــردن و ش بەهەڵەداب

ـ لــە هۆشــیاریی میللــی و زاراوەی گشــتیدا؛ زۆر جــار ڕێبــازی ســەلەفیەت تەنهــا لــە یەکێــک لــە بزووتنەوەکانیــدا 

کــە وەههابیەتــە کــورت دەکرێتــەوە. ئــەم ســەلەفیەتە وەههابیــە ئێســتە لــە چەنــد تەوژمێــک پێك دێــت، بــەاڵم 

ــک  ــد باڵێ ــە چەن ــە ل ــەلەفیەتە مەنهەجیەک ــەم س ــەلەفی«. ئ ــت »س ــە دەوترێ ــە مەنهەجیەک ــە تەوژم ــەزۆری ب ب

ــێوەیە  ــەو ش ــت. و ب ــۆ دەکرێ ــاژەی ب ــەلەفیەت« ئام ــوو »س ــەی وەک ــە مەدخەلیەک ــا باڵ ــەاڵم تەنه ــت، ب پێك دێ

ســەلەفیەتی تەکفیریــەکان و جیهادیــەکان و ئیســامی سیاســی پــەردەی بەســەردا دەدرێــت، تەنهــا لەبــەر ئــەوەی 

بــاو نیــە پێیــان بوترێــت »ســەلەفی«. 

ـ الیەنــە ســەلەفیەکە بــۆ خــۆی دان بــەوەدا نانێــت ســەلەفیەت فیرقەیەکــە، و بەڵکــوو بــە هەمــان »مەنهەجــی 

ســەلەف« و بــە بەرنامــەی کار و فیکــری پێغەمبــەر و هاوەاڵنــی، یــان بنەمــای گشــتیی »گەڕانــەوە بــۆ دەقەکانــی 

قورئــان و حەدیــث« پێناســەی دەکات، یــان تەنهــا وەکــوو »بانگــەوازی ســەلەفی« نــاوی دەبــات، و ڕەگ وڕیشــە و 

پێشــینە و بنچینــە حەنبەلــی و تەیمــی و وەههابیەکــەی و مێــژووە فیرقەیــی و سیاســیەکەی لــە بیــر دەباتــەوە.

ـ لــە ڕاگەیاندنــی ئێرانیــدا »تەوژمــی ســەلەفی« زیاتــر ئاماژەیــە بــۆ گرووپــە جیهادیــەکان و تەوژمــی ســەلەفی-

جیهــادی و تەکفیــری، بــە ئامانجگەلێکــی فیکــری و مەزهەبــی و سیاســی. 

ـ کاتێکیــش لــە ناوەنــدی ڕۆشــنبیریی کوردیــدا »ســەلەفیەت« و »تەوژمــی ســەلەفی« بــۆ ئامــاژە بــۆ کــۆی تەوژمــە 

ئیســامیە ڕەســەنخواز و فەندەمێنتالیســتەکە و ســەلەفیەتە گشــتیەکە بەکاردێــت؛ ئــەم گوتــارە ســەرکەوتوو نابێــت 

ــۆ  ــە ب ــەلەفی« ئاماژەی ــاوەردا »س ــیاریی جەم ــدن و هۆش ــی ڕاگەیان ــە زمان ــە ل ــەدا، چونک ــی پەیامەک ــە گەیاندن ل

تەوژمــی ســەلەفیی مەنهەجــی و بەتایبەتــی باڵــە مەدخەلیەکــەی. 

ـ جــاری وایــش هەیــە دەرکــی تەوژمــی ســەلەفی-جیهادی ئەوەنــدە ســادەدەکرێتەوە کــە تەنهــا بــە »ســەلەفی« 

ــت. و  ــوو« دەزانرێ ــە ســەلەفی-جیهادیی ناچــاالک و »خەوت ــوو ســەلەفیەت ب ــان هەم ــت، ی ــۆ دەکرێ ــاژەی ب ئام

هۆشــیاریی پێویســت لــە ئاســت جیاوازیــە چارەنووسســازەکانی ســەلەفیەتی جیهــادی و ســەلەفیەتی مەنهەجیــدا 

نیــە.

ـ لەژێــر ناونیشــانی »مەترســیی سەلەفیەت«ـــدا گوتــاری ئیســامی سیاســی، و هــاوکار لەگەڵیــدا چاودێــری 

عەملانییــش، هەمــوو چاوێکیــان لەســەر ســەلەفیەتی مەنهەجیــە، و مەترســیی درێژخایــەن و کاریگــەری ئیســامی 

سیاســی ـ کــە جــۆرە ســەلەفیەتێکی سیاســی و »حەڕەکی«ـــە ـ لــە بیــر دەچێتــەوە کــە توانیویەتــی کێشــمەکێش و 

ــاو پەرلەمــان و پرۆســە چارەنووسســازەکانی وەکــوو نووســینەوەی دەســتوورەوە. چاالکــی و کاراییەکــەی بباتــە ن
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ــەن!. ــە بک ــادی قەدەغ ــەلەفیەتی جیه ــی، س ــە: پێنجوێن ــی بڕوان ــتووم. بەتایبەت ڕۆش

)١٠( بۆ منوونە؛ بڕوانە: پێنجوێنی، سەلەفیەکانی کوردستان.
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