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دو های مذهبی میاا    قدمت اختالفات شیعه و سنی در عراق و رقابت

، باه  شادب اسات   هاای خاودین دیان منمار مای     کاه اااب باه دبرد    مذهب
حاکمیت عثمادی بار عاراق    اردد. در دورة های بسیار دور بازمی سال

 اختالفاات  ،و ظهور قدرت صفوی در مرزهاای شارقی ایان سارزمین    
بر ماهیات ماذهبی، ماهیات     ای جدید شد و عالوب وارد مرحله یادشدب

وابا   ر  داوزده  و ارتااای ر  سیاسی دین به خود ارفت. با ورود به قا 
ها به حفا  حااوق    بندی آ  ها در چارچوب دیپلماتیک و پای دولت
های ماذهبی شایعیا     ، دایرة آزادی فعالیتهای درو  حاکمیت اقلیت
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 جمله عراق دین وسعت یافت. با ایان های درو  عثمادی، از در سرزمین
سانی میاا  ماردم     و ای شایعه  هاای فرقاه   هاا و کشام     حال رقابات 

 دودظاامی   و هاای سیاسای   به دخالتعی همچنا  باقی مادد و در مااط
وپلتی ی عااراق و موقعیاات   اا شااد. منماار باارای حاار ب اارا  دولاات
، وری عثماادی یتای ایان ب ا  از امپراتا    جمع های فرهنگای و  ویژای

هاای خاصای هماراب     یعه و سنی را در عاراق باا پیچیادای   تعامالت ش
ایان ماالاه باه    افانود.   پی  میبر ماهیت سیاسی آ  بی  از کرد و  می
عوامر دخیر بررسی  ،سنی در عتبات عالیاتعة منازعات شیعه و مطال

تاثییر آ  در مناسابات سیاسای    چگاودگی  در بروز این منازعات و دین 
 پردازد.  ایرا  و عثمادی طی قر  دوزده  می

  
عاراق، عتباات عالیاات، شایعه، سانی، ایارا ،        کلیددی:  های هواژ

   .دوزده عثمادی، قر  
 
  مقدمه. 1

تاا  هماوارب از قار  شاادنده      ،مادس شایعی  های  ا و م شامر شهرها ،عتبات عالیات عراق
 عثماادی و  ایارا   ةی ی از دااط اتصال جامع ،در قر  بیست وری عثمادی تزما  فروپاشی امپرا

تااری ی  حضاور  . آماد  شمار می به بردب دام های ار در مناسبات سیاسی دولتذاایرو عنصری 
فرهنگاای آ  و  و بااات و جایگاااب مااذهبی آ  دااند شاایعیا ، جعرافیااای جمعیتاای تشااید در عت

هاایی   اصر سیاسای جهاا  سانی و شایعه، ویژاای     ف همچنین قرار ارفتن این سرزمین در حد
، اجتمااعی و فرهنگای   ت والت سیاسی پدیدآورددة خاص به عتبات عالیات ب شیدب بود که

 . (Wiley, 1992: 12-13) شد م تلف می
 ااردد، ایان   های بسایار دور باازمی   اارچه ساباة اختالفات شیعی و سنی در عراق به قر 

هاا و روابا  باین     ایری مناسبات جدید در عرصاة ملات   منازعات در قر  دوزده  و با ش ر
اش، باه ب شای از    یاسی دین یافت و در کنار حف  صبعة مذهبی سانتی س -ها، ابعاد ملی دولت

ای از جمعیات   ، ب ا  عمادب  ر  داوزده  عثمادی دین تبدیر شاد. طای قا   ادی و ای ایره رقابت
عنوا  اتباع عثماادی  د که یا در آدما مای  بوددد و به دادد بات عالیات را ایرادیا  تش یر میعت
هاای    ا ا ا رادی بوددد که برای زیاارت م یا ز کرددد ر کنار اهالی سنی و عرب زددای مید

 هاا در شاهرهای م تلاف    و حتی ساال  ها شددد و ااهی تا ماب می شیعی راهی آ  دیار مادس
مااام ایرادای    عتبات عالیات مرکان تمماد علماای عاالی     از سوی دیگر، برددد. سر می آدما به

 میا در عاین حاال رهبارا  ماذهبی و سیررسا     ها  موسوم به ممتهدا  و مراجد بنرگ بود. آ 
هاا در فضاای    ن بودداد. دفاوو و قادرت آ    ایارا  دیا   تر از آ  جامعاة  عراق و مه  اهالی شیعة 

و دشار  عتراضات علیه دظاام حااک  باا صادور     دظیر بود و رهبری بسیاری از ا سیاسی ایرا  بی
از  ،چااه در عتبااات عالیااات و ارفاات. شاایعیا  چااه در ایاارا   هااا صااورت ماای فتواهااای آ 

شاددد.   یح اام و اهاالی سیرشایعه برخاوردار ما      برابار  هاا در  های مادی و معنوی آ  حمایت
طاور   ههاا با   شد آ  دا  در ماام رهبرا  پردفوو مذهبی موجب میموقعیت اجتماعی این ممته

نازعاات بساته باه    م ایان  سانی ارتبااط پیادا کنناد.     و منازعاات ماذهبی شایعه    طبیعی با مسئلة
  د.ش میبرطرف  کرد و می کاه  پیدا ارفت یا می شدت ،ها های آ  ایری موضوع

دادسات و   شایعیا  مای  رسامی  متولی و پشتیبا   که خود را در ماامدولت شیعی ایرا  دین 
تباد آ  تاویات    جامعاة ایارا  و باه   عماومی   در اف اار   جمله کسب اعتبارالیر م تلف ازد به

داد، در  دیا  عتباات عالیاات عالقاه دشاا  مای     مشروعیت سیاسی خود به مسا ر شیعیا  و ایرا
م تلاف در   هاای  راب و از دباود  اعتناا  شیعه بی آمدب میا  اهالی سنی و موضوع اختالفات پی 

، عاراق  دیان  وری عثماادی کرد. در طارف دیگار، در امپراتا    ایفای دا  می افته پی  حوادث
اتادرترین  م همماوار و  مذهب عثمادی لی اقلیت شیعه در امپراتوری حنفیعنوا  کادو  اص به

هاا   عثماادی برخاوردار باود.    ی مه از جایگاه ،یعنی ایرا  ،ها آ  دولت شیعی و رقیب دیرینة
کردداد.   وری ادارب مای تا عناوا  ی ای از ایااالت امپرا    عراق را باه  ،با تعیین پاشاها از استادبول

چاه   رتبة دولت مرکانی در اساتادبول،   چه ماامات عالی عثمادیمردا    سیاست برای ،رو ایناز
    .داشت یتاهم اسبات م لی شیعه و سنیح ام و رجال سیاسی مذهبی والیت عراق، من

 مسا ر تشید در عاراق عثماادی   بارةهای زیادی در پژوه  م ااا  ترک و سربی تاکنو 
دظیار   یتوجاه خاود را باه بیشاتر باه موضاوعات دیگار        ایان ت ایااات   ولای اداد؛   ادمام دادب
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ای از جمعیات   ، ب ا  عمادب  ر  داوزده  عثمادی دین تبدیر شاد. طای قا   ادی و ای ایره رقابت
عنوا  اتباع عثماادی  د که یا در آدما مای  بوددد و به دادد بات عالیات را ایرادیا  تش یر میعت
هاای    ا ا ا رادی بوددد که برای زیاارت م یا ز کرددد ر کنار اهالی سنی و عرب زددای مید

 هاا در شاهرهای م تلاف    و حتی ساال  ها شددد و ااهی تا ماب می شیعی راهی آ  دیار مادس
مااام ایرادای    عتبات عالیات مرکان تمماد علماای عاالی     از سوی دیگر، برددد. سر می آدما به

 میا در عاین حاال رهبارا  ماذهبی و سیررسا     ها  موسوم به ممتهدا  و مراجد بنرگ بود. آ 
هاا در فضاای    ن بودداد. دفاوو و قادرت آ    ایارا  دیا   تر از آ  جامعاة  عراق و مه  اهالی شیعة 

و دشار  عتراضات علیه دظاام حااک  باا صادور     دظیر بود و رهبری بسیاری از ا سیاسی ایرا  بی
از  ،چااه در عتبااات عالیااات و ارفاات. شاایعیا  چااه در ایاارا   هااا صااورت ماای فتواهااای آ 

شاددد.   یح اام و اهاالی سیرشایعه برخاوردار ما      برابار  هاا در  های مادی و معنوی آ  حمایت
طاور   ههاا با   شد آ  دا  در ماام رهبرا  پردفوو مذهبی موجب میموقعیت اجتماعی این ممته

نازعاات بساته باه    م ایان  سانی ارتبااط پیادا کنناد.     و منازعاات ماذهبی شایعه    طبیعی با مسئلة
  د.ش میبرطرف  کرد و می کاه  پیدا ارفت یا می شدت ،ها های آ  ایری موضوع

دادسات و   شایعیا  مای  رسامی  متولی و پشتیبا   که خود را در ماامدولت شیعی ایرا  دین 
تباد آ  تاویات    جامعاة ایارا  و باه   عماومی   در اف اار   جمله کسب اعتبارالیر م تلف ازد به

داد، در  دیا  عتباات عالیاات عالقاه دشاا  مای     مشروعیت سیاسی خود به مسا ر شیعیا  و ایرا
م تلاف در   هاای  راب و از دباود  اعتناا  شیعه بی آمدب میا  اهالی سنی و موضوع اختالفات پی 

، عاراق  دیان  وری عثماادی کرد. در طارف دیگار، در امپراتا    ایفای دا  می افته پی  حوادث
اتادرترین  م همماوار و  مذهب عثمادی لی اقلیت شیعه در امپراتوری حنفیعنوا  کادو  اص به

هاا   عثماادی برخاوردار باود.    ی مه از جایگاه ،یعنی ایرا  ،ها آ  دولت شیعی و رقیب دیرینة
کردداد.   وری ادارب مای تا عناوا  ی ای از ایااالت امپرا    عراق را باه  ،با تعیین پاشاها از استادبول

چاه   رتبة دولت مرکانی در اساتادبول،   چه ماامات عالی عثمادیمردا    سیاست برای ،رو ایناز
    .داشت یتاهم اسبات م لی شیعه و سنیح ام و رجال سیاسی مذهبی والیت عراق، من

 مسا ر تشید در عاراق عثماادی   بارةهای زیادی در پژوه  م ااا  ترک و سربی تاکنو 
دظیار   یتوجاه خاود را باه بیشاتر باه موضاوعات دیگار        ایان ت ایااات   ولای اداد؛   ادمام دادب
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ت اوالت مرباوط باه آ      باه  و واکن  کارانارا  عثمادی ی استرش تشید در عراقها زمینه
 و آیار متعدد اس اق داااش  ها در این زمینه، پژوه  ی شاخصها دموده. از ادد کردب معطوف

ای  ار ایرادی مربوط به منازعاات فرقاه  شم ی ک ها وه پژ 2.سلی  درینگیر م اق ترک است
بررسای اسانادی قار      باه  اردد و میتر مادند آل بویه و صفویه بر به قرو  قبرعراق دین بیشتر 

ایرا  و عثمادی قر  دوزده  توجه م ااا  بیشتر به مساا ر  در ت ایاات . پردازد دمی دوزده 
معطاوف   ویژب مسا ر مرزی و ت رکات ایالت و عشاایر در مرزهاا   هسیاسی ایرا  و عثمادی ب

منازعات دشا   ت ایاات خود عنایت درخوری به مسئلة ست. م ااا  عرب و عراقی دین درا
ررسای  و عدم ارای  م ااا  ایرادی باه ب توجهی  رسد ی ی از دالیر ک  میدظر  . بهادد ددادب

باه اخباار و اطالعاات     دداشاتن  رسای  دست ،سنی در عراق مناسبات سیاسی اجتماعی شیعه و
 از اسناد آرشیوی عثمادی، برخای  ایری ماالة حاضر درصدد است با بهرب .باشد م لی منطاه

 بررسای د اوة   .کناد  بررسای عتبات عالیات قار  داوزده  را    سنی در و ابعاد مناسبات شیعی
ی ماذهبی عتباات عالیاات بارای فها       هاا  دناع ی ایرا  و عثمادی در مسئلةها کرد دولت عمر

الی از فایادب  ی داخلای ایارا  و عثماادی و مناسابات میاا  دولتاین خا       هاا  اصول کلی سیاست
ها، باه روشان    و بررسی ماهیت و ابعاد آ  د واهد بود. همچنین، مطالعة این منازعات مذهبی

  فرهنگی ایرا  و عثمادی کمک خواهد کرد. اعی وبیشتر زوایای تاریخ اجتمشد  
 
 مذهبی عتبات   جغرافیایدر  ايرانی و جايگاه عناصر شیعی. 2

دلیار وجاود فایهاا  و     دماف باه  علمای   ةداوزده  مایالدی حاوز    در قر  ساینده  هماری/  
 بسایاری  علمای العطاء، ب رالعلوم و شیخ مرتضی ادصااری اهمیات    چو  کاشفهمبنراادی 
دلایل    کارد؛  رشاد  م1821ق/ 1236دمف از ساال   ،م اق عرب ،الوردی ةتاف . بهیافته بود

ا ارا   علماا و ز  شاد آمدو پیدا کارد و  عراق از این زما  بهبود ه  این بود که رواب  ایرا  و

                                                           
 دد از: ا ترین این آیار عبارت مه برخی از . 2

- Nakash, Yitzhak )1994(, "The Conversion of Iraq's Tribes to Shiism", International Journal 
of Middle East Studies, No. 26, Pp. 443-463; - Nakash, Yitzhaki )1994(, The Shiis of Iraq, 
Published by Prinston Universtiy Press; - Deringil, Selim )1990(, "The Struggle Against 
Shiism in Hamidian Iraq: a Study in Ottoman Counter- Propaganda", Die Welt des Islams 
New Ser., Bd. 30, Nr. ¼, Pp. 45-62; - Deringil, Selim )2007(, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, 
II Abdülhamid Dönemi )1876-1909), Çeviren: Gül Çağalı Güven, YKY, İstanbul.  

مناد بودداد بارای     هعالق ها برتری یافت که ایرادیعلمی ل اظ استرش یافت. دمف چندا  از
 هانار دفار  10 زماا  باالب بار    در آ  به آدما سفر کنند. در میا  م صاال  دماف کاه   ت صیر 

)الاوردی،   بسیار بیشتر بود ها دسبت ایرادی اما؛ وجود داشتند ، ایرادی، ترک و هندیددشد می
هااجرت ماداوم آداا  باه     دلیر استرش تشید در جناوب و مرکان عاراق و م    به .(443: 1389

شایعه از  علمای  ادتاال مرکنیت سبب  در حوالی بعداد و دین بهتر و حتی اس ا   مناطق شمالی
اانارش   بناباه  تار شاد.   روز پرقادرت  باه  دماف روز  ،ر قار  داوزده   یا ایرا  به عاراق در اوا 
در دمف شیعیا  دارای مدارس متعدد با پنج هنار طلبه و تعاداد  »ق: 1316آرشیوی متعلق به 

ر تممااد زوار ایاارا  و هندوسااتا  مااذکورب م اا ةفراواداای روحااادی و ممتهااد هسااتند. قصااب
 .  )BOA, İ.ML 31/ 1316 Za-18)« باشد می

به عتبات عالیاات   ق1304که در سال  یخواب ایراد آبادی از مبارزا  مشروطه ی یی دولت
. ی ای از د ااتی کاه    شار  دادب اسات   جاالبی طاور   کردب باود، شاهرهای آ  را باه    مسافرت
تاویات   کاردب،  اجتماعی شهر دمف بیا  و اوضاع سیاسی دربارة آبادی در شر  خود دولت

 باودب اسات   هاا  ی این ساال ط درآمد  قبایر اطراف به سلطه حاکمیت عثمادی در این شهر و
  .(78-77 :1371آبادی،  )دولت

هنار دفر اعالم شادب اسات   30اکن در دمف در اوایر قر  بیست  حدود تعداد جمعیت س
رسیدب است. ب   اعظا    میاوقات به دوبرابر  بیشتر رق  درکه با احتساب تعداد زا را  این 
 شاددد  میرا شامر سوم این جمعیت  یک ها و ایرادی ددداد میجمعیت شهر را اعراب تش یر 

رالدین شاب قاجاار کاه در   داص ةاز رجال دور ،خا  ف رالملک ابوال سن .(41: 1996)دااش، 
از اوضااع شاهرهای    مفیادی اطالعاات   ،برای زیارت عازم عتبات عالیاات شاد   ق1305سال 

. او جمعیت شهر دماف را کاه آ  را شاهری    دهد دست می به جمله دمف اشرفمادس و از
هاا   دماف در ایان ساال   ، ف رالملاک  ةافتا  باه کند.  می بیا  هنار خادوار4 ،خوادد میباش وب 
 اسات  آجری بلندی داشاته و خاود شاهر در بلنادی قارار ارفتاه باودب        ةم    و قلع ةدرواز

 .  (49: 1372)ف رالملک، 

جمعیات کاربال را    ةب ا  عماد  از دیربااز   کربال برای ایرادیاا  شارای  بهتاری داشات.    
به آ  م ار رفتاه و در    )ع(که برای زیارت مرقد امام حسین ادد دادب میایرادیا  شیعه تش یر 
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مناد بودداد بارای     هعالق ها برتری یافت که ایرادیعلمی ل اظ استرش یافت. دمف چندا  از
 هانار دفار  10 زماا  باالب بار    در آ  به آدما سفر کنند. در میا  م صاال  دماف کاه   ت صیر 

)الاوردی،   بسیار بیشتر بود ها دسبت ایرادی اما؛ وجود داشتند ، ایرادی، ترک و هندیددشد می
هااجرت ماداوم آداا  باه     دلیر استرش تشید در جناوب و مرکان عاراق و م    به .(443: 1389

شایعه از  علمای  ادتاال مرکنیت سبب  در حوالی بعداد و دین بهتر و حتی اس ا   مناطق شمالی
اانارش   بناباه  تار شاد.   روز پرقادرت  باه  دماف روز  ،ر قار  داوزده   یا ایرا  به عاراق در اوا 
در دمف شیعیا  دارای مدارس متعدد با پنج هنار طلبه و تعاداد  »ق: 1316آرشیوی متعلق به 

ر تممااد زوار ایاارا  و هندوسااتا  مااذکورب م اا ةفراواداای روحااادی و ممتهااد هسااتند. قصااب
 .  )BOA, İ.ML 31/ 1316 Za-18)« باشد می

به عتبات عالیاات   ق1304که در سال  یخواب ایراد آبادی از مبارزا  مشروطه ی یی دولت
. ی ای از د ااتی کاه    شار  دادب اسات   جاالبی طاور   کردب باود، شاهرهای آ  را باه    مسافرت
تاویات   کاردب،  اجتماعی شهر دمف بیا  و اوضاع سیاسی دربارة آبادی در شر  خود دولت

 باودب اسات   هاا  ی این ساال ط درآمد  قبایر اطراف به سلطه حاکمیت عثمادی در این شهر و
  .(78-77 :1371آبادی،  )دولت

هنار دفر اعالم شادب اسات   30اکن در دمف در اوایر قر  بیست  حدود تعداد جمعیت س
رسیدب است. ب   اعظا    میاوقات به دوبرابر  بیشتر رق  درکه با احتساب تعداد زا را  این 
 شاددد  میرا شامر سوم این جمعیت  یک ها و ایرادی ددداد میجمعیت شهر را اعراب تش یر 

رالدین شاب قاجاار کاه در   داص ةاز رجال دور ،خا  ف رالملک ابوال سن .(41: 1996)دااش، 
از اوضااع شاهرهای    مفیادی اطالعاات   ،برای زیارت عازم عتبات عالیاات شاد   ق1305سال 

. او جمعیت شهر دماف را کاه آ  را شاهری    دهد دست می به جمله دمف اشرفمادس و از
هاا   دماف در ایان ساال   ، ف رالملاک  ةافتا  باه کند.  می بیا  هنار خادوار4 ،خوادد میباش وب 
 اسات  آجری بلندی داشاته و خاود شاهر در بلنادی قارار ارفتاه باودب        ةم    و قلع ةدرواز

 .  (49: 1372)ف رالملک، 

جمعیات کاربال را    ةب ا  عماد  از دیربااز   کربال برای ایرادیاا  شارای  بهتاری داشات.    
به آ  م ار رفتاه و در    )ع(که برای زیارت مرقد امام حسین ادد دادب میایرادیا  شیعه تش یر 
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 هانار 50 کربال با ،ی قر  بیست ها برخی اطالعات، در آسازین سال پایة. برادد آدما مای  شدب
 مای آماد کاه از ایان تعاداد بای  از دی      مای شامار   ترین شهرهای عراق باه  دفر جمعیت از مه 

 .Türk Ansiklopedisi, 1971: C) ادد از شیعیا  عرب بودب ماددب اکثریت باقی، و ایرادی 

XXI: 491). شایعی کاربال را ایرادیاا      تماماا   درصد جمعیات   75 حدود ،تر به عبارت دقیق
 صاد باه اعاراب تعلاق داشات     در 25 مادادب یعنای   چهاارم بااقی   و کمتر از یک داد میتش یر 
 که دار شادب  ر این شهر چنا  زیاد بودددفوو فرهنگ و معماری ایرادی  .(42: 1996)دااش، 
 ؛اداد  بشاد  مای رو  هشهر ایرادی و ده عربای روبا   ةد به این شهر با منظروسیاحا  هنگام ور است

 فرهناگ و معمااری ایرادای باودب اسات      ی کاربال متاثیر از  هاا  و کوچه ها ، خیابا ها زیرا خاده
ایرادیا  ساکن کاربال   ةعد»دویسد:  میدین در همین بارب  ،سیا  آلمادی ،او   اوبن .جا( )هما 

کنناد و زباا  و    مای ایرادای زدادای    بالب بر سی هنار دفر است. آدا  در شهر باا روش کاامال   
ت ایرادای  جمعیا  .(397-396: 1362)اوبان،  « اداد  آداب و رسوم خوی  را بر جامعه قبوالددب

یاات برادگی تاه باود. او در    داصرالدین شاب قاجار را دین هنگام سفر به عتباات عال  کربال توجه
اهالی کربال[ از ز  و مرد همه عم  بوددد. مثار ایان باود    »] :خود چنین دوشته است ةسفردام

)داصارالدین  « روم مای دادست  کما  میایج بودم د [...] که وارد شهر کاشا  یا اصفها  شدی 
 از عتباات دیاد    ق1273در ساال   ،از رجال دولتی ایرا  ،الممالک ادیب .(115: 1372شاب، 

ایان اطالعاات    ،. البتاه شاود  مشاهدب می خوبی از کربال اطالعات دسبتا  اش سفردامه کرد و در
 احتمااال   ،کناد  مای کاه وکار    میاعاداد و ارقاا   وبراساس مشاهدات مساتای  خاود وی اسات    

ر کربال دارای ش  هنا»دویسد:  می جمعیت کربال ةت مینی و سیرکارشناساده است. او دربار
کار جمعیات صاد هانار      ،ورد کنی رفته شادندب دفر برآ ه  خاده است و هر خاده را اار روی

در  . او(158: 1364الممالاک،   )ادیاب  «اداد  شود که از عرب و عم  تش یر شدب میجمعیت 
بارای آاااهی از    وی اطالعاات  اسات.  شاهر سا ن افتاه   عمومی از اوضاع  دین دیگر یجای

 هاا  و هنادی  هاا  ، عربها ، ترکها ی قر  دوزده  که متش ر از ایرادیترکیب جمعیتی کربال
   مفید است: ،بودب

خاا  ایروادای    ص ن مبارک است که حسن ةاوش ةر مدرسه دارد ی ی مدرسچها
 هاا  تارک  ةمیرزا علی دای و ی ی مدرسا  ةهندی و ی ی مدرس ةساخته. ی ی مدرس

چهار مسمد دارد ی ی مشهور به مسمد سنی که قاضی عسا ر در آدماا دمااز     [...]
داای ممتهاد کاه پاول      میارزا علای  سیدعلی کاه جنااب   کند، دیگری مسمد میر می

کناد، ی ای مسامد مادرشااب      مای آورداد دمااز    می]دذورات شیعیا [ هند را پی  او 
کند و مسمد باالی سر  میمعفورکه جناب حاج میرزا م ی  در ظهرها در آ  دماز 

  .(158-157، )هما  [)ع(مبارک حضرت امام شهید سریب ]امام حسین
 

در  کاردب باود،   باه عتباات عالیاات مساافرت     ق1304که در ساال   دینآبادی  ی یی دولت
 دوشته است:  انارش خود

که در ایان وقات ی ای از شاهرهای      چنا  ؛روز رو به آبادی است به شهر کربال روز
شود. بدیهی است که این آبادی از پول ایارا  و باه دسات     میبنرگ عراق شمردب 

آیاار تنانل    ،به این شهر وارد دگردددشود زیرا اار یک سال زوار عم   میایرادیا  
  .(77 /1: 1371آبادی،  )دولت اردد میچین در آ  هویدا   ههم

 
بر اهمیت مذهبی کاربال بارای ایرادیاا  در ماایساه باا شاهرهای م اه و         ه،ااب در ادام آ 

خود را  مادس های  ا ارچه تمام ما ا مذهب شود که شیعه میکند و متذکر  میمدینه تثکید 
، باا  بار کاربال ماادم بدادناد     دمدینه و دمف را بایا  ،م ه حسب ترتیبْشماردد و بر میم ترم 

هاا از    ا ا هاا باه دیگار م    آ  ةتوا  افات عالقا   می به شهدای کربال شا صاخ ةالقتوجه به ع
روسات کاه رفاتن باه      . ازهماین شا  به کربال براساس عشاق اسات   بستگی روی ارادت، و دل

که کاربال باه یاک شاهر     به همین سبب است  شود و میشمردب  ها ن سعادتتری کربال بنرگ
 .  جا( )هما  عربی تر است تا به شهری زبا  شبیه فارسی

ی میاادی  ها کاظمیه در سال ةاوضاع قصب ةدربار حدود ةسیاحتنامم مد خورشید پاشا در 
  :دویسد می میالدی قر  دوزده 

 ایان قصابه   [...] واقاد شادب اسات    کاظمین در مسافت یک ساعت و دای  باه بعاداد   
خاطر  به ها عم  [...] ی فراوا  استها مشتمر بر دو هنار خاده و چند خا  و و بازار

  او را تانیین فاراوا   ةمابار  ،باه اماام موسای کااظ  دارداد      ای کاه  العادب م بت فوق
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چهار مسمد دارد ی ی مشهور به مسمد سنی که قاضی عسا ر در آدماا دمااز     [...]
داای ممتهاد کاه پاول      میارزا علای  سیدعلی کاه جنااب   کند، دیگری مسمد میر می

کناد، ی ای مسامد مادرشااب      مای آورداد دمااز    می]دذورات شیعیا [ هند را پی  او 
کند و مسمد باالی سر  میمعفورکه جناب حاج میرزا م ی  در ظهرها در آ  دماز 

  .(158-157، )هما  [)ع(مبارک حضرت امام شهید سریب ]امام حسین
 

در  کاردب باود،   باه عتباات عالیاات مساافرت     ق1304که در ساال   دینآبادی  ی یی دولت
 دوشته است:  انارش خود

که در ایان وقات ی ای از شاهرهای      چنا  ؛روز رو به آبادی است به شهر کربال روز
شود. بدیهی است که این آبادی از پول ایارا  و باه دسات     میبنرگ عراق شمردب 

آیاار تنانل    ،به این شهر وارد دگردددشود زیرا اار یک سال زوار عم   میایرادیا  
  .(77 /1: 1371آبادی،  )دولت اردد میچین در آ  هویدا   ههم

 
بر اهمیت مذهبی کاربال بارای ایرادیاا  در ماایساه باا شاهرهای م اه و         ه،ااب در ادام آ 

خود را  مادس های  ا ارچه تمام ما ا مذهب شود که شیعه میکند و متذکر  میمدینه تثکید 
، باا  بار کاربال ماادم بدادناد     دمدینه و دمف را بایا  ،م ه حسب ترتیبْشماردد و بر میم ترم 

هاا از    ا ا هاا باه دیگار م    آ  ةتوا  افات عالقا   می به شهدای کربال شا صاخ ةالقتوجه به ع
روسات کاه رفاتن باه      . ازهماین شا  به کربال براساس عشاق اسات   بستگی روی ارادت، و دل

که کاربال باه یاک شاهر     به همین سبب است  شود و میشمردب  ها ن سعادتتری کربال بنرگ
 .  جا( )هما  عربی تر است تا به شهری زبا  شبیه فارسی

ی میاادی  ها کاظمیه در سال ةاوضاع قصب ةدربار حدود ةسیاحتنامم مد خورشید پاشا در 
  :دویسد می میالدی قر  دوزده 

 ایان قصابه   [...] واقاد شادب اسات    کاظمین در مسافت یک ساعت و دای  باه بعاداد   
خاطر  به ها عم  [...] ی فراوا  استها مشتمر بر دو هنار خاده و چند خا  و و بازار

  او را تانیین فاراوا   ةمابار  ،باه اماام موسای کااظ  دارداد      ای کاه  العادب م بت فوق
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ه المذهب دولت علی ا  منبورب، عم  و از اتباع شیعی اکثر ساکنا  قریه[ ...] ادد دمودب
 . (Hurşid Paşa, 1997: 57-58) باشند می

 
بین بعداد و این شهر بیشتر شاد   م1870تراموا در  رودق و اهمیت کاظمین با احداث خ 

: 1996)داااش،   کربال و دمف باودب اسات  بی  از  مادی بر این شهرثع ةطلس که و افته شدب
ظمین تا قر  بیست  همچناا   رسد کا میدظر  های دیگر به با توجه به انارش. به هر حال، (45
کاظمین در اوایر  شهر . جمعیتتچندادی دیاف ةکوچک باقی مادد و توسع یشهر صورت به

ه بودب اسات. بیشاتر ایان جمعیات را     شیع آ  هنار دفر7 رسیدب که میهنار دفر 8 قر  بیست  به
خاا    حسان م مد .(41 )هماا ،  ها ایرادی بوددد آ  هنار دفر فا داددد و  میتش یر  ها بعر

لدین شاب که در اواخر قر  داوزده  باه عاراق و عتباات     وزیر ادطباعات داصرا ،اعتمادالسلطنه
در زماا  حضاور    .یاد کردب است ای مادند بهشت از کاظمین باعنوا  قصبه ،سفر کردعالیات 

آ   کااری نباد و طال اماما  شیعه در کاظمین کاارارا  مشاعول تعمیار ا    ةاو در ماابر متبرک
امام اعظ  ابوحنیفه رفته اسات.   ةز زیارت این ماابر به زیارت مابرپس ا اعتمادالسلطنهبوددد. 

ی فراوادای وجاود   هاا  و باا   هاا  ساختما  ،امام اعظ  ةکه در اطراف مابر کند یادآوری میاو 
 . (398/ 1: 1367)اعتمادالسلطنه،  اشتد

/ 1: 1996)دااش،  دفری 8500لب جمعیت سا ،ها بر برخی انارشدر اوایر قر  بیست  بنا
تعیاین   باارة اعظا  عثماادی در   صادر  های ک دامه که در چنا ادد؛  مذهب بودب سامرا سنی (398

ایان   دوشاته، بار   هماری  1311جماادی اوول   2ی ی از علمای بعداد باه مدرسای ساامرا در    
 شدب است:  کیدمطلب تث

ساامرا واقاد در والیات بعاداد از اهار سانت و        ةاارچه جملگی اهالی س نه قصاب 
اماام علای الهاادی و اماام حسان       هاای  دلیار وجاود آرامگااب    اماا باه   ،جماعت بودب

 ،طااور کننااد. همااین ماایاهلل عنهمااا زوار زیااادی بااه داخاار ایاان قصاابه تااردد  رضاای
ترین ممتهد ایرادیا  میرزا حسن شیرازی و دندیک پادصد آخوداد در آدماا    بنرگ
  .(BOA, İ.MŞH 3/1) ددا ساکن

 

و  به شهر سامرا مسافرت کردب باود  است که او دین قاجار ةالملک از مورخا  دور اعتصام
که مالآقا کوچک  ةدد ی ی خادوادا خادوار شیعه در اینما ساکن دوفا  »دوشته است:  چنین

« شااماعی ةچاارا  همااایودی اساات و ی اای خااادواد   از جادااب دولاات ایاارا  متااولی چهاار  
، ن از اماما  شیعی در سامرا بودداد این ه دو تباحال، هر  به .(63-62: 1351الملک،  )اعتصام

ساامرا   باه هماین دلیار    ؛داشات رفتی د شیعه پی از ورود میرزای شیرازی به این شهر،  قبرتا 
چناد ساال پاس از مهااجرت میارزای شایرازی از دماف         ب برای زا را  امن دبود. اماا اا هیچ

طراوت و دشاط بیشاتری یافات   جلسات ب ث و تدریس، این شهر اشرف به سامرا و تش یر 
آ  بار تعاداد    درپای شیعه درآماد و  علمی ترین مراکن  در شمار عظی « سامرا ةعلمی ةحوز»و 

دویساد:   مای السلطنه در خاطرات خاود   که احتشام چنا  ؛ایرادیا  شیعه در این شهر افنودب شد
« دفااوو ایاارا  شاادب اساات ةایاان شااهر منطااااکثریاات مااردم شااهر سااامرا ایرادیااا  هسااتند و »

  .(250: 1366السلطنه،  )احتشام
اهمیات   ةدرباار  ق(1304باه ساال   ) در انارش بازدید خود از ساامرا  آبادی تلی یی دو
 توجاه عماوم شایعیا  ددیاا بادادما      کند که کار ساامرا باه جاایی رسایدب کاه      میسامرا اظهار 
باه   ،قفااز و هرکما مذهب جعفاری اسات   ،ایرا  ،و مبالب زیادی از هندوستا  معطوف شدب

و متاذکر   اویاد  مای  رود. او سپس از دفاوو میارزای شایرازی در ایان شاهر سا ن       میسامرا 
م رر برای  ،از دمف و کربال ،اع  از عرب و عم  ،دیگر ةسای روحادی شیعؤشود که ر می

: 1371آباادی،   ت)دولا  شاودد  مای ایان شاهر    ةا و دیدار با میرزای شیرازی روادا زیارت سامر
1/77) . 

ساامرا ویژاای خاصای داشات کاه آ  را از دیگار شاهرهای عاراق متمااین           ،حالهر  به
شیعه قرار داشت که هنارا  زا ار شایعی در هار     کرد: د ست آد ه در سامرا منار مادس می

 هاای   ا ا اانارا  م  دوم آد اه سااکنا  و خادمت    ؛شاتافتند  میسال برای زیارت به این شهر 
این دو عامار متضااد در ساامرا     واقدآمددد. در میشمار  مادس این شهر همه از اهر سنت به

باا   ،ویاژب ایرادیاا    باه  ،ر این شاهر باود. هماوارب زا ارا     دادهای مذهبی د علت بسیاری از رخ
تاا آدماا    مواجه بوددد؛ و آزارهای فراوادی از سوی شهروددا  و عشایر پیرامو  آ  ها س تی

شاد. برخای    مای ایرا  و عاراق  مردا   سیاست موارد موجب تیرای رواب  میا که در برخی 
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و  به شهر سامرا مسافرت کردب باود  است که او دین قاجار ةالملک از مورخا  دور اعتصام
که مالآقا کوچک  ةدد ی ی خادوادا خادوار شیعه در اینما ساکن دوفا  »دوشته است:  چنین

« شااماعی ةچاارا  همااایودی اساات و ی اای خااادواد   از جادااب دولاات ایاارا  متااولی چهاار  
، ن از اماما  شیعی در سامرا بودداد این ه دو تباحال، هر  به .(63-62: 1351الملک،  )اعتصام

ساامرا   باه هماین دلیار    ؛داشات رفتی د شیعه پی از ورود میرزای شیرازی به این شهر،  قبرتا 
چناد ساال پاس از مهااجرت میارزای شایرازی از دماف         ب برای زا را  امن دبود. اماا اا هیچ

طراوت و دشاط بیشاتری یافات   جلسات ب ث و تدریس، این شهر اشرف به سامرا و تش یر 
آ  بار تعاداد    درپای شیعه درآماد و  علمی ترین مراکن  در شمار عظی « سامرا ةعلمی ةحوز»و 

دویساد:   مای السلطنه در خاطرات خاود   که احتشام چنا  ؛ایرادیا  شیعه در این شهر افنودب شد
« دفااوو ایاارا  شاادب اساات ةایاان شااهر منطااااکثریاات مااردم شااهر سااامرا ایرادیااا  هسااتند و »

  .(250: 1366السلطنه،  )احتشام
اهمیات   ةدرباار  ق(1304باه ساال   ) در انارش بازدید خود از ساامرا  آبادی تلی یی دو
 توجاه عماوم شایعیا  ددیاا بادادما      کند که کار ساامرا باه جاایی رسایدب کاه      میسامرا اظهار 
باه   ،قفااز و هرکما مذهب جعفاری اسات   ،ایرا  ،و مبالب زیادی از هندوستا  معطوف شدب

و متاذکر   اویاد  مای  رود. او سپس از دفاوو میارزای شایرازی در ایان شاهر سا ن       میسامرا 
م رر برای  ،از دمف و کربال ،اع  از عرب و عم  ،دیگر ةسای روحادی شیعؤشود که ر می

: 1371آباادی،   ت)دولا  شاودد  مای ایان شاهر    ةا و دیدار با میرزای شیرازی روادا زیارت سامر
1/77) . 

ساامرا ویژاای خاصای داشات کاه آ  را از دیگار شاهرهای عاراق متمااین           ،حالهر  به
شیعه قرار داشت که هنارا  زا ار شایعی در هار     کرد: د ست آد ه در سامرا منار مادس می

 هاای   ا ا اانارا  م  دوم آد اه سااکنا  و خادمت    ؛شاتافتند  میسال برای زیارت به این شهر 
این دو عامار متضااد در ساامرا     واقدآمددد. در میشمار  مادس این شهر همه از اهر سنت به

باا   ،ویاژب ایرادیاا    باه  ،ر این شاهر باود. هماوارب زا ارا     دادهای مذهبی د علت بسیاری از رخ
تاا آدماا    مواجه بوددد؛ و آزارهای فراوادی از سوی شهروددا  و عشایر پیرامو  آ  ها س تی

شاد. برخای    مای ایرا  و عاراق  مردا   سیاست موارد موجب تیرای رواب  میا که در برخی 
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م ااا  بر این باوردد که مهاجرت میرزای شیرازی از دمف به سامرا با این ادگیانب صاورت   
پااس از  .(449/ 1: 1389)الااوردی،  شاایعیا  را در ایاان شااهر بهتاار کنااد اوضاااعارفاات کااه  

ویژب علما و اهر علا  از دماف    شیعیا  از سراسر عراق به ،مهاجرت میرزای شیرازی به سامرا
  .کرددد به این شهر همرت

 
  تسنن عثمانیو  تشیع ايرانیرويارويی . 3

آماد ایرادیاا  باه شاهرهای ماادس از       و معیت شیعی ساکن عراق و استرش رفات افنای  ج
مین را بیشاتر  ح ومت م لی با جمعیت شیعی این سارز  ماابلة یها زمینه ،اواخر قر  دوزده 
 باود،  از رجال و عالما  اواخر قاجاریه کاه باه عتباات سافر کاردب      ،خا  کرد. میرزا ابوطالب

 اوید: میی تاابر میا  حاکمیت و شیعیا  در این شهرها چنین ها زمینه بارةدر
تماام خدماه و    در سامرا و دمف اشرف و در کربال ساب و رفان دیان رواج دارد.   

کنناد.   مای داد و عالدیاه در آ  ملاک سا ودت     ا ماذهب  اکثر س نة این باالد شایعی  
آورددد و تف به روی  میاارچه در جاهای دیگر تاب دیدار شیعیا  را د ها عثمادی

سبب آ  را  ای دداردد. جن تعافر و اسماز چارب ، اما در این جاها بهازددادد ها دمی آ 
رزا )میاا سااایگی و خااوف پادشاااب ایاارا  اسااتساابب هم پرساایدم بعضاای افتنااد بااه

 . (401: 1373خا ،  ابوطالب
 

شایعیا  را مناافد    برابار در هاا  تسامح عثماادی  کند و علت میاین دظر را رد  میرزا ابوطالب
ایاری و   صاورت سا ت  در»آورددد؛ زیرا  میار با خود به عراق کند که زو  می بیا  اقتصادی

میرزا ابوطالب در  .جا( )هما « ت در آمد  زوار خللی وارد آیدمم ن اس ها خشودت عثمادی
رحماداه باا    ازجملاه رفتاار بای    ،شواهد زیادیبراساس کند که  میاظهارات خود اوعا   پایا ِ

 (،402: 1373خاا ،   توجهی به مرمت باااع متبرکاة اماماا  شایعه )میارزا ابوطالاب       زو ار و بی
چاه  ااری عاراق ظااهری و از روی سیاسات اسات.     ار ایرادا به شایعیا  و زو   ها احترام عثمادی

ایراداه   ار س تویژب کارانارا  م لی والیت بعداد در معامله با زو  هرفتار مثمورا  عثمادی ب
توجهی دولت عثمادی به آبادادی ماابر مادس  مبنی بر بی ادعای دیگر او ،و ااب معرضاده بود

که دولت  کنند میی فراوادی یابت ها و انارشاست. اسناد  سیرمنصفاده میک عتبات عالیات

باا صارف    اااهی  ااب دادب و میشیعه اهمیت  عثمادی درحد توا  خود به آبادادی بااع متبرکة
تمدیاد   1309کردب است. در سال  میی شیعه اقدام ها و تمهین زیارتگاب یی به مرمتها هنینه

در کربال که به فرما  سلطا  عبدال مید دوم شاروع   )ع( بنای دیوار بیرودی حرم امام حسین
. دولت عثمادی در (BOA, DH.MKT, 2940/ 24, 12 N 1309) یا  یافتپا ،شدب بود
)ع( در دمااف و انبااد حضاارت  صاا ن حاارم حضاارت علاای دسااتور تعمیاار ق1312سااال 

دیان   ق1310در ساال   .(300: 1389)موجاادی،   را صادر کارد  )ع( در کربالی معالابوالفضر 
سالطا    ،در هماین ساال   و ازی کاظمین باه خادمت ارفتاه شاد    مهندسی اروپایی برای بازس

اختصاص  شهرهای مادس ی اماما  شیعه و توسعةها حرمبرای تعمیر  را مبالب زیادیعثمادی 
)ع( در  حارم اماام حساین    ق دین دولت عثمادی تعمیار 1317در سال  .(281-280 ،)هما  داد

 . (BOA, İ.EV, 23/ 1317 Ş 15, 13 Ş 1317)دار شد  را عهدب کربال
کارد   عمار راری یباات و آراما  در عتباات،    بااب عاالی در برقا   ی هاا  برخالف سیاست

بود و دخیر  سنی در عتبات کامال و  وجود آمد  منازعات شیعی هح ومت م لی عراق در ب
 چناین  وء مادیریت خاود بارهاا باه    طبق شواهد مستند، رجال سیاسای و ماذهبی عاراق باا سا     

 ای عربی ، رسالهشاکر افندی ،دایب کربال ق1304در سال  اختالفات و منازعاتی دامن زددد.
حاالی   عار  شیعیا  جعفری ساکن والیت بعداد  کرد. پس از این حادیه، علیه شیعیا  منتشر

           داادشاا ایت کرد بااردب شاایعیا  در رسااالة دااام   ت ایاار ، و ازمشاای ت ارسااال  بااه دایاارة 
(BOA, DH.MKT, 1398/21, 13 Ca 1304) . 

ی کاربال  تعادادی از رهبارا  ماذهب    ق،1308ال در سال دوبارب بر ایر سوء رفتار دایب کرب
باه صادارت    ،احماد افنادی   ،از ظل  و تعدی دایب کربال دمایندای از مردم شیعة این شهر به
 دامه که به امضاای چهاار   و را خواستار شددد. در این ش ایتعنل ادد و ش ایت کرد  میعظ

هاا بادتر از رفتاار     دایب کربال در حاق آ   اَعمال ،کربال رسیدب بود شدة تن از علمای شناخته
ما  و  آرا ،تمااوزات او  واساطة  هو وکر شدب باود کاه با    ا یر توصیفاسر فرعو  درحق بنی

  .(BOA, HR.TO, 397/34, 1308)امنیت از کربال سلب شدب است 
ی هاا  ویژب روز ده  این ماب ی ی از دااط اوج کشم   هعناداری ایام ماب م رم ب مراس 
 ،موجاود  هاای  جاه باه اانارش   دشاین عتباات عالیاات باود. باا تو      شاهرهای شایعی  مذهبی در 
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باا صارف    اااهی  ااب دادب و میشیعه اهمیت  عثمادی درحد توا  خود به آبادادی بااع متبرکة
تمدیاد   1309کردب است. در سال  میی شیعه اقدام ها و تمهین زیارتگاب یی به مرمتها هنینه

در کربال که به فرما  سلطا  عبدال مید دوم شاروع   )ع( بنای دیوار بیرودی حرم امام حسین
. دولت عثمادی در (BOA, DH.MKT, 2940/ 24, 12 N 1309) یا  یافتپا ،شدب بود
)ع( در دمااف و انبااد حضاارت  صاا ن حاارم حضاارت علاای دسااتور تعمیاار ق1312سااال 

دیان   ق1310در ساال   .(300: 1389)موجاادی،   را صادر کارد  )ع( در کربالی معالابوالفضر 
سالطا    ،در هماین ساال   و ازی کاظمین باه خادمت ارفتاه شاد    مهندسی اروپایی برای بازس

اختصاص  شهرهای مادس ی اماما  شیعه و توسعةها حرمبرای تعمیر  را مبالب زیادیعثمادی 
)ع( در  حارم اماام حساین    ق دین دولت عثمادی تعمیار 1317در سال  .(281-280 ،)هما  داد

 . (BOA, İ.EV, 23/ 1317 Ş 15, 13 Ş 1317)دار شد  را عهدب کربال
کارد   عمار راری یباات و آراما  در عتباات،    بااب عاالی در برقا   ی هاا  برخالف سیاست

بود و دخیر  سنی در عتبات کامال و  وجود آمد  منازعات شیعی هح ومت م لی عراق در ب
 چناین  وء مادیریت خاود بارهاا باه    طبق شواهد مستند، رجال سیاسای و ماذهبی عاراق باا سا     

 ای عربی ، رسالهشاکر افندی ،دایب کربال ق1304در سال  اختالفات و منازعاتی دامن زددد.
حاالی   عار  شیعیا  جعفری ساکن والیت بعداد  کرد. پس از این حادیه، علیه شیعیا  منتشر

           داادشاا ایت کرد بااردب شاایعیا  در رسااالة دااام   ت ایاار ، و ازمشاای ت ارسااال  بااه دایاارة 
(BOA, DH.MKT, 1398/21, 13 Ca 1304) . 

ی کاربال  تعادادی از رهبارا  ماذهب    ق،1308ال در سال دوبارب بر ایر سوء رفتار دایب کرب
باه صادارت    ،احماد افنادی   ،از ظل  و تعدی دایب کربال دمایندای از مردم شیعة این شهر به
 دامه که به امضاای چهاار   و را خواستار شددد. در این ش ایتعنل ادد و ش ایت کرد  میعظ

هاا بادتر از رفتاار     دایب کربال در حاق آ   اَعمال ،کربال رسیدب بود شدة تن از علمای شناخته
ما  و  آرا ،تمااوزات او  واساطة  هو وکر شدب باود کاه با    ا یر توصیفاسر فرعو  درحق بنی

  .(BOA, HR.TO, 397/34, 1308)امنیت از کربال سلب شدب است 
ی هاا  ویژب روز ده  این ماب ی ی از دااط اوج کشم   هعناداری ایام ماب م رم ب مراس 
 ،موجاود  هاای  جاه باه اانارش   دشاین عتباات عالیاات باود. باا تو      شاهرهای شایعی  مذهبی در 
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و از  بگیرداد  شادت اوضااع را در ایان روز زیار دظار      موظاف بودداد باه     میی ادتظاها دستگاب
هراوده خشودت و درایری مذهبی خودداری کنند. دظارت ضابطیه دیان در پایاا  ایان روز     

رساادید. در   مای رد و آ  را به عر  باب عالی ک میی ارسالی از بعداد را دریافت ها انارش
م ارم   م، مراس  عناداری دهة1908تا  1876ی ها یعنی خالل سال ،سلطنت عبدال مید طول

 1308م ارم   دها   شاد. در  میهموارب باعث کشم   میا  شیعیا  با ح ومت م لی عراق 
 آرامگااب حضارت علای )ع( مشاعول     سوی شیعیادی که در صا ن  دیروهای عساکر شاهاده به

در ایان حادیاه کشاته شاددد.      تعداد زیادی ،ایرادیا  افتة کرددد و به شلیک ،عناداری بوددد
داخت و به شر  ماجرا پر ،یعنی یک ماب پس از حادیه 1308صفر  8 در شمارة اختر روزدامة

یاازدب دفار اعاالم     وعممم در ،دست عساکر عثمادی کشته شدب بوددد تعداد ایرادیادی را که به
 ساال مشاعول   شروع شد که شیعیا  دمف مادند هار ماجرا از آدما ، اختر افتة روزدامة کرد. به
  .(6 .ش :1308 )اختر، آورددد هموم ها آ  به عثمادی که مثمورا  بوددد عاشورا عناداری مراس 

حااوق    میعناوا  حاا   ین شااب باه  قدری زیاد بود کاه داصارالد   تثییر این حادیه در ایرا  به
و رهبر دولتی شیعیا  از سوی دیگر خود را موظف به دخالات   شهروددا  ایرادی از یک سو

، از او خواسات تاا   باه سالطا  عبدال میاد    ای دد. داصرالدین شاب در داماه در این موضوع دید
کند. شااب ایارا     ممازات ماام دمف اشرف بود، ها قا   که در رأس آ  را این حادیه عامال 
علیااه ایرادیااا  باارخالف دیااات  اودااه اقاادامات داخوشااایند شااد کااه ایاان اش متااذکر  در دامااه
                  عثماااادی اسااات و بایاااد از وقاااوع چناااین ماااواردی جلاااوایری شاااود       ارایاداااةات اد

(BOA, Y.PRk.A, 6/7, 28 S 1308) .  ی ایارا  هاا  پای درخواسات  دولات عثماادی در، 
داخلیه  از ادارة 1310اوول  جمادی 10در  ای که رد. سرادمام، در دامهایری ک موضوع را پی

 ؛شد بیا  ها برای شورش ها و تالش آ  علت حادیه ت ری ات ایرادی ،به صدارت ارسال شد
از ساوی عسااکر شااهاده رد شاد و حتای       ها همچنین در این دامه هراوده قتر و کشتار ایرادی

           ه قتاار رساایدب اساات کااه یااک ز  از اتباااع دولاات عثمااادی در ایاان ماااجرا باا     ادعااا شااد 
(BOA, İ.DH, 1203/ 94142) .دولاات عثمااادی پااس از ت ایاااات   حااالایاان  بااا ،

حاد   بای  از  خشاودت  در ادمام وظیفه وتدبیری  سبب بی ماام دمف را به ارفته، قا   صورت
 .(BOA, Y.PRK.A, 6/7, 28 S 1308)کارد   را عو  مثمورا  ضابطه معنول کردب، دین

 دیگاری    از این در کاظمین دین مسابب فتناة  ماام دمف پی ، ظاهرا  قا  اختر ةروزدام ةافت به
از آدما ه  عنل شدب بود. این روزداماه باه دولات عثماادی      شیعیا  شدب و به همین سبب علیه

: 1308)اختار،   دگیارد  کاار  جو را در خدمات دولتای باه   اوده افراد فتنه کند که این میتوصیه 
و  ایارا   ف ارا  دو جامعاة   روشنعمومی  یی رخ داد که اف ارها سالدر این حادیه  .(15ش. 

همچاو   ات اد اسالم باود و حضاور افارادی     همت پادشاها  دولتین متوجه اددیشةعثمادی و 
 دادب الدین اسدآبادی در دربار عثمادی امیدها را برای وحدت میا  شایعه و سانی ز   جمالسید

 کردب بود. 
ح ومات   باا  موضوع دمف و برخاورد قااطد   ب عالی بهرسد رسیدای دقیق با میدظر  به

تاحادودی   ،آدماا ادمامیاد   جاایی ماثمورا  ضاابطة    مااام و جاباه   م لی عراق که به عنل قا  
ت اق ات اد بین دولتین تلای  هرچند کوچک درجهت  میپاس ی مثبت به دولت ایرا  و قد

عاراق و   حضاور در  واساطة  همنصبا  م لی همچناا  با   شد. با این همه، بسیاری از صاحب می
عمال تادابیر شادیدتری علیاه شایعیا      خواستار ا  ،رشد شیعیا  عراق ی روبهها فعالیت مشاهدة
ای  مذهبی بوددد. در الی ه مراس  داد  ی دینی و ادمامها دظیر م دود کرد  آزادی ،عتبات

عاالی  رای اصال  اوضااع دینای عاراق تنظای  و باه بااب       منصبا  م لی ب ی ی از صاحب که
 شیعیا  مسام ه د ند:  بارةکه دولت باید در بود تصریح شدب کردب بود، ارسال

)دماف، کاربال، کاظمیاه،     هاا  هر ساله هفتاد هشتاد هنار زوار ایرادی باه ایان قصابه   
نند و مثمورین ح ومت سانیه  ک میی زیادی خرج ها آیند و هرکدام پول میسامرا( 
کاراداه   ها مساعدب ایماد شورش و استشاش با آ ها به  خاطر ترس از دیروی آ  دین به
کرد این قصبات اربعه را به حالت داخر قلمارو ایارا     کنند و همین عمر میمعامله 

و ف ار تشاید    ااردد  مای درآوردب است. در این دواحی آیین شیعه باه آزادی اجارا   
 . (BOA, İ.MMS, 129/5537, 24 Ş 1309)درحال استرش است 

 
ی ماای  عاراق دوباارب در ساال     ها شیعیا  و ایرادی بارةت م لی درکرد ح وم عمر ةشیو
کارد. بااب عاالی علات      ور و ایرادی را شعله م لیو شیعیا   ها آت  دناع میا  سنی .ق1311

تادبیری   منمار شاد، در وهلاة اول بای     ای واقعة ساامرا را کاه باه قتار و ممارو  شاد  عادب       
دلیار   در ساامرا باه  یاک منازعاه مرباوط باه خریاد و فاروش       »دادسات:   مای ح ومت م لای  
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 دیگاری    از این در کاظمین دین مسابب فتناة  ماام دمف پی ، ظاهرا  قا  اختر ةروزدام ةافت به
از آدما ه  عنل شدب بود. این روزداماه باه دولات عثماادی      شیعیا  شدب و به همین سبب علیه

: 1308)اختار،   دگیارد  کاار  جو را در خدمات دولتای باه   اوده افراد فتنه کند که این میتوصیه 
و  ایارا   ف ارا  دو جامعاة   روشنعمومی  یی رخ داد که اف ارها سالدر این حادیه  .(15ش. 

همچاو   ات اد اسالم باود و حضاور افارادی     همت پادشاها  دولتین متوجه اددیشةعثمادی و 
 دادب الدین اسدآبادی در دربار عثمادی امیدها را برای وحدت میا  شایعه و سانی ز   جمالسید

 کردب بود. 
ح ومات   باا  موضوع دمف و برخاورد قااطد   ب عالی بهرسد رسیدای دقیق با میدظر  به

تاحادودی   ،آدماا ادمامیاد   جاایی ماثمورا  ضاابطة    مااام و جاباه   م لی عراق که به عنل قا  
ت اق ات اد بین دولتین تلای  هرچند کوچک درجهت  میپاس ی مثبت به دولت ایرا  و قد

عاراق و   حضاور در  واساطة  همنصبا  م لی همچناا  با   شد. با این همه، بسیاری از صاحب می
عمال تادابیر شادیدتری علیاه شایعیا      خواستار ا  ،رشد شیعیا  عراق ی روبهها فعالیت مشاهدة
ای  مذهبی بوددد. در الی ه مراس  داد  ی دینی و ادمامها دظیر م دود کرد  آزادی ،عتبات

عاالی  رای اصال  اوضااع دینای عاراق تنظای  و باه بااب       منصبا  م لی ب ی ی از صاحب که
 شیعیا  مسام ه د ند:  بارةکه دولت باید در بود تصریح شدب کردب بود، ارسال

)دماف، کاربال، کاظمیاه،     هاا  هر ساله هفتاد هشتاد هنار زوار ایرادی باه ایان قصابه   
نند و مثمورین ح ومت سانیه  ک میی زیادی خرج ها آیند و هرکدام پول میسامرا( 
کاراداه   ها مساعدب ایماد شورش و استشاش با آ ها به  خاطر ترس از دیروی آ  دین به
کرد این قصبات اربعه را به حالت داخر قلمارو ایارا     کنند و همین عمر میمعامله 

و ف ار تشاید    ااردد  مای درآوردب است. در این دواحی آیین شیعه باه آزادی اجارا   
 . (BOA, İ.MMS, 129/5537, 24 Ş 1309)درحال استرش است 

 
ی ماای  عاراق دوباارب در ساال     ها شیعیا  و ایرادی بارةت م لی درکرد ح وم عمر ةشیو
کارد. بااب عاالی علات      ور و ایرادی را شعله م لیو شیعیا   ها آت  دناع میا  سنی .ق1311

تادبیری   منمار شاد، در وهلاة اول بای     ای واقعة ساامرا را کاه باه قتار و ممارو  شاد  عادب       
دلیار   در ساامرا باه  یاک منازعاه مرباوط باه خریاد و فاروش       »دادسات:   مای ح ومت م لای  
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وجاود   هبا  ها و ایرادی ها و شیعه  میی بوها صورت دناع میا  سنی تدبیری ح ومت م لیه به بی
تثدیاب  دولت عثمادی در این حادیه دین باا   .(BOA, İ.HUS, 24/1, 12 Za 1311) «آمد
 ساامرا و ایرادیاا  آدماا اقادام کارد       م لی باه جلاب قلاوب اهاالی     ماام سامرا و مثمورا قا  

(BOA, Y.A.HUS, 301/7, 21 Z 1311). درخور وکر اسات   د اتی که در این حادیه
مااام شایعه    ی ی حضور مؤیر ممتهدا  عالی  کند، میچند سال قبر متفاوت  و آ  را با حادیة

برد  ادگلستا  در ماجرا و استفادب از این فرصت برای پی  در کادو  حادیه و دیگری مداخلة
منافد سیاسی خاود در عاراق اسات. تعار  باه میارزای شایرازی و فرزدادا  او باعاث شاد           

 ،شااودد. در ایاان میااا   درایاار در ماااام دفاااع از او برآینااد و بااا متعرضااا    داراداا طاارف
برای ت ات دفاوو    ،واقف بودکنسولگری ادگلستا  دین که به جایگاب اهمیت میرزای شیرازی 

 BOA, İ.HUS 24/1311 Za-12, 1)   او به برخی تشابثات متوسار شادب باود    ددا قرار

Za 1311).   اهمیات موضاوع و جلاوایری از دخالات ادگلساتا ،      آاااهی از   باب عاالی باا
بالفاصله با حمایت از میرزای شایرازی درصادد جلاب قلاوب شایعیا  و رفاد سا لاه برآماد.         

شایعه   ی ماابله با توسعةها سامرا و راب دی را برای مطالعه دربارة جن یات واقعةب کمیسیواا آ 
-BOA, İ.HUS 24/1311 Za)کارد   ایرا  به عاراق اعانام   در عراق و جلوایری از دفوو

12, 1Za) .  در این حادیه ممتهدا  بنرگ کربال دین در حمایت از شیعیا  سامرا وارد عمار
   .(BOA, İ.HUS, 24/1, 12 Za 1311) دا  داشتند شددد و در تهییج شیعیا  سامرا

دهد ابعاد کشام     میبعداد دشا   سامرا در اار  با واقعةوقوع حوادث مشابه درست م
 مناطق دیگر عراق را دیان دربار  ق فراتر از سامرا بود و برخی 1311ی مذهبی سال ها و رقابت
ت ایار و تهدیادی کاه در     سابب  . شیعیا  بعداد از اهالی و واعظاا  اهار سانت باه    ارفته بود

درباارة ایان    به باب عالی شا ایت بردداد. بااب عاالی درپای ت ایاق       ،داشتند میحاشا  روا 
دهاا    فرماا   ایان منازعاات درکاار دیاد و برخای      دست مثمورا  م لی را در ایمااد  مسئله،

 ,BOA, Y.A. HUS, 299/27)کرد  جمله دصرت پاشا را از عراق اخراجاردوی شش  از

2 Z 1311) . 
ی م ارم و  هاا  مراسا  عاناداری   کارد  تبد آ  ح ومت عراق سعی می دولت عثمادی و به

عسااکر شااهاده و ماثمورین    »صاورت   زیرا در ایان  ؛طور م تصر برانار شود هصفر شیعیا  ب

مشایر اردوی ششا  هماایودی در     ق1318ساال   بهتر قادر به کنترل اوضاع بوددد. در «ضبطیه
ایان    آ  ساال باه   تصریح کرد که آرام  ده  م رم شهر کاظمیاة به استادبول انارش خود 

تار باودب اسات.     ی اذشاته کوتااب  هاا  ساال  ب که مدت مراس  عناداری در ماایسه باا بود علت
ای به صدارت اعالم کردب  ده  م رم در دامه  ش  همایودی دین پی  از ادمام مراس اردوی ش

تر ح ومت م لی علیه شیعیا  را ن  شدیدواک ،بود که اار عنادارا  بی  از صد دفر باشند
 . (BOA, DH. MKT, 2419/83, 1 B 1318) پی خواهد داشتدر

ی حساس در براناری مراسا   ی ی دیگر از شهرها ،استادبول دین در کنار عتبات عالیات
آمد. استادبول م ر حضور ایرادیا  فراوادای اعا  از ماردم عاادی، تماار و       میشمار  م رم به
کردداد و مراسا     مای مشهور خاود تمماد    ها در روزهای م رم در م لة بود. آ  ها دیپلمات

در اانارش مبساوط    ق1308م ارم   10دد. دااظر ضابطیه در   آورد می یجا مذهبی خود را به
 دوشته است:   براناری مراس  م رم خود از د وة

ادی به م ر م صوص خود واقد مطابق هر سال روز ده  م رم بی  از دو هنار ایر
احمد در اس ودار رفته عناداری کرددد. افراد زیادی دین برای تماشاای  درة سیددر 

لیس و  اددارم و عساکر رو دیروهایی از مثمورین پ ارددد ازاین میاین مراس  جمد 
 ارددد.  میلنوم به آدما رواده  اددازة شاهاده به

 
داه اتفااق بادی    او شود که در این مراس  هیچ میانارشگر در پایا  س نا  خود متذکر 

ی خاود بازاشاته،   هاا  همه به خاداه  ،درایری میا  شیعیا  و افراد دظمیه داد رخ فتاد و بدو دی
 . (BOA, Y.PRK.ZB, 5/108, 10 M 108) پراکندب شددد

و  شواهد و مدارک تاری ی بیادگر این است که ت ایر اعتاادات مذهبی شایعیا  همیشاه  
اب شایعیا   بل ه اا  ؛ارفته است میو اکثریت سنی صورت د لنوما  از سوی اتباع دولت حاک 

جعرافیاایی عاراق و    و تااری ی  اوضاع آورددد. میی مذهبی را فراه  ها درایری خود زمینة
در ماایسه باا ساایر    شد اقلیت ساکن در عراق میایرا  سبب  ویژب همسایگی با دولت شیعة هب

از مفهاوم  عماومی  تلاای   ،د. به تعبیر دیگار داشته باشن متفاوتی اوضاع های امپراتوری، اقلیت
یی از آرشایو  هاا  کند. انارش میصدق د وری کامال بارة شیعیا  عراقی ساکن امپراتاقلیت در

سا ن افتاه شادب     شیعیا  وسیلة هها از ت ایر اهر سنت عراق ب عثمادی وجود دارد که در آ 
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مشایر اردوی ششا  هماایودی در     ق1318ساال   بهتر قادر به کنترل اوضاع بوددد. در «ضبطیه
ایان    آ  ساال باه   تصریح کرد که آرام  ده  م رم شهر کاظمیاة به استادبول انارش خود 

تار باودب اسات.     ی اذشاته کوتااب  هاا  ساال  ب که مدت مراس  عناداری در ماایسه باا بود علت
ای به صدارت اعالم کردب  ده  م رم در دامه  ش  همایودی دین پی  از ادمام مراس اردوی ش

تر ح ومت م لی علیه شیعیا  را ن  شدیدواک ،بود که اار عنادارا  بی  از صد دفر باشند
 . (BOA, DH. MKT, 2419/83, 1 B 1318) پی خواهد داشتدر

ی حساس در براناری مراسا   ی ی دیگر از شهرها ،استادبول دین در کنار عتبات عالیات
آمد. استادبول م ر حضور ایرادیا  فراوادای اعا  از ماردم عاادی، تماار و       میشمار  م رم به
کردداد و مراسا     مای مشهور خاود تمماد    ها در روزهای م رم در م لة بود. آ  ها دیپلمات

در اانارش مبساوط    ق1308م ارم   10دد. دااظر ضابطیه در   آورد می یجا مذهبی خود را به
 دوشته است:   براناری مراس  م رم خود از د وة

ادی به م ر م صوص خود واقد مطابق هر سال روز ده  م رم بی  از دو هنار ایر
احمد در اس ودار رفته عناداری کرددد. افراد زیادی دین برای تماشاای  درة سیددر 

لیس و  اددارم و عساکر رو دیروهایی از مثمورین پ ارددد ازاین میاین مراس  جمد 
 ارددد.  میلنوم به آدما رواده  اددازة شاهاده به

 
داه اتفااق بادی    او شود که در این مراس  هیچ میانارشگر در پایا  س نا  خود متذکر 

ی خاود بازاشاته،   هاا  همه به خاداه  ،درایری میا  شیعیا  و افراد دظمیه داد رخ فتاد و بدو دی
 . (BOA, Y.PRK.ZB, 5/108, 10 M 108) پراکندب شددد

و  شواهد و مدارک تاری ی بیادگر این است که ت ایر اعتاادات مذهبی شایعیا  همیشاه  
اب شایعیا   بل ه اا  ؛ارفته است میو اکثریت سنی صورت د لنوما  از سوی اتباع دولت حاک 

جعرافیاایی عاراق و    و تااری ی  اوضاع آورددد. میی مذهبی را فراه  ها درایری خود زمینة
در ماایسه باا ساایر    شد اقلیت ساکن در عراق میایرا  سبب  ویژب همسایگی با دولت شیعة هب

از مفهاوم  عماومی  تلاای   ،د. به تعبیر دیگار داشته باشن متفاوتی اوضاع های امپراتوری، اقلیت
یی از آرشایو  هاا  کند. انارش میصدق د وری کامال بارة شیعیا  عراقی ساکن امپراتاقلیت در

سا ن افتاه شادب     شیعیا  وسیلة هها از ت ایر اهر سنت عراق ب عثمادی وجود دارد که در آ 
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از بعداد اانارش داد کاه    بیکماام ارکا  حربیة اسعد قا   ،1318است. در روز هفت  م رم 
          اداد  اردادیادب  هاا  درسات کاردب و در کوچاه    )ص(، همسار پیاامبر   ،شیعیا  تمثالی از عایشاه 

                              اداااد کاااردب  مااایاحترا باااه ایااان ش صااایت ماااورد احتااارام سااانیا  بااای  و بااادین وسااایله،
(BOA, Y.PRK.ASK, 161/19, 11 M 1318). ا  رش شادب کاه شایعی   انا ،نهمچنی

به ت ایر واریا  خالفت  )ع( در کاظمین در آرامگاب امام موسی کاظ  1318در شش  م رم 
قلاوب مسالمین را داسادار    »بعاداد:   مااام حربیاة   افتاة قاا     و باه   پرداختاه  )ص( پیامبر اسالم

  )BOA, Y.PRK.ASK, 161/19, 11 M 1318(.  «ادد کردب
چاه در عاراق حمایات     و ایارا   شیعیا  چه در  طور ضمنی از براناری مراس  دولت ایرا  به

هاا شااها  قاجاار ی ای از وظاایف       و درباریا  ایرادای و در رأس آ   مردا   سیاست کرد. می
ی باه برپاایی چناین مراسام     دادستند، ش صاا   می استرش آداب و شعا ر مذهب شیعه را خود
 اوداه مراسا    ایان  کردداد. مشاارکت در   میمبالب زیادی را در این راب صرف پرداختند و  می
داد و در دگاب طباات م تلاف ماردم از    میها را در میا  مردم ارتاا  آ  وجهة و سنتی  میمرد
ی هاا  کارد. حمایات   میترسی   یعشر د به شعا ر شیعه و وفادار به ا مة اینیها افرادی معتا آ 

 مذهبی عتبات عالیات  از مراس پایه و رجال دولتی بلنددولت ایرا  رسمی و سیررسمی مالی 
مبلاب هفتصاد    کاه  ایارا  تصاویب کارد    ق وزارت خارجة1313در همین راستا بود. در سال 

ی شاهنشااهی در کاربال و   هاا  روپیه برای مصارف عناداری عتباات عالیاات باه کنساولگری    
ماوارد  در میاا  اساناد،    .(240015815پ:  :1313سازما  اسناد ملای،  ) شود دمف پرداخت

 شود. میشمار یافت  بی ییها وجهات و حمایتت مشابه چنین
 

 نتیجه  . 4
طور خااص در عتباات    سنی در مناطق شیعی عراق و به اصر شیعی ومنازعات مذهبی میا  عن

اارچاه باه    هاا  و رقابات  هاا  دوزده  همچنا  ادامه یافت. ساباة ایان اخاتالف   عالیات در قر 
ی ایارا  و عثماادی   هاا  و با ظهور دولت بعد میالدی به شادنده قر   از ،درس میی دور ها قر 
 )ازجملاه افانای  جمعیات،    هویتی جدید در کنار عوامر دیگار  -عنوا  واحدهای سیاسی به

( عتباات  اقتصاادی  و افانای  روزافانو  اهمیات سیاسای    شیعیا  و دیان  معنوی  مادی ودفوو 
ی آ  خاارج  ت را از ماهیات سانت  سنی در عتبات عالیاا ی شیعه و ها اختالفات و رقابت مسئلة

همچناا   منازعات مذهبی در عاراق   آت  ،ابعاد جدیدی بدا  افنود. در قر  دوزده  کرد و
مناابد  سامی  ررو سیرسامی  ی هاا  در اانارش  ایان حاوادث  بود و موارد متعاددی از   ور شعله

ا  عوامار و عناصار مسابب ایان     ادع اس یافته اسات. اارچاه مناابد ایرادای و عثماادی در بیا      
از ف اوای   ،اداد  له رفتاه داراده سرا  روایات و ت لیار مسائ    جادب یموضعکدام با هر حوادث
دسات آورد. در   هتوا  ب میاطالعات ارزشمندی از ماهیت و ابعاد این منازعات ها  آ مطالب 

، عاملی مها   حوادییدر بروز یا ممادعت از چنین ، رهبرا  مذهبی شیعه و سنی بسیاری موارد
 ، توجاه باه جایگااب   رو ازایان  ؛ی در این حاوادث داشاتند  ایر چش  آمددد و دا  شمار می به

هاا در مناقشاات    ی آ هاا  ایری موضدممتهدا  شیعی ایرادی و مفتیا  عثمادی والیت عراق و 
موارد متعاددی از  که است  دیگر این مه  در این پژوه  است. د تة ی ی از ارکا مذهبی 
ساوء  ساراده و  خودکارد   عمار  دردتیمة ،شد میدین که ااب بسیار طوالدی و خودین  ها این دناع
باب عاالی در عاراق   رسمی مثمورا   ارفت. میصورت ح ام م لی والیت بعداد  مدیریت
شایعیا    ، باا ها بود آ  مذهبی و سیاسی اهر تسنن که ادارة امور والیت برعهدة رجال اع  از

. ارفتناد  مای  دظار سانی را در  اهاالی کرددد و بی  از جمعیت شیعه، مناافد   میمتعصباده رفتار 
ایان   ور شاد  و اساترش   باعث شعلهکرد این دماینداا  ح ومت مرکنی ااهی خود  عمر

ی دولات  ها اساس سیاستبا توجه به اسناد و مدارک موجود، که  شد؛ درحالی می منازعات
بااود.  هااا فصاار ایاان اختالفااات و جلااوایری از ت اارار آ     و مرکاانی در اسااتادبول حاار  

ها  عتبات در اختیار آ  کرددد از ظرفیتی که سرزمین شیعة میمدارا  باب عالی سعی  سیاست
ویاژب ت ااق سیاسات ات ااد اساالم       های خود و ب برد منافد منطاه جهت پی در ،بود قرار دادب
دولات  تصور این ه  با منصبا  مذهبی عراق ب  عثمادی و صاحمثمورا به هر حال، بهرب ببردد.

ی مااذهبی شاایعیا  عااراق قاارار دارد و عاادم دظااارت باار هااا فعالیاات ایاارا  در پشاات صاا نة
ت ات حاکمیات    هویات شایعی در ایان خطاة    تر شاد   شیعیا  موجب قدرتمناد  یها فعالیت

 ؛ از سااوی دیگااربااه شاایعیا  و ایرادیااا  آدمااا دداشااتند مساااعدی دظاار ،عثمااادی خواهااد شااد
 و ختالفاات شایعه  پای فاروک  کارد  ا   آمین ح ومت مرکنی دین که در ی تسامحها سیاست
میا  اهاالی شایعه و سانی دیان     عمومی ی مذهبی ها . رقابتافتاد میچندا  کارساز د ،سنی بود

  شد. میای  ساز منازعات فرقه کرد و زمینه میخارج از قوادین و دستورات ح ومتی عمر 
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همچناا   منازعات مذهبی در عاراق   آت  ،ابعاد جدیدی بدا  افنود. در قر  دوزده  کرد و
مناابد  سامی  ررو سیرسامی  ی هاا  در اانارش  ایان حاوادث  بود و موارد متعاددی از   ور شعله

ا  عوامار و عناصار مسابب ایان     ادع اس یافته اسات. اارچاه مناابد ایرادای و عثماادی در بیا      
از ف اوای   ،اداد  له رفتاه داراده سرا  روایات و ت لیار مسائ    جادب یموضعکدام با هر حوادث
دسات آورد. در   هتوا  ب میاطالعات ارزشمندی از ماهیت و ابعاد این منازعات ها  آ مطالب 

، عاملی مها   حوادییدر بروز یا ممادعت از چنین ، رهبرا  مذهبی شیعه و سنی بسیاری موارد
 ، توجاه باه جایگااب   رو ازایان  ؛ی در این حاوادث داشاتند  ایر چش  آمددد و دا  شمار می به

هاا در مناقشاات    ی آ هاا  ایری موضدممتهدا  شیعی ایرادی و مفتیا  عثمادی والیت عراق و 
موارد متعاددی از  که است  دیگر این مه  در این پژوه  است. د تة ی ی از ارکا مذهبی 
ساوء  ساراده و  خودکارد   عمار  دردتیمة ،شد میدین که ااب بسیار طوالدی و خودین  ها این دناع
باب عاالی در عاراق   رسمی مثمورا   ارفت. میصورت ح ام م لی والیت بعداد  مدیریت
شایعیا    ، باا ها بود آ  مذهبی و سیاسی اهر تسنن که ادارة امور والیت برعهدة رجال اع  از

. ارفتناد  مای  دظار سانی را در  اهاالی کرددد و بی  از جمعیت شیعه، مناافد   میمتعصباده رفتار 
ایان   ور شاد  و اساترش   باعث شعلهکرد این دماینداا  ح ومت مرکنی ااهی خود  عمر

ی دولات  ها اساس سیاستبا توجه به اسناد و مدارک موجود، که  شد؛ درحالی می منازعات
بااود.  هااا فصاار ایاان اختالفااات و جلااوایری از ت اارار آ     و مرکاانی در اسااتادبول حاار  

ها  عتبات در اختیار آ  کرددد از ظرفیتی که سرزمین شیعة میمدارا  باب عالی سعی  سیاست
ویاژب ت ااق سیاسات ات ااد اساالم       های خود و ب برد منافد منطاه جهت پی در ،بود قرار دادب
دولات  تصور این ه  با منصبا  مذهبی عراق ب  عثمادی و صاحمثمورا به هر حال، بهرب ببردد.

ی مااذهبی شاایعیا  عااراق قاارار دارد و عاادم دظااارت باار هااا فعالیاات ایاارا  در پشاات صاا نة
ت ات حاکمیات    هویات شایعی در ایان خطاة    تر شاد   شیعیا  موجب قدرتمناد  یها فعالیت

 ؛ از سااوی دیگااربااه شاایعیا  و ایرادیااا  آدمااا دداشااتند مساااعدی دظاار ،عثمااادی خواهااد شااد
 و ختالفاات شایعه  پای فاروک  کارد  ا   آمین ح ومت مرکنی دین که در ی تسامحها سیاست
میا  اهاالی شایعه و سانی دیان     عمومی ی مذهبی ها . رقابتافتاد میچندا  کارساز د ،سنی بود

  شد. میای  ساز منازعات فرقه کرد و زمینه میخارج از قوادین و دستورات ح ومتی عمر 
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