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رسول عربخانی
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تاریخ دریافت93/8/3 :
تاریخ تصویب93/10/15 :

چکیده

قدمت اختالفات شیعه و سنی در عراق و رقابتهای مذهبی میاا دو

مذهب کاه اااب باه دبردهاای خاودین دیان منمار مایشادب اسات ،باه

سالهای بسیار دور بازمیاردد .در دورة حاکمیت عثمادی بار عاراق

و ظهور قدرت صفوی در مرزهاای شارقی ایان سارزمین ،اختالفاات

یادشدب وارد مرحلهای جدید شد و عالوببر ماهیات ماذهبی ،ماهیات
سیاسی دین به خود ارفت .با ورود به قار داوزده و ارتااای روابا

دولتها در چارچوب دیپلماتیک و پایبندی آ ها به حفا حااوق
اقلیتهای درو حاکمیت ،دایرة آزادی فعالیتهای ماذهبی شایعیا
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در سرزمینهای درو عثمادی ،ازجمله عراق دین وسعت یافت .با ایان

حال رقاباتهاا و کشام

هاای فرقاهای شایعه و سانی میاا ماردم

همچنا باقی مادد و در مااطعی به دخالتهاای سیاسای و دظاامی دو

دولاات باارای حاار ب اارا منماار شااد .موقعیاات اوپلتی ی عااراق و

ویژایهای فرهنگای و جمعیتای ایان ب ا

از امپراتاوری عثماادی،

تعامالت شیعه و سنی را در عاراق باا پیچیادایهاای خاصای هماراب
میکرد و بر ماهیت سیاسی آ بی

از پی

میافانود .ایان ماالاه باه

مطالعة منازعات شیعه و سنی در عتبات عالیات ،بررسی عوامر دخیر

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

واژههای کلیددی :عاراق ،عتباات عالیاات ،شایعه ،سانی ،ایارا ،
عثمادی ،قر دوزده .
 .1مقدمه

عتبات عالیات عراق ،شامر شهرها و م ا های مادس شایعی ،هماوارب از قار شاادنده تاا
زما فروپاشی امپراتوری عثمادی در قر بیست  ،ی ی از دااط اتصال جامعة ایارا و عثماادی
و عنصری ایراذار در مناسبات سیاسی دولتهای دامبردب بهشمار میآماد .حضاور تااری ی

تشااید در عتبااات و جایگاااب مااذهبی آ دااند شاایعیا  ،جعرافیااای جمعیتاای و فرهنگاای آ و
همچنین قرار ارفتن این سرزمین در حد فاصر سیاسای جهاا سانی و شایعه ،ویژاایهاایی
خاص به عتبات عالیات ب شیدب بود که پدیدآورددة ت والت سیاسی ،اجتمااعی و فرهنگای
م تلف میشد (.)Wiley, 1992: 12-13
اارچه ساباة اختالفات شیعی و سنی در عراق به قر های بسایار دور باازمیااردد ،ایان
منازعات در قر دوزده و با ش رایری مناسبات جدید در عرصاة ملاتهاا و روابا باین
دولتها ،ابعاد ملی -سیاسی دین یافت و در کنار حف صبعة مذهبی سانتیاش ،باه ب شای از
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رقابتهای ایرادی و عثمادی دین تبدیر شاد .طای قار داوزده  ،ب ا

عمادبای از جمعیات

عتبات عالیات را ایرادیا تش یر میداددد که یا در آدما مای بوددد و به عنوا اتباع عثماادی
در کنار اهالی سنی و عرب زددای میکرددد یا زا رادی بوددد که برای زیاارت م اا هاای
مادس شیعی راهی آ دیار میشددد و ااهی تا مابها و حتی ساالهاا در شاهرهای م تلاف
آدما بهسر میبرددد .از سوی دیگر ،عتبات عالیات مرکان تمماد علماای عاالیمااام ایرادای
موسوم به ممتهدا و مراجد بنرگ بود .آ هاا در عاین حاال رهبارا ماذهبی و سیررسامی
اهالی شیعة عراق و مه تر از آ جامعاة ایارا دیان بودداد .دفاوو و قادرت آ هاا در فضاای
سیاسی ایرا بیدظیر بود و رهبری بسیاری از اعتراضات علیه دظاام حااک باا صادور و دشار
فتواهااای آ هااا صااورت ماایارفاات .شاایعیا چااه در ایاارا و چااه در عتبااات عالیااات ،از
حمایتهای مادی و معنوی آ هاا در برابار ح اام و اهاالی سیرشایعه برخاوردار مایشاددد.
موقعیت اجتماعی این ممتهدا در ماام رهبرا پردفوو مذهبی موجب میشد آ هاا باهطاور
طبیعی با مسئلة منازعاات ماذهبی شایعه و سانی ارتبااط پیادا کنناد .ایان منازعاات بساته باه
موضوعایریهای آ ها ،شدت میارفت یا کاه

پیدا میکرد و برطرف میشد.

دولت شیعی ایرا دین که خود را در ماام متولی و پشتیبا رسامی شایعیا مایدادسات و
بهدالیر م تلف ازجمله کسب اعتبار در اف اار عماومی جامعاة ایارا و باهتباد آ تاویات
مشروعیت سیاسی خود به مسا ر شیعیا و ایرادیا عتباات عالیاات عالقاه دشاا مایداد ،در
موضوع اختالفات پی آمدب میا اهالی سنی و شیعه بیاعتناا دباود و از رابهاای م تلاف در
حوادث پی افته ایفای دا

میکرد .در طارف دیگار ،در امپراتاوری عثماادی دیان ،عاراق

بهعنوا کادو اصلی اقلیت شیعه در امپراتوری حنفیمذهب عثمادی و همماوار ماتادرترین
دولت شیعی و رقیب دیرینة آ ها ،یعنی ایرا  ،از جایگاهی مه برخاوردار باود .عثماادیهاا
با تعیین پاشاها از استادبول ،عراق را باهعناوا ی ای از ایااالت امپراتاوری ادارب مایکردداد.
ازاینرو ،برای سیاستمردا عثمادی چه ماامات عالیرتبة دولت مرکانی در اساتادبول ،چاه
ح ام و رجال سیاسی مذهبی والیت عراق ،مناسبات م لی شیعه و سنی اهمیت داشت.
تاکنو م ااا ترک و سربی پژوه های زیادی دربارة مسا ر تشید در عاراق عثماادی
ادمام دادباداد؛ ولای ایان ت ایااات توجاه خاود را باه بیشاتر باه موضاوعات دیگاری دظیار
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زمینههای استرش تشید در عراق و واکن

کارانارا عثمادی باه ت اوالت مرباوط باه آ

معطوف کردبادد .از دمودههای شاخص پژوه ها در این زمینه ،آیار متعدد اس اق داااش و
سلی درینگیر م اق ترک است 2.پژوه های ک شمار ایرادی مربوط به منازعاات فرقاهای

عراق دین بیشتر به قرو قبرتر مادند آل بویه و صفویه برمیاردد و باه بررسای اسانادی قار
دوزده دمیپردازد .در ت ایاات ایرا و عثمادی قر دوزده توجه م ااا بیشتر به مساا ر
سیاسی ایرا و عثمادی به ویژب مسا ر مرزی و ت رکات ایالت و عشاایر در مرزهاا معطاوف
است .م ااا عرب و عراقی دین در ت ایاات خود عنایت درخوری به مسئلة منازعات دشا
ددادبادد .بهدظر میرسد ی ی از دالیر ک توجهی و عدم ارای

م ااا ایرادی باه بررسای

مناسبات سیاسی اجتماعی شیعه و سنی در عراق ،دسترسای دداشاتن باه اخباار و اطالعاات
م لی منطاه باشد .ماالة حاضر درصدد است با بهربایری از اسناد آرشیوی عثمادی ،برخای
ابعاد مناسبات شیعی و سنی در عتبات عالیات قار داوزده را بررسای کناد .بررسای د اوة
عمرکرد دولتهای ایرا و عثمادی در مسئلة دناعهاای ماذهبی عتباات عالیاات بارای فها
اصول کلی سیاستهاا ی داخلای ایارا و عثماادی و مناسابات میاا دولتاین خاالی از فایادب
د واهد بود .همچنین ،مطالعة این منازعات مذهبی و بررسی ماهیت و ابعاد آ ها ،باه روشان
شد بیشتر زوایای تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایرا و عثمادی کمک خواهد کرد.
 .2جايگاه عناصر شیعی و ايرانی در جغرافیای مذهبی عتبات

در قر ساینده هماری /داوزده مایالدی حاوزة علمای دماف باهدلیار وجاود فایهاا و

بنراادی همچو کاشفالعطاء ،ب رالعلوم و شیخ مرتضی ادصااری اهمیات علمای بسایاری
یافته بود .بهافتة الوردی ،م اق عرب ،دمف از ساال 1236ق1821 /م رشاد کارد؛ دلایل
ه این بود که رواب ایرا و عراق از این زما بهبود پیدا کارد و آمدوشاد علماا و زا ارا
 .2برخی از مه ترین این آیار عبارتادد از:

- 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.

7/27/2015 3:59:17 AM

Text [26].indd 126

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 127 /

استرش یافت .دمف چندا ازل اظ علمی برتری یافت که ایرادیها عالقهمناد بودداد بارای
ت صیر به آدما سفر کنند .در میا م صاال دماف کاه در آ زماا باالب بار 10هانار دفار
میشددد ،ایرادی ،ترک و هندی وجود داشتند؛ اما دسبت ایرادیها بسیار بیشتر بود (الاوردی،
 .)443 :1389بهدلیر استرش تشید در جناوب و مرکان عاراق و مهااجرت ماداوم آداا باه
مناطق شمالیتر و حتی اس ا در حوالی بعداد و دین بهسبب ادتاال مرکنیت علمای شایعه از
ایرا به عاراق در اوایار قار داوزده  ،دماف روزباهروز پرقادرتتار شاد .بناباه اانارش
آرشیوی متعلق به 1316ق« :در دمف شیعیا دارای مدارس متعدد با پنج هنار طلبه و تعاداد
فراواداای روحااادی و ممتهااد هسااتند .قصاابة مااذکورب م ار تممااد زوار ایاارا و هندوسااتا
میباشد» (.(BOA, İ.ML 31/ 1316 Za-18
ی یی دولتآبادی از مبارزا مشروطهخواب ایرادی که در سال 1304ق به عتبات عالیاات
مسافرت کردب باود ،شاهرهای آ را باهطاور جاالبی شار دادب اسات .ی ای از د ااتی کاه
دولتآبادی در شر خود دربارة اوضاع سیاسی و اجتماعی شهر دمف بیا کاردب ،تاویات
حاکمیت عثمادی در این شهر و به سلطه درآمد قبایر اطراف طی این ساالهاا باودب اسات
(دولتآبادی.)78-77 :1371 ،
تعداد جمعیت ساکن در دمف در اوایر قر بیست حدود 30هنار دفر اعالم شادب اسات
که با احتساب تعداد زا را این رق در بیشتر اوقات به دوبرابر میرسیدب است .ب

اعظا

جمعیت شهر را اعراب تش یر میداددد و ایرادیها یکسوم این جمعیت را شامر میشاددد
(دااش .)41 :1996 ،ابوال سنخا ف رالملک ،از رجال دورة داصرالدین شاب قاجاار کاه در
سال 1305ق برای زیارت عازم عتبات عالیاات شاد ،اطالعاات مفیادی از اوضااع شاهرهای
مادس و ازجمله دمف اشرف بهدست میدهد .او جمعیت شهر دماف را کاه آ را شاهری
باش وب میخوادد4 ،هنار خادوار بیا میکند .باهافتاة ف رالملاک ،دماف در ایان ساالهاا
دروازة م

و قلعة آجری بلندی داشاته و خاود شاهر در بلنادی قارار ارفتاه باودب اسات

(ف رالملک.)49 :1372 ،
کربال برای ایرادیاا شارای بهتاری داشات .از دیربااز ب ا

عمادة جمعیات کاربال را

ایرادیا شیعه تش یر میدادبادد که برای زیارت مرقد امام حسین(ع) به آ م ار رفتاه و در
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آدما مای شدبادد .برپایة برخی اطالعات ،در آسازین سالهای قر بیست  ،کربال با 50هانار
دفر جمعیت از مه ترین شهرهای عراق باهشامار مایآماد کاه از ایان تعاداد بای

از دیمای

ایرادی ،و اکثریت باقیماددب از شیعیا عرب بودبادد ( Türk Ansiklopedisi, 1971: C.

 .)XXI: 491به عبارت دقیقتر ،حدود  75درصد جمعیات تماماا شایعی کاربال را ایرادیاا
تش یر میداد و کمتر از یکچهاارم بااقیمادادب یعنای  25درصاد باه اعاراب تعلاق داشات
(دااش .)42 :1996 ،دفوو فرهنگ و معماری ایرادی در این شهر چنا زیاد بود که دار شادب
است سیاحا هنگام ورود به این شهر با منظرة شهر ایرادی و ده عربای روباهرو مایشادباداد؛
زیرا خادهها ،خیابا ها و کوچههاای کاربال متاثیر از فرهناگ و معمااری ایرادای باودب اسات
اوبن ،سیا آلمادی ،دین در همین بارب میدویسد« :عدة ایرادیا ساکن کاربال

(هما جا) .او

بالب بر سی هنار دفر است .آدا در شهر باا روش کاامال ایرادای زدادای مایکنناد و زباا و
آداب و رسوم خوی

را بر جامعه قبوالددباداد» (اوبان .)397-396 :1362 ،جمعیات ایرادای

کربال توجه داصرالدین شاب قاجار را دین هنگام سفر به عتباات عالیاات برادگی تاه باود .او در
سفردامة خود چنین دوشته است[« :اهالی کربال] از ز و مرد همه عم بوددد .مثار ایان باود
که وارد شهر کاشا یا اصفها شدی [ ]...ایج بودم دمیدادست کما مایروم» (داصارالدین
شاب .)115 :1372 ،ادیبالممالک ،از رجال دولتی ایرا  ،در ساال 1273ق از عتباات دیاد
کرد و در سفردامهاش اطالعات دسبتا خوبی از کربال مشاهدب میشاود .البتاه ،ایان اطالعاات
براساس مشاهدات مساتای خاود وی اسات و اعاداد و ارقاامیکاه وکار مایکناد ،احتمااال
ت مینی و سیرکارشناساده است .او دربارة جمعیت کربال میدویسد« :کربال دارای ش

هنار

خاده است و هر خاده را اار رویه رفته شادندب دفر برآورد کنی  ،کار جمعیات صاد هانار
جمعیت میشود که از عرب و عم تش یر شدباداد» (ادیابالممالاک .)158 :1364 ،او در
جایی دیگر دین از اوضاع عمومی شاهر سا ن افتاه اسات .اطالعاات وی بارای آاااهی از
ترکیب جمعیتی کربالی قر دوزده که متش ر از ایرادیها ،ترکها ،عربهاا و هنادیهاا
بودب ،مفید است:
چهار مدرسه دارد ی ی مدرسة اوشة ص ن مبارک است که حسنخاا ایروادای
ساخته .ی ی مدرسة هندی و ی ی مدرسة میرزا علی دای و ی ی مدرساة تارکهاا
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[ ]...چهار مسمد دارد ی ی مشهور به مسمد سنی که قاضی عسا ر در آدماا دمااز
میکند ،دیگری مسمد میرسیدعلی کاه جنااب میارزا علایداای ممتهاد کاه پاول
[دذورات شیعیا ] هند را پی

او میآورداد دمااز مایکناد ،ی ای مسامد مادرشااب

معفورکه جناب حاج میرزا م ی در ظهرها در آ دماز میکند و مسمد باالی سر
مبارک حضرت امام شهید سریب [امام حسین(ع)] (هما .)158-157 ،

ی یی دولتآبادی دین که در ساال 1304ق باه عتباات عالیاات مساافرت کاردب باود ،در
انارش خود دوشته است:
شهر کربال روزبهروز رو به آبادی است؛ چنا که در ایان وقات ی ای از شاهرهای
بنرگ عراق شمردب می شود .بدیهی است که این آبادی از پول ایارا و باه دسات
ایرادیا میشود زیرا اار یک سال زوار عم به این شهر وارد دگرددد ،آیاار تنانل
همهچین در آ هویدا میاردد (دولتآبادی.)77 /1 :1371 ،

آ ااب در ادامه ،بر اهمیت مذهبی کاربال بارای ایرادیاا در ماایساه باا شاهرهای م اه و
مدینه تثکید میکند و متذکر میشود که شیعهمذهبا اارچه تمام م ا های مادس خود را
م ترم میشماردد و برحسب ترتیبْ م ه ،مدینه و دمف را بایاد بار کاربال ماادم بدادناد ،باا
توجه به عالقة خاصشا به شهدای کربال میتوا افات عالقاة آ هاا باه دیگار م اا هاا از
روی ارادت ،و دلبستگیشا به کربال براساس عشاق اسات .ازهماینروسات کاه رفاتن باه
کربال بنرگترین سعادتها شمردب میشود و به همین سبب است که کاربال باه یاک شاهر
فارسیزبا شبیهتر است تا به شهری عربی (هما جا).

م مد خورشید پاشا در سیاحتنامة حدود دربارة اوضاع قصبة کاظمیه در سالهای میاادی

قر دوزده میالدی میدویسد:

کاظمین در مسافت یک ساعت و دای باه بعاداد واقاد شادب اسات [ ]...ایان قصابه
مشتمر بر دو هنار خاده و چند خا و و بازارهای فراوا است [ ]...عم ها بهخاطر
م بت فوقالعادبای کاه باه اماام موسای کااظ دارداد ،مابارة او را تانیین فاراوا
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دمودب ادد [ ]...اکثر ساکنا قریه منبورب ،عم و از اتباع شیعیالمذهب دولت علیاه
میباشند (.)Hurşid Paşa, 1997: 57-58

رودق و اهمیت کاظمین با احداث خ تراموا در 1870م بین بعداد و این شهر بیشتر شاد
و افته شدب که سلطة عثمادی بر این شهر بی

از کربال و دمف باودب اسات (داااش:1996 ،

 .)45به هر حال ،با توجه به انارشهای دیگر بهدظر میرسد کاظمین تا قر بیست همچناا
بهصورت شهری کوچک باقی مادد و توسعة چندادی دیافت .جمعیت شهر کاظمین در اوایر
قر بیست به 8هنار دفر میرسیدب که 7هنار دفر آ شیعه بودب اسات .بیشاتر ایان جمعیات را
عربها تش یر میداددد و فا هنار دفر آ ها ایرادی بوددد (هماا  .)41 ،م مدحسانخاا
اعتمادالسلطنه ،وزیر ادطباعات داصرالدین شاب که در اواخر قر داوزده باه عاراق و عتباات
عالیات سفر کرد ،از کاظمین باعنوا قصبهای مادند بهشت یاد کردب است .در زماا حضاور
او در ماابر متبرکة اماما شیعه در کاظمین کاارارا مشاعول تعمیار انباد و طالکااری آ
بوددد .اعتمادالسلطنه پس از زیارت این ماابر به زیارت مابرة امام اعظ ابوحنیفه رفته اسات.
او یادآوری میکند که در اطراف مابرة امام اعظ  ،ساختما هاا و باا هاای فراوادای وجاود
داشت (اعتمادالسلطنه.)398 /1 :1367 ،
در اوایر قر بیست بنابر برخی انارشها ،اسلب جمعیت  8500دفری (دااش/1 :1996 ،
 )398سامرا سنیمذهب بودبادد؛ چنا که در دامهای که صادر اعظا عثماادی درباارة تعیاین
ی ی از علمای بعداد باه مدرسای ساامرا در  2جماادی اوول  1311هماری دوشاته ،بار ایان
مطلب تثکید شدب است:
اارچه جملگی اهالی س نه قصابة ساامرا واقاد در والیات بعاداد از اهار سانت و
جماعت بودب ،اماا باهدلیار وجاود آرامگاابهاای اماام علای الهاادی و اماام حسان
رضاایاهلل عنهمااا زوار زیااادی بااه داخاار ایاان قصاابه تااردد ماایکننااد .همااینطااور،
بنرگ ترین ممتهد ایرادیا میرزا حسن شیرازی و دندیک پادصد آخوداد در آدماا
ساکنادد (.)BOA, İ.MŞH 3/1
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اعتصامالملک از مورخا دورة قاجار است که او دین به شهر سامرا مسافرت کردب باود و
چنین دوشته است« :فا دو خادوار شیعه در اینما ساکنادد ی ی خادوادة مالآقا کوچک که
از جادااب دولاات ایاارا متااولی چهاارچاارا همااایودی اساات و ی اای خااادوادة شااماعی»
(اعتصامالملک .)63-62 :1351 ،به هر حال ،بااین ه دو تن از اماما شیعی در سامرا بودداد،
تا قبر از ورود میرزای شیرازی به این شهر ،شیعه پی رفتی دداشات؛ باه هماین دلیار ساامرا
هیچااب برای زا را امن دبود .اماا چناد ساال پاس از مهااجرت میارزای شایرازی از دماف
اشرف به سامرا و تش یر جلسات ب ث و تدریس ،این شهر طراوت و دشاط بیشاتری یافات
و «حوزة علمیة سامرا» در شمار عظی ترین مراکن علمی شیعه درآماد و درپای آ بار تعاداد
ایرادیا شیعه در این شهر افنودب شد؛ چنا که احتشامالسلطنه در خاطرات خاود مایدویساد:
«اکثریاات مااردم شااهر سااامرا ایرادیااا هسااتند و ایاان شااهر منطا اة دفااوو ایاارا شاادب اساات»
(احتشامالسلطنه.)250 :1366 ،
ی یی دولتآبادی در انارش بازدید خود از ساامرا (باه ساال 1304ق) درباارة اهمیات
سامرا اظهار میکند که کار ساامرا باه جاایی رسایدب کاه توجاه عماوم شایعیا ددیاا بادادما
معطوف شدب و مبالب زیادی از هندوستا  ،ایرا  ،قفااز و هرکما مذهب جعفاری اسات ،باه
سامرا میرود .او سپس از دفاوو میارزای شایرازی در ایان شاهر سا ن مایاویاد و متاذکر
میشود که رؤسای روحادی شیعة دیگر ،اع از عرب و عم  ،از دمف و کربال ،م رر برای
زیارت سامرا و دیدار با میرزای شیرازی رواداة ایان شاهر مایشاودد (دولاتآباادی:1371 ،
.)77/1
به هر حال ،ساامرا ویژاای خاصای داشات کاه آ را از دیگار شاهرهای عاراق متمااین
میکرد :د ست آد ه در سامرا منار مادس شیعه قرار داشت که هنارا زا ار شایعی در هار
سال برای زیارت به این شهر میشاتافتند؛ دوم آد اه سااکنا و خادمتاانارا م اا هاای
مادس این شهر همه از اهر سنت بهشمار میآمددد .درواقد این دو عامار متضااد در ساامرا
علت بسیاری از رخدادهای مذهبی در این شاهر باود .هماوارب زا ارا  ،باهویاژب ایرادیاا  ،باا
س تیها و آزارهای فراوادی از سوی شهروددا و عشایر پیرامو آ مواجه بوددد؛ تاا آدماا
که در برخی موارد موجب تیرای رواب میا سیاستمردا ایرا و عاراق مایشاد .برخای
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م ااا بر این باوردد که مهاجرت میرزای شیرازی از دمف به سامرا با این ادگیانب صاورت
ارفاات کااه اوضاااع شاایعیا را در ایاان شااهر بهتاار کنااد (الااوردی .)449 /1 :1389 ،پااس از
مهاجرت میرزای شیرازی به سامرا ،شیعیا از سراسر عراق بهویژب علما و اهر علا از دماف
به این شهر همرت کرددد.
 .3رويارويی تشیع ايرانی و تسنن عثمانی

افنای

جمعیت شیعی ساکن عراق و استرش رفاتوآماد ایرادیاا باه شاهرهای ماادس از

اواخر قر دوزده  ،زمینههای ماابلة ح ومت م لی با جمعیت شیعی این سارزمین را بیشاتر
کرد .میرزا ابوطالبخا  ،از رجال و عالما اواخر قاجاریه کاه باه عتباات سافر کاردب باود،
دربارة زمینههای تاابر میا حاکمیت و شیعیا در این شهرها چنین میاوید:
در سامرا و دمف اشرف و در کربال ساب و رفان دیان رواج دارد .تماام خدماه و
اکثر س نة این باالد شایعیماذهباداد و عالدیاه در آ ملاک سا ودت مایکنناد.
عثمادیها اارچه در جاهای دیگر تاب دیدار شیعیا را دمیآورددد و تف به روی
آ ها دمیاددازدد ،اما در این جاها بهجن تعافر و اسماز چاربای دداردد .سبب آ را
پرساایدم بعضاای افتنااد بااهساابب همسااایگی و خااوف پادشاااب ایاارا اساات (میارزا
ابوطالبخا .)401 :1373 ،

میرزا ابوطالب این دظر را رد میکند و علت تسامح عثماادیهاا دربرابار شایعیا را مناافد
اقتصادی بیا میکند که زوار با خود به عراق میآورددد؛ زیرا «درصاورت سا تایاری و
خشودت عثمادیها مم ن است در آمد زوار خللی وارد آید» (هما جا) .میرزا ابوطالب در
پایا ِ اظهارات خود اوعا میکند که براساس شواهد زیادی ،ازجملاه رفتاار بایرحماداه باا
زوار و بیتوجهی به مرمت باااع متبرکاة اماماا شایعه (میارزا ابوطالابخاا ،)402 :1373 ،
احترام عثمادیها به شایعیا و زوار ایرادای عاراق ظااهری و از روی سیاسات اسات .اارچاه
رفتار مثمورا عثمادی بهویژب کارانارا م لی والیت بعداد در معامله با زوار س تایراداه
و ااب معرضاده بود ،ادعای دیگر او مبنی بر بیتوجهی دولت عثمادی به آبادادی ماابر مادس
عتبات عالیات کمی سیرمنصفاده است .اسناد و انارشهای فراوادی یابت میکنند که دولت
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عثمادی درحد توا خود به آبادادی بااع متبرکة شیعه اهمیت میدادب و ااباااهی باا صارف
هنینههایی به مرمت و تمهین زیارتگابهای شیعه اقدام میکردب است .در سال  1309تمدیاد
بنای دیوار بیرودی حرم امام حسین (ع) در کربال که به فرما سلطا عبدال مید دوم شاروع
شدب بود ،پایا یافت ( .)BOA, DH.MKT, 2940/ 24, 12 N 1309دولت عثمادی در
سااال 1312ق دسااتور تعمیاار ص ا ن حاارم حضاارت علاای (ع) در دمااف و انبااد حضاارت
ابوالفضر (ع) در کربالی معال را صادر کارد (موجاادی .)300 :1389 ،در ساال 1310ق دیان
مهندسی اروپایی برای بازسازی کاظمین باه خادمت ارفتاه شاد و در هماین ساال ،سالطا
عثمادی مبالب زیادی را برای تعمیر حرمهای اماما شیعه و توسعة شهرهای مادس اختصاص
داد (هما  .)281-280 ،در سال 1317ق دین دولت عثمادی تعمیار حارم اماام حساین (ع) در
کربال را عهدبدار شد (.)BOA, İ.EV, 23/ 1317 Ş 15, 13 Ş 1317
برخالف سیاستهاای بااب عاالی در برقاراری یباات و آراما

در عتباات ،عمارکارد

ح ومت م لی عراق در بهوجود آمد منازعات شیعی و سنی در عتبات کامال دخیر بود و
طبق شواهد مستند ،رجال سیاسای و ماذهبی عاراق باا ساوء مادیریت خاود بارهاا باه چناین
اختالفات و منازعاتی دامن زددد .در سال 1304ق دایب کربال ،شاکر افندی ،رسالهای عربی
علیه شیعیا منتشر کرد .پس از این حادیه ،شیعیا جعفری ساکن والیت بعداد عار حاالی
بااه دایاارة مشاای ت ارسااال ،و از ت ایاار شاایعیا در رسااالة دااامبااردب شاا ایت کرددااد
(.)BOA, DH.MKT, 1398/21, 13 Ca 1304
دوبارب بر ایر سوء رفتار دایب کربال در سال 1308ق ،تعادادی از رهبارا ماذهبی کاربال
بهدمایندای از مردم شیعة این شهر از ظل و تعدی دایب کربال ،احماد افنادی ،باه صادارت
عظمی ش ایت کرددد و عنل او را خواستار شددد .در این ش ایتدامه که به امضاای چهاار
تن از علمای شناختهشدة کربال رسیدب بود ،اَعمال دایب کربال در حاق آ هاا بادتر از رفتاار
فرعو درحق بنیاسرا یر توصیف و وکر شدب باود کاه باهواساطة تمااوزات او ،آراما

و

امنیت از کربال سلب شدب است (.)BOA, HR.TO, 397/34, 1308
مراس عناداری ایام ماب م رم بهویژب روز ده این ماب ی ی از دااط اوج کشم

هاای

مذهبی در شاهرهای شایعیدشاین عتباات عالیاات باود .باا توجاه باه اانارشهاای موجاود،

7/27/2015 3:59:19 AM

Text [26].indd 133

 / 134تشیع ايرانی و تسنن عثمانی :پژوهشی دربارة منازعات شيعی -سنی در عتبات عاليات قرن نوزدهم

دستگابهای ادتظامی موظاف بودداد باهشادت اوضااع را در ایان روز زیار دظار بگیرداد و از
هراوده خشودت و درایری مذهبی خودداری کنند .دظارت ضابطیه دیان در پایاا ایان روز
انارشهای ارسالی از بعداد را دریافت میکرد و آ را به عر

باب عالی مایرساادید .در

طول سلطنت عبدال مید ،یعنی خالل سالهای  1876تا 1908م ،مراس عناداری دهة م ارم
هموارب باعث کشم

میا شیعیا با ح ومت م لی عراق میشاد .در دها م ارم 1308

دیروهای عساکر شاهاده بهسوی شیعیادی که در صا ن آرامگااب حضارت علای (ع) مشاعول
عناداری بوددد ،شلیک کرددد و بهافتة ایرادیا  ،تعداد زیادی در ایان حادیاه کشاته شاددد.

روزدامة اختر در شمارة  8صفر  1308یعنی یک ماب پس از حادیه ،به شر ماجرا پرداخت و

تعداد ایرادیادی را که بهدست عساکر عثمادی کشته شدب بوددد ،در ممموع یاازدب دفار اعاالم

کرد .بهافتة روزدامة اختر ،ماجرا از آدما شروع شد که شیعیا دمف مادند هارساال مشاعول
مراس عناداری عاشورا بوددد که مثمورا عثمادی به آ ها هموم آورددد (اختر :1308 ،ش.)6 .

تثییر این حادیه در ایرا بهقدری زیاد بود کاه داصارالدین شااب باهعناوا حاامی حااوق
شهروددا ایرادی از یک سو و رهبر دولتی شیعیا از سوی دیگر خود را موظف به دخالات
در این موضوع دیددد .داصرالدین شاب در داماهای باه سالطا عبدال میاد ،از او خواسات تاا
عامال این حادیه را که در رأس آ ها قا ماام دمف اشرف بود ،ممازات کند .شااب ایارا
در دامااهاش متااذکر شااد کااه ایااناودااه اقاادامات داخوشااایند علیااه ایرادیااا باارخالف دیااات
ات ادارایاداااة عثماااادی اسااات و بایاااد از وقاااوع چناااین ماااواردی جلاااوایری شاااود
( .)BOA, Y.PRk.A, 6/7, 28 S 1308دولات عثماادی درپای درخواساتهاای ایارا ،
موضوع را پیایری کرد .سرادمام ،در دامهای که در  10جمادیاوول  1310از ادارة داخلیه
به صدارت ارسال شد ،علت حادیه ت ری ات ایرادیها و تالش آ ها برای شورش بیا شد؛
همچنین در این دامه هراوده قتر و کشتار ایرادیها از ساوی عسااکر شااهاده رد شاد و حتای
ادعااا شااد کااه یااک ز از اتباااع دولاات عثمااادی در ایاان ماااجرا بااه قتاار رساایدب اساات
( .)BOA, İ.DH, 1203/ 94142بااا ایاان حااال ،دولاات عثمااادی پااس از ت ایاااات
صورتارفته ،قا ماام دمف را بهسبب بیتدبیری در ادمام وظیفه و خشاودت بای
معنول کردب ،دین مثمورا ضابطه را عو
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بهافتة روزدامة اختر ،ظاهرا قا ماام دمف پی

از این در کاظمین دین مسابب فتناة دیگاری

علیه شیعیا شدب و به همین سبب از آدما ه عنل شدب بود .این روزداماه باه دولات عثماادی
توصیه میکند که ایناوده افراد فتنهجو را در خدمات دولتای باهکاار دگیارد (اختار:1308 ،
ش .)15 .این حادیه در سالهایی رخ داد که اف ار عمومی روشنف ارا دو جامعاة ایارا و
عثمادی و همت پادشاها دولتین متوجه اددیشة ات اد اسالم باود و حضاور افارادی همچاو
سیدجمالالدین اسدآبادی در دربار عثمادی امیدها را برای وحدت میا شایعه و سانی زدادب
کردب بود.
بهدظر میرسد رسیدای دقیق باب عالی به موضوع دمف و برخاورد قااطد باا ح ومات
م لی عراق که به عنل قا مااام و جاباهجاایی ماثمورا ضاابطة آدماا ادمامیاد ،تاحادودی
پاس ی مثبت به دولت ایرا و قدمی هرچند کوچک درجهت ت اق ات اد بین دولتین تلای
میشد .با این همه ،بسیاری از صاحبمنصبا م لی همچناا باهواساطة حضاور در عاراق و
مشاهدة فعالیتهای روبهرشد شیعیا عراق ،خواستار اعمال تادابیر شادیدتری علیاه شایعیا
عتبات ،دظیر م دود کرد آزادیهای دینی و ادمام داد مراس مذهبی بوددد .در الی های
که ی ی از صاحبمنصبا م لی برای اصال اوضااع دینای عاراق تنظای و باه بااب عاالی
ارسال کردب بود ،تصریح شدب بود که دولت باید دربارة شیعیا مسام ه د ند:
هر ساله هفتاد هشتاد هنار زوار ایرادی باه ایان قصابههاا (دماف ،کاربال ،کاظمیاه،
سامرا) میآیند و هرکدام پولهای زیادی خرج میکنند و مثمورین ح ومت سانیه
دین بهخاطر ترس از دیروی آ ها به ایماد شورش و استشاش با آ ها مساعدبکاراداه
معامله میکنند و همین عمرکرد این قصبات اربعه را به حالت داخر قلمارو ایارا
درآوردب است .در این دواحی آیین شیعه باه آزادی اجارا مایااردد و ف ار تشاید
درحال استرش است (.)BOA, İ.MMS, 129/5537, 24 Ş 1309

شیوة عمرکرد ح ومت م لی دربارة شیعیا و ایرادیهای ماای عاراق دوباارب در ساال
1311ق .آت

دناع میا سنیها و شیعیا م لی و ایرادی را شعلهور کارد .بااب عاالی علات

واقعة ساامرا را کاه باه قتار و ممارو شاد عادبای منمار شاد ،در وهلاة اول بایتادبیری
ح ومت م لای مایدادسات« :یاک منازعاه مرباوط باه خریاد و فاروش در ساامرا باهدلیار
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بیتدبیری ح ومت م لیه بهصورت دناع میا سنیهای بومی و شیعهها و ایرادیها باهوجاود
آمد» ( .)BOA, İ.HUS, 24/1, 12 Za 1311دولت عثمادی در این حادیه دین باا تثدیاب
قا ماام سامرا و مثمورا م لی باه جلاب قلاوب اهاالی ساامرا و ایرادیاا آدماا اقادام کارد
( .)BOA, Y.A.HUS, 301/7, 21 Z 1311د اتی که در این حادیه درخور وکر اسات
و آ را با حادیة چند سال قبر متفاوت میکند ،ی ی حضور مؤیر ممتهدا عالیمااام شایعه
در کادو حادیه و دیگری مداخلة ادگلستا در ماجرا و استفادب از این فرصت برای پی برد
منافد سیاسی خاود در عاراق اسات .تعار
طاارفداراد ا

باه میارزای شایرازی و فرزدادا او باعاث شاد

در ماااام دفاااع از او برآینااد و بااا متعرضااا درایاار شااودد .در ایاان میااا ،

کنسولگری ادگلستا دین که به جایگاب اهمیت میرزای شیرازی واقف بود ،برای ت ات دفاوو
قرار داد او به برخی تشابثات متوسار شادب باود ( BOA, İ.HUS 24/1311 Za-12, 1

 .)Za 1311باب عاالی باا آاااهی از اهمیات موضاوع و جلاوایری از دخالات ادگلساتا ،
بالفاصله با حمایت از میرزای شایرازی درصادد جلاب قلاوب شایعیا و رفاد سا لاه برآماد.
آ ااب کمیسیودی را برای مطالعه دربارة جن یات واقعة سامرا و رابهای ماابله با توسعة شایعه
در عراق و جلوایری از دفوو ایرا به عاراق اعانام کارد (BOA, İ.HUS 24/1311 Za-

 .)12, 1Zaدر این حادیه ممتهدا بنرگ کربال دین در حمایت از شیعیا سامرا وارد عمار
شددد و در تهییج شیعیا سامرا دا

داشتند (.)BOA, İ.HUS, 24/1, 12 Za 1311

وقوع حوادث مشابه درست ماار با واقعة سامرا در بعداد دشا میدهد ابعاد کشام
و رقابتهای مذهبی سال 1311ق فراتر از سامرا بود و برخی مناطق دیگر عراق را دیان دربار
ارفته بود .شیعیا بعداد از اهالی و واعظاا اهار سانت باهسابب ت ایار و تهدیادی کاه در
حاشا روا میداشتند ،به باب عالی شا ایت بردداد .بااب عاالی درپای ت ایاق درباارة ایان
مسئله ،دست مثمورا م لی را در ایمااد ایان منازعاات درکاار دیاد و برخای فرماا دهاا
اردوی شش ازجمله دصرت پاشا را از عراق اخراج کرد ( BOA, Y.A. HUS, 299/27,

.)2 Z 1311
دولت عثمادی و بهتبد آ ح ومت عراق سعی میکارد مراسا عاناداریهاای م ارم و
صفر شیعیا بهطور م تصر برانار شود؛ زیرا در ایان صاورت «عسااکر شااهاده و ماثمورین
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ضبطیه» بهتر قادر به کنترل اوضاع بوددد .در ساال 1318ق مشایر اردوی ششا هماایودی در
ده م رم شهر کاظمیاة آ ساال باه ایان

انارش خود به استادبول تصریح کرد که آرام

علت بودب که مدت مراس عناداری در ماایسه باا ساالهاای اذشاته کوتاابتار باودب اسات.
اردوی شش همایودی دین پی
بود که اار عنادارا بی

از ادمام مراس ده م رم در دامهای به صدارت اعالم کردب

از صد دفر باشند ،واکن

شدیدتر ح ومت م لی علیه شیعیا را

درپی خواهد داشت (.)BOA, DH. MKT, 2419/83, 1 B 1318
استادبول دین در کنار عتبات عالیات ،ی ی دیگر از شهرهای حساس در براناری مراسا
م رم بهشمار میآمد .استادبول م ر حضور ایرادیا فراوادای اعا از ماردم عاادی ،تماار و
دیپلماتها بود .آ ها در روزهای م رم در م لة مشهور خاود تمماد مایکردداد و مراسا
مذهبی خود را بهجای میآورددد .دااظر ضابطیه در  10م ارم 1308ق در اانارش مبساوط
خود از د وة براناری مراس م رم دوشته است:
مطابق هر سال روز ده م رم بی

از دو هنار ایرادی به م ر م صوص خود واقد

در درة سید احمد در اس ودار رفته عناداری کرددد .افراد زیادی دین برای تماشاای
این مراس جمد میارددد ازاینرو دیروهایی از مثمورین پلیس و اددارم و عساکر
شاهاده بهاددازة لنوم به آدما رواده میارددد.

انارشگر در پایا س نا خود متذکر میشود که در این مراس هیچاوداه اتفااق بادی
دیفتاد و بدو رخداد درایری میا شیعیا و افراد دظمیه ،همه به خاداههاای خاود بازاشاته،
پراکندب شددد (.)BOA, Y.PRK.ZB, 5/108, 10 M 108
شواهد و مدارک تاری ی بیادگر این است که ت ایر اعتاادات مذهبی شایعیا همیشاه و
لنوما از سوی اتباع دولت حاک و اکثریت سنی صورت دمیارفته است؛ بل ه اااب شایعیا
خود زمینة درایریهای مذهبی را فراه میآورددد .اوضاع تااری ی و جعرافیاایی عاراق و
بهویژب همسایگی با دولت شیعة ایرا سبب میشد اقلیت ساکن در عراق در ماایسه باا ساایر
اقلیتهای امپراتوری ،اوضاع متفاوتی داشته باشند .به تعبیر دیگار ،تلاای عماومی از مفهاوم
اقلیت دربارة شیعیا عراقی ساکن امپراتوری کامال صدق دمیکند .انارشهاایی از آرشایو
عثمادی وجود دارد که در آ ها از ت ایر اهر سنت عراق بهوسیلة شیعیا سا ن افتاه شادب
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است .در روز هفت م رم  ،1318قا ماام ارکا حربیة اسعدبیک از بعداد اانارش داد کاه
شیعیا تمثالی از عایشاه ،همسار پیاامبر (ص) ،درسات کاردب و در کوچاههاا اردادیادباداد
و بااادین وسااایله ،باااه ایااان ش صااایت ماااورد احتااارام سااانیا بااایاحترامااای کاااردباداااد
( .)BOA, Y.PRK.ASK, 161/19, 11 M 1318همچنین ،انارش شادب کاه شایعیا
در شش م رم  1318در آرامگاب امام موسی کاظ (ع) در کاظمین به ت ایر واریا خالفت
پیامبر اسالم (ص) پرداختاه و باهافتاة قاا مااام حربیاة بعاداد« :قلاوب مسالمین را داسادار

کردبادد» (.)BOA, Y.PRK.ASK, 161/19, 11 M 1318

دولت ایرا بهطور ضمنی از براناری مراس شیعیا چه در ایارا و چاه در عاراق حمایات
میکرد .سیاست مردا و درباریا ایرادای و در رأس آ هاا شااها قاجاار ی ای از وظاایف
خود را استرش آداب و شعا ر مذهب شیعه میدادستند ،ش صاا باه برپاایی چناین مراسامی
میپرداختند و مبالب زیادی را در این راب صرف میکردداد .مشاارکت در ایاناوداه مراسا
مردمی و سنتی وجهة آ ها را در میا مردم ارتاا میداد و در دگاب طباات م تلاف ماردم از
آ ها افرادی معتاد به شعا ر شیعه و وفادار به ا مة اینیعشری ترسی میکارد .حمایاتهاای
مالی رسمی و سیررسمی دولت ایرا و رجال دولتی بلندپایه از مراس مذهبی عتبات عالیات
در همین راستا بود .در سال 1313ق وزارت خارجة ایارا تصاویب کارد کاه مبلاب هفتصاد
روپیه برای مصارف عناداری عتباات عالیاات باه کنساولگریهاای شاهنشااهی در کاربال و
دمف پرداخت شود (سازما اسناد ملای :1313 ،پ .)240015815 :در میاا اساناد ،ماوارد
مشابه چنین توجهات و حمایتهایی بیشمار یافت میشود.
 .4نتیجه

منازعات مذهبی میا عناصر شیعی و سنی در مناطق شیعی عراق و بهطور خااص در عتباات

عالیات در قر دوزده همچنا ادامه یافت .ساباة ایان اخاتالفهاا و رقاباتهاا اارچاه باه
قر های دور میرسد ،از قر شادنده میالدی بهبعد و با ظهور دولتهاای ایارا و عثماادی
بهعنوا واحدهای سیاسی -هویتی جدید در کنار عوامر دیگار (ازجملاه افانای
دفوو مادی و معنوی شیعیا و دیان افانای

جمعیات،

روزافانو اهمیات سیاسای و اقتصاادی عتباات)

مسئلة اختالفات و رقابتهای شیعه و سنی در عتبات عالیاات را از ماهیات سانتی آ خاارج
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کرد و ابعاد جدیدی بدا افنود .در قر دوزده  ،آت

منازعات مذهبی در عاراق همچناا

شعلهور بود و موارد متعاددی از ایان حاوادث در اانارشهاای رسامی و سیررسامی مناابد
ادع اس یافته اسات .اارچاه مناابد ایرادای و عثماادی در بیاا عوامار و عناصار مسابب ایان
حوادث هرکدام با موضعی جادب داراده سرا روایات و ت لیار مسائله رفتاهاداد ،از ف اوای
مطالب آ ها اطالعات ارزشمندی از ماهیت و ابعاد این منازعات میتوا بهدسات آورد .در
بسیاری موارد ،رهبرا مذهبی شیعه و سنی در بروز یا ممادعت از چنین حوادیی ،عاملی مها
بهشمار میآمددد و دا

چش ایری در این حاوادث داشاتند؛ ازایانرو ،توجاه باه جایگااب

ممتهدا شیعی ایرادی و مفتیا عثمادی والیت عراق و موضدایریهاای آ هاا در مناقشاات
مذهبی ی ی از ارکا مه در این پژوه

است .د تة دیگر این است که موارد متعاددی از

این دناعها که ااب بسیار طوالدی و خودین دین میشد ،دردتیمة عمارکارد خودساراده و ساوء
مدیریت ح ام م لی والیت بعداد صورت میارفت .مثمورا رسمی باب عاالی در عاراق
اع از رجال مذهبی و سیاسی اهر تسنن که ادارة امور والیت برعهدة آ ها بود ،باا شایعیا
متعصباده رفتار میکرددد و بی

از جمعیت شیعه ،مناافد اهاالی سانی را دردظار مایارفتناد.

عمرکرد این دماینداا ح ومت مرکنی ااهی خود باعث شعلهور شاد و اساترش ایان
منازعات میشد؛ درحالی که با توجه به اسناد و مدارک موجود ،اساس سیاستهای دولات
مرکاانی در اسااتادبول حااروفصاار ایاان اختالفااات و جلااوایری از ت اارار آ هااا بااود.
سیاستمدارا باب عالی سعی میکرددد از ظرفیتی که سرزمین شیعة عتبات در اختیار آ ها
قرار دادب بود ،درجهت پی برد منافد منطاهای خود و بهویاژب ت ااق سیاسات ات ااد اساالم
بهرب ببردد .به هر حال ،مثمورا عثمادی و صاحبمنصبا مذهبی عراق با تصور این ه دولات
ایاارا در پشاات صا نة فعالیااتهااای مااذهبی شاایعیا عااراق قاارار دارد و عاادم دظااارت باار
فعالیتهای شیعیا موجب قدرتمنادتر شاد هویات شایعی در ایان خطاة ت ات حاکمیات
عثمااادی خواهااد شااد ،دظاار مساااعدی بااه شاایعیا و ایرادیااا آدمااا دداشااتند؛ از سااوی دیگاار
سیاستهای تسامحآمین ح ومت مرکنی دین که درپای فاروک

کارد اختالفاات شایعه و

سنی بود ،چندا کارساز دمیافتاد .رقابتهای مذهبی عمومی میا اهاالی شایعه و سانی دیان
خارج از قوادین و دستورات ح ومتی عمر میکرد و زمینهساز منازعات فرقهای میشد.
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منابع
 احتشامالسلطنه ( .)1366خاطرات احتشامالسلطنه .بهکوش

سیدمهدی موسوی زوار.

تهرا .
 روزنامة اختر ( .)1308ش 6و .8

 ادیبالممالک ( .)1364سفرنامة اديبالممالد

بده عتبدات (1273ق) .تصا یح

مسعود الناری .تهرا  :دادجو.
 اعتصامالملک ،میرزا خادلرخا ( .)1351سدفرنامه .تصا یح مناوچهر م مادی .تهارا :
شرکت سهامی خاص.
 اعتمادالسلطنه ،میرزا م مدحسنخا ( .)1367مرآتالبلدان .تهرا  :ادتشاارات دادشاگاب
تهرا .
 الوردی ،علی ( .)1389تاريخ عراق .ترجمة هادی ادصاری .تهرا  :شرکت چااپ و دشار
بینالملر.
 اوبن ،ا ( .)1362ايران امروز ( .)1907-1906ترجمة علیاصعر سعیدی .تهرا  :زوار.
 باسورث ،کلیفورد ادمودد ( .)1349ساللههای اسالمی .ترجمة فریدو بادربای .تهارا :
ادتشارات بنیاد فرهنگ.
 جعفریا  ،رسول ( .)1386تشیع در عراق ،مرجعیت و ايران .تهرا  :مؤسساة مطالعاات
تاری ی معاصر.
 دولتآبادی ،ی یی ( .)1371حیات يحیی .تهرا  :عطار -فردوسی.
 عتبات عالیات عرش درجات ( .)1389بهکوش

سایدعلی موجاادی .تهارا  :ادتشاارات

مممد جهادی اهر بیت.
 عضاادالملک ( .)1370سددفرنامة عضدددالمل

مرسلودد .تهرا  :مؤسسة پژوه

7/27/2015 3:59:22 AM

بدده عتبددات (1273ق) .تص ا یح حساان

و مطالعات فرهنگی.
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 سددفرنامة عبدالحسددن خددان، از حددرم تددا حددريم.)1372(  ابوال ساان، ف رالملااک

 ادتشاارات ساازما اساناد ملای:  تهرا. تص یح م مدرضا عباسی.به عتبات

فخرالمل

. ایرا
. سبا:  تهرا. آلبويه نخستین سلسلة قدرتمند شیعه.)1375(  علیاصعر، فایهی
. علمی و فرهنگی:  تهرا.  تص یح خدیو ج. مسیر طالبی.)1373(  میرزا ابوطالبخا
:  تهارا. تصا یح م مدرضاا عباسای. شهريار جدادههدا.)1372(  داصرالدین شاب قاجار
. سازما اسناد ملی ایرا
 دارالمادی للشا افه و: دمشق. ترجمة عبداهلل دعیمی. شیعه العراق.)1996(  اس اق، دااش
.النشر
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Osmanlı Başbakanlık Arşivi.



Y.PRK.EŞA: Yıldız Perakende-Elçilik ve Şehbenderlik Tahriratı.



Y.PRK.A: Yıldız Perakende-Sadaret Maruzatı.



Y.PRK.ZB: Yıldız Perakende-Zabtiye Nezareti Maruzatı.



-Y.PRK.ASK: Yıldız Perakende-Askeri Maruzat.



İ.DH: İrade –Dahiliye.



İ- .MŞH: İrade-Meşihet.



İ.HUS: İrade-Hususi.



İ.EV: İrade-Evkaf.



İ.MMS: İrade-Meclis-i Mahsus.



DH.MKT: Dahiliye Mektubi.



Y.A.HUS: Sedaret Hususi Maruzat Evrakı.



HR.TO: Hariciye Tercüme Odası.
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