
وسوننةكثشةي شيعة

كورتة باسثكي مثژوويي

ستؤكهؤصم عارف كةرمي ـ

الپةذةي ذؤژنامةو گؤضارة/سةرجنثكي پثويست بوو لة پاص چاوخشاندن بة دةمثك

دو دةگةذام بة توثژينةوةوكورديةكاندا ، وتار ، لثكؤصينةوة ، ي بابةتثك لة شثوةي

سوننةلةسةر كثشة و شيعة دوايسةردةمة كة گةورةترين كثشةيي  لة عثراقدا لة

شيعةكان بةذةمسي هاوبةشي يةكةجمارة لة مثژووي عثراقدا كورد ، بةتايبةيت ئةمة كثشةي

و دةبنة خاوةينانةكانددةكةن لة هةصبژارد يةكةمي سةركةوتن بةدةست دثنن ليسيت و

 چذوپذي لةوبابةتة بةرچاوي من نةكةوتبةداخةوة دةصثم باسثكي مثژوويي.دةسةصات

زوباين ولثكؤصينةوة بة و باس و كتثبولكة كوردي ، ئةوة ناصثم كة دةيان كتثب زوباين بة

نوسراون لةو بارةيةوة .عةرةيب

شيعة ،يجگةلةوة خؤيشم پثويست م بة هةندث زانياري هةبوو لةسةر مةزهةيب

تاد....مشةكانيان ، ئاماجنةكانيانسةرهةصداين مةزهةبةكة ، ذثبازةكةيان ، دروو

شيعي شيعةو سونين هةروةها و سوننة نووسةر ناوبةناويش تثبيين ئةوةم دةكرد هةندث

نووسينةكانياندا يةكيان دةكةن لة و تثكةص بة جياناكةنةوة .لثك

سويد چةند كتثبثكم كذي ، لةناو ئةوانة وعاظ(خؤشبةختانة لة سةفةرثكم بؤ دةرةوةي

يازدةي كتثبةكةي تةر)السالطني بوو كة بةشي ان كردووة بؤخي دكتؤر علي الوردي

سوننة و شيعة دواي كةوتنة بازار كثشةي.كثشةي و ئةم كتثبة دةمثكة چاپ كراوة

وةصامي دراوةتةوة و بةاليةين كةمةوة بة پثنج كتثيب تر نووسةري.زؤري لثكةوتؤتةوة

نووسيين ئةم بةشة ، لةوانةپةناي بردؤتة بةر ژمارةيةكيكتثبةكة (زؤر لة سةرچاوة بؤ

الوردي جعلي خوارق الالشعور ص8ص1 ، الخليفة الزاهد 103 ، سيد االهل،

ج ص ، ابن حجر ،64ص1،الزمخشري ، الكشاف 72الصواعق المحرقة ،

ج108ـ  ابو فرج االصفهاني ، مقاتل79ص1 ،الشهرستاني ، الملل والنحل



ص ا247الطالبيين ج ، 328،398ص13لخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد

ج  سعد محمد الحسن ،286ص3ج184ص2احمد امين ،ضحي االسالم ،
ج88صالمهدية في االسالم  ،119ص4 جرجي زيدان ، التمدن االسالمي

ص ظل الخلفاء  محمد حسين الزين ،127ـ126محمد برانق ، البرامكة في

ص ئةمانةو دةيان سةرچاوةي تر ناويان هاتووة.220،193الشيعة في التاريخ

.بةرمي هةموويانلة كتثبةكةي دكتؤر عةيل ئةلوةردي كة بة پثويسيت نازامن ناو

يازدةي كتثبةكة زوباين)قضية الشيعة والسنة(من هةوصم داوة بةشي وةربگثرمة سةر

د.كوردي بةدةستكارييةوة و بازم نيية هي تةواوي دةقةكة اوة بةسةروةرگريانةكة

واهةبووة چةند دثذثكم لة ياخود جاري هةندث بذگةدا كة سةرنج ذاناكثشثت ،

چونكة نةمويستووة لة ناوةذؤكي و ئةوانةي ترم خستؤتةالوة بذگةيةكدا هةصبژاردوة

وردةكاري تر نةبووةبابةتةكة و كارم بة سوننةية و شيعة مةبةست.البدةم كة مةسةلةي

وةرگثذانة پثشكةشكر هيوادارم بةدصيلةم دين هةندث زانياريية لة سةر كثشةي ناوبروا ،

و.خوثنةرو ذةوشةنبريي ئازيز بثت كث بزانث كةسثكي لةمن باشتر پةيدا ببث

يازدةي كتث و پثشكةشي بكاتةوةيبپياداچوونةوةي بةشي  ناوبراو بگرثتة ئةستؤي خؤي

و شةنوك وةرگثذانةكةي من هةصسةنگثنث يان خوثنةران ، و بة خامةيبة ةوي بكات

و و هةصةكان ذاست بكاتةوة بؤئةوةي لثوةي فثرببني ذةنگيين دةوصةمةندي بكات

.سوپاسي بكةين

وصاتةي دةشث بثي بصثيت ئةم مةسةلةية هةتا بصثي ئاصؤزة بةتايبةيت لة عثراقدا ، ئةو

وصاتثك ئةوةندةي عثراقي نةچثشتووة بةدةست ئةم.كوژوصايت مرؤض هيچ

وةك لةويترو بةاليمةسةل دوو تاقمة هةريةكةيان خؤي بةذاستتر دةزانث ةيةوة ، ئةم

و نةذثت و لةسةري ذاهاتووة لة داب بووة خؤيدا دايدةشكثنث ، ئةوةي پثي پةروةردة

و دةيصثتةوة و دةيصثتةوة و.و بريوباوةذ ، هةر ئةوةي بةالوة گرنگة بةربةرةكاين

وتة ، بةصگة(نة الي مةنتيقيپثكةوةهةصچووين ئةمانة جثي پثكةني و)وتار ، كؤمةصايةيت

.بة پثكةوةهةصچووين خثصةكي ناوزةدي دةكات



سوننة لةسةر بنةماي خثصةكي ناكؤكييان هةية ، هةرالية خراپپياوة ئاينيية شيعةو  كاين

دوايي.سةيري اليةكةي تر دةكات و بوون يةك دوو تائيفةية لةسةرةتادا ئةم

جياكردنةوةدةسةصاتداران .و ئامؤژگاريةكاين ئةوان لةيةكي

وابووندةميلةسةر يةك حزب وةكوو سوننة و شيعة ،)حزيب شؤذش( ئةمةويةكاندا

سوننةشيعة بةزةبري مششثرةكانيان شؤرشيان بةرپا دةكرد دژي دةوصةت ، كةچي ئةهلي

وتةكاين پةيامبةر وئةمان بةزوبانيا.شؤذشيان دةكرد بة پشتبةسنت بة ن شتة خراپ

ئةوةي شاياين باسة.بةدةست دةيانكرد)شيعة(ناشريينةكانيان ذةتدةكردةوة ، ئةوانيتر

واجلماعة(زاراوةي موتةوةكيل دةركةوت)اهل السنة ، پثشتر پثيان دةگوتنلة زةماين

رووةوة لةيةك دةچن.حةديثئةهلي سوننة لةهةندثك .حةديسو

وتةكاين) سيرة اهل الحديث(هةركةسثكلةسةردةمي ئةمةويةكاندا و واتة ئاين

خبوثندايةپةيامبةر ـ و دژ بةاليةكةي تر دةبينييةوةي دوژمن .، خؤي لةبةرةي

دوور ناكةوينةوة ئةگةر بصثني ئةهلي دوژمنايةيتحةديثلةذاسيت شيعةكان  هثندةي

جيادةكردة.دةوصةيت ئةمةوييان دةكرد شيعةكان وة ئةوةية كةپةنايانئةوةي ئةماين لة

و زؤرو گةندةصيحةديثدةبردة بةر چةكي زوصم . ئةوسةردةمةيبؤ بةگژداچوونةوةي

هيچ شؤذشثك لة و چةكي قةصةم ، دووجؤر چةكي پثويستة ، چةكي مششثر شؤذش

زوباين بةهثز(دنيادا نةيتوانيوة سةركةوتن بةدةست ثنث بةبث قةصةمي بةهثز بؤ)واتة

نيية بؤنثو بريوباوةرةكاين لةبصاوكردنةوةي چونكة مششثر بةتةا بةس  خةصكيدا

و ملكةچ دانةماصي.بريوباوةذي شؤذشگثريپشتگرييكردن لة ئةگةر عةقصي ذاوةستاو

و بريي ئةوان نةگؤذي ، ئةوا مششثر بةتةا ناتوانث شؤذشي سةركةوتوو لة خةصكيي

بةرپابكات

ل جياوازييةكي ئةوتؤيان ةگةص ئةمةويةكاين پثش خؤيان نةبوو لةذوويعةباسيةكان

و زؤرداري ئةوان ، و گةنةصيي و تاصانكردن بوون ،خوثنذشنت جياواز  بةشثوة كةمثك

و بةدرؤشحةديثئةگةنا هةر نةفرةتيان كردوة لة ئةهلي و چةوساندووياننةتةوة

و زرنحةديثفرمثسكيان بؤ هةصذشتوون ، بةصام ئةهلي بوونبةمانة هةصنةخةصةتان گتر

وايان بةسةردا تثبپةذثت ئةوان لةسةر ذثبازي خؤيان اليان نةداو داواي.لةوةي فثصثكي

و اليةنگري خاوةنةكانيان دةكردو يان لةگةصشؤذشيان دةكرد چاكةكاين عةيل



و دواتر خؤي بريوباوةرة كؤمةصايةتيةكاين ئةودا لةناو خةصكيدا بصاودةكردةوة كة

. ذاپةرينئةوالدةكاين لة پثناويدا

و سةرةتاي سةردةمي عةباسي بة دواسةردةمي ئةمةوي ئيمامة گةورةو ناسراوةكاين

و بريوباوةذةكاين ئةو و بةپثي ذثبازي عةيل شيعةكردنيان كردبوة ذثبازثكي سةير

گوثيان نةدةداية ئةو زةرفة خراپةي دةوري دابوون و .خةصكيان كؤدةكردةوة

ت كوذي ئةبو كوشتين عةيل شيعةكان بةهثزبوونلةدواي كوفة و پثياناليب ، لةناوچةي

گياين شؤذشگريي لة گيان بكةنةوة بةبةري عةيل دا هةروةها وابوو كةدةتوانن

ئيسالميدا ، بؤ ئةم بةبةستة تائيفةي ئةهلي (يان لةگةصدابوو ، ئةمانةحةديثكؤمةصگاي

و ئةهلي قةصةم توانييان دةوصةيت)ئةهلي مششثر و دةوصةيت. لةناوبةرنمةويئةذاپةذين

وخستبوية گوثي نةدةداية قةصةم حوكمي خؤي بة زةبري مششثر ذاگرتبوو ، ئةمةوي

ذووخاندين ، بنةماي دروستبووين دةولةيت ئةمةوي بنةمايةكي الوة كةبووة هؤي

بوو و ئةهلي حةديسيان خستبوةخثصةكي بيابان دةذؤيشنت ، لةسةر ذثبازي خةصكي

بيابان بايةخيان پثدةدا ، بةصامالوة بةصام بايةخي وةكوو چؤن خةصكي ان بة شاعري دةدا

و بةرامبةر بةوةي دةيان نيية بيابان وةكوو شاعريي چووبؤوة كة شاعريي شاريي برييان

زياتريش ، ئةوانة بةاليانةوة گرنگ نةبوو جنثوبدةن وت داواي شتيان دةكرد ، بگرة

ه و سةنايان كردبوو ، دوثنث مةدح بووبةوةي و پارةوپوول وبرييان الي ماصي دنيا ؤش

و ذووخان و سةناكانيش لةگةصيدا ذووخا ، هةموو مةدح ، لةبةرئةوة كةدةوصةيت ئةمةوي

.نةمان

دوژمنةكانياين تؤماركردوة كة نةوة لة و چاكةي ئةهلي حةديس خراپةي ئةمةويةكان

و بذواي پثدةهثنن ئيسالم پذة لةمثژووي.دواي نةوة خةصك دةياخنوثنثتةوة

و مثژوونووسةكان كةمثك نةبثت باسي چاكةي ئةوانيان خراپةكاري ئةمةويةكان

.نةكردووة

هيچ دواي ئةمان هاتن بايةخثكي زؤرياندا بةئةهلي حةديس بةصام عةباسيةكان كة

و شؤذشةكةي ئةوانيان دةكرد ، پياوثكيان خؤشنةدةويست كة اليةنگري عةلةويةكان

بوو كةبثگومان عةباسيةك شيعةچثيت الي ئةوان بؤ ئةهل ئةلبةيت بوون ، شيعة ان

و فاتيمة دةكةوتن ، بوون ، عةباس الي ئةوان پثش عةيل و ئةوالدةكاين مةبةست عةيل



و حمةمةد عةبدوصصة ئةحلةسةين.لة مرياتگري پةيامبةردا مشتومذةكاين نثوان مةنسوور

بوو بؤ كةرتبووين هةردوو خث زاين هاشم كةمةبةست بنةماصةي عةيلنيشانةو سةرةتايةك

و شةذةقسةكان مششثر بوو ، ناكؤكييةكان ئيترو عةباس و وةشاندين بةدوودا هات

و هةر كةصةكةدةبثتلةوكاتةوة پةيوةنديةكان ئاصؤزو زيادبوونة ئةم ناكؤكيانة.ذووي لة

بوون كةدوايي گؤردرا بؤ ناكؤكي مةزهةيب ، بؤيةلة بنچينةدا ناكؤكي خثزانيي

و ملمالنثكاين ديراسةي سةرهةصداين ناكؤكي و لثكؤصةرةوةكان ناتوانن توثژةرةوةكان

و ناكؤكي خثزاني قووصايي پثشبذكث سوننة بكةن ئةگةر نةچنة ناو شيعةو وينثوان

و كؤمةاليةتيةكاين فيكري .هةصسةنگاندين اليةنة

دوژمنايةتية لة سةروةخيت ذةشيددا پةرةيسةند ، ئةو پث ش ئةوةي خةالفةت بگرثتةئةم

بوودةست بةتوندي ذقي شيعةچثيت ئةوان و . لة عةلةويةكان

يةكثك لة شاعريةكاين ئةو سةردةمة پةناي بردة الي بةراميكةكان بؤ ئةوةي نزيكي

وةكوو چؤن شاعريةكاين تر خبةنةوة لة خةليفة ذةشيد تا شتثكي دةست بكةوثت ،

ش وت بذؤ لة و بةدةستيان دةكةوت ، پثيان يعرةكانتا هةجوي بنةماصةي ئةبو تاليب بكة

دوايي ئةوةي دةستكةوت و وةكوو ئةوان ويستيان خراپ ناويانبةرة ، ئةويشواي كرد

.كة خةوين پثوة دةبيين

دوو هةر لة سةروةخيت عةباسيةكاندا مةئمون ويستوويةيت ناوبژي بكات لة نثوان ئةم

ئةو وياليةيت عةهدي خؤي دا بة.توو نةبووة تا ذثكيانبخات ، بةصام سةركةوداخثزانة

بوو بةصام عةباسيةكان موسا ويةكثك لة عةلةويةكان كة ناوي عةيل بن لثي ذاستبوونةوة

و و ناچاريانكرد بةزووترين كات خؤي ذزگاربكات لةم كابراية ذاپةرينيان لةدژي كرد

و ئيتر ناوبژي و گوايا ژةهرخواردي كردووة  ذثككةوتنيش لةگةصقسةوباسيش هةية كة

.ئةودا مرد

وابوو كة عةباس پثشترة مةئمون لةگةص ئةوةي بةالي عةلةويةكاندا دايدةشكاند ، بذواي

موسي لةعةيل بؤ جثگرتنةوةي پةيامبةر ، ئةو لةو بارةيةوة قسةي لةگةص عةيل بن

وت و پثي وشةيان دةگؤذيةوة و واية فاتيمة نزيكي پثغةمبةر:دةكرد ة ،ئةگةر پثتان

زيندوون ، حوسةين كة هةردووكيان و دواي فاتيمة دةگةرثتةوة بؤ حةسةن بةصام هةق

.نةك عةيل



و عةلةويةكان گةيشتة ئةپةذي ، دوژمنايةيت نثوان عةباسيةكان موتةوةكيل لةسةوةخيت

ي نةدةويست ، ذقي لثبوو كوري ئةبو تاليب ـ ، هةرموتةوةكيل چارةي عةيل

و نةهثصن فةرماين خؤيموتةوةكيل و ماصةكاين دةوروپشيت تثكبدةن حوسةين دا گؤري

و ئينب ئةلسةكيت چاكةي حةسةن بيسيت زمانةواين ئةو كاتة زيارةيت ، كة كةس بچثتة

و بة باش باسيان دةكات ، فةرمانيدا زماين دةركثشن نيية لة.حوسةين دةصث دةرچوون

و زانا ئاينييةك بةشدارييان كرد)فةقيهةكان(انذاسيت ئةگةر بصثني كة ئةهلي حةديس

دوژمنايةتييةي كةوتة نثوان هةردو خثزاين ئةهل ئةلبةيت ، كة ) بنةماصةي عةباس (لةو

و دةيانويست نزيكببنةوة لةوان ، بةصام بث سوودبوو ،عةباسيةكان خؤيان هةوصيان دةدا

پياوة ئاينييةكان بةگشيت عةلةوية كانيان بة باشترهؤي ئةمةش دةگةرثتةوة بؤ ئةوةي كة

و خثصةكي نةبوو ، بةصكوو توندذةوي تائيفي وةك لة عةباسيةكان ، ئةمة لةبةر دةزاين

وةكوو ئةمةويةكاين پثش خؤيان سةير دةكرد لةگةص بوو عةباسيةكانيان لةبةر ئةوة

ئيسالم.جياوازيةكي كةم گياين بوون لة و نزيكتر بوون بةصام عةلةويةكان شؤذشگثر

و چؤكدادانوةك لة ملكة .چكردن

و فةلسةفةي موعتةزيلة موتةوةكيل ، خؤي بةستبؤوة بة مةزهةيب مةئمون بة پثچةوانةي

بوون دةيانويست بريوباوةذي ئاينيي لةسةر.پثوة دةكردن موعتةزيلة كؤمةصة خةصكثك

وبريكردنةوةي و مةئمونبنةماي عةقص يان بةكاردةهثنا بؤ مةنتيقي بنيات بنرث

ويةي مةزهةبةكةيان لة نثو خةصكبصاوكردنةو و هةوصثكي زؤريشيان دةدا لةوپثناوةدا يدا

بواية لةگةصيان دةيانچةوساندةوة جياواز .هةركةسثك

ة بةپثچةوانةيچهةر موتةوةكيل ـ وي موعتةزيلةكاين دةچةوساندةوة مةئمونةوة ،

بوو ، لة پلةوپاية كة پثشتر دةستيان كةوتبو يةكثكيانةوة دوورياينبةدواي هةر و

يةكثك لةو شتانةي ئةو كردي لةو پثناوةدا ، فةرمانيدا بة هاوكارةكاين لة.دةخستةوة

ذيشي و)قاضي القضاة(ميسر كة بوو، بتاشن موعتةزيلةكان سةرؤكي دادگا كة لة

بيگثرن و بة ناو بازاردا گوث درثژي بكةن سواري و و بثزاري بكةن .هةتكي بكةن

بو يةكثك سووكايةيتهو لة خةليفةموتةوةكيل و خوثنذشنت ذووي ةرة زؤردارةكان لة

وا بصثن پياوة ئاينييةكان كة حةديسي و كاري خراپةوة ، فةرماين دةدا بة پثكردن

سوننة ژيانةوةي واتة سوننةو جةماعةت ، كاربكاتة ناخي مرؤض لة پثناوي سةرخستين



ه.و مراندين داهثنان پيايدا و سةيريواي لةوانة كردبوو كة بينةرخثنن و بةرز ةصبدةن

و لة كارة خراپةكاين خؤش بنب ، هةندثك لةمانة دةيانگثذايةوة كة لة خةوياندا بكةن

بووة خودا لة كارة خراپةكاين ئةو خؤش ئةمري دةدا خةصكيي دةست.بينيويانة

السايي بكةنةوة ، ئةوةي خةليفةكاين بةين عةباس سةركةوتوو نةبوون و لةبةرزبكةنةوة

تواين بة چةپؤكثك و فةقيهةكان بةالي خؤياندا ، ئةم ئيمام .جثبةجثي بكاتذاكثشاين

بوون بة و دةوصةت دين ئيسالمدا ، نوثي دةستپثكرد لة مثژووي موتةوةكيل سةردةمثكي

دين اليةنگري دةوصةيت دةكرد بة قةصةمةكةي ، دةوصةتيش و ذثژمي ، سيستثم يةك

دووعايانبةكرداليةنگري ئايين دة و مششثرةكةي ، خةصك دةستيان بةرز دةكردةوة

و دةوصةت سةرخةيت: (و دةيانگوتخوثنددة ) .خواية ئاين

و ئيسالميدا ذووداوثكي تري گرنگ هةية كة بايةخي زؤري هةية لة گةشةپثداين بريي

ياخود لة نرخي كةمبكرثتةوة ، كة مثژوونووسةكان لة نابث كةم حسايب بؤ بكرثت

كةورثكي ئثجگار تةسكدا باسيان لثوة كردووة ، ئةويش درثژةدانة بةو ذثبازةيسنو

موتةوةكيل لةسةري دةذؤيشنت و ذووداوةكة برثتيية لة خةليفةكاين.خةليفة ذةشيد

و پثشربكثيان دةكرد لة و جةماعةت سوننة ئةندةلوس كة هاتنة ناو مةزهةيب ئةهلي

و دا ئيمام و و عاليم فوقةها ئةمانة هةستيان بة هةصةي ئةمةوييةكاين.نةرةكانهانداين

توثژةي كة ناويان هات دووردةخستةوة لةو شــام كة خؤيان .پثش خؤيان كردبوو لة

و كتثبةكانيان بة بةرزترين توثژة لة خؤيان نزيك خبةنةوة توانييان ئةو ئةندةلوسيةكان

ئنرخ بكذن وو هةندثكيان لة ذؤژهةصاتةوة بانگةشة بكةن بؤ وايئيترةندةلوس

لثهاتبوو ئةوانةي ناذةحةت دةبوون ، لةوث باريان دةكرد بؤ ئةندةلوس بؤئةوةي پلةو

زياتر بثت ئةندةلوسييةكان لةباسي ئاينييدا لةسةر ذثبازي.پايةو دةستكةوتيان

زياتر و و شافيعي نةدةذؤيشنت و جةعفةر بن حمةمةد وةكوو ئةيب حةنيفة ئيمامةكاين

بووندةروثشي ذث موتةوةكيل بوو لةبازي والتقليد(كة برثيت خؤ)التسليم

و ذثكةويت هةركةسثك لةو جةماعةتةيان بكرداية السايي كردنةوة ، و بةدةستةوةدان

موعتةزيلةوة ببواية ئةواريادة لووتيان بةلوويت كةسثكي سةر بة ن دةكرد ، خؤ ئةگةر

وجگةلةوة ئةندةلوسييةكان بة شانوب.دةيانكوشت اصي خثزاين ئةمةوييةكاندا هةصياندةدا

و ئةوالدةكانيدا نةدةچوون .بةالي عةيل



نوثيةي ئةندةلوسييةكان كة بة خؤشويستين ئةمةوييةكان ناوزةد دةكرثت ، ئةم ذثبازة

ورد جثي خؤي كردةوة لة ناوةندي زانسيت ذؤژهةصاتدا بووة هؤي.ورد هةر ئةمة

سوننةو جةماعةت لة ذؤژهةصات ، الي ئةوانئةهئةوةي ناوي معاوية بچثتة دصي لي

وةحيةكاين ئةوي دةنووسييةوة بوو ، .معاوية لة هاوةصةكاين پةيامبةر

سوننة ئةوةي سةرنج رادةكثشث ئةوةية كة زؤربةي فارسةكان لةوكاتةدا سةر بة ئةهلي

بوو ، بةصام ئةهلي عثراق كةزؤربةيا و ئةسفةهان ناوةندي ئةوان بوون نو جةماعةت

بوون لة ناوچةي لة بةغداش خةصكانثك هةبوون ، سةر. خذبووبوونةوةكوفةشيعة

شيعةدا ، و سوننة فيتنة لة نثوان بووبوة هثالنةيةك بؤ بوون ، شارةكة يا ئةوال بةمال

بوو زيادبوون ذووي لة دوو تائيفةية هةتادةهات فيتنة لة نثوان ئةم و ، ساصثكئاژاوة

دوواليةنةبوو بةغدا ئاراميي شثوةيبة خؤيةوة ببينث ، ناكؤكييةكاين نثوان ئةم

و توندذةوي دةنواند بةرامبةر بة اليةكةي تر توندوتيژيي بة خؤوة گرتبوو ، هةراليةك

يةكتريان دةكرد سوننة.دژايةيت شيعةو درؤ دةرناچثت ئةگةر بصثني ناكؤكي نثوان

و بنةماصةي پةيامبةري و لةخؤباييبووين هاوةصةكان بوون عةباس ،(شثوةي سةرگةرم

بوون ،بةخؤ)فاتيمة ، عةيل سوننةكان سةرگةرمي هاوةصةكاين پةيامبةر وةگرتبوو ،

بوون ئيتر هةر الية خؤي هةصدةكثشا بةسةر اليةكةيشيعةكانيش سةرگةرمي بنةماصة و

سوننة خؤيان پثوة بةستبؤوة.تردا هاوةصةكامن: (حةديسثكي پةيامبةر هةية كة ئةهلي

ر وةهان ، كامةيان بگري جياوازي هاوةصةكانيشموةكوو ئةستثرةي ئامسان ثپيشاندةرن ،

خوداية وتةيةكي تري پةيامبةرةوة خؤيان بةستبؤوة)بةزةيي شيعةكان بة :لةوالشةوة

بوو ،( بوو ذزگاري سواري واية ، هةرچي نووح وةكوو كةشتييةكةي ئةهلي بةيت

دواكةوت خنكا ،سوننة چاكةيان لة هاوةصةكاين پةيامبةردا دةبينييةوة).هةرچيش

شيعةيان بة كةللة ذةق دةزاين بةوةي.شيعةش لةوةي كث عةلةوي بثت سوننة

سوننةيان بةوة تاوانباردةكرد كة هاوةصةكاين پةيامبةر ذةتدةكةنةوة ، ئةمانيش

دوژمنةكانياندوژمنايةيت ئةهلي بةيت دةكةن ئةم.و دةست دةخةنة دةسيت ئةمةويية

بووة دةردثكي كؤمةصايةيت و ناتؤرةية فيكرييةوةناو  كة هةرهةمووي لة كةصةكةبووين

.دروستبوو



بوون ، خةليفةكاين شيعة و هةموو بوةيهيةكان هاتنة بةغدا چوارةمي كؤچيدا لةسةدةي

دوو تائيفةي دةسةصاتدار لة شاري بوون ، بةم شثوةية سوننة بةين عةباس هةموو ئةهلي

شيعةك و ئةمرية سونييةكان بوون ، خةليفة ان ، ناودارةكاين ئةوكاتةيبةغدا پةيدا

يةكةيان سةرگةرمي و عةباسييةكان كةهةر بوون ، عةلةوييةكان دوو جؤر بةغداش

و دةستدرثژيكردنة سةر خوثنذشنت و و پشثوي بوو ، لةبةرئةوة ئاژاوة تائيفةكةي خؤي

بوو بوو سوننة كة بذواي.ژنان زؤر ن بة خةالفةت هةبوو اليةنگريائةهلي

خودايان دةزانني لةسةر زةويعةباسيةكانيان و بة سثبةري شيعةكان بذوايان بة.دةكرد

و لثي دةرنةدةچوون دوو.ئيمامةت هةبوو كة لة بنةماصةي عةيل دا دةيانبينييةوة ئةم

وعةلةوييةكان(تائيفةية و حةماسةيت خةصكي بةغدايان بؤ)عةباسييةكان سةرگةرميي

و ئيتر كارةكة لةوة دةرچوو كة.دةياةژاننمةبةسيت شةخسي خؤيان بةكاردةهثنا

بوو لةسةر شةذو مشتومذةكانيان لةسةر بريوباوةذ بثت ، شةذي ئةمانة ، شةذ

.سةرؤكايةيت

توندي بةخؤوة گرتبوو لةكايت شيعة شثوةيةكي و سوننة ناكؤكيية تائيفيةكاين نثوان

و سةفةوييةكان لةسةر عثراقناكؤكييةكاين عومسانييةكان  بةمةرجثك عثراق خؤينثوان

دوو بوو بة ناوةندي ملمالنثي نثوان دوايي و بوو لةسةرةتادا سةرچاوةي ئةم ناكؤكيية

سوننة و شيعة شيعةچثتيدا.دةوصةيت سةفةوييةكان ذؤصثكي گرنگيان دةگثرا لة مثژووي

هيچ وبيكةنة مةزهةبثكي ذةمسي كة شيعة داماصن توانييان خةسصةتة شؤذشگثرييةكة لة و

 لةگةص مةزهةبة ئاينييةكاين تردا ، فارسةكان پثش دةركةوتيننةبثياوازييةكيج

بوون ، بزووتنةوةي عةباسييةكان لة ناو و جةماعةت سوننة سةفةوييةكان ئةهلي

و هة بوو ، بة سةرپةرشيت . كؤششي ئةوانيش گةشةي كردوصوفارسةكاندا پةيدا

ه وزاناكاين ئةو سةردةمة پياوة ئايين و وةكووئيمام بوون نيسابوري ،:ةموو فارس

بوخاري ، تةرمةزي ، رازي ، تةبةري ، غةزايل ، خؤراساين ، شةهرستاين ، گةيالين ،

خوارةزمي ، جرجاين ، ئةمةدي ، ئةسفةهاين ، تةستري .....ئوسترابادي ،

بوون پثش ئةوةي دةوصةيت ئةمةوي فارسةكان هةر هةصگري ئاصاي سةفةوي

ةوييةكان هةموو ذثگةيةكيان گرتةبةر سةبارةت بة ناچاركرديندةربكةوثت ، سةف

شيعة ، پةن و ذاكثشانيان بؤ سةر مةزهةيب وان دةبردة بةرايفارسةكان چةوساندنةوة



و بذين لةم پثناوةدا ، دروومشي ئةوان لةمةدا كوشنت و بوو ، ئةمةي)يا عةيل(ئازاردان

ميسر كرديانئةمان كرديان بةرامبةر بة فارسةكان ، هةم بوو كة ئةيوبييةكان لة ان شت

بووة مةزهةبثكي نةتةوةيي لة.دژي دةوصةيت فامتي شيعة لة سةروةخيت سةفةوييةكاندا

و لةخؤباييبووين نةتةوةييان تث لووتبةرزي دواتر ذةنگي هةصسوو تاـئثران ، كة

بوو بة بريوباوةذي دةسةصاتداران اندةكردن پةنايانسةفةوييةكان بؤ پذوپاگ.لةدواجاردا

و ماستاوچي خؤيان كةبةشيعرو قسةي بريقةدار لةهةمووبوةبرد  بةر كؤمةصث دةروثش

يا عةيل ، و هاواريان دةكرد و باصي ئةواندا هةصيان دةدا وصاتدا بة شان ةمبشوثنثكي

و و پثغةمبةرةوة كاريان بؤ بريوباوةذ خوا شثوةية هةروةكوو چؤن پثشتر بةناوي

يان كردبوو بة چةكثك بةدةست خؤيانةوهةمانن دةكرد ، بةمةزهةيب خؤيا ة شثوة عةيل

جياواز نةبوون لةيةك تةا بة شثوة. عومساين لة بنةذةتدا و دةسةصاتداراين سةفةوي

خواپةرستيشيان دةدزي بؤ بةرژةوةندينةبثت خواپةرستييان دةكردو  ، هةردووال

ديوارةكاينخؤيان ، كاروكاسپي ئةمانة هاتبوة سةر دروستك و ذازانةوةي ردين مزگةوت

ئيمامي ئةعزةم لة كاناري الي چةپي.و لة ئاصتووةصكثشاين منارةكاين منوونة بؤ

ئيمام كازميش لة كةناري الي ذاست ، خةصكاين هةردوو و ذوباري دجيلـة نثژراوة

ذوبارةكةوةن كة خةريكي جنثودا و ئةعزةميية بةمبةرو بةوبةري وگةرةكي كازميية ن

چونكة يةك حزبن ئيمامةكة سةر بة يةكترين ، بةمةرجثك هةردوو سووكايةتيكردين

بوون .دژي دةسةصاتداران

ئيمام1870لة ساصي)شاهي ئثران(دةگثرنةوة ناسرةدين شا زيارةيت مةرقةدي دا

و فرمثسكي بؤ هةصذشتووة و بةدةوريدا گرياوة و لثي پاذاوةتةوة حوسةيين كردووة

و گرياين كردووة ،هةتا چاو شيوةن يش هةمان بوون ، هارون ئةلذةشيد ـ هيالك ةكاين

بوون خوثنذثژ ، گةندةص ، رةوشت نزم .كةچي هةردوواليان

و نةرييت كؤمةصايةيت نادياري شيعة بكات ، داب ديراسةيةكي مةوزووعي لثئةوةي

و سةرسوذمانة ، هةية شانازي بةمهةص و نةذيتةدةهثنجث كة جثي تثذامان داب

نيية هيچيتر ئةمانة پامشاوةي سةردةمثكي.شثواوةوة دةكات كة لة قسةي بةتاص بةوالوة

كورتيان دةكةينةوة خوارةوةدا و لةم خاصانةي :كؤين بةسةرچوون كة ماوةتةوة



ئيمامةت/يةكةم شيعةكان بة چاوي ذثزوحورمةتةوة) :الرئاسة العامة: (بذواهثنان بة

ئيمام و الي ئةوانيانگثرنةوةةكاين خؤيان دةكةن كةدةسةيري  بؤ ئةوالدةكاين عةيل

و بثئةمانة هةصةيان نةكردووةو بث بةرزيان دةكةنةوة بؤ ئاستثكي خةتان بؤيةگوناة

و لثخؤشبوونيان و داواي شفاعةت و پةنادةبةنة بةر مةرقةدةكانيان بةرزتر لة مةردم

گوناهةكان و ئةم زثدةذؤيية لة پريؤزو بةرزذاگرتين.يانلثدةكةن بةرامبةر بة خةتا

بووةوة لة ذووت دوايي بوو كة ئيمامةكان لةسةرةتاوة بريوباوةرثكي شؤذشگثرانة

گيان بوو بة بريوباوةذثكي بةتاص لة و .خةسصةيت شؤشگثذانة

 لةمةبدةئي پاكيي ، مانايةكي كؤمةصايةيت هةية كة برثتيية لة ذةخنةيةكي ناذاستةوخؤ

ئيسالمگةندةص و نزميي دةسةصاتداراين شيعة سةرةتاييةكان لةوانةي بذوايان بة پاكيي.يي

ئةمة لةوةي.ئيمامةكان هةبوو ، بةةذنگاري خةتاو تاوانةكاين دةسةصاتداران دةبوونةوة

و گةلثكي تر لة فةيلةسووفةكان دةچوو بؤ چاكسازي لة كؤمةصدا ، ئةو و فارايب ئيفالتون

واب وو كة چاكسازي لة كؤمةصدا دةبث بكةوثتة ئةستؤي فةيلةسووفثكيدوانة بذوايان

و ذةوشتبةرز .پاك

شيعةچثيت/دووةم دووةم لة ية ، هةر ئةم)عةقيدةي(خاصي بذواهثنان بة مةهدي

بـيناغةيةكة شؤذشي زؤري لةسةر بةرپا كراوة لةسةردةمة كؤنةكاندا مةهدي بة.بذواية

ش هيدايةيت داوة بؤ هةقمانا كؤمةصايةتييةكةي ماناي خوا  بؤ ،ؤذشگثرة ، ئةو كةسةي

يةكةجمار لة.چاكةكردن و مثژوونووسةكان سةريان لةوة دةرناچث كث لثكؤصةرةو

واية لة ئةملةسيح ئيسالمدا زاراوةي مةهدي بةكار بردووة ، هةندثك پثيان مثژووي

دوايي تةعريب كراوةوةرگرياوة كة لة تةوراتدا هةية ش بةو كةسة دةصثنمةسيحي.و

و اليةنگري خؤي ناردوة بؤ ئةو كةسة كة ماناي هيدايةيت داوة خوا .ة)مةمسوح(كة

موژدةپثدان بة خةصكي هةژار ، خوا دةينثرث بؤ تةورات باس لة مةمسوح دةكات كة

شيعةكان بذوايان پثيةيت دةربارةي ) .مةهدي(ئةمةي لة تةوراتدا هاتووة نزيكة لةوةي

ئ يةكن ، ئةوةيهيواو وةكوو شوثنثكدا و و خةوين چةوساوةكان لة هةموو كات اوات

و ئيمان و ناتوانث تؤصةي خؤي بسةنثتةوة ، پةنا دةباتة بةر بذواو زوصمي لثدةكرث

و بريكردنةوةي وخةياص بريوباوةذي خؤي ، لةناو ئةوانةش بذواهثنان بة ئةفسانة

وبثسةروشوثن .هيوا بؤ خؤي درووستدةكاتو بةو پثية كؤشكثك لة خةياص



سوننةيت/سثيةم واتة خؤبةدةستةوةنةدان ،)قيةـالت(خاصي سثيةم برثتيية لة ،

دياردةيةكي كؤمةصايةتيية ، خؤپاراسنت ، خؤبةهثزكردن ، پثداگرتن ، كةخؤي

شيعة كؤنةكان پةنايان دةبردة.جووصانةوةي شؤذشدا دةرؤيشتلةسةرةتاوةلةگةص

موسي جاراللة دةصث.تةنگ بة دةوصةت هةصچننبةري بؤئةوةي تةقيية لة:مامؤستا

نيية لةگةص جياوازي گياين ئةو)نثوان تثكدان(ئايندا شيعةش دةكات بةوةي و باسي

دووزمان ، درؤزن(نيفاقةيان و بةرهةمةكةشي هةر لة ئاينتثدا بةهثزة)دووذوو ،

ئيلحاد دةگرثتةوةكفرالدانة كة :لة ذثي ئايندا دةصث)موجاهيد(كةرثكشةذ.و

ئيسالمدا ، ئةو كاتةي بوو لةسةرةتاي سةرهةصداين و درووست تةقيية ذاست

موسصمانةكانيان دةچةوساندةوة ئيسالم.قوذةيشييةكان دواي ئةوةي دةوصةيت بةصام

نيية بوو ئةوا تةقيية درووست بةهةرحاص لةم چةرخةدا تةقيية خةسصةيت.بةهثز

شيعةكانيش ئثستا شتثكي ئةوتؤشؤذ چووة ، و بةسةريش ونكردووة شگثرانةي خؤي

.لةسةر ماناي فراواين شؤذش نازانن

و)عزاء الحسين(ئةوةية كة ئةمذؤ پثي دةوترث/چوارةم شيوةن و واتة پرسة

بوو بةرز دةكرايةوة بؤ حوسةين كة لةسةرةتادا دروومشثك گياين گريان بؤ

و واي لثهات بةتثپةربووين ذؤژگار ببثتةپذوپاگاندةكردن و تؤصةسةندنةوة لة دةوصةت

نيية هيچ مانايان .چةند بؤنةيةكي ئايين كة

شيعةكان لة ژثر زةميندا كؤدةبوونةوة بؤ بةسةركردنةوةي ئةم ذؤژةذةشةي خؤيان كؤن

و زؤرة دةكرا كة لثي كرابوو ، زوصم و ئةو حوسةين و لةوث لةناو خؤياندا باسي

باسي چةوساندنةوةي خؤيان دةكرد كةدةوصةت لة هةموو قؤناخةكاندا پةنايانةهاهةرو

.دةبردةبةر

ب)المعاصر(شيعة هاوچةرخةكان وباوةذانةيان لة بري خؤيان بردبؤوة كةريئةو

و و گريان شيوةن زياتر خةريكي و دةجةنگا ، ئةمان حوسةين لة پثناويدا ذادةپةذي

بوون هةرو ئيمامةفرمثسك هةصذشنت و شؤذشگثرةكةيانةكوو ئةمة ئاماجني گةورة بثت

كوژرابث .لةسةرئةوة

و پاشان چؤن ذؤيشنت ئاوا حوسةين دةكةن ئيمام ديدةين مةرقةدي شيعة بةهةزاران

هيچي تريان نةكردووة و خؤدةرخسنت بةوالوة و فشة وگريان شيوةن و لة .دةگةذثنةوة



ن ، دةسةصاتداراين سةروةخيت خؤيان سذياينئةمانة ئثستا لة شؤذشگثرة دامركاوةكان

و لة كرد ، ئةو مششثرةي شةذي فةرمانذةواكانيان پثدةكرد ، ئثستا گؤذيويانة بؤ زجنري

نووكة ذميش سةري خؤيان برينداردةكةن و بة .پشيت خؤياين پثدةدةن

ذووي واية لة چوون بؤ حةج وةرزي وةكوو ديدةين لة كةربةال و زيارةت وةرزي

زوو بؤي دةچن ، بةيزؤري زوو شيعةكان لة هةندثصا خةصكةوة كة ديدةنييةكةي م

چونكة لة ناخياندا تؤوي شؤذشثكي دامركاويان پثية ، وةك لة حةج جياوازة رووةوة

.ئةوةي ئةم دميةنة ببينث لة كةربةال هةست بة مةترسييةكي شاراوة دةكات

حوسةيينموتةوةكيل ذؤژي خؤي هةوصيدا ئةم مةترسيية نةهثصث ئيمام  ، مةرقةدي

و ئاوي كردة سةر و زةويةكةي كثصا كةچي سةركةوتين تةواوي بةدةست.ذووخاند

بوون ، و لةو پثناوةشدا نةفةس درثژ زيارةت نةهثنا ، خةصكيي بة ثين دةهاتن بؤ

حوسةين مايةوة تينوثتييانگؤذي و خةصكيش لةگةص ئةم هةموو دةست درثژييةدا

شواند بة كثوثكي ئاگرپژثينپثشت.نةشكاوة شيعةخوازةكامنان و)بركان(ر دامركاوة

دووكةصي لثبةرز بوونة كثوثك كة تةا نةختثك ورد ورد و وةهابوون ذؤژثك لة ذؤژان

چونكة لة ناوةوةي خؤيدا.دةبثتةوة نيية لة مةترسي كثوي ئاگرپژثين دامركاو بةتاص

.ي جارثكيتر دةتةقثتةوةئاگري تثداية ، بةصام كةس نازانث كة

و زاناكاين كؤمةص بةشيعةچثيت ئثستا و حةتاصة هةمووي ئةفسانةو قسةي بةتاص

ئةمانة لةسةردةمي خؤيدا ذؤصثكي گرنگيان.ئةفسانةي كؤمةصايةيت ناوزةديان دةكةن

و شؤذش بةرپاكردن .هةبوو لة ئاژاوةنانةوة

شيعة بذواياين پث وا هةصكةوتوون كة دةست لةئيمام پةرستةكان ئةوةي هةموو ـهثناوة

وةكوو ئؤپؤزسيؤن و دا بةرامبةريان لةذةخنةگرتن لة فةرمانذةوايان هةصنةگرن

سياسي واية كة حكوومةت ناسنامةي ذاوةستنةوة بة درثژايي مثژوو ، ئةوان بذوايان

ئيمامثكي سةر و ئةوكاتة دةست هةصدةگرن كة هةرچييةك بث هةر چةوسثنةرو زاصمن

.ةماصةي عةيل دةسةصات بگرثتة دةستبة بن

منوونةيةكي زؤر بث حوكم وووثنةيةئةو بةرنامةيةي ئةوان پثيانة بؤ ذژمثي لةخةياص

واق بوون ، پثوانةيخةو دةچثت نةك ياخيبونثكي بةردةوامدا وع ، بؤية هةميشة لة



ئيمامةت چؤنة ، هةمان شتيان دةوثت بؤ فةرهةصسةنگاندين و ئيمام مانذةواو ئةمان بؤ

.دةسةصاتداران

و دةسةصاتداراندا كة شيعةكان دوژمنايةيت ژؤري لثكةوتةوة لة نثوان ئةم بريوباوةذة

الدةر تاوانباردةكران ، ذةتكردنةوةي شتةكان)زةندةق(بةخوانةناس ، كافر ، لةئاين

واي لثـهاتبوو و دةوصةت بةخؤوة بگرثلةاليةن ئةمانةوة ت ،شثوةي ذةتكردنةوةي ئاين

شيعة ، ئةم الدةر ناويان ببةن نةك و لة ئاين تةنانةت كار گةيشتبووة ئةوةي بة كافةر

.بةزمة هةتا ئثستايش هةر بةردةوامة

هيچ شتثكي شيعة و زاناكاين ئيمام زياتر خةستكردوة ئةوةية قوذةكةي ئةوةي

و بؤ بژثوي خؤيان پشت بة سةرچاوةي خةصكي سةر نيية حكوومةتيان قةبووص

شيعة زاناكاين ئثرانيشب وةخؤيان دةبةسنت ، تةنانةت وةردةگرن ميللةتةوة يارمةيت لة

حوكم لة ئثران نيية بةمةرجثك شيعةوةيةداهيچي حكوومةيت ئثرانيان قةبووص . بةدةست

و دايةرةكاين حكوومةت بكةن ئةوا لة بةر چاوي توثژة ئةگةر هاتوچؤي دةزگا ئةم

و و بث نرخ دةبن سووك سيخوذخةصك نةفرةتكردن لة.ناويان دةبةن)جاسوس(بة

شيعةكان لة شيعةوة بؤتة گرثيةكي نةفسي ، زؤر زةمحةتة بؤ زانا حكوومةت لةاليةن

حورمةتيان الي خةصكي حكووومت نزيك ببنةوة لةو كاتةدا كة ئةوان مةبةستيانة ذثزو

ك.مبثنث شيعةكان ئةوةية توومةت كة خبرثتة پاص ة پثيان بصثن مةعاش لةناشريينترين

وةردةگرن .حكوومةت

و و خؤهيالككردن زاناشيعةكان شانازي دةكةن بةوةي دةرگاي كؤششكردن

سووديان لثوةرنةگرتووة ئةوان لة.خؤبةختكردن الي ئةوان كراوةية ، بةصام لةذاستيدا

بةپةيداكردين ذزقي خؤياندا پشت بة خةصكي دةبةسنت ، خةصكييش حةزيان

و باپرييانةوة بؤياننوثكردن نيية كة لة باب و بريوباوةذانة ونةذثت ةوةي ئةو داب

نوثكردنةوة بكات لة شةريعةتدا بةصام.جثماوة شيعي هةقي دراوةتث كؤششكةرثكي

ونان بذاو ببثت چونكة دةترسثت خةلكي لث ذاست ببثتةوة نايكات

موعتةزيلةن لة بريي فةلسةفةو ئازادي بري كردنةوة ، ئةوةيشيعةكان مرياتگري

بيناغةكان شيعة دةربارةي موعتةزيلةي)االصول(كتثبةكاين خبوثنثتةوة ، فةلسةفةي

.بة ئاشكرا تثدا دةبينثتةوة



و فةلسةفة شيعة ئةوةية كةزاناكان لة نثوان خؤياندا زانياري دةگؤذنةوة كثشةيةكي تري

و لةبةردةمي خةصكيدا ددةكةن يوي ناوةوةيان تثكؤشانةئةو كارة ناكةن ، لةبةرئةوة

السايي كردنةوةية ديوي دةرةوةيان شيعةيةكي خؤبةختكةر دةبيين كة.بةصام بةدةگمةن

ئةم خؤبةستنةوةيةي ئةوان بة زؤربةي .يلة بريي ئازادي خؤي دةرببذث الي خةصكي

واي لثكردوون پشتگريي لة شؤذشةكاين ئةوان بكةن دژي)عامة الناس(خةصكةوة

.راندةسةصاتدا

سوريا و پشتگريي شؤذشي جؤراوجؤريان كردووة لة عثراق، شيعة اليةنگري ،زاناكاين

دواييدا ئةوةي سةيروسةمةرةية كاتثك بزووتنةوةي دةستوور.ئثران لةو سةردةمانةي

و فةتواي پياوة ئاينيةكان لةسةر پثيلة ئثران دةسيت پثكرد لة كايت خؤيدا ، بةپشتگريي

وةستا ، بةصام و فةتوايان دا كةخؤي وةستانةوة عومساين دژي پياوة ئاينيةكاين دةوصةيت

و كفرة ئيسالم .ئةوة دةرچوونة لة ئايين

ميسر پثي هةصسا ، دةبينني خبوثنينةوة كة لة ئةگةر بزووتنةوةي شثخ حمةمةد عةبدة

شيعي بةناوي جةمالةدين ئةفغاين تؤوةكةي بؤ ذشت ، ئةفغاين كةسثكي زانايةكي

خوثندبووعةلةو و فةلسةفةي لة نةجةف بوو ، ئاين ميسرنازناوي.ي ئثراين چو بؤ (كة

واي نةكرداية نةدةتوانرا ئةو شؤذشة گةورةوية بةرپا)لقب ئةفغاين لة خؤ نا ، ئةگةر

ميسر .بكرثت لة

كهؤصمعارف كةرمي ـ ستؤ
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