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اخبار نجف (نجف در اسناد فارسی

ـ نجف در نشریات فارسی طی دوره
قاجار) سید علی موجانی ،سید

عمادالدین خاتمی ،نسیم مقرت؛
تهران :نشر شهر ،دو جلد1394 ،

گزارش
اخبــــار نجف
سعیده سلطانیمقدم
کتاب اخبار نجف در دو مجلد بر اساس اطالعاتی که در نشریات فارسی درباره اوضاع و اخبار نجف انتشار
یافته تهیه شــده اســت .پیش از معرفی این اثر باید گفت با انتشــار نشریات ادواری در حول و حوش مشروطه
و پس از آنکه در مقطع مزبور این نشریات جایگزین روزنامه سفر رجال و بزرگان یا روزنامه وقایع و اخبار شده
بــود ،حجــم زیــادی از اخبار و حــوادث در ایران و خــارج از ایران در این نشــریات انعکاس یافــت .نقش مهم
دیگری که نشریات بر عهده داشتند در گسترش فتوای علما و ارتقای بینش اجتماعی مردم در کسب اخبار
درســت و صحیح ،انتشــار صورت و تصاویر خطوط و فتواهای آنان بود .نکته مهمی که در ابتدا نویســنده به
آن اشــاره کرده این اســت که اثر حاضر گردآوری اخبار متعدد و حتی گاه مشــابه ،اما با بیان مختلف اســت
و بدیهــی اســت که نمیتواند مبنایی برای داوری درباره تحوالت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی نجف قرار
گیرد ،اما مطالعه آن در کنار بررســی اســناد و مدارک دیگر چون خاطرات ،ســفرنامهها ،اســناد و متون عمومی
به فارسی میتواند سودمند باشد .از آنجا که اطالعات ارائهشده مربوط به دوران مشروطه و بعد از آن است.
ســعی بنده در معرفی کتاب این اســت که هر جا اطالعات کاملتری از منابع دیگر یافتم را نیز ارائه دهم .در
معرفی اســناد نویســنده آن را به دو بخش مطبوعات داخلی و خارجی تقســیم کرده اســت که معرفی کلی در
این نوشته ارائه شده است.
بــا توجــه بــه روایات بیشــماری کــه در متون مذهبی شــیعه دربــاره زیــارت کربال و دیگــر اماکن متبرکــه بهویژه
عتبــات عالیــات وجــود دارد ،طبیعی بود که ســاالنه هزاران نفــر از مردم ایران ،از نواحــی مختلف راهی عراق
شــده و بــه قصــد زیــارت برای مدت یک تا چند مــاه در آن نواحی باقی بمانند .این مســئله مهمترین نکته در
رفتوآمد از این مســیر بهویژه در دوره قاجاری اســت که روابط ایران و عثمانی نســبت به دوره صفوی بســیار
ً
بهتر و دوســتانهتر اســت و تقریبا هیچ مشــکل سیاســی مهمی بین آنها وجود ندارد .از اینرو نیز اولین اســناد
ارائهشده در کتاب نیز مربوط به امنیت زوار و راههاست.

بازدید والی کرمانشاهان از رباطات تعمیرشده عرض راه عتبات عالیات و پرداخت مواجب سربازان
دولــت قاجــار بــه راه عتبــات کــه ســاالنه تعــداد زیــادی زوار در آن در حرکت هســتند توجه خاصی داشــت.
اســنادی همچون اختصاص هشــتهزار تومان برای تعمیر رباطات عرض راه کربالی معال و نجف اشــرف،
گــزارش پیشــرفت عملیــات تعمیــر رباطات عــرض راه عتبــات عالیــات و بازدید والــی کرمانشــاه از رباطات
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تعمیرشــده و پرداخت مواجب ســربازان ،اســناد ارائهشــدهای اســت که نشــان از اهمیت بیش از اندازه این
راه اســت .با رو یکارآمدن شــاهزاده محمدعلی میرزا «دولتشــاه» فرزند فتحعلیشاه والیت کرمانشاه از جمیع
جهات اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و اقتصادی شکوفا شد 1و از لحاظ عمران و آبادی و توسعه شهری و رفاه
عمومی کرمانشــاهان نمونه بارز عصر شــد و به دلیل تســلط دولتشــاه بر ممالک عراق عرب ،کاروانان زیارتی
برای درک مقابر متبرکه تردد مســتمر یافتند .مواجب ســربازان به موقع پرداخت و خلعت و التفات به فراخور
حــال در نظــر گرفته میشــد ،همچنین دوره ناصری دوره تجدید كاروانســراهای واقــع در راه عبوری مردم بود.
در سال 1287ق 2تمام راه عتبات عالیات ،از تهران تا خانقین قبل از سفر ناصرالدین شاه به كربال به دست
مسیو كاستگر خان مسطح و هموار و عرادهرو شد.
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حفظ امنیت راههای کرمانشاهان به منظور عبور زوار و نظارت بر عملکرد سربازان والیتی
همیشــه مهمترین مســئله برای ســفر در دور ههــای تاریخــی و همچنین دوره
قاجار امنیت راه بوده است .خطر برخورد با راهزنان یکی از نکاتی بوده است
که همیشــه مســافران آن را در نظر میگرفتند .بیشتر مســافران در کاروانهای
ً
بزرگی که غالبا مجهز به صدها شــتر و نگهبان مســلح بودند با همدیگر ســفر
میکردنــد .راه بیابانــی و کوهســتانی نیــز راهزنــان و یــژه خــود را داشــت .ایــن
ً
دزدان معمــوال آمــاده بودنــد تــا در ازای دریافت پول کافی از مســافران از این
کار دســت بردارنــد و نقــش خود را با نقــش محافظ عوض کننــد .این کار به
ندرت انجام میپذیرفت.
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طــرق و شــوارع منتهــی بــه کرمانشــاهان دارای گردنههــای ســخت و صعب
العبور اســت .اواســط گردنــه ،دزدان گاه و بیگاه در آن کمیــن میکردند و به
کاروانهایــی کــه از آنجا میگذشــتند هجــوم میآوردند 5.قافل ههــا اغلب در
گردنــه بیدســرخ دچــار راهزنان «الوار» و «خزل» میشــدند یا از قافلهســاالر به
گرفتن باج قناعت میکردند 6.این امر از کرمانشــاه تا قصرشــیرین که قافله از
میــان ایــات «کلهر» و «ســنجابی» عبور میکرد به ندرت اتفــاق میافتاد .در
ً
پیگیری هویت دزدان مشــخص شــد که اکثرا غیربومی یا عاصیان از دولت
بودند 7.راهزنهای نهاوندی بروجرد و مالیر و تویسركان و همدان و كرمانشاه
همه در دزدی دست داشتند 8.این امنیت بیشتر در زمان «فتحعلیشاه» که
«دولتشــاه» زمامدار امنیت منطقه بودند و دوره ناصری گزارش شــده است
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و بــه ایــن دلیل منطقه کرمانشــاه تا قصرشــیرین در دوره قاجار کمحادثهتر به
نظر میرسید.
به قصرشــیرین که نزدیک میشــویم این وظیفه مهم به طایفهها یا منطقهای خاص ســپرده میشد که در این
منطقه زندگی میکردند .از کرمانشــاه تا قصرشــیرین قافلهای که از میان ایالت کلهر و ســنجابی عبور میکرد
 .1دمورگان ،جغرافیای غرب ایران؛ مترجم :کاظم ودیعی؛ تبریز :چهر 1339 ،ص .102
 .2ادیب الملک؛ سفرنامه ادیب الملک؛ تصحیح :مسعود گلزار؛ تهران :دادجو ،بیتا ،ص .62
 .3محبوبی اردکانی ،حسین؛ چهل سال تاریخ ایران؛ ج  ،1تهران :اساطیر ،1374 ،ص .106
 .4فخرالملک ،ابوالحسن خان؛ از حریم تا حرم؛ تهران ،72 :اسناد ملی ایران ،ص .12
 .5بروکش ،بروگش؛ هیزش ،سفری به دربار صاحبقران؛ مترجم :کردبچه؛ تهران :اطالعات ،1367 ،ص .229
 .6قراگزلو ،فرید؛ خاطرات فرید؛ تهران :زوار ،1354،ص .460
 .7فخرالملک ،ابوالحسن خان؛ از حریم تا حرم؛ تهران :اسناد ملی ایران 1372،ص .12
 .8عضدالملک ،علیرضا؛ سفرنامه عضدالملک؛ تهران :موسسه مطالعات پژوهش ،1370 ،ص .80
 .9فالندن؛ اوژن؛ مترجم :حسین نورصادقی؛ تهران :اشراقی ،2536 ،ص .92
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بهندرت اتفاق میافتاد که کاروان درگیر راهزن شود 10.در دوره ناصرالدین شاه مقابله با راهزنان به عهده مردم
کنگاور بود .زمان مشروطه ایل سنجابی محاظفت از مرزها و زواران را به عهده داشت 11و حتی این طایفهها
در مرز کشــور عثمانی محافظت از مســافران را بر عهده داشــتند .از اول خا ک کرمانشــاهان تا به آخر آن هر جا
که زوار منزل میکرد کشیکچی و قراول حاضر بود.

12

نظارت بر عملکرد ســربازان والیتی در یکی از اســناد به این شــرح آمده اســت« :مقرب الخاقان اســداهلل خان
ســرتیپ که حســب الحکم نواب معزی الیه با فوج و اســتعداد مأمور ساخلو سرحد زهاب است  ...رضایت
هر دسته از زوار و قوافل در هر یک از منازل دریافت و خدمت نواب شاهزاده روانه مینماید :و به سمت قورهتو
نیز قراول گذاشــته اســت که تا کنار آب ســیروان حفظ و حراست نمایند و کمال احتساب در حق این سرباز
و ســواره مســتحفظ رعایت شــده و قدغن اکید گردیده اســت کا اگر کســی از آنها مرتکب خالفی بشود ،مورد
مؤاخذه و سیاست باشد .»...

شیوع بیماری وبا و مشکالت حجاج نجف اشرف
زائرین عتبات برای ســفر با مشــکالت و خطرات زیادی روبرو بودند ،از جمله این گزارشــات شــیوع بیماری
طاعون ،غرقشدن کشتی زوار نجف اشرف ،وبای عراق ،عدم نظافت در شهرهای عراق و قتل و غارت زوار
ایرانــی در خــا ک عثمانــی بود .نکتــه قابل توجه دیگر بیماری مســری وبا بود .در ایامی کــه احتمال باال گرفتن
وبــا وجود داشــت ،کمتر مســافرت صورت میگرفت .در اواخــر دوره قاجاری هم دولــت عثمانی و هم دولت
ایران در این زمینه روی سفرهای زیارتی کنترل مختصری داشت و گاه راه را به طور کلی مسدود میکردند.
گــزارش کامــل کمبــود آب نجــف ،وضعیــت اقتصــادی و آبادانــی نجــف اشــرف ،حریــق در نجف اشــرف و
وحشیگری دو طایفه شمرد و زگرد نجف در نشریات فارسی به چشم میخورد.

حمل جنازه به عتبات
در ایران دوره قاجار با آنکه وســایل ســفر کم بود ایرانیان زیاد مســافرت میکردند .مســافرتهایى را كه مردم
ترجیح مىدادند و از نظر شــرعى هم توصیه شــده ســفرهاى زیارتى اســت .بیشــتر این قبیل ســفرها از جمله
زیارت مشــهد و قبور امام حســین(ع) و حضرت على(ع) در عراق عرب بود که هر مسلمان معتقدی دوست
داشت حداقل این سفر را برای یک بار هم که شده تجربه کند.
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با توجه به روایات بیشماری
که در متون مذهبی شیعه
درباره زیارت کربال و دیگر
اماکن متبرکه بهویژه عتبات
عالیات وجود دارد ،طبیعی
بود که ساالنه هزاران نفر از
مردم ایران ،از نواحی مختلف
راهی عراق شده و به قصد
زیارت برای مدت یک تا چند
ماه در آن نواحی باقی بمانند.

اما فقط زندگان نبودند که هر ساله برای زیارت به شهرهای مذهبی میرفتند .ساالنه تعداد زیادی جنازه نیز
به آنجا برده میشــد تا در جوار مزار امامان به خا ک ســپرده شــوند 14.اعتقادی که ایرانیان دارند این اســت که
برای ورود به بهشت کافی است در نزدیکی قبر یکی از امامان حسین(ع) یا علی(ع) به خا ک سپرده شوند.
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بیشــتر ایــن مــردگان در وادیالســام دفــن میشــدند .مکانی کــه از كربالى معال كه به نجف اشــرف مشــرف
مىشوند در سر راه است 16.کرمانشاه در ایام صلح معبر کاروانهای بسیاری بود که کاال را به مقصد و جنازه
را به مدفن ،یعنی به مشاهد مقدسه کربال یا نجف حمل میکردند .این عقیده باعث شده بود که در نزدیکی
قصرشــیرین تعــداد زیادی کاروان برپا شــود که جنازه حمل میکردند .این جنازههــا از دورترین نقاط ایران به
عتبــات آورده میشــد 17.در میــان راه هر مســافری بارها با قاطرچیهایی مواجه میشــد که چهــار تابوت را به
 .10اعتصام الملک؛ سفرنامه اعتصام الملک؛ مصحح :منوچهر محمودی؛ تهران :مصحح ،بیتا ،ص .12
 .11اوژن اوبن؛ ایران امروز؛ مترجم :علی اصغرسعیدی؛ تهران :زوار ،1362 ،ص .34
 .12ادیب الملک ،پیشین ،ص .58
 .13درویل ،گاسپار؛ سفر در ایران اطلس؛ تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب ،1370 ،ص .228
 .14قاضی عسگر؛ حدیث قافلهها؛ قم ،مشعر ،1382 ،ص .95
 .15فالندن؛ اوژن؛ مترجم :حسین نورصادقی؛ تهران :اشراقی ،2536 ،ص .350
 .16همان ،ص .350
 .17بایندر ،هانری؛ کردستان بین النهرین و ایران؛ مترجم :کرامتاهلل افسر؛ تهران ،فرهنگسرا ،1370 ،ص .384
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یک قاطر بار کرده و خود نیز روی آنها ســوار شــدهاند یا جســدها را در الی

و یقیــن داشــتند كــه در تمــام ایــران دســت به دســت خواهد گشــت .در

نمــدی پیچیدهانــد و برای دفــن در یکی از مکانهای مقــدس به مقصد

بعضى از این روزنامهها اشــعار فكاهى بر ضد محمد علیشــاه و درباریان

حمل میکردند.

و بــه خصــوص وز یــر جنگــش منتشــر میشــد 19.حتــی روزنامهنگارانی از

حمــل جنــازه بــا رعایــت کامــل اصــول بهداشــت از طــرف دولــت عراق
انجامپذیر میشد ،به طوری که پزشک قنسولگری ترک که از سوی شورای
بهداشــتی اســامبول در ایــن ایالــت نمایندگــی رســمی داشــت ،جنــازه
اشــخاصی را که پیــش از مرگ وصیت کردهاند در جــوار ائمه معصومین
به خا ک ســپرده شــوند معاینه میکرد .اجاز ه عبور فقط برای جنازههایی
صــادر میشــد کــه حداقل ســه ســال از تاریخ درگذشــت صاحبــان آنان
ً
گذشــته باشــد و محقق شود که جسد کامال خشک شده است 18.جنازه
کشــان گواهیهایــی را کــه توســط پزشــک قنســولگری کرمانشــاه صــادر
گردیده بود به افســر بهداشت شــهر خانقین نشان میدادند .آنگاه بعد از
بازدید مجدد جســد عوارضی گرفته میشــد و قبض رسید صادر میشد
و قبض مزبور تا مقصد اصلی باید همراه جنازه میبود .البته ایرانیان نیز
برای عدم پرداخت این مالیات راهکارهای جالبی داشــتند .به محض
رســیدن به ســرحد ایران و عثمانی (خانقین) ایرانیان اســکلت را تجزیه
نمــوده و هریــک از افــراد خانواده قطعــه اســتخوانی را در جامهها و کیف
خــود مخفــی میســاختند و بدین نحو بــدون پرداخت عــوارض مقرره از
مرز عبور میکردند.
نکته مهم دیگری که کتاب اخبار نجف از آن یاد کرده اســت این اســت
کــه جنــازهای کــه از ممالــک ایران بــرای دفن برده میشــد بایــد در داخل
صندوق حلبی گذاشــته میشــد ،به طوری که محلی بــرای رخنه وجود
نداشــته باشــد و در هنــگام ناخوشــی (وبا) هــر گونه حمل جنــازه به کلی
قدغن باشد.

ممانعت مأمورین گمرک عثمانی از ورود کتب شیعه توسط طالب و زوار
قســمتی از ایــن گزارش به این شــرح اســت« :مدتهاســت کــه مأمورین
گمــرک دولــت علیــه عثمانیــه در بغــداد در ضمــن تفحــص و تجســس
اســباب و امتعــه مترددیــن و زوار وارده ممالــک ایــران کتبــی که طالب و
زوار با خود دارند ،به بهانه و دســتاویز اینکه از کتب شــیعه اســت ،اخذ
و ضبــط نموده ،عــاوه بر آن صاحب کتاب را نیز به انواع نامالیمات ایذا
و اذیت مینمایند  .»...کرمانشــاه محل انتقــال روزنامه و کتاب به ایران
بود .افکار آزادیخواهی و روشــنفکری از شهر کرمانشاه به دیگر شهرهای

کشــورهای دیگر مانند روســیه در کرمانشــاه اقامت داشــتند و از آن شــهر
اخبــار ایــران را بــرای روزنامــه خــود مخابــره میکردنــد 20.دوره حکومــت
ناصرالدین شاه با برقراری صلح بین دولت عثمانی و دولت ایران ،تردد
زیاد زوار و طالب در عتبات و والیت عراق تاثیرات زیادی در مردم آنجا
داشــت .از ملموستر یــن تأثیــرات مذهبی ایــن موضوع ،عالقه به شــیعه
اثنیعشــری بــود که آن را دیگر کتمان نمیکردنــد و در این امر علما نقش
زیادی داشتند .کتابهای مذهبی با محتوای شیعی را از ایران ،طالب
و زوار و مســافرین بــه عتبــات میبردنــد که بــا ممانعت در گمــرک بغداد
مواجه میشد .در آنجا بهدقت تمام کتابها را بررسی میکردند که این
کتب حرف مذهبی نداشته باشد 21.این مسئله برای آنها خیلی مهم بود
ً
و کارپردازی در گمرک داشــتند که کارش مخصوصا بررســی کتابهای
زوار بــود 22و اغلــب کتابها را به اندک مالحظــه در دجله مىانداختند.
ً ّ
در این خصوص براى عموم مردم ،خصوصا طلب كار مشــكل میشد.
ایــن در صورتــی بــود که یهــود و نصــارا ،در نفى و بطالن ملــل و مذاهب و
بهــا تصنیــف و تألیــف میكردنــد و در همهجا نســخ آن
پیغمبــران كتا 
كتب منتشر میشد و هرگز کسی متعرض کتاب نمیشد.

23

اما مهمترین قســمت اســناد کــه به طرز شایســتهای به آن پرداخته شــده
است ،مناسبات علما و رهبران دینی حوزه نجف با اجتماع و سیاست
اســت .نشــریات کارکرد و اهمیــت دیگری برای علمای نجــف به همراه
داشــتند و آن بیاعتبارکــردن نظــام قاجار نــزد دولتهای دیگر و توســعه
معنوی و اجتماعی نهاد مذهب میان مردم ایران بود.
نقــش علما در انقالب مشــروطیت ایران روش ـنتر و شــفافتر شــد ،وقتی
محمدعلیشاه قاجار بدون توجه بهضرورت تشکیل مجلس مشروطیت
ً
را پذیرفت .مراجع که میدانستند این اقدام شاه صرفا فریبی برای پایان
اعتراضات گســتردهتر اســت تصمیم گرفتند با صــدور بیانیهای خطاب
به ســرداران ملی در نقاط گوناگون ایران و انتشــار آن شــاه را به بازگشایی
مجــدد مجلــس وادار کننــد .همزمــان بــا ایــن اقــدام خــود نیز بــا توجه به
مداخلهٔ روسیه مهیای حرکت به سوی ایران شدند و این خبر را از طریق

هیئت علمیه حوزه نجف انتشار دادند.

ایران منتشــر میشــد .در زمان مشــروطیت و در شهرهاى خارج ایران ،هر

در ســالهای مشــروطه دو تفکــر در نجــف وجود داشــت .کســانی مانند

جا چاپخان ه حروف عربى پیدا میشد ،عدهاى آزادیخواه در آنجا جمع

آخونــد خراســانی کــه موافــق و دیگــری ســیدکاظم یــزدی کــه مخالــف

میشــدند و اخبــار تبریــز و ســایر جاهاى ایران را كه هریــک در نوبت و به
طریقه خود مقاومتهایی میكردند و همچنین احكام علماى عتبات را
در اوراقى روزنامهمانند چاپ كرده به هر وسیله بود از سرحد میگذراندند
 .18دیوالفوا؛ تهران ،سفرنامه دیوالفوا؛ ترجمه :فرهوشی؛ تهران :خیام ،1332،ص .131
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 .19مستوفی ،عبداهلل؛ شرح زندگانی من؛ ج  ،2تهران :زوار ،1377 ،ص .264
 .20سپهر ،احمدعلی؛ ایران در جنگ بزرگ؛ تهران :چاپخانه بانک ملی ایران.359 ،1336 ،1336 ،
 .21فخرالملک ،ابوالحسن خان؛ از حریم تا حرم؛ تهران ،72 :اسناد ملی ایران.32 ،
 .22عضدالملک ،پیشین.185 ،
 .23همان ،ص .174
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مشــروطه بود 24.ســیدمحمدكاظم یزدی صاحب «عــروة الوثقی» از آینده

جلد دوم اخبار نجف در اســناد فارســی به کوشــش ســید علی موجانی

مشــروط ه نگــران بــوده و بیم آن داشــتند كــه بیگانــگان به بهانه مشــروطه

و فخری ســادات حیدری اســت که مربوط به فهرســت توصیفی اســناد

كشــور را دچــار اســتبداد دیگــری نماینــد .در برخــی از صفحــات تاریــخ

نجف است و بیشتر شامل روابط ایران و عثمانی در دوره قاجار است.

درباره ســیدكاظم یزدی چنین نگاشــتهاند كه ســیدكاظم یزدی كه یكی
از اعلــم روحانیــون نجف بود ،فریب نمایندگان شــیخ فضلاهلل را خورد و
ً
علنــا برخــاف مشــروطیت قیــام كرد و در نتیجه آشــوب ضــد انقالب در
تهران بر پا شــد  25.»...با فتوای علما درباره شــیخ فضلاهلل نوری که وی
را از تصرف امور ممنوع میکرد ،اختالف میان سیدکاظم یزدی با جریان
مشروطهخواهی بیشتر شد.

عالقــه مــردم شــیعىمذهب ایــران بــه ز یــارت مشــاهد متبركــه واقــع در
بینالنهریــن عــراق ،یعنــى كربــا و نجــف و كاظمیــن و مخالفــت و
ســتمكارى حكام و دستنشــاندگان متعصب و خش ـکمغز امپراتورى
عثمانى در آن نواحى نسبت به زوار ایرانى از مسائلى بود كه همواره توجه
پادشــاهان ایــران را بــه خــود جلب مىكــرد .وجــود مراكز عشایرنشــین در
ســرحدات دو دولت و دورویى و نفاق و سیاس ـتمآبى بعضى از حكام

از جملــه یکــی از مؤثرترین روحانیون نجف در مشــروطه آخوند خراســانی

محلــى مثــل حــكام بغــداد و ســلیمانیه و شــهر زور نیز آتش نفــاق و كینه

بــود .مالمحمــد کاظــم آخوند خراســانی بــه ســال 1255ق در خانــوادهای

را بیــن دو دولــت دامــن مــىزد و از همه مهمتر مســئله ســرحدات ایران و

روحانــی در مشــهد دیده بــه جهان گشــود 26.در دوازده ســالگی وارد حوزه

عثمانــى بــود كــه بعد از نبردهاى دوره «نادرشــاه افشــار» و شكس ـتهاى

علمیه مشهد شد .فقه و اصول را در حوزه مشهد فراگرفت و در  22سالگی

پىدرپــى ســپاه عثمانــى هنوز به صــورت صحیح و روشــن درنیامده بود

برای ادامه تحصیل عازم نجف شد .آخوند خراسانی در نجف از محضر

و دعــاوى دو دولــت در بــاره بعضــى از ســرحدات مثل ناحیه ســلیمانیه

اساتید بزرگی از جمله شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی بهره برد.

(مســكن ایالت كرد موســوم به بابان) حل نشــده بود 29.حكام ســلیمانیه

ایشــان بــا ارســال نامــه و تلگرافها به شــاهان قاجار در مشــروطه با مردم
ایــران همــراه شــد .از جملــهٔ ایــن نامههــا میتــوان بــه نامــهای کــه در دوم

جمــادیاالول  1320بــه محمدعلــی میــرزا نوشــت اشــاره کــرد و در آن از
تســلط کفــار بــر مســلمین و حضورشــان در اداره امور کشــور و گمرکات و
نقض استقالل ایران ابراز نگرانی کرد.

موافقــت در بــار قاجــار تعیین و منصوب مىشــدند و اغلــب اوقات براى
تعییــن حــكام بــاد مزبور بین پاشــاى بغــداد و مأمورین رســمى ایــران در
غــرب اختالفنظــر به میــان مىآمد .مســئله پناهندگان ایــران و عثمانی
و رفتــار خشــن و توهینآمیــز عثمانیهــا و با حجــاج و زوار ایرانــی از موارد
اختالفات این دو کشور بود.

30

آخونــد خراســانی بــرای مســلمین روشــن میکنــد کــه چنانچــه بــه دنبال
برداشــتن ظلم هســتند به مشــروطه متوســل شــده و گام در عرصه مبارزه
بگذارند .او این تکلیف را شرعی و از اهم تکالیف مسلمین برمیشمارد:
امروز حفظ اســاس قویم مشــروطیت در قلع مخالف ،بر قاطبه مســلمین
واجب و الزم است.

27

از موضوعــات مهــم دیگــر در روابــط دو کشــور کــه در اســناد ذکــر آن رفتــه
است ،اعمال سیاستهای خاص و گاه دخالت دولتمردان عثمانی در
اموری بود که به صورت سنتی به ایران مربوط میشد؛ مثل مسئله تعمیر
بناهــای زیارتگاههای عتبات مقدس و اماکن مذهبی شــیعی در نجف
کــه دولــت عثمانی در ایــن دوره مجوزهــای الزم را برای انجــام تعمیرات

ویژگــی مهــم دیگر بیمیلی رهبــران نجف در این به ســالها بــه بهرهبردن
ً
از فرصتهــای بینالمللــی و احتمــاال ارتبــاط بــا بیگانگانــی اســت کــه
سیاســت دوگانهای در پیش گرفتهاند .نقل مىكنند كه آخوند خراســانى
در اواخــر عمــر خــود مىگفت« :مشــروطه را چــون انگور ســركه انداختیم تا
براى زندگانى مردم چاشــنى شــود و آن را طعم بهترى بخشــد ،اما اجانب
نگذاشــتند زمانــش فــرا رســد و ســركه دســت بیایــد و شــرابش را بــه مــردم
دادند».
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صــادر نمیکــرد .در برابــر رویکــرد خصمانه کارگــزاران دولــت عثمانی در
نجف اشرف ،سیاست دولت ایران نیز قابل توجه است.
حضــور مطرودان سیاســی ،پنــاهدادن به فرقههای نوظهور چــون بابیها و
برخــی از حکام پیشــین کــه به نوعی بر دولت مرکزی ایــران عصیان کرده
بودند و رجال سیاسی دیگر که به علت اختالفنظر با دولت ،اقامت در
عتبــات مقــدس و عراق را ترجیح داده بودند از مســائل اساســی و جدی
ایران با عثمانی بود.

 .24قاضى احمد بن محمد غفارى كاشــانى؛ تاریخ نگارســتان؛ تهران :کتابفروشی حافظ،1414 ،
ص .501
 .25شميم ،علیاصغر؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران :بهزاد ،1387 ،ص 524.
 .26کفائی ،عبدالحسین؛ مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی؛ تهران :زوار ،1359 ،ص ۷۸.
 .27افشــار ،ایرج؛ دفتر تاريخ مجموعه اســناد و منابع تاريخى؛ تهران :بنیاد موقوفات محمود افشــار،
ج1380 ،1ص.381 :
 .28تهرانی ،سیدمصطفی؛ سفرنامه گوهر مقصود؛ تهران :میراث مکتوب ،1385 ،ص.16 :
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و شــهر زور بنــا بــه معمــول آن عصــر اغلــب از جانــب پاشــاى بغــداد و بــا
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امــا رابطــه بــا روحانیون نیز یکــی دیگر از مســائل مهم دولت ایــران در این
یشــأن نجف در این ســالها از توصیه
دوره اســت .برخی روحانیون عال 
 .29کلمنــت مــارکام؛ ایران در دوره قاجاریه ؛ مترجم :میرزا رحیم فرزانه؛ تهران :فرهنگ ایران،1346 ،
ص .128
 .30آذرمی دخت مشایخ فریدونی؛ مسائل مرزی ایران و عراق؛ تهران :امیرکبیر ،1369 ،ص .33
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نقدوبرریسکتاب

گــــزارش اخبـــــار نجــــف

در امــور خاصــی که میتوانســت به نوعی دخالت در تصمیمگیریهای معمول اداری دولت ایران محســوب
شــود خــودداری نمیکردنــد؛ مثل موضــوع تغییر مأموریت کار پــردازان ایران در عراق عرب که گاه اشــخاصی
حتی در سطح مجتهدان نیز در این زمینه اعمال نظر میکردند.
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