اسنادسياسيمربوطبهسامرا
درآرشيواسنادعثماني

دکترساميناظمحسينالمنصوري
ترجمه مهدي کرماني

چکيده
اســناد بر جاي مانده از حوادث تاريخي ،در واقع بهترين و مطمئنترين ابزار و امکان را
بــراي محققــان فراهم میکند تا با تکيه بر آنها به عنوان مــواد خام پژوهش ،به نتايج و
قضاوتهايي هرچه شفافتر و بيواسطهتر از وقايع دست پيدا کنند.
از دورة تســلط عثماني بر عراق ،اســنادي مربوط به شــهر ســامرا بر جــاي مانده که
حاکــي از حــوادث بزرگ تاريخي در اين منطقه اســت و اينکه اين شــهر چه اندازه در
سياستگذاريهاي اول عثماني در عراق نقش اساسي و تعيينکننده داشته است .اسناد
سياســي مربوط به سامرا از آن جهت که بيانگر شيوة تعامل عثماني با شيعه و مرجعيت
ديني آنها و حاوي فتاواي جهاد در قضية اشــغال عراق توسط نيروهاي مهاجم انگليسي
است ،در اين مقاله به طور خاص مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

واژگان کليدي :اسناد سياسي ،سامرا ،مراجع ديني ،فتوا ،دولت عثماني.
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مقدمه
اَســناد منابعی مهم در شــناخت حوادث تاريخي مختلفند و مورخان و محققان با کمک
آنها رويدادهاي گذشته را به شکلي روشن و مستند برمیرسند و میکاوند تا به حقايق عمده
دســت يابند .اســناد در واقع ماده خام و اوليه بسياري از پژوهشهاي تاريخياند .از آنجا که
کشور عراق در طول چهار قرن جزو قلمرو حکومت عثماني روزگار گذرانيده ،فهم تاريخ آن
جز با اطالع از اسناد مربوط به اين دوره طوالني ميسر نخواهد بود .سند ،شناسنامهای تاريخي
است که دليل و برهان شناخت موقعيتهاي گوناگون در دوره زماني و مکانی خويش است.
آنچه در اين مقاله بررســی شده ،سندهاي سياســي مربوط به شهر سامرا در آرشيو اَسناد
عثماني ( 1885ـ 1915م) اســت .اهميت اين اســناد از آن روســت که نشانگر تعامل دولت
عثماني با شــيعيان و مرجعيت ديني در شهر سامرا در عهد مرجع کبير شيعه ،صاحب فتواي
تحريم تنباکو ،ميرزامحمدحسن شــيرازي= پس از مهاجرت به سامرا در سال 1874میالدی
است؛ عالوه بر اسناد مربوط به فتاواي جهاد که مراجع ديني شيعه در قبال اشغالگري انگليسي
در عراق در سال 1914میالدی صادر کردند.
اسناد سياسي
سند شماره 1
رديف :اوراق يلدز
از :استان بغداد

1

به :ما بين همايوني
شماره68 :

تاريخ 17 :کانون اول 1307ر.م
 .1ما بين همايوني ،بخشــي از قصر ســلطاني بوده ما بين اندروني و قسمت خارجي که معموالً سلطان عثماني در آنجا مينشسته و
فرمان صادر ميکرده است.
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 28جمادياالولي 1309ه
 30کانون اول 1891م
موضوع :موقعيت دولتهاي عثماني در قبال شيعيان عراق
محتوا :اين ســند ،رمزگونه يا تلگرافي است که يکي از مأموران ردهباالي سپاه عثماني
ـ يعني هدايت پاشــا که در آن زمان ،از طرف دولت عثماني ،واليت شهر بصره را عهدهدار
بوده ـ ارســال کرده است و در آن ضرورت برخورد قاطع عليه مذهب شيعه در بصره و به
خصوص در العماره و المنتفک را ،که سکونتگاه بعضي قبايل سني بوده ،يادآور شده است.
در اين ســند آمده است که طالب حوزههاي علميه نجف و کربال و کاظمين و سامرا ،تنها
مبلغاني هســتند که در شهر بصره به کار ارشــاد مردم و تبيين اصول اسالمي طبق مذهب
شيعه ميپردازند.
سند شماره 2
رديف :اوراق وزارت معارف
جهت صدور :وزارت معارف
از :استان بغداد
به :صدارت عظمي
تاريخ 28 :مايس 1308ر.م
 14ذيالقعده 1309ه
 9حزيران 1892م
موضوع :بازگشايي مدرسهاي در شهر سامرا
محتوا :اين سند يادداشتي است از سوي مدير مدرسه ابتدايي در بغداد به صدارت عظمي
در اســتانبول براي جلب موافقت دولت عثماني جهت بازگشايي مدارسي در بعضي شهرها
همچون حله و کربال و سامرا و تذکر اين مهم که وجود چنين مدرسههايي از طرف حکومت
عثماني راهي است براي مقابله با مذهب شيعي در اين شهرها.
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سند شماره 3
رديف :اوراق پيشنهادهاي گوناگون
جهت صدور :قصر يلدز
از :استان بغداد
به :ما بين همايوني
شماره68 :
تاريخ 17 :کانون اول 1308ر.م
 9جمادياالخر 1310ه
 29کانون اول 1892م
موضوع :ديدگاه دولت عثماني درباره مرجعيت سيدمحمدحسن شيرازي= در سامرا
محتوا :اين سند نوشتهاي است از حسن رفيق پاشا ،حاکم واليت بغداد ،به حکومت عثماني
در استانبول .در اين سند آمده است که در بيشتر شهرهاي عراق مذهب شيعه حکمفرماست و
دولت عثماني و حکومتهاي عثماني بايد از انتشار و گسترش مذهب شيعه در ديگر شهرها
جلوگيري کنند .حاکم بغداد در اين ســند توضيح ميدهد که حکومت عثماني هشت تن از
مدرسان يا معلمان را مشخص کند و آنها را به بعضي بخشهاي واليت بغداد گسيل نمايد؛ به
خصوص نواحي ســامرا که اهميت فوقالعاده دارد .اين مطالبه طبق يادداشت يا عريضة مفتي
استان بغداد است به شمارة  64و تاريخ  3کانون اول 1308ر.م.
طبق اين ســند ،بيشــترين توجه و اهتمام بايد به نواحي مختلف سامرا ،به خاطر وجود
مرجعيت ديني شــيعه در آنجا و علتي که باعث حضور آنها در آن شــهر شده بود ،صورت
ميگرفت .وي تنها يک ســال در نجف اشــرف اقامت کرد و آنگاه براي گسترش و تحکيم
پايههاي مذهب شــيعي ،وارد ســامرا شد و به مدت بيست ســال در آن شهر مستقر گرديد.
ميرزامحمدحســن شيرازي ،از علما و اکابر مجتهدين شيعه ،مرجعيت ديني را عهدهدار بود و
ساالنه بيش از هزار ليره وجوهات شرعي از هند براي وي فرستاده ميشد و اين غير از اموالي

114

فصلنامه فرهنگ زيارت

بود که از ديگر بالد ،همچون ايران ،در اختيار ايشــان قرار ميگرفت .البته همه صرف هزينه
زندگي و شــهرية طالب علوم ديني در نجف اشــرف و کربال و سامرا و کاظمين ميگرديد.
همچنين در اين ســند ميخوانيم که ميرزامحمدحسن شيرازي مدرسهاي در سامرا با ظرفيت
بيش از پانصد طلبه بنا کرده و خود در آنجا تدريس ميکند.
در مقابل حکومت عثماني در ســامرا مدرســه ديني براي طالب ســني افتتاح کرده و با
کمکهاي مالي خود حدود صد طلبه را تحت پوشش قرار داده است .پس از موافقت دولت
عثماني نسبت به پرداخت هزينة مالي اين مدرسه ،حدود صدهزار قرش براي آن در نظر گرفته
شد تا بتواند نقش خود را در گسترش تعاليم اسالمي به خوبي ايفا کند.
بخش ديگري از اين سند به انتقال بعضي مدرسان حوزههای علمي ديگر به اين حوزه و
مقدار مقرري ماهانة ايشان و شهريهاي که به طالب و خادمان مدرسه پرداخت ميشده است،
مربوط ميشود.
سند شماره 4
رديف :اوراق وزارت معارف
جهت صدور :وزارت معارف
از :استان بغداد
به :ما بين همايوني
شماره107/5 :
تاريخ 21 :تموز 1309ر.م
 19محرم 1311ه
 2آب 1893م
موضوع :گزارش مسافرت يکي از مستشاران حاکم عثماني
محتوا :اين سند ،نوشته محمد کامل احمد ،مستشار سلطان عثماني ،عبدالحميد دوم ،است
و مربوط به سفري است که به واليات عثماني داشته و در خالل آن مجموعهاي از شهرها را
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دیده اســت .هدف او از اين سفر در واقع زيارت اماکن و مزارهاي مقدس در مناطق مختلف
دولت عثماني بوده اســت؛ اين شهرها عبارت بود از :بيروت ،شام ،اسکندريه ،دمشق ،حماه،
حمص و خان شيخون.
وی همچنین مرقد زکرياي نبي 7را زيارت کرده و آنگاه به استانبول بازگشته و سه ماه
در آنجا مانده و بار ديگر براي زيارت مراقد اوليا و مکانهاي ديني بار سفر به سوي شهرهاي
آسياي عثماني بسته است .شروع اين سفر از شهر انقره و در تاريخ  4کانون اول 1310ر.م بوده
است .در اين مســافرت ،محمد کامل احمد ،از شهرهاي قيرشهر ،قيصريه ،سيواس ،مالطيه،
معمورة العزيز ،دياربکر و تبليس ديدن کرد و از راه موصل به زيارت شــهر سامرا و مراقد و
مقامات مبارک ديني در اين شهر توفيق يافت و آنگاه براي زيارت مرقد ابوحنيفه ،ابويوسف،
شيخعبدالقادر گيالني ،معروف کرخي ،شيخسري سقطي ،جنيد بغدادي ،حبيب عجمي و عمر
سهروردي راهی بغداد شد .سپس براي ديدن طاق کسري و مرقد سلمان فارسي وارد مدائن
شد و مرقد عبداهلل بن جابر انصاري را نيز زيارت کرد و آنگاه در ادامه سفر ،مرقد امام حسين
و عباس بن علي 8را در کربال ،و بارگاه امام علي بن ابيطالب 7را در نجف زيارت نمود.
سند شماره 5
رديف :اوراق گزارشهاي مختلف
جهت صدور :قصر يلدز
تاريخ 15 :ايلول 1309ر.م
 17ربيع االول 1311ه
 27ايلول 1893م
موضوع :کشيدن خط آهن در بغداد
محتوا :اين سند ،نامهاي است به حکومت عثماني مبني بر اهميت و لزوم احداث خط آهن
جهت اتصال مناطق هممرز با ايران به خصوص شــهر خانقين به شهرهاي زيارتي در واليت
بغداد ،به ويژه شهرهاي نجف و کربال و سامرا ،تا کار انتقال زائران به عتبات مقدس در کربال
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و نجف به ســهولت انجام گيرد؛ چه زائراني که از ايران و هند و روسيه به قصد زيارت وارد
عراق ميشوند و چه زائران شهرهاي خود استان بغداد.
سند شماره 6
رديف :اوراق وزارت خارجه
جهت صدور :وزارت خارجه
تاريخ1330 :ر.م
1332ه1914 /م
موضوع :فتاواي مراجع ديني شيعه در وجوب جهاد عليه اشغالگري بريتانيا در عراق ،سال
1914م
محتوا :اين ســند شــامل چندين فتواي جهاد از ســوي مراجع شيعه در نجف و کربال و
کاظمين و سامراست .متن سند بدين قرار است.
بســم اهلل الرحمن الرحيــم (فتواي همة علما به وجوب جهاد) خــداي متعال ميفرمايد:
«خداوند جانها و اموال مؤمنان را ميخرد تا در عوض ،بهشــت براي آنان باشد» و پيامبر9

فرمود« :جهاد دري از درهاي بهشت است که خداوند براي دوستان ويژة خود گشوده است».
اي مســلمانان به عزت اسالم و شرافت قرآن از شما ميخواهيم اين کلمات را بخوانيد و در
آنهــا ژرف بنگريد و فتاواي عالمان دين را مالحظه نماييد تا مردمان را در برابر خداوند دليل
و بهانهاي باقي نماند.
دشــمنان اسالم در سوزاندن قرآن و تباه کردن دين اســام و ويرانکردن قبر پيامبر و به
نمايش گذاشتن پيکر او در موزهها و انهدام کعبه و بيآبرو کردن مسلمانان و کشتن مردان و
ســر بريدن بچههاي شيرخواره در دامان مادرانشان و دريدن شکم زنان باردار و غارت اموال
مســلمين بر يکديگر پيشــي گرفتهاند و اين اعمال را در بلقان و ديگر سرزمينهاي اسالمي
به ظهور رســاندهاند .آنان اينک به همين قصد ،به مرزهاي کشــور شــما هجمه آوردهاند و
ميخواهند شما را تحت حاکميت خود درآورند و اين کار را به توصيه عالمان و سردمداران
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دينيشان به بدترين شکل با شما خواهند کرد.
قرآن و روايات نبوي و سخنان ائمه :جهاد را بر شما واجب نموده و در مقابل ،بهشت و
محو گناهان را وعده فرموده است .بيترديد آدمي تا ابد در اين دنيا نميماند و آخرين منزلگاه
او ،هر جا که باشــد ،مرگ اســت« :هر کجا باشيد ،مرگ شما را در مييابد؛ اگرچه در برج و
باروهاي مستحکم و نفوذناپذير» .اگر مرگ امر ناگزيري است پس چه بهتر که انسان به مرگي
شــرافتمندانه و در حالي بميرد که بر دشمن پيروز گشته و او را به درک فرستاده و به پاداشي
چون بهشت مطمئن است و از دين و آبرو و مال و اطفال خويش پاسداري کرده است و اين
بهتر است از مردن در بستر تحت سلطة دشمنان و شاهد مرگ اطفال و رسوايي و غصب دين
و دنياي خود بودن.
آري ،دشــمن ـ پناه بر خدا ـ اگر ســلطه پيدا کند ،بسنده نخواهد کرد که مردان در بستر
بميرند و بيهيچ دردســري به خاک سپرده شــوند؛ بلکه اموالشان را به غارت ميبرد ،عرض
و آبروشــان را بر باد ميدهد و البته چنين مردمان ستمپذيري ،دنيا را ميبازند و در آخرت به
خشم الهي و آتش دوزخ گرفتار ميشوند؛ زيرا با قرآن و پيامبر و ائمه و پيشوايان ديني خود
مخالفت کرده و دعوت ايشان را به جهاد پاسخ نگفته و ندانستهاند که جهاد ضروري دين است
و همچون نماز و روزه نياز به تقليد ندارد؛ بلکه از نماز هم واجبتر است و علماي اسالم از
آن رو دربارة آن سخن گفتهاند که مسلمانان را بر افکار و نيات پليد کافران متنبه سازند؛ همان
کافراني که علماشان به وجوب کشتن مسلمين و نابود کردن و هتک ناموس و تباه نمودن دين
آنان حکم دادهاند.
از اين پس ،آنکه بهشت و رهايي از آتش را ميخواهد ،هيچ عذر و بهانهاي نتواند داشت
و چارهاي جز مجاهدت با جان و مال ندارد و هر کس از بهشــت رويگردان شود و آتش را
بر آن مقدم بدارد ،بايد در برابر خداوند و پيامبر و ائمه و عالمان دين تقوا پيشه نمايد؛ چراکه
بــا ترک جهاد ،عزت و دنياي خويش را از کف خواهد داد .اين فتواي جميع علماســت که
حقيقت را ابالغ کردند و خيرخواهي نمودند و خود نيز به ميدان جهاد وارد خواهند شد .پس
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براي هيچ مؤمني دليل و عذري باقي نمانده است .اي بندگان خدا ،بشتابيد به سوي بهشت و
بگريزيد از آتش و گرفتار آمدن به خشم خداوند قادر متعال.
در اينجا فتواي تعدادي از مراجع ديني شــيعه به وجــوب جهاد را ،به خصوص ،يادآور
ميشويم:
 .1مرجع ديني در نجف اشرف ،سيدمحمدکاظم طباطبايي يزدي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم .معلوم است که دولتهاي اروپايي ،به خصوص انگليس و
روسيه و فرانسه ،از گذشتههاي دور هماره بنايشان بر تجاوز به سرزمينهاي اسالمي
و غصب بســياري از آنها بوده و قصدي جز محو دين اســام نداشتهاند و در اين
روزگار نيات و مقاصد خود را آشــکار کرده و به ممالک دولت بزرگ عثماني ـ
که خداوند به ياري آن دولت اسالم را عزت بخشيده است ـ هجوم آورده و نزديک
است کفار به حرم خدا و حرم رســول و مشاهد ائمه طاهرين ـ صلوات اهلل عليهم
اجمعين ـ دست تطاول بگشايند و اين خطر ،تمام سرزمينهاي مسلمين و نيز جانها
و اموال و اعراض ايشــان را در معرض تهديد نهاده است .ازاينرو بر عشائر ساکن
در مرزها و همه شــهرها ،در صورت کافي نبودن مرزبانان ،واجب است از مرزها
حفاظت نمايند و به هر آنچه ميتوانند از موجوديت اسالم دفاع کنند که خداوند خود
ياور و مددکار و حامي مسلمانان است .محمدکاظم طباطبايي.

 .2مرجع ديني در شهر سامرا ،ميرزامحمدتقي شيرازي:
بســم اهلل الرحمن الرحيم .و خداوند ياريکننده است و هيچ توان و نيرويي جز به
ارادة او محقق نخواهد شد .اي مسلمانان! هجمههاي دشمنان اسالم حرم خدا و حرم
رسول و مشاهد ائمه طاهرين را در معرض تهديد آورده و آنان ميخواهند با دشمني
و تجاوزگري ،خون مسلمانان را بريزند و دينشان را تباه سازند .خطر سرزمينهاي
اسالمي و شعائر و افکار و جانهاي ايشــان را احاطه کرده است .ازاينرو بر تمام
سرحدات و عموم مسلمانان واجب است مهيا و حافظ مرزها باشند
عشائر ساکن در
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و از قلمرو اسالم ،به هر وسيله که ميتوانند ،دفاع نمايند که خداوند خود ياريگر و
مددکار است .خدا را ،خدا را بپاييد و مراقب باشيد اي امت مسلمان .والسالم عليکم
و رحمة اهلل و برکاته .محمدتقي شيرازي.

 .3فتواي مرجع ديني ،شيخ الشريعه اصفهاني:
بســم اهلل الرحمن الرحيم .دفاع از سرزمينهاي اسالمي بر هر فرد ،به هر وسيله که
ميتواند ،واجب است و سســتي کردن و بيتفاوتي حرام است .پس بشتابيد و بر
يکديگر پيشي بگيريد .خدايتان رحمت کناد! شيخ الشريعه اصفهاني.

 .4فتواي مراجع ديني کربال:
بســم اهلل الرحمن الرحيم و به ثقتي .در لزوم و وجوب جهاد ،آنگونه که در قرآن
آمده ،ترديدي نيست .اسماعيل صدرالدين ،محمدحسين حائري مازندراني ،علي شيخ
زينالعابدين.

 .5فتواي مراجع ديني کاظمين:
بســم اهلل الرحمن الرحيم و به ثقتي .وجوب دور کــردن کافران از حدود و ثغور
مســلمانان از ضروريات دين ،و منکر آن از کافران اســت .مهدي بن سيدحسين
الحسني.

 .6فتواي شيخ ابراهيم سلماسي کاظمي و شيخ راضي شيخ عزيز:
شکي در وجوب دفع کافران نيست و بلکه منکر اين وجوب ،از کافران است.
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