پینــوشت

 .1محدث قمی ،سفينة البحار ،ج  ،2ص  583و منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .418
 .2همان ،ص .419
 .3جمعي از نويسندگان ،بانوان نمونه ،ص .616
 .4منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .417
 .5عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،51ص .15
 .6همان ،ص .12
 .7منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .421
 .8همان ،ص .422
 .9سفينة البحار ،ج  ،2ص .583
 .10بانوان نمونه ،ص .643
 .11رک :مفاتي��ح الجنان ،باب زيارات ،ص 673؛ س��ید بن ط��اووس ،مصباح الزائر ،ص 413؛ محمدبنمکی عاملی(ش��هید اول)،
المزار ،ص .234
سيره پيشوايان.
 .12ر.ک :مهدی پیشوایی،
ْ
 .13ر.ک :منتهي اآلمال.
 .14بحاراالنوار ،ج  ،51ص  26و منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .422
 .15بحاراالنوار ،ج  ،51ص .14
 .16عالمه مامقانی ،تنقيح المقال ،ج  ،3ص .76
 .17بحاراالنوار ،ج  ،99ص  79و محمدتقی شوشتری ،قاموس الرجال ،ج  ،12ص .238
 .18منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .354
 .19ر.ک :مفاتيح الجنان ،باب زيارت ،ص .675

درنگی در تاریخ فراموش شده
بهکوشش :محمدحسین خوشنویس
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تاریخ پرفراز و نش��یب سرزمین عبرتانگیز عراق ،که یکی از عجایب هفتگانه دنیا
را در خود دارد ،آکنده از حوادث تلخ و ش��یرینی اس��ت که تأملی هرچند کوتاه در آن،
میتواند تأثیراتی بس ش��گفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی و از همه
مهمتر مذهبی داش��ته باش��د.
این نوشته ،منتخبی از کتاب ارزشمند «بازسازی تاریخ فراموش شده» اثر جناب آقای
س��ید علی موجانی اس��ت .در این کتاب نویسنده محترم تالش کرده تا به پنجاه مورد از
مهمترین مقاطع تاریخی از س��ال  363تا  1339قمری بپردازد . .نویس��نده کوش��یده تا
میان این رویدادها ،نوعی به همپیوستگی منطقی و در عین حال قابل قبول ایجاد شود.
• در محرم سال 363ق برخی از ناصبیهای بغداد ،اقدام به شبیهسازی جنگ جمل
نموده و بدینوس��یله برای ناکثین (پیمانش��کنان) که به دست امیرمؤمنان علی× به
هالکت رس��یدند ،اظهار تظلمخواهی و سوگواری کردند .این توطئه که به موازات مراسم
تعزیهخوانی و عزاداری روز عاش��ورا در «محله کرخ» کاظمین صورت گرفت ،به درگیری
شدیدی میان طرفین و حتی کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها منجر شد.
• سه سال بعد به همت «عضدالدوله دیلمی» 2اولین ضریح پوالدین بر روی تربت پاک
امیرمؤمنان علی× ساخته شد.
• عضدوالدوله همچنین اولین محفل ش��عر و ادب را در موضوع مقام امیرمؤمنان×
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در نجف اشرف ترتیب داد .این جلسه با حضور صاحبنظران و اندیشمندان تشکیل شد.
عضدالدوله به س��بب این دو خدمت ارزشمندش ،مورد عنایت موالی متقیان قرار گرفت.

عالمه مجلسی(ره) قضیهای را نقل میکند که قابل توجه است:
«عمران بن شاهین» 3پس از جنگ با عضدالدوله ،به حرم امیرمؤمنان علی× در نجف
اشرف پناه برد .در هنگام استراحت در حرم مطهر به خواب رفت و در عالم رؤیا امیرمؤمنان
علی× را دید که او را خطاب کرده و میفرماید :فردا «فنا خس��رو» 4برای زیارت به اینجا
میآید و خدا را به پیامبر اکرم| و اهلبیت طاهرینش سوگند میدهد که در جنگ بر تو
غلبه کند .در همین حال به او نزدیک شو و بگو :اگر کسی تو را بر او (عمران بن شاهین)
پیروز کند ،چه مژدگانی به او میدهی؟ و قبل از اینکه پاسخی دهد ،خودت را به او معرفی
کن؛ آنچه از او انتظار داری ،از جانب او به تو خواهد رسید.
• عمران بعد از رس��یدن عضدالدوله ،دقیقاً به دس��تورات حض��رت عمل میکند و در
خطاب به او از نام «فنا خسرو» که لقب دوران کودکی عضدوالدوله بوده ،استفاده کرد؛ لقبی
که غیر از مادر و دایهاش ،ش��خص دیگری از آن خبر نداش��ت .عضدالدوله با شنیدن لقب
دوران کودکیاش و جویا شدن ماجرای خواب عمران ،به صدق رؤیای او یقین کرد و دلش
به رحم آمد و خلعتی گرانبها نیز به او بخش��ید .عمران نیز به شکرانه رفع این غائله ،خود
5
را وقف آباد کردن عتبات نمود.
• س��ه سال بعد در س��ال 399ق در اذان برخی از مساجد بغداد ،به والیت امیرمؤمنان
علی× ش��هادت داده ش��د .این بند از اذان که بعد از ش��هادت به وحدانیت خدا و نبوت
پیامبر| به ش��هادت ثالثه معروف است ،نخستین بار در مسجدی به نام «قطیعه» اظهار
شد و سپس توسط عالمی سنی به نام «ابومنصور» که امام جماعت و خطیب مسجد «بُراثا»
بود ،ادامه یافت 6و شاید این واقعه و حوادثی مانند آن ،مقدمهای برای رفع برخی اختالفات
در میان اکثریت اهل سنت بغداد و اقلّیت شیعیان کاظمین در سالهای بعد بود.
• ابناثیر ،مؤلف معروف اهل تسنن مینویسد :در ماه شعبان سال 502ق اهل سنت
بغداد برای بازدید از قبر مصعب بن زبیر عوام آماده میش��دند .آنان س��الهای بس��یاری
برای جلوگیری از به وجود آمدن فتنههای مذهبی ،از این کار خودداری میکردند .چون
خواستند که از محله شیعهنشین کرخ کاظمین عبور کنند و برای برگزاری این مراسم نیز
تبلیغات فراوان کرده بودند ،شیعیان نیز در مقابل ،به این اجماع رسیدند که با آنان درگیر
نشوند و از حرکتشان به سوی قبر مصعب جلوگیری نکنند .اهل سنت به همراه زر و زیور
و کاالهای فراوان حرکت خود را آغاز کردند .ساکنین محله «باب المرتب» مجسمه فیلی از
جنس چوب ساختند و چند مرد مسلح نیز روی آن نشستند؛ اما همین که به کرخ رسیدند،
89
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شیعیان با عود و عنبر و گالب و مشکهای آب خنک به استقبال آنها رفتند و از دیدارشان
اظهار ش��ادمانی کردند ،تا اینکه از محله کرخ بیرون رفتند و شیعیان برای بدرقه نیز آنان
را مشایعت کردند و این جریان به خیر گذشت .در نیمه شعبان همان سال نیز شیعیان به
قصد زیارت حرم کاظمین حرکت کردند و هیچ یک از سنیهای منطقه کاظمین ،متعرض
7
آنها نشدند؛ به طوری که این امر ،همه مردم را به شگفتی واداشت.
• در ماه شعبان سال 502ق اهل سنت بغداد برای بازدید از قبر مصعب بن زبیر عوام
آماده میش��دند .آنان سالهای بس��یاری برای جلوگیری از به وجود آمدن فتنههای
مذهبی ،از این کار خودداری میکردند .چون خواستند که از محله شیعهنشین کرخ
کاظمی��ن عبور کنند و برای برگزاری این مراس��م نیز تبلیغ��ات فراوان کرده بودند،
شیعیان نیز در مقابل ،به این اجماع رسیدند که با آنان درگیر نشوند و از حرکتشان
به سوی قبر مصعب جلوگیری نکنند.

• در موضوع عتبات مقدس عراق ،س��فرنامههای گوناگونی نگاش��ته شده که یکی از
قدیمیترین آنها ،سفرنامهای است که «ابنبطوطه» 8در طول چهل سال سفر به کشورهای
مختلف نوش��ته اس��ت .او در سفری که در س��ال 726ق به عراق و شهرهای مقدس آن
مانند کربال و نجف داش��ته ،توصیفات جالبی از این مکانهای تاریخی ـ مذهبی دارد که
محیط رؤیایی آن روز منطقه را برای خواننده ترس��یم میکند .ابنبطوطه در قس��متی از
این سفرنامه مینویسد:
کربال شهریس��ت کوچک با نخلس��تانهایی در اطراف ،ک��ه از آب فرات
س��یراب میش��وند .حرم امام حس��ین× در مرکز ش��هر واقع ش��ده و
مدرس��های بزرگ و مهمانس��رایی مجلل برای عموم زائرین در کنار این
حرم مطهر س��اخته ش��ده اس��ت و دربانهایی در کنار درب اصلی حرم
ایس��تادهاند و اعالم میکنند ک��ه هیچکس حق ندارد ب��دون اجازه آنها
وارد حرم ش��ود .زائرین پس از داخل ش��دن به ح��رم ،ضریح مبارک را
میبوس��ند .این ضریح از نقره ساخته ش��ده است .همچنین پردههایی از
9
ابریش��م و حریر جلوی دربها آویختهاند.
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• یک سال بعد از سفر ابنبطوطه« ،سلطان محمد خدابنده» پادشاه ایلخانی ایران ،مدرسه
علمیهای را در نجف اش��رف تأسیس کرد .تأسیس این مدرسه توسط سلطان محمد در سال
727ق متأثر از تالش فرهنگی و حاصل تعلیمات مرحوم عالمه حلی(ره) و نفوذ کالم ایشان در
دربار ایلخانیان بود که اتفاقاً منجر به گرایش روزافزون درباریان و شخص شاه به مذهب حق
10
امامیه شده بود.
• از اینگونه علمای بزرگ شیعی در تاریخ کم نبودند که سعی میکردند با استفاده از
نفوذ کالم خود در نزد پادشاهان ،البته همراه با آزادمنشی و آزاداندیشی کامل ،از صدمات
سیاسی وارد شده بر پیکر تشیع بکاهند تا بلکه شیعه نفس راحتی بکشد.
• «س�لطان محمد خدابنده» پادش�اه ایلخانی ایران ،مدرس�ه علمیهای را در نجف
اش�رف تأسیس کرد .تأسیس ایــن مدرس�ه توسط سلطان محمد در سال 727ق
متأث�ر از تلاش فرهنگی و حاصل تعلیم�ات مرحوم عالمه حل�ی(ره) و نفوذ کالم
ایشان در دربار ایلخانیان بود.

• حدودا ً دو قرن بعد ،ش��اه طهماس��ب صفوی چنین اقدامی را برای مرکزیت دادن به
فعالیته��ای علمی «مالعبداهلل بهابادی یزدی» صاحب کتاب معروف «حاش��یه» انجام داد؛
کتابی که در علم منطق نوشته شده و در گذشته نهچندان دور ،یکی از کتب درسی حوزه
علمیه بود .همچنین ش��اه طهماسب از مالعبداهلل خواست تا تولیت آستان قدس علوی را
11
بر عهده بگیرد؛ ولی أجل مهلت نداد و مالعبداهلل مدتی بعد در سال 980ق رحلت نمود.
• تأثیرات علمای ش��یعه در طول دوران حکومت صفویه نیز کمنظیر و شاید بیبدیل
بوده؛ مث ً
ال شاه عباس اول وقفنامهای را به قلم شیخ بهایی و به هدایت او مبنی بر وقف
همه اموال و داراییهای ش��خصیاش صادر کرد 12.برای مثال سهم حرم کاظمین در هر
سال از این موقافات  375تومان بود.
• در سال 1032ق شاه عباس به زیارت حرم امیرمؤمنان علی× مشرف شد .نقل
است که وقتی به دروازه شهر نجف رسید و چشمانش به گنبد مطهر افتاد ،به سرعت از
مرکب به زیر آمد و تاج از سر برداشت و پیاده به حرکت خود ادامه داد و در مدت ده روز
91
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اقامت در نجف ،به مانند خادمی ،به نظافت و غبارروبی آن مکان مقدس مشغول بود.

13

• ش��ــاه طهماس��ــب از مالعبداهلل خواست تا تولیت آس��تان قدس علوی را بر عهده
بگیرد؛ ولی أجل مهلت نداد و مالعبداهلل مدتی بعد در سال 980ق رحلت نمود.

• همچنین در حضور شاه که برای زیارت ،به نجف و کاظمین مشرف شده بود ،خطبههای
نماز جمعه به نام ائمه اثناعشر و مطابق با فقه امامیه ایراد شد .یکی دیگر از برنامههای شاه
عباس ،حضور در حرم مطهر امام حسین× برای لحظه تحویل سال  990شمسی بود.
• تأثیرات علمای ش��یعه در طول دوران حکومت صفویه نیز کمنظیر و شاید بیبدیل
بوده؛ مث ًال شاه عباس اول وقفنامهای را به قلم شیخ بهایی و به هدایت او مبنی بر
وقف همه اموال و داراییهای ش��خصیاش صادر کرد.برای مثال سهم حرم کاظمین
در هر سال از این موقافات  375تومان بود.

باید گفت که در حقیقت رس��می ش��دن مذهب تش��یع در ایران ،آن هم در دوره
حکومت صفویه که با هدایت علما از یک س��و ،و مناس��بات عمیق مذهبی ایران و عراق
از س��وی دیگر و همچنین تالش برای برقراری ثبات و آرامش در بین مردم و برطرف
نمودن فتنههای مذهبی در عراق ،دست به دست هم داد تا شورایی متشکل از علمای
بزرگ ش��یعی و س��نی در نجف اشرف منعقد شود تا در جهت حقانیت و تثبیت مذهب
امامیه به نقد و نظر بپردازند .رس��الت این ش��ورا نقد و بررسی موارد اختالفی در قالب
ارائه اس��تدالل و برهان از سوی طرفین بود ،تا اینکه در سال 1156ق ،مجمع عمومی
ش��ورا در بیانیهای اعالم نمود که رکن مستقلی به عنوان «رکن پنجم مذاهب اسالمی»
ب��رای مذهب امامیه قرار داده ش��د و امامیه بدین ترتیب در بین مذاهب تثبیت ش��د.
الزم به ذکر است که هشت سال پیش از این ،مطابق با میثاق 1148ق مذهب امامیه،
صرفاً ش��ریکی برای رکن ش��افعیه ش��مرده میش��د.
• همیشه اینگونه نبوده که علما فقط در امور مذهبی فعالیت داشته باشند؛ بلکه علما
گاهی برای بهبود زندگی مردم ،کارهای بس��یاری انجام میدادند؛ مانند حصار ش��هر نجف
که با حمایت و پش��تیبانی علمای این خطه و با همت مردم در س��ال 1203ق ساخه شد
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و همچنین عملیات حفر نهری که بعدها به «نهر هندی» معروف ش��د ،از این گونه اس��ت.
این طرح در سال 1205ق با حمایت مادی و معنوی آیتاهلل سید علی طباطبایی (صاحب
ریاض المسائل) با هدف افزایش ورودی آب به دریاچه نجف و پیشگیری از خشک شدن
آن انجام ش��د .مرحوم صاحب جواهر نیز در س��ال 1263ق با کمک مالی ش��یعیان هند،
اقدماتی را برای توس��عه و تعریض همین شهر صورت داد ،اما شیرینی این اصالحات چند
سال بعد با جنایت وهابیون در کام مردم تلخ شد.
• همیش��ه اینگونه نبوده که علما فقط در امور مذهبی فعالیت داش��ته باشند؛ بلکه
علم��ا گاهی برای بهبود زندگی مردم ،کارهای بس��یاری انجام میدادند؛ مانند حصار
شهر نجف که با حمایت و پشتیبانی علمای این خطه و با همت مردم در سال 1203ق
س��اخه ش��د و همچنین عملیات حفر نهری که بعدها به «نهر هندی» معروف ش��د ،از
این گونه است.

• در روز عید غدیر س��ال 1216ق ،پیادهنظامی با دوازده هزار نفر نیرو به فرماندهی
ش��خصی به نام «ابنس��عود» به کربالی معال یورش برد و در حرم مطهر اباعبداهلل× به
قتلعام مردم پرداختند .ضریح مقدس را تخریب کردند و صندوق چوبی روی تربت پاک
را س��وزاندند .آن��ان هر پیر و ج��وان و هر مرد و زنی را از دم تی��غ گذراندند و نزدیک به
پنجهزار نفر را به شهادت رساندند .آنان بیشرمانه زنان را در انظار عمومی برهنه کردند و
سینههایشان را دریدند و دست و پا شکسته به حال خویش رها کردند 14.گفته میشود
تمام این جنایات و هتاکیها فقط در عرض ش��ش ساعت یعنی نصف روز (صبح تا ظهر)
واقع شده است .همین و ّهابیها دو سال بعد ،یعنی در سال 1218ق قصد یورش به نجف
اش��رف را داش��تند که نقشهشان به علت وجود حصاری که پانزده سال قبل به دور نجف
15
کشیده شده بود ،نقش برآب شد.
فقهای ش��یعه در وادی سیاس��ت نیز خدمات مهمی انجام دادند .مرحوم شیخ جعفر
کبیر ،معروف به «کاش��ف الغطاء» صاحب «مفتاح الکرامة» که در آن زمان مقیم نجف بود،
چند رساله اجتهادی به نام «نماية المراد» نوشت و آنها را با هدف تشویق دولت و ملت ایران
به جهاد علیه کفار روس ،برای فتحعلیشاه قاجار فرستاد.
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• در روز عید غدیر سال 1216ق ،پیادهنظامی با دوازده هزار نفر نیرو به فرماندهی
ش��خصی به نام «ابنسعود» به کربالی معال یورش برد و در حرم مطهر اباعبداهلل×
ب��ه قتلعام مردم پرداختند .ضریح مق��دس را تخریب کردند و صندوق چوبی روی
تربت پاک را سوزاندند .آنان هر پیر و جوان و هر مرد و زنی را از دم تیغ گذراندند
و نزدیک به پنجهزار نفر را به شهادت رساندند.

• مهاجرت عالمه سید مهدی قزوینی از نجف به حله نیز به دالیل سیاسی و مذهبی
بود .ایش��ان پس از مهاجرت به حله و دعوت قبایل و عش��ایر به مذهب امامیه ،توانس��ت
نزدیک به هزار نفر را ش��یعه کند .گفته شده علت اصلی مهاجرت عالمه قزوینی به حله،
درخواس��ت ش��یخ حسن کاش��فالغطاء بوده تا بدینوس��یله حوزه علمیه منطقه حله با
مهاجرت شیخ حسن به نجف ،از رونق و جنب و جوش علمی بازنماند.
• مهاجرت عالمه س��ید مه��دی قزوینی از نجف به حله نیز به دالیل سیاس��ی و مذهبی
بود .ایشان پس از مهاجرت به حله و دعوت قبایل و عشایر به مذهب امامیه ،توانست
نزدیک به هزار نفر را شیعه کند.

• روز عید غدیر س��ال 1258ق نیز مانند سالهای قبل ،به خون شیعیان رنگین شد
و از آن سال عید غدیر شیعه «غدیر خون» نام گرفت .در این روز «محمد نجیبپاشا» که
والی دولت عثمانی در بغداد بود ،به کربال هجمه گستردهای برد و نقل شده که تا دههزار
نفر را به ش��هادت رساند .نجیبپاشا بیشرمی را به جایی رساند که با جمعی از نظامیان
به قصد اهانت به ساحت مقدس امام حسین× سوار بر اسب وارد حر م مطهر آن بزرگوار
شد .نجیبپاش��ا از آن زمان به «یزیدپاشا» معروف شد .دولت عثمانی وقیحانه به عامالن
این جنایت و اهانت ،نش��ان مخصوص نظامی داد 16.یک سال بعد ماجد علیشاه که یک
مهاراج��ه هندی ب��ود ،تعمیراتی را در ح��رم حضرت ابالفضل× صورت داد .خس��ارات
17
سنگینی که محمد نجیب به حرم وارد آورده بود ،توسط ماجد علیشاه برطرف شد.
• از س��وی دیگر ،این سالها دوران پدید آمدن و انتشار فرقه منحرف بابیه است که
هم علمای شیعه نسبت به آن احساس خطر میکردند و هم برخی از علمای اهل سنت.
به همین دلیل شیخ حسن کاشفالغطاء که از حله به نجف آمده بود ،با هماهنگی علمای
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س��نی بغداد تالش میکرد تا ب��ا برگزاری مجالس مباحثه و مناظره ،س��اختگی بودن و
18
انحراف این فرقه را برمال نماید.
• روز عید غدیر سال 1258ق نیز مانند سالهای قبل ،به خون شیعیان رنگین شد
و از آن سال عید غدیر شیعه «غدیر خون» نام گرفت .در این روز «محمد نجیبپاشا»
که والی دولت عثمانی در بغداد بود ،به کربال هجمه گس��تردهای برد و نقل شده که
تا دههزار نفر را به شهادت رساند.

• اقدامات بابیها و وهابیها در ناأمن کردن مسیر عبور زوار ،تنی چند از علما را بر آن داشت
19
تا فتوایی صادر کنند مبنی بر عدم عزیمت زوار برای زیارت به عتبات.
• در همی��ن روزه��ا صدراعظم نامآور ایران ،امیرکبیر که ب��ا فرمان قتل علیمحمد
ش��یرازی غائله باب را خاموش کرده بود ،با توطئه عوامل روس و با همدس��تی پیروان
باب کش��ته شد .جنازه ایش��ان را بنابر وصیتش به کربال آوردند و از محل ثلث اموالش
مدرس��های به نامه «صدر اعظم» س��اخته ش��د 20.بعد از ش��هادت امیرکبیر ،ناصرالدین
ش��اه که به عتبات س��فر کرده بود ،با بیاعتنایی میرزای ش��یرازی مواجه ش��د و میرزا
درخواس��ت وی را برای مالقات خصوصی رد کرد ،تا اینکه س��رانجام روزی ناصرالدین
ش��اه توانس��ت مرحوم میرزا را در حرم س��امراء مالقات کند.
• در حدود سالهای  1269نجف اشرف شاهد حضور پرشور طالب بود .ادیبالممالک
قاجار در اینباره مینویسد:
چیز غریبی که در آنجا مالحظه ش��د ،این اس��ت که بعد از نماز مغرب و
عشاء بیش از هزار نفر از طالب که قطعاً دویست نفر از آنان مجتهدند ،هر
21
شب در رواق حرم علوی مشغول مباحثه علمی هستند.
• اولین روزنامه محلی نجف اشرف نیز به نام « َزوْراء» در همین زمان منتشر شد.

22

• در این فضا ش��یخ فضلاهلل نوری زیر نظر میرزای ش��یرازی ،ب��ا آن بصیرت و بینش
مخصوص خود ،در حوزه نجف رش��د کرد و بعد از گرفتن اجازه روایت از ایش��ان ،در سال
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شم سیاسی میرزای شیرازی ایجاب میکرد که به
1288ق از نجف به تهران مهاجرت کردّ .
مناسبتهای مختلف مسائل گوناگون اجتماعی ـ سیاسی را درس خارج خویش مطرح کند.
• از جمله این مس��ائل ،درخواس��ت اعزام نمایندهای سیاسی از سوی دولت ایران
به س��امراء و اعتراض میرزا به دولت عثمانی به س��بب جلوگیری از برگزاری مراس��م
عزاداری در کاظمین و بغداد در س��ال 1305ق و تبیین و ش��رح اصول مذهب امامیه
ب��رایاثب��اتحقانی��تآنب��ود.
چارهاندیش��ی مرحوم میرزای شیرازی برای برطرف کردن آثار قحطی در نجف ،از این
قبیل اس��ت.پیدایش این قحطی عوامل مختلفی داش��ت .اقتصاد عتبات عالیات وابستگی
شدیدی به میزان حضور زوار بهویژه زوار ایرانی داشت و البته اکنون نیز همینگونه است.
در سال 1292ق تعداد زوار ایرانی در عتبات به یکصدهزار نفر رسید که بدینوسیله عراق
مبلغ دومیلیون تومان برای مخارج این س��فر زیارتی واردات ارزی داشت 23.تعداد این زوار
در سال 1306ق به یکصدوپنجاه هزار نفر رسید .درسال 1295ق به علت ناأمنی مسیرها و
24
عدم عزیمت زوار ،کسادی کمنظیری در بازار روی داد.
• یکی دیگر از منابع درآمد عتبات،عوارض ورودی سنگین برای انبوه جنائزی بود که به قصد
دفن در عتبات به عراق وارد میشد .این مبلغ ،گاه حتی به سه تومان برای هر جنازه میرسید.
• خانم «دیو الفوآ» کاوش��گر و خاورشناس فرانسوی در بازدید خود از شهرهای عراق
در سال 1298ق مینویسد:
به علت سرمای شدید به درون کاروانسرا رفتیم و درون یکی از طاقنماها
نشس��تیم .جعبههای زیادی را دیدم که طول هر یک از آنها نزدیک به دو
مت��ر بود .این جعبهه��ا را در طاقنمای کناری روی هم ق��رار داده بودند.
معل��وم بود این جعبهها متعلق به زوار ایرانی اس��ت ک��ه قبل از ما به این
کاروانسرا وارد شدهاند ...درب جعبهها را باز کردم؛ خواب نمیدیدم؛ درون
تمام این جعبهها اجسادی بود که برخی را در گلیم و برخی به صورتهای
دیگ��ر بودند ...من واقعاً ایرانیان را تحس��ین میکنم و مقام آنها را محترم
میشمارم که از روی حق و حقیقت ،معتقد به خالفت علی× شدهاند و
از او پیروی میکنند و تا این اندازه به اوالد او عقیده دارند که حتی پس از
مرگ هم برای آخرین بار به کربال مسافرت میکنند .این در حالی است که
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مسافرت از ایران تا مدفن حسین× بیش از شش ماه طول میکشد.

25

• یکی دیگر از منابع درآمد عتبات،عوارض ورودی س��نگین برای انبوه جنائزی بود
که به قصد دفن در عتبات به عراق وارد میش��د .این مبلغ ،گاه حتی به س��ه تومان
برای هر جنازه میرسید.

• در س��ال 1296ق میرزا حسامالسلطنه ،والی کردس��تان ایران فوت کرد .او وصیت
کرده بود که پس از مرگ ،جس��دش را به کاظمین برده و برای همدردی با امام موس��ی
بن جعفر× جنازهاش را به مدت نصف روز بر روی پل معروف بغداد قرار دهند و سپس
ب��رای دف��ن به روضه منوره منتقل کنند؛ اما میرزای ش��یرازی بنابر مصالحی که در نظر
داش��ت و به س��بب پرهیز از ایجاد فتنه میان شیعه و سنی در کاظمین ،فتوایی مبنی بر
عملی نبودن بخش اول وصیت صادر کرد ،ولی بنا بر خواسته حسامالسلطنه ،او را در حرم
مطهر امام× به خاک سپردند.
• کاروانهای زیارتی شیعیان از سرتاسر جهان به کربال میآیند .مسیر را در خشکی
و دریا میپیمایند تا خود را به حرم امام حس��ین× برس��انند؛ از مناطقی بسیار دور که
ش��اید چندین ماه طول میکش��د؛ مانند کاروانی چهارصد نفره که در س��ال 1296ق از
روسیه به کربال وارد شد.
• این کاروانها گاهی با بالیای طبیعی مواجه شده و صدمات بسیاری میدیدند؛ مانند غرق شدن
 190زائر ایرانی در رود فرات ،به دلیل طوفان شدید و طغیان رودخانه.
• آیةاهلل س��ید احم��د مجتهدی و مرحوم عالمه طباطبایی ک��ه در آن وقت در نجف
26
مشغول تحصیل بودند ،برای کمک به آسیبدیدگان ،خود را به کربال رساندند.
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• من واقع ًا ایرانیان را تحسین میکنم و مقام آنها را محترم میشمارم که از روی حق
و حقیقت ،معتقـد به خالفـت علی× شدهاند و از او پیروی میکنند و تا این اندازه
به اوالد او عقیده دارند که حتی پس از مرگ هم برای آخرین بار به کربال مسافرت
میکنند .این در حالی است که مسافرت از ایران تا مدفن حسین× بیش از شش
ماه طول میکشد.

• نایبالصدر ش��یرازی 27که در سال 1306ق بازدیدی از سامراء داشته ،فضای شورانگیز
علمی دوره زعامت میرزای شیرازی را اینگونه توصیف میکند :نزدیک به سیصد طلبه قریب
االجته��اد در محضر میرزای ش��یرازی درس میخوانند و حتی نقل ش��ده که مرحوم میرزا
درسی نیز مخصوص بانوان داشته و تعدادی از زنان طلبه برای درس به خانه میرزا در سامراء
28
میرفتند و بعد ازگذشت سه یا چهار سال تحصیل علوم دینی ،به مناطق خود بازمیگشتند.
• میرزای شیرازی عالوه بر درس و وعظ ،به امور مسلمانان کشورهای دیگر ،مخصوصاً
ایران توجه خاصی داشتند .در سال 1308ق بعد از نامهای که سید جمالالدین اسدآبادی
ـ که خود درسخوانده مدرسه حسنخان کربال بود 29ـ برای میرزای شیرازی نوشت و در
این نامه شرایط قرارداد ننگین ایران و انگلستان را در مورد انحصار تجارت توتون و تنباکو و
اعطای امتیازات فراوان ناصرالدین شاه به انگلستان را یادآور شد ،مرحوم میرزا فتوای تحریم
30
تنباکو را صادر کرد و علمای کربال نیز از این فتوا حمایت کردند.
• ب��ه دنبال اعتراض مرحوم می��رزا به ممانعت از برگزاری مجالس عزاداری ،حس��ن
رفیقپاش��ا برای برپایی مجال��س روضه در محرم ،مجوزی صادر ک��رد و به همین دلیل
حکوم��ت عثمان��ی او را از مقام خود عزل کرد و تحت پیگرد قرار داد .در س��ال 1312ق
دولت عثمانی با هدف مقابله با فراگیر شدن مذهب تشیع در عراق ،سیاستهای تشویقی
و حمایتی را درباره طالب و علمای اهل س��نت به اجرا درآورد که وقتی پانزده س��ال بعد
(1327ق) آثار شکس��ت این توطئه آش��کار شد ،تش��ویق و حمایت که هیچ ،مستمری
ماهانه طالب سنی به دلیل عدم قدرت مقابله با گسترش تشیع ،قطع شد.
• دولت عثمانی که وجود میرزای شیرازی را مانعی در برابر کارها و تصمیمات خویش
تلقی میکرد ،با فوت میرزا در سال 1317ق فشار را بر طالب و علمای شیعه بیشتر کرد و
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طالب علوم دینی و حتی مراجعی مانند شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) را برای
گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه فراخواند!
• نزدیک به سیصد طلبه قریب االجتهاد در محضر میرزای شیرازی درس میخوانند
و حتی نقل ش��ده که مرحوم میرزا درس��ی نیز مخصوص بانوان داشته و تعدادی از
زنان طلبه برای درس به خانه میرزا در سامراء میرفتند و بعد ازگذشت سه یا چهار
سال تحصیل علوم دینی ،به مناطق خود بازمیگشتند.

• از س��وی دیگر ،در این روزها حمله کفار به ممالک اسالمی اوج گرفته و مسلمانان
مورد تعرض و حمالت نظامی آنها قرار گرفته بودند؛ مانند مس��لمانان قفقاز که در س��ال
1324ق م��ورد حمل��ه ارامنه قرار گرفتند و علمای عتبات به جواز مصرف نمودن س��هم
امام× در راه تهیه س�لاح برای دفاع از آنان فت��وا دادند ،و یا خود ایران که مورد طمع
کفار روس و انگلیس بود و شاه کمخردی همچون محمدعلی شاه نیز تحت سلطه فکری
آنها بر مردم فش��ار میآورد که در پی آن ،علمای ش��یعه عراق در مخالفت با اس��تبداد
31
محمدعلی شاه (استبداد صغیر) دست به صدور فتوا علیه او زدند.
• ایران در این روزها در حال و هوای مش��روطهخواهی مردم و اس��تبدادطلبی ش��اه،
اوضاع سیاس��ی خوبی نداشت .آخوند خراسانی که خود مدافع سرسخت مشروطهخواهی
در ایران بود ،در یک سخنرانی که در سال 1326ق ایراد میکند ،میگوید:
 ...بر احدی از مسلمین شک و شبههای نیست که سلطنت ایران ،سلطنت جور
بوده و س��لطانش جائر اس��ت؛ لهذا برای جلوگیری از افعال و حرکات سلطان
و استنقاد حقوق کلیه ملیه اسالمیه ،حکم به مشروطیت کردیم .مردم ایران
در ابتدا گمان میکردند مشروطیت (فقط) تحدید امور دولتیان است؛ زمانی
نگذش��ت که فهمیدند مشروطیت تحدید هر کس��ی است که بخواهد دست
32
تعدی دراز کند؛ چه از دولت باشد و چه از ملت.
• همچنین مرحوم آخوند تلگرافی به قوای نظامی ایران فرستادند تا به مردم ملحق
ش��وند و از زیر یوغ استبداد نجات یابند .ایش��ان تلگرافی نیز برای مردم ایران فرستاده
و هش��دار دادند تا زمان رس��یدن به درخواستهایشان که مهمترینش تشکیل مجلس
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ش��ورای ملی بود ،هیچگونه مآلیاتی به دولت نپردازند.

33

• در این زمان ،در گوش��های دیگر از س��رزمینهای اسالمی حوادثی چند رقمخورد.
دولت ایتالیا به لیبی حمله برد و مرحوم س��یدکاظم یزدی (صاحب عروه) در باب وجوب
34
دفاع از لیبی و مردم آن فتوایی صادر کرد.
• این اتفاقات در سال 1329ق همزمان با آغاز جنگ جهانی اول بود و نیروهای انگلیسی حاضر
در عراق سعی بسیار داشتند تا خود را نزد علمای شیعه پاک و بیگناه جلوه دهند؛ به همین دلیل
اعالمیههای متعددی صادر کردند مبنی بر اینکه حضورشان در عراق ،برای نجات مردم و آزادی
35
خاک آن سرزمین بوده است!
• اما مرحوم سیدابوالقاس��م کاشانی 36و مرحوم سید محمدکاظم یزدی به صراحت با
آنها و نیت شومشان مخالفت کردند و رسوایشان ساختند .اتفاقاً در همین سال درگیری
صهیونیستها با مردم مظلوم فلسطین آغاز شد.
• علمای بزرگ عراق در ضرورت یاری به فلسطینیان فتوایی قاطع صادر کردند و در این فتوا
دست به روشنگری علیه کفار روس ،انگلیس و آمریکا زدند؛ تا حدی که فرزند آیتاهلل کاشانی به
آناتولی تبعید شد و سید کاظم یزدی از سوی اشغالگران انگلیسی تهدید به اخراج از عتبات شد،
ولی ایشان توجهی به این تهدید نکرد.
• ب��ه دنب��ال این وقایع ،میرزا محمدتقی ش��یرازی ،رهبر انقالب مردم عراق در س��ال
 1920میالدی فتوای مهمی صادر کردند مبنی بر اینکه غیرمسلمان نمیتواند بر مسلمان
سلطنت داشته باشد؛ حتی اگر خود مسلمان اینگونه بخواهد 37.همچنین ایشان با جمعی
از علما و بزرگان سیاسی عراق طرحی را برای پرچم رسمی کشور آماده کردند .تا اینکه در
س��ال  1339قمری (مصادف با1920م) میالدی ،انقالب مردم عراق علیه استعمار انگلیس
به رهبری میرزا محمدتقی شیرازی به پیروزی رسید و استقالل این کشور اعالم شد.
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