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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 
یــادی از اخبار و حــوادث در ایران و خــارج از ایران در این نشــریات انعکاس یافــت. نقش مهم  بــود، حجــم ز
که نشریات بر عهده داشتند در گسترش فتوای علما و ارتقای بینش اجتماعی مردم در کسب اخبار  دیگری 
درســت و صحیح، انتشــار صورت و تصاویر خطوط و فتواهای آنان بود. نکته مهمی که در ابتدا نویســنده به 
گاه مشــابه، اما با بیان مختلف اســت  گردآوری اخبار متعدد و حتی  که اثر حاضر  کرده این اســت  آن اشــاره 
که نمی تواند مبنایی برای داوری درباره تحوالت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی نجف قرار  و بدیهــی اســت 
گیرد، اما مطالعه آن در کنار بررســی اســناد و مدارک دیگر چون خاطرات، ســفرنامه ها، اســناد و متون عمومی 
که اطالعات ارائه شده مربوط به دوران مشروطه و بعد از آن است.  به فارسی می تواند سودمند باشد. از آنجا 
کامل تری از منابع دیگر یافتم را نیز ارائه دهم. در  که هر جا اطالعات  کتاب این اســت  ســعی بنده در معرفی 
معرفی اســناد نویســنده آن را به دو بخش مطبوعات داخلی و خارجی تقســیم کرده اســت که معرفی کلی در 

این نوشته ارائه شده است.

کن متبرکــه به ویژه  کربال و دیگــر اما یــارت  کــه در متون مذهبی شــیعه دربــاره ز بــا توجــه بــه روایات بیشــماری 
عتبــات عالیــات وجــود دارد، طبیعی بود که ســاالنه هزاران نفــر از مردم ایران، از نواحــی مختلف راهی عراق 
یــارت برای مدت یک تا چند مــاه در آن نواحی باقی بمانند. این مســئله مهم ترین نکته در  شــده و بــه قصــد ز
رفت و آمد از این مســیر به ویژه در دوره قاجاری اســت که روابط ایران و عثمانی نســبت به دوره صفوی بســیار 
بهتر و دوســتانه تر اســت و تقریبًا هیچ مشــکل سیاســی مهمی بین آنها وجود ندارد. از این رو نیز اولین اســناد 

کتاب نیز مربوط به امنیت زوار و راه هاست. ارائه شده در 

کرمانشاهان از رباطات تعمیرشده عرض راه عتبات عالیات و پرداخت مواجب سربازان  بازدید والی 
یــادی زوار در آن در حرکت هســتند توجه خاصی داشــت.  کــه ســاالنه تعــداد ز دولــت قاجــار بــه راه عتبــات 
کربالی معال و نجف اشــرف،  اســنادی همچون اختصاص هشــت هزار تومان برای تعمیر رباطات عرض راه 
کرمانشــاه از رباطات  گــزارش پیشــرفت عملیــات تعمیــر رباطات عــرض راه عتبــات عالیــات و بازدید والــی 
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که نشــان از اهمیت بیش از اندازه این  تعمیرشــده و پرداخت مواجب ســربازان، اســناد ارائه شــده ای اســت 
ی کار آمدن شــاهزاده محمدعلی میرزا »دولتشــاه« فرزند فتحعلیشاه والیت کرمانشاه از جمیع  راه اســت. با رو
جهات اجتماعی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی شکوفا شد1 و از لحاظ عمران و آبادی و توسعه شهری و رفاه 
یارتی  کاروانان ز کرمانشــاهان نمونه بارز عصر شــد و به دلیل تســلط دولتشــاه بر ممالک عراق عرب،  عمومی 
برای درک مقابر متبرکه تردد مســتمر یافتند. مواجب ســربازان به موقع پرداخت و خلعت و التفات به فراخور 
حــال در نظــر گرفته می شــد، همچنین دوره ناصری دوره تجدید کاروانســراهای واقــع در راه عبوری مردم بود. 
کربال به دست  در سال 1287ق2 تمام راه عتبات عالیات، از تهران تا خانقین قبل از سفر ناصرالدین شاه به 

کاستگر خان مسطح و هموار و عراده رو شد.3 مسیو 

کرمانشاهان به منظور عبور زوار و نظارت بر عملکرد سربازان والیتی حفظ امنیت راه های 
یخــی و همچنین دوره  همیشــه مهم ترین مســئله برای ســفر در دوره هــای تار
قاجار امنیت راه بوده است. خطر برخورد با راهزنان یکی از نکاتی بوده است 
کاروان های  که همیشــه مســافران آن را در نظر می گرفتند. بیشتر مســافران در 
بزرگی که غالبًا مجهز به صدها شــتر و نگهبان مســلح بودند با همدیگر ســفر 
می کردنــد. راه بیابانــی و کوهســتانی نیــز راهزنــان ویــژه خــود را داشــت. ایــن 
کافی از مســافران از این  یافت پول  دزدان معمــواًل آمــاده بودنــد تــا در ازای در
کار به  کننــد. این  کار دســت بردارنــد و نقــش خود را با نقــش محافظ عوض 

ندرت انجام می پذیرفت.4

گردنه هــای ســخت و صعب  کرمانشــاهان دارای  طــرق و شــوارع منتهــی بــه 
گاه و بیگاه در آن کمیــن می کردند و به  گردنــه، دزدان  العبور اســت. اواســط 
کــه از آنجا می گذشــتند هجــوم می آوردند.5 قافله هــا اغلب در  کاروان هایــی 
گردنــه بیدســرخ دچــار راهزنان »الوار« و »خزل« می شــدند  یا از قافله ســاالر به 
گرفتن باج قناعت می کردند.6 این امر از کرمانشــاه تا قصرشــیرین که قافله از 
میــان ایــالت »کلهر« و »ســنجابی« عبور می کرد به ندرت اتفــاق می افتاد. در 
کثرًا غیربومی یا عاصیان از دولت  که ا پیگیری هویت دزدان مشــخص شــد 
کرمانشاه  بودند.7 راهزن های نهاوندی بروجرد و مالیر و تویسرکان و همدان و 
که  همه در دزدی دست داشتند.8 این امنیت بیشتر در زمان »فتحعلیشاه« 
گزارش شــده است9  »دولتشــاه« زمامدار امنیت منطقه بودند و دوره ناصری 
و بــه ایــن دلیل منطقه کرمانشــاه تا قصرشــیرین در دوره قاجار کم حادثه تر به 

نظر می رسید.

که نزدیک می شــویم این وظیفه مهم به طایفه ها یا منطقه ای خاص ســپرده می شد که در این  به قصرشــیرین 
کرمانشــاه تا قصرشــیرین قافله ای که از میان ایالت کلهر و ســنجابی عبور می کرد  منطقه زندگی می کردند. از 
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به ندرت اتفاق می افتاد 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 داشت11 و حتی این طایفه ها 
ک کرمانشــاهان تا به آخر آن هر جا  در مرز کشــور عثمانی محافظت از مســافران را بر عهده داشــتند. از اول خا

کشیکچی و قراول حاضر بود.12 که زوار منزل می کرد 

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 
یافت و خدمت نواب شاهزاده روانه می نماید: و به سمت قوره تو  هر دسته از زوار و قوافل در هر یک از منازل در
کنار آب ســیروان حفظ و حراست نمایند و کمال احتساب در حق این سرباز  که تا  نیز قراول گذاشــته اســت 
گر کســی از آنها مرتکب خالفی بشود، مورد  کا ا کید گردیده اســت  و ســواره مســتحفظ رعایت شــده و قدغن ا

مؤاخذه و سیاست باشد ...«.

شیوع بیماری وبا و مشکالت حجاج نجف اشرف
گزارشــات شــیوع بیماری  یادی روبرو بودند، از جمله این  زائرین عتبات برای ســفر با مشــکالت و خطرات ز
کشتی زوار نجف اشرف، وبای عراق، عدم نظافت در شهرهای عراق و قتل و غارت زوار  طاعون، غرق شدن 
گرفتن  کــه احتمال باال ک عثمانــی بود. نکتــه قابل توجه دیگر بیماری مســری وبا بود. در ایامی  ایرانــی در خــا
وبــا وجود داشــت، کمتر مســافرت صورت می گرفت. در اواخــر دوره قاجاری هم دولــت عثمانی و هم دولت 
کلی مسدود می کردند. گاه راه را به طور  کنترل مختصری داشت و  یارتی  ی سفرهای ز ایران در این زمینه رو

کامــل کمبــود آب نجــف، وضعیــت اقتصــادی و آبادانــی نجــف اشــرف، حریــق در نجف اشــرف و  گــزارش 
وحشیگری دو طایفه شمرد و زگرد نجف در نشریات فارسی به چشم می خورد.

حمل جنازه به عتبات
که مردم  یاد مســافرت می کردند. مســافرت هایی را  کم بود ایرانیان ز در ایران دوره قاجار با آنکه وســایل ســفر 
یارتی اســت. بیشــتر این قبیل ســفرها از جمله  ترجیح می دادند و از نظر شــرعی هم توصیه شــده ســفرهاى ز
یارت مشــهد و قبور امام حســین)ع( و حضرت علی)ع( در عراق عرب بود که هر مسلمان معتقدی دوست  ز

کند.13 که شده تجربه  داشت حداقل این سفر را برای یک بار هم 

یادی جنازه نیز  یارت به شهرهای مذهبی می رفتند. ساالنه تعداد ز که هر ساله برای ز اما فقط زندگان نبودند 
ک ســپرده شــوند.14 اعتقادی که ایرانیان دارند این اســت که  به آنجا برده می شــد تا در جوار مزار امامان به خا
ک سپرده شوند.15  کافی است در نزدیکی قبر یکی از امامان حسین)ع( یا علی)ع( به خا برای ورود به بهشت 
کــه از کربالى معال که به نجف اشــرف مشــرف  بیشــتر ایــن مــردگان در وادی الســالم دفــن می شــدند. مکانی 
کاال را به مقصد و جنازه  که  کاروان های بسیاری بود  کرمانشاه در ایام صلح معبر  می شوند در سر راه است .16 
را به مدفن، یعنی به مشاهد مقدسه کربال یا نجف حمل می کردند. این عقیده باعث شده بود که در نزدیکی 
کاروان برپا شــود که جنازه حمل می کردند. این جنازه هــا از دورترین نقاط ایران به  یادی  قصرشــیرین تعــداد ز
عتبــات آورده می شــد.17 در میــان راه هر مســافری بارها با قاطرچی هایی مواجه می شــد که چهــار تابوت را به 
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درباره زیارت کربال و دیگر 

اماکن متبرکه به ویژه 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.
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کــه در تمــام ایــران دســت به دســت خواهد گشــت. در  و یقیــن داشــتند 
یان  بعضی از این روزنامه ها اشــعار فکاهی بر ضد محمد علیشــاه و دربار
و بــه خصــوص وزیــر جنگــش منتشــر می شــد.19 حتــی روزنامه نگارانی از 
کرمانشــاه اقامت داشــتند و از آن شــهر  کشــورهای دیگر مانند روســیه در 
اخبــار ایــران را بــرای روزنامــه خــود مخابــره می کردنــد.20 دوره حکومــت 
ناصرالدین شاه با برقراری صلح بین دولت عثمانی و دولت ایران، تردد 
یادی در مردم آنجا  یاد زوار و طالب در عتبات و والیت عراق تاثیرات ز ز
داشــت. از ملموس تریــن تأثیــرات مذهبی ایــن موضوع، عالقه به شــیعه 
اثنی عشــری بــود که آن را دیگر کتمان نمی کردنــد و در این امر علما نقش 
کتاب های مذهبی با محتوای شیعی را از ایران، طالب  یادی داشتند.  ز
گمــرک  بغداد  که بــا ممانعت در  و زوار و مســافرین بــه عتبــات می بردنــد 
که این  کتاب ها را بررسی می کردند  مواجه می شد. در آنجا به دقت تمام 
کتب حرف مذهبی نداشته باشد.21 این مسئله برای آنها خیلی مهم بود 
و کارپردازی در گمرک داشــتند که کارش مخصوصًا بررســی کتاب های 
زوار بــود22 و اغلــب کتاب ها را به اندک مالحظــه در دجله می انداختند. 
کار مشــکل می شد.  ب 

ّ
در این خصوص براى عموم مردم، خصوصًا طال

ایــن در صورتــی بــود که یهــود و نصــارا، در نفی و بطالن ملــل و مذاهب و 
پیغمبــران کتاب هــا تصنیــف و تألیــف می کردنــد و در همه جا نســخ آن 

کتاب نمی شد.23 کسی متعرض  کتب منتشر می شد و هرگز 

کــه به طرز شایســته ای به آن پرداخته شــده  اما مهم ترین قســمت اســناد 
است، مناسبات علما و رهبران دینی حوزه نجف با اجتماع و سیاست 
کارکرد و اهمیــت دیگری برای علمای نجــف به همراه  اســت. نشــریات 
داشــتند و آن بی اعتبارکــردن نظــام قاجار نــزد دولت های دیگر و توســعه 

معنوی و اجتماعی نهاد مذهب میان مردم ایران بود.

نقــش علما در انقالب مشــروطیت ایران روشــن تر و شــفاف تر شــد، وقتی 
محمدعلیشاه قاجار بدون توجه به ضرورت تشکیل مجلس مشروطیت 
که می دانستند این اقدام شاه صرفًا فریبی برای پایان  را پذیرفت. مراجع 
گرفتند با صــدور بیانیه ای خطاب  اعتراضات گســترده تر اســت تصمیم 
گون ایران و انتشــار آن شــاه را به بازگشایی  گونا به ســرداران ملی در نقاط 
کننــد. همزمــان بــا ایــن اقــدام خــود نیز بــا توجه به  مجــدد مجلــس وادار 
مداخلهٔ روسیه مهیای حرکت به سوی ایران شدند و این خبر را از طریق 

هیئت علمیه حوزه نجف انتشار دادند.

کســانی مانند  در ســال های مشــروطه دو تفکــر در نجــف وجود داشــت. 
کــه مخالــف  کــه موافــق و دیگــری ســیدکاظم یــزدی  آخونــد خراســانی 

19. مستوفی، عبداهلل؛ شرح زندگانی من؛ ج 2، تهران: زوار، 1377، ص 264.
20. سپهر، احمدعلی؛ ایران در جنگ بزرگ؛ تهران: چاپخانه بانک ملی ایران، 1336، 1336، 359.

21. فخرالملک، ابوالحسن خان؛ از حریم تا حرم؛ تهران: 72، اسناد ملی ایران، 32.
22. عضدالملک، پیشین، 185.

23. همان، ص 174.

ی آنها ســوار شــده اند یا جســدها را در الی  یک قاطر بار کرده و خود نیز رو
نمــدی پیچیده انــد و برای دفــن در یکی از مکان های مقــدس به مقصد 

حمل می کردند.

کامــل اصــول بهداشــت از طــرف دولــت عراق  حمــل جنــازه بــا رعایــت 
انجام پذیر می شد، به طوری که پزشک قنسولگری ترک که از سوی شورای 
بهداشــتی اســالمبول در ایــن ایالــت نمایندگــی رســمی داشــت، جنــازه 
کرده اند در جــوار ائمه معصومین  که پیــش از مرگ وصیت  اشــخاصی را 
ک ســپرده شــوند معاینه می کرد. اجازه  عبور فقط برای جنازه هایی  به خا
یخ درگذشــت صاحبــان آنان  کــه حداقل ســه ســال از تار صــادر می شــد 
گذشــته باشــد و محقق شود که جسد کاماًل خشک شده است.18 جنازه 
کرمانشــاه صــادر  کــه توســط پزشــک قنســولگری  گواهی هایــی را  کشــان 
گردیده بود به افســر بهداشت شــهر خانقین نشان می دادند. آن گاه بعد از 
بازدید مجدد جســد عوارضی گرفته می شــد و قبض رسید صادر می شد 
و قبض مزبور تا مقصد اصلی باید همراه جنازه می بود. 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 جامه ها و کیف 
خــود مخفــی می ســاختند و بدین نحو بــدون پرداخت عــوارض مقرره از 

مرز عبور می کردند.

نکته مهم دیگری که کتاب اخبار نجف از آن یاد کرده اســت این اســت 
کــه از ممالــک ایران بــرای دفن برده می شــد بایــد در داخل  کــه جنــازه ای 
که محلی بــرای رخنه وجود  گذاشــته می شــد، به طوری  صندوق حلبی 
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
کــه مأمورین  قســمتی از ایــن گزارش به این شــرح اســت: »مدت هاســت 
گمــرک دولــت علیــه عثمانیــه در بغــداد در ضمــن تفحــص و تجســس 
اســباب و امتعــه مترددیــن و زوار وارده ممالــک ایــران کتبــی که طالب و 
کتب شــیعه اســت، اخذ  زوار با خود دارند، به بهانه و دســتاویز اینکه از 
و ضبــط نموده، عــالوه بر آن صاحب کتاب را نیز به انواع نامالیمات ایذا 
کتاب به ایران  کرمانشــاه محل انتقــال روزنامه و  و اذیت می نمایند ...«. 
کرمانشاه به دیگر شهرهای  بود. افکار آزادی خواهی و روشــنفکری از شهر 
ایران منتشــر می شــد. در زمان مشــروطیت و در شهرهاى خارج ایران، هر 
جا چاپخانه  حروف عربی پیدا می شد، عده اى آزادی خواه در آنجا جمع 
می شــدند و اخبــار تبریــز و ســایر جاهاى ایران را که هریــک در نوبت و به 
طریقه خود مقاومت هایی می کردند و همچنین احکام علماى عتبات را 
در اوراقی روزنامه مانند چاپ کرده به هر وسیله بود از سرحد می گذراندند 

18. دیوالفوا؛ تهران، سفرنامه دیوالفوا؛ ترجمه: فره وشی؛ تهران: خیام،1332، ص 131.
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کوشــش ســید علی موجانی  جلد دوم اخبار نجف در اســناد فارســی به 
که مربوط به فهرســت توصیفی اســناد  و فخری ســادات حیدری اســت 

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

یــارت مشــاهد متبرکــه واقــع در  عالقــه مــردم شــیعی مذهب ایــران بــه ز
و  مخالفــت  و  کاظمیــن  و  نجــف  و  کربــال  یعنــی  عــراق،  بین النهریــن 
ســتمکارى حکام و دست نشــاندگان متعصب و خشــک مغز امپراتورى 
عثمانی در آن نواحی نسبت به زوار ایرانی از مسائلی بود که همواره توجه 
کز عشایرنشــین در  پادشــاهان ایــران را بــه خــود جلب می کــرد. وجــود مرا
ســرحدات دو دولت و دورویی و نفاق و سیاســت مآبی بعضی از حکام 
محلــی مثــل حــکام بغــداد و ســلیمانیه و شــهر زور نیز آتش نفــاق و کینه 
را بیــن دو دولــت دامــن مــی زد و از همه مهم تر مســئله  ســرحدات ایران و 
کــه بعد از نبردهاى دوره »نادرشــاه افشــار« و شکســت هاى  عثمانــی بــود 
پی درپــی ســپاه عثمانــی هنوز به صــورت صحیح و روشــن درنیامده  بود 
ى دو دولــت دربــاره بعضــی از ســرحدات مثل ناحیه ســلیمانیه  و دعــاو
کرد موســوم به بابان( حل نشــده بود.29 حکام ســلیمانیه  )مســکن ایالت 
و شــهر زور بنــا بــه معمــول آن عصــر اغلــب از جانــب پاشــاى بغــداد و بــا 
موافقــت دربــار قاجــار تعیین و منصوب می شــدند و اغلــب اوقات براى 
تعییــن حــکام بــالد مزبور بین پاشــاى بغــداد و مأمورین رســمی ایــران در 
غــرب اختالف نظــر به میــان می آمد. مســئله پناهندگان ایــران و عثمانی 
و رفتــار خشــن و توهین آمیــز عثمانی هــا و با حجــاج و زوار ایرانــی از موارد 

کشور بود.30 اختالفات این دو 

کــه در اســناد ذکــر آن رفتــه  از موضوعــات مهــم دیگــر در روابــط دو کشــور 
است، اعمال سیاست های خاص و گاه دخالت دولتمردان عثمانی در 
که به صورت سنتی به ایران مربوط می شد؛ مثل مسئله تعمیر  اموری بود 
کن مذهبی شــیعی در نجف  یارتگاه های عتبات مقدس و اما بناهــای ز
کــه دولــت عثمانی در ایــن دوره مجوزهــای الزم را برای انجــام تعمیرات 
کارگــزاران دولــت عثمانی در  یکــرد خصمانه  صــادر نمی کــرد. در برابــر رو

نجف اشرف، سیاست دولت ایران نیز قابل توجه است. 

حضــور مطرودان سیاســی، پنــاه دادن به فرقه های نوظهور چــون بابی ها و 
کــه به نوعی بر دولت مرکزی ایــران عصیان کرده  برخــی از حکام پیشــین 
که به علت اختالف نظر با دولت، اقامت در  بودند و رجال سیاسی دیگر 
عتبــات مقــدس و عراق را ترجیح داده بودند از مســائل اساســی و جدی 

ایران با عثمانی بود.

امــا رابطــه بــا روحانیون نیز یکــی دیگر از مســائل مهم دولت ایــران در این 
دوره اســت. برخی روحانیون عالی شــأن نجف در این ســال ها از توصیه 

یه؛  مترجم: میرزا رحیم فرزانه؛ تهران: فرهنگ ایران، 1346،  29. کلمنــت مــارکام؛ ایران در دوره قاجار
ص 128.

30. آذرمی دخت مشایخ فریدونی؛ مسائل مرزی ایران و عراق؛ تهران: امیرکبیر، 1369، ص 33.

مشــروطه بود.24 ســیدمحمدکاظم یزدی صاحب »عــروة الوثقی« از آینده 
کــه بیگانــگان به بهانه مشــروطه  مشــروطه  نگــران بــوده و بیم آن داشــتند 
یــخ  کشــور را دچــار اســتبداد دیگــری نماینــد. در برخــی از صفحــات تار
که یکی  که ســید کاظم یزدی  درباره ســیدکاظم یزدی چنین نگاشــته اند 
از اعلــم روحانیــون نجف بود، فریب نمایندگان شــیخ فضل اهلل را خورد و 
علنــًا برخــالف مشــروطیت قیــام کرد و در نتیجه آشــوب ضــد انقالب در 
ی  که و تهران بر پا شــد ...«.25 با فتوای علما درباره شــیخ فضل اهلل نوری 
را از تصرف امور ممنوع می کرد، اختالف میان سیدکاظم یزدی با جریان 

مشروطه خواهی بیشتر شد.

از جملــه یکــی از مؤثرترین روحانیون نجف در مشــروطه آخوند خراســانی 
بــود. مالمحمــد کاظــم آخوند خراســانی بــه ســال 1255ق در خانــواده ای 
روحانــی در مشــهد دیده بــه جهان گشــود.26 در دوازده ســالگی وارد حوزه 
علمیه مشهد شد. فقه و اصول را در حوزه مشهد فراگرفت و در 22 سالگی 
برای ادامه تحصیل عازم نجف شد. آخوند خراسانی در نجف از محضر 
اساتید بزرگی از جمله شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی بهره برد. 

ایشــان بــا ارســال نامــه و تلگراف ها به شــاهان قاجار در مشــروطه با مردم 
کــه در دوم  ایــران همــراه شــد. از جملــهٔ ایــن نامه هــا می تــوان بــه نامــه ای 
کــرد و در آن از  جمــادی االول 1320 بــه محمدعلــی میــرزا نوشــت اشــاره 
کفــار بــر مســلمین و حضورشــان در اداره امور کشــور و گمرکات و  تســلط 

کرد. نقض استقالل ایران ابراز نگرانی 

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

واجب و الزم است.27

ویژگــی مهــم دیگر بی میلی رهبــران نجف در این به ســال ها بــه بهره بردن 
کــه  از فرصت هــای بین المللــی و احتمــااًل ارتبــاط بــا بیگانگانــی اســت 
گرفته اند. نقل می کنند که آخوند خراســانی   سیاســت دوگانه ای در پیش 
در اواخــر عمــر خــود می گفت: »مشــروطه را چــون انگور ســرکه انداختیم تا 
براى زندگانی مردم چاشــنی شــود و آن را طعم بهترى بخشــد، اما اجانب 
نگذاشــتند زمانــش فــرا رســد و ســرکه دســت بیایــد و شــرابش را بــه مــردم 

دادند«.28

یخ نگارســتان؛ تهران: کتاب فروشی حافظ، 1414،  ى کاشــانی ؛ تار 24. قاضی احمد بن محمد غفار
ص 501.

25. شمیم، علی اصغر؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران: بهزاد، 1387، ص .524
کفائی، عبدالحسین؛ مرگی در نور زندگانی آخوند خراسانی؛ تهران: زوار، 1359، ص .78  .26

یخی؛ تهران: بنیاد موقوفات محمود افشــار،  یخ مجموعه اســناد و منابع تار 27. افشــار، ایرج؛ دفتر تار
ج 1، 1380ص: 381.

گوهر مقصود؛ تهران: میراث مکتوب، 1385، ص: 16. 28. تهرانی، سیدمصطفی؛ سفرنامه 
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در امــور خاصــی که می توانســت به نوعی دخالت در تصمیم گیری های معمول اداری دولت ایران محســوب 
یت کارپــردازان ایران در عراق عرب که گاه اشــخاصی  شــود خــودداری نمی کردنــد؛ مثل موضــوع تغییر مأمور

حتی در سطح مجتهدان نیز در این زمینه اعمال نظر می کردند.

نتیجه
یخی این دوره نقش نجف اشــرف بســیار برجســته اســت. نجــف به لحاظ  در مطالعــه و بررســی حــوادث تار
کن مذهبی شــیعی در جنوب عراق و در مســیر ســایر عتبــات مقدس با  جغرافیایــی آخریــن نقطــه اتصال اما
حرمیــن شــریفین و حجــاز بــود و اســتقرار انبــوه علمــا و طــالب دینی در نجــف تأثیر این شــهر را بــه مراتب دو 

چندان می کرد.

کن مقــدس با ایران  کثــرث تبادالت مردمــی و رفت و آمدهای مذهبــی میان اما در نهایــت می تــوان گفــت که 
گاهی عمومــی ایرانیان  ســبب شــده بــود تا شــهرهای عراق به مکانی مناســب بــرای تبادل اخبــار و افزایــش آ
تبدیل شود و پیوند علمای مذهبی با سرزمین های دور بیشتر از طریق زوار صورت پذیرد. در چنین فضایی 
گون نیز سر برآورد. کثرت بیماری ها و  که تبادل افکار نقش چشــمگیری داشــت، دشــواری های سخت و گونا

مرگ و میر ناشی از آنها و ناامنی و مسائلی از این دست از عوارض همین تحوالت بوده است.
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