
با رشوع جنگ جهـانی اول، علامی اهل تسنن و تشیع در قلمـرو 

عثامنی، با صدور فتواهای جهاد، مسلامنان را به جنگ با روس و 

انگلیس تشویق کردند. مسلامنان، به این مسئله، واکنش های متفاوتی 

نشان دادند. نسخه هایی از فتواهای علامی عراق به سیستان و قاینات 

رسید. علام و حکومت، با توجه به رشایط رشق  ایران و حضور و نفوذ 

گسرتدۀ انگلیسی ها، نسبت به این فتواها شیوه  ای متفاوت در پیش 

گرفتند. انتشار فتواها در افغانستان، به خاطر همجواری با سیستان و 

قاینات، رشق ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد.

 هدف: هدف پژوهش بررسی علل صدور فتواهای جهاد در عثامنی 
در جنگ جهانـی اول و واکنش علمـای قاینات و سیستـان به این 

فتواهاست.

روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهـش با بهره گیری از روش 
توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع اصلی به بررسی موضوع 

پرداخته می شود.

یافته های پژوهش: سیاست مستقل شوکت امللک که از یک طرف از 
انتشار فتواها جلوگیری می کرد و از طرف دیگر مانع ازجلوگیری از سفر 

نیدرمایر شد باعث تغییراتی در حکومت قاینات گردید.

ڪلیدواژه ها 
فتوا/عثامنی/ قاینات/ سیستان/جنگ جهانی اول. 
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 2. استادیار تاریخ دانشگاه 

بیرجند،بیرجند،ایران

بررسی آثار فتوای جهاد در عثامنی بر قاینات
 و سیستان در جنگ جهانی اول

مقدمه
 جنگ جهانی اول، باوجود اعالم بی طرفی دولت ایران، ناخواسته ایران را درگیر رقابت های 
دول بیگانه کرد. طی جنگ جهانی اول، دولت عثمانی، به عنوان مهم ترین دولت مسلمان 
شرکت کننده در جنگ، در پی آن بود تا با همراه کردن دولت های مسلمان منطقه نظیر ایران 
و افغانستان، منافع انگلستان و روسیه را در این نواحی با مشكل مواجه سازد. در این مسیر، 
آلمان نیز پشتیبان و حامی عثمانی بود. لذا علمای قلمرو عثمانی با صدور فتواهای متعدد 
و ارسال آنها به  نواحی شرقی ایران و افغانستان در صدد تهییج و تحریك مسلمانان علیه 
انگلیس و روسیه برآمدند. هیئت های آلمانی نیز در رسیدن این فتواها به  ایران و افغانستان 
نقش داشتند. صدور این فتواها، نگرانی های فزاینده ای را برای دولت های بیگانة مخالف 
عثمانی و حكمران محلی قاینات، شوکت الملك دوم، از یكسو و رودرو قرار گرفتن آنها 

از سوی دیگر فراهم کرد.

نقش آملان ها در صدور فتوای جهاد در عثامنی
در سپتامبر 1914، وزارت خارجه و ستاد کل ارتش در برلین، هیئتی را مأمور مسائل 
سیاسی و در پی آن نظامی کرد و عثمانی تالش گسترده ای را برای کشاندن دیگر کشورهای 
مسلمان به  جنگ آغاز نمود. شیخ االسالم حائری افندی، پیشوای مسلمانان ترک، در یازدهم 
نوامبر 1914/ 20 آبان 1293 ، فتوای جهاد در برابر انگلیس، فرانسه و روسیه را صادر کرد 
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و از همة مسلمانان خواست تا به پیروی از  این فتوا خود را برای جنگ با متفقین آماده 
کنند)نیلستروم، 1389،ص 45(. در عثمانی، انور پاشا، ضمن ارائة نقشة جنگی به ژنرال 
فن مولتكه، در 2 ذی حجه 1332/ 2 اکتبر 1914 صدور فتوای جهاد را به او اطالع داد. ده 
روز پس از آن، سلطان محمدرشادخان پنجم، به عنوان خلیفة مسلمین، فتوا به  جهاد داد و 
فتوای او با تأیید شیخ االسالم تكمیل گردید و در 14 نوامبر در استانبول فتوای جهاد قرائت 
شد. هدف از اعالم جهاد، زنده کردن رسم قدیم جهاد و فراخواندن مسلمانان به دفاع 

بود)گرکه، 1377،ص 79(.
از طرفی دیگر، یكی از وظایف هیئت آلمانی در خاورمیانه نیز جلب نظر علمای شیعه 
در کربال و نجف و تشویق آنها به  صدور فتوای جهاد بود تا به  این وسیله مشكل اختالف 
شیعه و سنی، که خود از دشمنی  ایرانیان با ترک های عثمانی سرچشمه می گرفت، از میان 
برداشته شود.کالین و همرانش، در نیمة دوم ژانویة 1915/ اول ربیع االول 1333 به کربال 
رسیدند و با مجتهدین کربال و شیخ العراقین به گفت وگو پرداختند و ضمن حمایت از 
عثمانی، شیعیان را به شرکت در جهاد تشویق کردند. اندکی بعد، اشترن- روبارت، آجودان 
کالین در کربال، موفق به گرفتن فتوای جهاد از شیخ العراقین شد. دکتر پروسیر، از دیگر 
اعضای آشوری هیئت آلمانی نیز موفق به گرفتن فتوا از مجتهدین شیعی نجف شد)گرکه، 

1377،ص 112(.
فتواهای مجتهـدین شیعـه، شامـل فتـوای آیت اهلل حـاج میـرزا محمدتقی شیرازی و 
آیت اهلل   حاج سید مصطفی کاشانی توسط شیخ العراقین به ایران برده شد. واکنش به  فتواها در 
مناطق مختلف  ایران متفاوت بود. از جمله حاج میرزاعبداهلل، امام جمعة تهران، به همراه 
میرزا حسین، مجتهد تبریز، با چنین اقداماتی مخالفت کردند)میروشنیكف، 1357،ص 45(. 
حاج حسین قمی  نیز به  مشهد فرستاده شد؛ اما در میان علمای شیعة مشهد نیز اتفاق نظری 
وجود نداشت. درحالی که، روحانی ای چون میرزا ابراهیم، واکنشی منفعالنه نشان داد و اعالم 
کرد که افراد می توانند براساس تمایل خود اقدام کنند، سیدعلی سیستانی اعالم کرد  این جنگ 
رویارویی بین کافران در هردو سوست از جمله ترک ها که سنی اند. به گفتة سید رضا قوچانی، 
روس ها بر ترک ها نیز ارجحیت داشتند چون مسیحی بودند و در موقعیتی نبودند که در بین 
مسلمانان مداخله کنند. نایب التولیة حرم رضوی نیز با جدیت مشغول انتشار شایعاتی بود 
که  ایران با عثمانی و آلمان معاهدة سری دارد و به زودی وارد جنگ خواهد شد)اتابكی، 

1387،ص 60(.
وضعیت در قاینات و سیستان به چند دلیل که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، 
متفاوت بود:1. سیستان و بخشی از قاینات ناحیه ای سنی نشین محسوب می شد که به طور 

علی نجف زاده
مجتبی  خلیفه
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مستقیم متأثر از فتوای خلیفه عثمانی بود، 2. در جوار مرز با افغانستان قرار داشت و انتشار 
 این فتوا در افغانستان می توانست سیستان و قاینات را تحت تأثیر قرار دهد، 3. در جوار 
هندوستان قرار داشت و انگیسی ها حضور و نفوذ بیشتری در آنجا داشتند، 4. شوکت الملك 
دوم حاکم قاینات و سیستان موقعیتی متفاوت با دیگر حكام  ایران داشت، و 5. علما نقشی 

فراتر از قدرت حكومت نداشتند.

واکنش به فتواهای جهاد در سیستان
در سیستان، فتوای جهاد توسط علمای اعالم قرائت)ساکماق: 8684( و نسخه هایی از 
فتواهای جهاد منتشر شد. طبق گزارش نایب کنسول انگلیس در سیستان، پس از رسیدن 
نسخه هایی از فتواها، نایب الحكومة سیستان دستور جمع آوری آنها را صادر کرد و به این 
منظور رئیس نظمیه را به بنجار، که امام جمعة آن، فتوا را از منبر برای مردم قرائت کرده 

بود، فرستاد)محبوب فریمانی، 1382،ص 275(.
در همین زمان، آقاسیدبزرگ سینی یا آقا بزرگ چلنگی در چلنگ، مجلسی در حمایت 
از فتوا برگزار کرد که مخالفت دولت را در پی داشت. پس از آن، شوکت الملك دوم از 
نایب الحكومة سیستان خواست تا از برگزاری این قبیل مجالس جلوگیری کند و به عموم 
اهالی بفهماند که دولت نسبت به تمام دول متخاصم بی طرف است. همچنین، به  علما 
یادآوری کند که لوایح وارده عموماً حكم دفاعی دارد و نباید آنها را برای عوام خوانده و 
منتشر کرد و به  قسمی رفتار کرد که  این لوایح را عمومی کنند)محبوب فریمانی ، 1382،ص 
265(. بنابراین، در 15 شعبان 1333 نامه ای به آقامیرزابزرگ چلنگی نوشته شد که برای 
پاره ای تحقیقات در شهر حاضر شود. آقابزرگ چلنگی، در 17 شعبان 1333 طی نامه ای 
به دفاع از خود پرداخت و دفاع خود از جهاد را امری بی اساس خواند و اظهار بی اطالعی 

کرد)محبوب فریمانی ، 1382،صص 266و 269(.
انگلیسی ها، که به تدریج وارد جزئیات شناسایی عوامل مؤثر بر تحرکات مردم سیستان 
شده بودند، تك تك آنها را برای بازداشت به  حكومت معرفی کردند. پریدوکس، کنسول 
سیستان، در 22 شوال 1332 نامه ای به شوکت الملك دوم نوشت و در آن اشاره کرد که 
کاغذی از یارمحمد به کدخدا شیرمحمد ساکن چلنگ رسیده بود که خبر ورود آلمان ها 
برای  را  نفر  از وی خواسته اند 120  بود  داده و مدعی شده  به سیستان  را  و عثمانی ها 
خدمت حاضر کند. پس از دستگیری یار محمد توسط رئیس نظمیه سیستان مشخص شد 
وی سرکردة تعداد زیادی از افاغنه در صده کی بود و به آلمان تمایل داشت. شیخ جواد و 
شیخ غالم رضا نیز که در سیستان از محرکان جهاد بودند، باید دستگیر می شدند. پریدوکس، 

بررسی آثار فتوای جهاد  در عثمانی
 بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول
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به  شوکت الملك دوم نوشت برای جلوگیری از کمك مردم سیستان به آلمان ها یا بازداشتن 
از جهاد باید پاره ای اقدامات انجام داد و پیشنهاد کرد چهار فرد مؤثر را گرفته به  بیرجند 

آورد تا تمام زمستان متوقف باشند)محبوب فریمانی ، 1382،ص 361(.
شوکت الملك دوم، برای رعایت احتیاط و حفظ بی طرفی، در 24 شوال 1333 به 
 پریدوکس نوشت از چندی قبل به نایب الحكومه دستور داده است تا در این مورد با اهالی 
سیستان مقابله کند. نایب الحكومه نیز طبق  این دستور به  جمع آوری اعالمیه های جهاد 
پرداخت. نایب الحكومه متذکر شده بود که نمی توان به راحتی رعایای افغانستان را در 
این باره مؤاخذه نمود، چون اگر فتواها در افغانستان حرکتی ایجاد کند به  سیستان و قاینات 

هم که سنی مذهب اند سرایت خواهد کرد)محبوب فریمانی ، 1382،ص 263(.
کنسولگری انگلیس در سیستان و قاین نیز  اینگونه اخبار و گزارش ها را با دقت پیگیری 
می کرد. پریدوکس، در گزارش 16 ربیع الثانی 12/1333 حوت 1293 نوشت: شنیده شده 
یك نفر مالی افغان به خواجه احمد آمده و محض جهاد وعظ می کند)محبوب فریمانی ، 
1382،ص 219(. در 17 ربیع الثانی 1333 نیز به مسیو رومانسكی، کنسول روسیه در قاینات، 
نوشت طبق گزارش میرزا عباسعلی خان منشی کنسولگری، هزار نفر از افاغنه در خواجه احمد 
یا بندکوهك در سرحد به  قصد حمله به سیستان وارد شده اند)محبوب فریمانی ، 1382،ص 
222(. حملة افغان ها به بیگانگان در سیستان، در جراید خارج به شدت انعكاس می یافت، ولی 
منشأ آن بیش از اینكه متأثر از عوامل خارجی باشد به خاطر رقابت داخلی بود. ممتحن السلطنه 
در نامه به شوکت الملك  دوم نوشته حشمت الملك سوم و صحابة  او  این اخبار را در تمام 
برزن و بازار تهران شایع کرده اند تا شوکت الملك دوم را مشغول کنند)محبوب فریمانی ، 

1382،ص 238(.
موقعیت مذهبی سیستان یكی از عواملی بود که می توانست واکنش به  فتواهای جهاد را 
متفاوت کند و  به همین جهت  تمرکز آلمانی ها  بر این منطقه بیشتر بود و انگلیسی ها نیز  این 
اهمیت را در نظر داشتند. هنگامی که انگلیسی ها با دستگیری میرعلی، پسر میر حسین خلفی، با 
واکنش نظامیان ساخلو در سیستان مواجه شدند، احساس نگرانی خود را ابراز داشتند. پریدوکس، 
در12 ذی قعده 1333 نامه ای به شوکت الملك دوم نوشت و به  وی تذکر داد که چون بیشتر 
سربازهای سیستان سنی مذهب و موافق آلمان ها هستند، نظارت بیشتری بر آنها اعمال کند. اما 
شوکت الملك دوم استدالل های وی را رد کرد. به گفتة وی»... در تمام فوج سیستان تعداد سنی ها 
بیش از 30 نفر نبود. بالفرض که سنی می بودند دلیل نمی شد هر جا سنی باشد از آلمان ها حمایت 
کند. اگر این قاعده کلیت داشت خطر آن برای سربازان انگلیسی هندوستان بیشتر بود، زیرا تعداد 

زیادی از اهل سنت در استخدام داشت« )محبوب فریمانی، 1382،ص 398(. 

علی نجف زاده
مجتبی  خلیفه
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واکنش به حکم جهاد در قاینات 
عالوه بر صورت فتواها که به قاینات می رسید، دوستان شوکت الملك دوم نیز اخبار تهران 
را به اطالع وی می رساندند. شیخ احمد نراقی، مدیر روزنامة شهاب ثاقب در نامة 23 صفر 
1333 نوشت:»علما نجف باالجماع حكم جهاد داده و تماماً به طرف بصره شتافته اند و 
طالب  ایرانی مسلح شده و بی تابانه منتظر خبر فتح عثمانی در بصره هستند«)ساکماق: 
7056/1(. فتواهای جهاد علیه کفار در 4 رجب 1333 به بیرجند رسید. مجتهد بیرجند، فرمان 
امضا شده ای از طرف مراجع تقلید نجف دریافت کرد که طی آن تمام مردم  ایران به جهاد 
علیه انگلیس و روس  امر شده بودند.  این اعالمیه حاوی 11 فتوا به صورت مجزا و یك فتوا 
به صورت مشترک با نام 12 نفر از علما بود. علمای صادر کنندة فتوا را می توان بر اساس محل 
اقامت و زبان تقسیم کرد. فتوای علمای کاظمین به صورت مشترک آمده است و در 11 
مورد دیگر سه مورد سید محمد کاظم طباطبایی و سید عبدالرزاق الحلو و محمد علی نخجوانی 
از علمای نجف، و دو مورد سید صدرالدین عاملی و شیخ محمد حسین ابن شیخ مازندرانی 
از علمای کربال بودند. محل اقامت برخی علما نیز ذکر نشده است. در فتواها بر عرب 
و غیر عرب بودن علما تأکید شده است، از جمله برای علمای عرب تصریح شده »من 
علما العرب«، که در مورد شیخ علی رفیش، سید محمد سعید حبوبی، شیخ محمد الشیخ مشكور 
و خادم الشریعه سید عبدالرزاق الحلو الحسینـی به کار رفتـه است و برخی دیگر پسوند 

مازندرانی، اصفهانی، و نخجوانی دارند.
سید محمد کاظم طباطبایی، در فتوای خود، به  سابقة خصومت دولت های استعماری 
اروپایی با کشورهای اسالمی و نیات درونی آنها و ضرورت دفاع از مرز ها چنین اشاره 
کرده است: »این که دولت های اروپائی به ویژه انگلیس، روسیه و فرانسه پیوسته از روزگاران 
قدیم به سرزمین های اسالمی تجاوز می کردند مخفی نیست تا آنجا که مقدار زیادی از آن را 
غصب کردند و آن ها منظوری جز از بین بردن دین اسالم و خود خدای تعالی را ندارند و 
در این روزگاران آشكار کردند آخر هدف و نیتشان را پس به  ممالك دولت بزرگ عثمانی 
که خداوند به نصرت اش اسالم را عزیز بدارد حمله کردند  این که نزدیك است حمله کافران 
به حرم خدا و حرم رسول خدا و مقابر االئمه طاهرین و خطر آن ها بر سرزمین های مسلیمن 
و جان و مال و آبروی آن ها حس می شود. پس بر قبایل ساکن در مرزها و غیر از آن واجب 
است که مرزهایشان را حفظ کنند و از اساس اسالم دفاع کنند به هر وسیله ای که می توانند 

و خداوند یاری گر و کمك کننده و تائید کننده است« )ساکماق: 31722/1(.
شیخ الشریعه اصفهانی نیز فتوای مفصلی صادر و بر جهاد با کفر در صورت حمله 
به قلمرو اسالمی  با هر وسیله ای تأکید کرد و تبعات منفی شكست مسلمانان را مجسم 
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ساخت تا مسلمانان هوشیار تر شوند. در فتوای وی آمده است: 
»همانا خداوند بر ما ابالغ احكام الهی را واجب گردانیده و آشكارا کردن شریعت 
اسالمی را فرض دانسته است پس اتمام حجت آشكار و واضحی می کنیم بر شما  ای 
ملت های عرب و عجم و ترک و دیلم،  این که تمامی  علمای اسالم به نمایندگی از پیروان 
دین پیامبر اسالم از هر مسلكی و مذهبی  اتفاق نظر دارند بر واجب بودن جهاد با کفار 
زمانی که به سرزمین های مسلمانان حمله کنند و خواسته باشند اموال مسلمانان را از بین 
ببرند و مردانشان را بكشند و کلمه کفر را اعتال بخشند کلمه اسالم را پائین بیاورند و کفار 
پست را مسلط کنند بر هر کس که می تواند واجب است اگر موقعیتی دارد از آن استفاده 
کند اگر اسلحه دارد آن را به کار گیرد، اگر مال دارد از آن بهره برد و اگر نیرو دارد از آن 
استفاده کند اگر تدبیر و یا اندیشه)فكری( دارد به  هر طریق ممكن آن را عملی کند. به شما 
رسیده فریاد دادخواهی کسانی که کفار آنان را محاصره کردند و سرزمین ها و روستاهایشان 
را به آتش کشیدند. پس کجاست غیرت اسالمی  و کجایند طلب کنندگان خون های دین 
پیامبر. پس بجنبید قبل از  این که اذان شما تبدیل به ناقوس شود و ناموس شما مورد هتك 
حرمت قرار بگیرد و هزاران هزار نفر از شما از بین بروند و قبل از  این که زنانتان به اسارت 
برده شوند و فرزندانتان دزدیده شوند و مساجدتان منهدم شوند و معابدتان تخریب گردد. 
پروردگارا شهادت می دهم به وحدانیت تو و پیامبری انبیاء تو و فرستادگانت همان که من 
ابالغ کردم و روشن کردم و ترساندم و خداوند ما را و برادر مومن ما را در برپا داشتن 

احكام دین موفق گرداند«)ساکماق: 31722/1(.
 برخـی علمـا، متـن فتـواهـایشـان در جـواب استفتـاها بسیـار مختصـرتـر اسـت. 
سید عبدالرزاق الحلو الحسینی، از علمای عـرب نجف، در فتوای خود ضمن تأکید بر دفاع 
از سرزمین های اسالمی از راه های اشاره کرده است:» آری بر تمامی مسلمانان دفاع در مقابل 
کافرین که لعنت خدا بر آنان باد، از سرزمین های مسلمانان و آبادی ها و اراضی شان و اخراج 
کردن آن ها از آن جا واجب است. پس کسی که به خاطر مانع شرعی نمی تواند دفاع کند اما 
دارای موقعیت یا تدبیر یا اندیشه ای است آن را در دفع کفار و اخراج آن ها به کار بندد و 

خداوند بر احكام آگاه تر است«)ساکماق: 31722/1(.
شیخ جواد شیخ مشكور نیز تنها به طور مختصر در جواب استفتا نوشته بود »هیچ اشكال 

و تردیدی در وجوب دفاع با مال و جان نیست«)ساکماق: 31722/1(.
سید صدر الدین عاملی، در کربال نیز تأکید کرده بود »هیچ شك و شبهه ای در رد جواز 

بی تفاوتی و نیز لزوم بپاخاستن در مورد سئوال شده وجود ندارد«)ساکماق: 31722/1(.
سید کاظم طباطبایی نیز در فتوای دیگری اعالم کرده بود »با هجوم کافران به سرزمین 
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مسلمانان واجب است بر هر کسی که توانایی دارد به کمك مسلمانان بشتابد مگر کسی که 
توانائی و شرایط را ندارد«)ساکماق: 31722/1(.

شیخ محمد حسین مازندرانی، از علمای کربال، در فتوایش تأکید کرد» امروز بر هر 
و  است  اسالمی  واجب  از سرزمین های  دفاع  و جانی  مالی  تمكن  براساس  مسلمانی 
بی تفاوتی نسبت به آن از کسی که تواناست به هر گونه  ای جایز نیست«. محمد علی نخجوانی 
و علی رفیش نیز سستی و بی تفاوتی با وجود قدرت و توانایی و درک شرایط دینی را جایز 

ندانسته و حتی بذل مال و جان را واجب شمرده بودند)ساکماق: 31722/1(.
 بر خالف این فتواها و جواب های مختصر، سید محمد سعید حبوبی،  یكی دیگر از 
علمای عرب، به طور مفصل بر اتحاد فرق و مذاهب مهم اسالم تأکید و این جنگ را با 
جنگ بدر مقایسه کرده است: »آری اجماع درخصوص وجوب  این دفاع وجود دارد و  
این اجماع گروه های سه گانه مسلمانان سنی و شیعه و خارجی است بر جهاد حقیقی و 
جنگ بدری دیگر که جان ها و اموال و اندیشه هایشان را به صورت مخفی و آشكار به کار 
می گیرند. بد به حال کسی که در  این ماجرا قصور کند و به خدا پناه می برم از آن و زمانی 
که به  من خبر رسید بعضی از بادیه نشینان عوام یا از روی حماقت یا نادانی در پیوستن 
به این دعوت الهی نجنبیدند و برانگیخته نشدند در حالی که در سایه پرچم آئین محمدی 
قرار دارند، بر آن شدم اگر خداند توفیق دهد در جهت آن چه که کوتاهی شده از طریق 
سخنرانی و فتوا بپاخیزم و اگر توفیق حاصل شد به دنبال آن خبر کامل تر حرکت می کنم و 

علیه دشمنان خداوند جهاد می کنم انشاء اهلل«)ساکماق: 31722/1(.
فتواهای 12نفر ازعلمای االعالم و الحجج االسالم مقیم کاظمین  الشیخ راضی، محمد امین، 
مهدی الحسن الحسینی،    عبدالحسین آل یس،  محمد مهدی، الشریف ابراهیم السلماسی الكاظمینی، 
عیسـی الحسینــی، حسینعلـی القطیفـی، محمـد مهـدی المـوسوی، عبـاس جمـال الـدین، 
سید حیدر الحسینی، و مهدی العرایانی بر اهمیت دولت عثمانی در دفاع از اسالم، علل شروع 

جنگ جهانی، آیندة جنگ، و وسعت محدودة آن و ضرورت جهاد اشاره کرده و آورده اند:
» ای مسلمانان تنها دولت مدافع از حریم مسلمانان امروزه و خدمتگزار حرم شریفین 
و متولی خالفت و پرچـم نبوی دولت اسالمی عثمانی است و بی طرفـی اش را در آغاز 
پیدایش  این جنگ جهانی اعالم کرده است و قدرتش را بر رعایت دور اندیشی و حفظ 
مرزهای مسلمانان از تجاوز طرفین جنگ در زمان ضرورت گذاشته است. با وجود این 
مساله، روس، انگلیس و فرانسه علیه آن اعالن جنگ داده اند و بدون سابقه و دلیل روسیه 
به پایگاه های دریایی و پادگان های مرزی در خشكی تعرض کرده و لشكر خدا با قدرت 
موجود دفع کرده و هم در دریا و هم خشكی بر آن ها غلبه  کرده اند و با عنایت خداوند 

بررسی آثار فتوای جهاد  در عثمانی
 بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول



14
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  91

درآینده هم بر آن ها غلبه  خواهد کرد. نتیجه  این جنگ، امر مسلمانان را به ذلت یا شرف یا 
مرگ یا زندگی سوق خواهد داد. شكی نیست که زمان جنگ طوالنی می شود و به تدریج 
میدانش وسیع می گردد و دولت به نیرویی بیش از آن چه موجود است نیاز پیدا می کند تا 
به واسطه آن دشمنان خدا و دین را بترساند و به وسیله آن مرزهای مسلمانان را حفظ کند. 
پس شرعاً و دیناً بر هر فرد مسلمان، به ویژه ساکنان مرزها و همسایگان آن ها واجب است 
که دست یاری بدهند، همان طور که خداوند در کتاب مبین خود امر کرده است  ای کسای 

که  ایمان آورده اید در راه خدا با اموال و جانتان جهاد کنید...« )ساکماق: 31722/2(.
مجتهد بیرجند، فتوا را به شوکت الملك دوم عرضه داشت، اما امیر از او خواست که 
موقتاً سكوت اختیار کند. هیل، مسئول بانك شاهی در بیرجند، از این نگران بود که فتوا در 
تمام شهرها منتشر و موجب تحریك مردم شود. به گفتة وی در آن وقت »گروهی نادان 
فكر خواهند کرد که به درک واصل کردن ما در حكم عبادت خواهد بود«. به نوشتة هیل 
آنچه انگلیسی ها از آن خوشحال و جهاد را ناممكن می دانستند، ظهور امام غایب برای اداره 
کردن جهاد بود و به این جهت معتقد بودند دولت جهاد اعالم نخواهد کرد، زیرا عثمانی 
با برادران مسلمان خود در هندوستان می جنگد و متحدین آنها در  این جنگ هم مسیحیان 
هستند. هیل معتقد بود که یا مالهای نجف را به  اشتباه انداخته اند یا  اینكه مهر آنها را جعل 
ایرانیان به  عثمانی ها و  کرده اند)1378،صص 74-75(. به باور هیل، به دلیل عدم اعتماد 

افغان ها، فتواها نمی توانست نتیجه ای در برداشته باشد)1378،ص 77(.

ورود آملان ها و مبلغان عثامنی به قاینات
آلمان ها از فرصت صدور انتشار فتواها برای برقراری روبط سیاسی با افغانستان که سابقة 
جنگ های متعددی با انگلیس داشت و همجواری با هندوستان که اهمیت استراتژیكی به آن 
داده بود، استفاده کردند تا جبهة جدیدی علیه انگلیس بگشایند. اخبار منتشره و شایعات 
رایج در قاینات نشان می دهد در مرزهای غربی  افغانستان تحریكاتی صورت گرفته و 
ترکیب هیئت عثمانی نیدرمایر نشان می دهد جنبة  دینی مأموریت چقدر برای آلمان ها مهم 

بوده است. 
فكر اعزام هیئتی به افغانستان را  انورپاشا مطرح کرد)نیدرمایر، 1380،ص21(. وی 
پیشنهاد کرد هیئت آلمانی و عثمانی از بغداد عازم افغانستان شوند و ضمن فرستادن 
هدایایی گرانبها نامه ای از طرف خلیفة عثمانی و امپراتور آلمان به  امیر افغانستان تقدیم 
شود)سپهر، 1362،ص 58(. سلطان عثمانی، امیر افغانستان را به شرکت در جنگ دعوت کرد 
و به خصوص به تحریك پشتون های مناطق قبایلی علیه حكومت بریتانیا پرداخت)اخوان، 
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1380،ص30(. این مسئله قاینات را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
عمل حوزة حكومت  در  به  افغانستان،  رسیدن  برای  به  قاینات  آلمان ها  ورود  با 
اتحاد  این دوره، چون  قرار گرفت. در  تأثیر جنگ جهانی  بیشتر تحت  شوکت الملك 
انگلیسی با افغان ها پایان یافته و افغان ها به دشمن انگلیسی ها تبدیل شدند، نگاه انگلیسی ها 
نسبت به روابط ایران و افغانستان نیز تغییر کرده بود. هیل، انگلیسِی مقیم بیرجند، فكر 
اتحاد اسالمی ایران و عثمانی و افغانستان با آلمان را خیال پردازی می انگاشت و یكی از 
نقاط ضعف آن را ترس ایران از افغان ها می دانست و معتقد بود اتحاد افغانستان و ایران با 

یكدیگر و علیه انگلیسی ها حاصل تالش آلمانی هاست. ) 1378،صص 77و 93(. 
پریدوکس در نامة 18شعبان1333 به شوکت الملك دوم با بزرگ جلوه دادن خطر 
افغان ها برای قاینات و سیستان، حضور آلمان ها را در منطقه به منظور تحریك مردم به جهاد 
علیه اتباع روس و انگلیس دانسته است)محبوب فریمانی،1382،ص270(. نایب کنسول 
انگلیس نیز با دقت هر خبر و شایعة منتشر شده در افغانستان را جمع آوری می کرد. یكی 
از این اخبار، فرمان منتشر شده در چخانسور بود، مبنی بر اینكه افغان ها دوازده هزار 
نفر قشون از هرات، قندهار، و کابل به سوی مشهد اعزام نموده اند تا بیرق خود را در 
آنجا نصب کنند)محبوب فریمانی،1382،ص 275(. یكی دیگر از علل اهمیت تحوالت 
افغانستان برای انگلیس، تأثیرگذاری آن بر قاینات بود. گزارش 24 شوال1333 ، که توسط 
یكی از انگلیسی های مقیم قاینات نوشته شده است، اثر تحرک افغان ها را غیرقابل کنترل 
نشان می دهد، زیرا به گفتة وی اگر رعایای افغان حرکت می کردند به سرعت نمی شد آنها 
را مؤاخذه کرد و اگر از سوی افغان ها حرکتی آغاز می شد جلوگیری از احساسات عمومی 

کار مشكلی بود)محبوب فریمانی،1382،ص 363(.
تا این زمان، در قاینات نیز شایع بود که آلمان ها مسافرانی صلح جو هستند، خوب پول 
می دهند و به کسی آزار نمی رسانند)هیل، 1378، 83(. در مقابل، انگلیسی ها از کنسول های 
خود در شرق  ایران، از جمله در مشهد خواستند که در مورد  این گروه کسب اطالع و 

اذهان اهالی را بر ضد اقدامات آلمان ها برانگیزانند)مابرلی، 1369،ص 124(. 
شوکت الملك دوم، در جواب پریدوکس، هرگونه اقدام علیه آلمان ها را منوط به  اجازه 
و رسیدن حكم از تهران دانست نه سهل انگاری خود)محبوب فریمانی، 1382،ص 270(. 
کنسول بریتانیا در سیستان در این باره نوشت: حكمران واقعاً از این که اقدامی غیر بی طرفانه 
انجام دهد بیم دارد و منتظر رسیدن دستوراتی از تهران است)مجتهد زاده، 1378،ص 244، 
1386،ص 185(. برخورد شوکت الملك دوم با گروه های آلمانی، کنسولگری انگلیس را 
نیز به  واکنش واداشت و گفت وگوهای تندی بین وی و پریدوکس، کنسول انگیس، روی 
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داد. وی در جواب اولتیماتوم پریدوکس اعالم کرد: من مأمور دولت  ایرانم و بدون دستور 
دولت مطبوعه خود یا بروز هر گونه فساد از سوی آنها، نمی توانم مانع آنها شوم)منصف، 
1355،ص 294(. در 25 ژوئیه، تلگرافی از سوی وزیر داخله برای شوکت الملك دوم 
فرستاده شد که وی باید بی طرفی را رعایت کند. اما انگلیسی ها  این بی طرفی را به ضرر 
خود می دیدند. کنسول انگلیس در روز 27 ژوئیه 1915 آخرین درخواست برای اقدام 
شدید علیه آلمان ها را تسلیم حكمران کرد. وی نیز قول داد به محض دریافت اشاره ای 
از تهران تصمیم به اقدام خواهد گرفت.)مجتهد زاده، 1378،ص 244 ، 1386،ص 185(. 

به گزارش هیل، نزدیك شدن مأموران آلمانی و مبلغان عثمانی به  منطقه تردیدهایی 
در ذهن شوکت الملك  ایجاد کرد و باعث شد وی سیاستی محتاطانه و بی طرفانه در پیش 
گیرد. هیل، اطرافیان شوکت الملك را نیز جانبدار آلمانی ها ذکر کرده است )هیل، 1378، 
104(. سرانجام، در 11 دسامبر 1915 ، نیو، نایب کنسول بریتانیا در بیرجند را فراخواند و 
متن تلگراف فرمانفرما را به  وی نشان داد که ظاهراً روز پیش دریافت کرده و در آن اعالم 
شده بود میان دولت های روس و انگلیس روابط دوستانه تجدید شده است و حكمران 
دستور یافته بود به یاری بریتانیا بشتابد)مجتهد زاده، 1378،ص 246(. دستورات با صراحت 
از او می خواست مانع فعالیت آلمانی ها در میان مردم ناحیه بشود، ولی شوکت الملك دوم 
 این دستورات را به دالیلی اجرا نكرد. او،  این دستورات مالیم را نتیجة فشار بر دولت 
می دانست که به خاطر حضور روس ها صادر شده و می گفت نمی توانم  این قبیل چیزها 
را دستور قطعی برای مخالفت با پیشرفت آلمانی های مسلح بدانم)هیل، 1378،ص 104(. 
شوکت الملك دوم، به این بهانه که تلگراف برابر مقررات اداری مخابره نشده است، در 
اصالت آن تردید کرد)علم، 1382، ج 1،ص 26(، چون تلگراف از راه خط تلگراف هند و 
اروپا دریافت شده بود و نسبت به درستی و اعتبار آن تردید داشت)مجتهد زاده، 1378،ص 
246(. وی اقدامی جدی صورت نداد. به همین دلیل، دو ماه بعد که آلمان ها به قاین رسیدند 
هیل به آنجا رفت و در منزل نایب الحكومه با مالی بزرگ شهر و عده ای از سادات مالقات 
کرد و نظر آنان را به دست آورد)هیل، 1378،ص 81(. آلمان ها در اواسط رمضان 2/1333 
اسد 1294 به قاینات رسیدند. طبق گزارش شوکت الملك دوم به وزارت داخله در 28 اسد 
8/1294 شوال 1333، گروه نیدرمایر و آلمان هایی که از قاینات عبور کرده و عازم هرات 
بودند، در روستای خلف مذاکرات بیشتری کردند، زیرا اهالی آنجا از اهل تسنن بودند 
)محبوب فریمانی، 1382،ص 327(.  این مذاکره می توانست اثر بیشتری داشته باشد که البته 
از نگاه انگلیسی ها نیز مخفی نمی ماند. یكی از اثرات مذاکرات آلمان ها دستگیری میرعلی، 
پسر میر حسین در سیستان بود که دامنة مكاتبات مربوط به  او به  وزارت خارجه و والی 
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خراسان نیز کشیده شد. میرعلی، که در قاین بود بعد از عبور آلمان ها از خلف و تخته جان 
به سیستان رفت. کنسول انگلیس با  این حدس و گمان که وی احتماالً برای انتشار نظریات 
آلمانی به سیستان رفته، دستور بازداشت شبانة او را داد. دستگیری او و برادرانش که از 
صاحب منصبان نظامی بودند، باعث واکنش سربازان ساخلو سیستان تا آستانة جنگ با قوای 

انگلیسی شد)محبوب فریمانی، 1382،صص 391و 392و 396(.
این دستة آلمانی مرکب از شش نفر آلمانی و اتریشی، بیست نفر نوکر سواره و یك 
قاضی عثمانی به نام مولوی برکت)نیدرمایر، 1380،ص 127(، یك صاحب منصب جزء 
عثمانی موسوم به کاظم بیك با 20 نفر سوار عثمانی، دو نفر از محترمین هندی با یك دسته 
هندوستانی و اصغرزاده شیرازی و یك نفر افغان موسوم به سرتیپ خان ولد محمد امیر خان-
کابلی از رؤسای کارخانة اسلحه سازی کابل با چند نفر دیگر بودند و هدف آنها انتشار 
فریمانی، 1382،ص 328(.  بود)محبوب  افغانستان  در  حكم جهاد شیخ االسالم عثمانی 
کشمكش شوکت الملك دوم و پریدوکس همچنان ادامه داشت. پریدوکس در تلگرافی 
وی را متهم کرد که:می گویید در هر طریقی همیشه حاضر بوده اید که به ما کمك کنید ولی 
دو نفر قاصد آلمانی را شش هفته در منزل خود پناه داده اید و همراه سید محسن)رئیس 
مالیه قاینات( گماشته و مزدور آلمانی به گیو رفتید. واضح است که حاضر نبودید برای ما 
خدمت کنید. پریدوکس نوشت: از وینكلمن آلمانی اسیر شده شنیده که واگنر آلمانی با 
بیست رأس قاطر یك ماه قبل از راه جنوب بیرجند به سمت افغانستان عبور کرده است. 
پریدوکس تأکید کرد: به نظر می آید باید چند نفر از قاصدین آلمانی را بگیرید و به دنیا ثابت 

نمایید که دشمن آلمان ها هستید)محبوب فریمانی، 1382،ص 448(.
شوکت الملك دوم، در 28 ربیع االول 1334، برای رفع اتهام دربارة رابطه با سید محسن 
نوشت: او پیشكار مالیه قاینات بوده است نه گماشته و مزدور و هنوز هم در مشهد جزو 
اداره مالیه و در استخدام دولت است. همچنین دربارة دستگیری آلمان ها نیز نوشت: تا به حال 
حكمی برای دستگیری به وی نرسیده و یك هفته قبل صریحاً تكلیف از دولت خواسته شد. 
اگر حكم گرفتاری آنها رسید جداً اقدام خواهم کرد، و بهانة  این عذر را اینگونه نوشت که: بنده 
که در این نقطه فعال مایشاء نیستم و نمی توانم کارهای دولت را به میل شخصی اداره کنم. مطیع 
احكام دولت هستم حال که مناسبات دوستانه دولت  ایران با دول روس و انگلیس برقرار 
است، چرا فشار به دولت  ایران وارد نمی شود که برای وی حكم صادر شود و از معذوریت 
خارج شود)ساکماق: 3029/2 ؛ محبوب فریمانی، 1382،ص 464(. سرانجام، در 30 ژوئیه 
1915، شوکت الملك دوم به پریدوکس اطالع داد تا پیرو اطالع واصله از تهران قوایی را برای 

بازداشت آلمان  های قاین و خلع سالح همراهان آنها اعزام کند)مابرلی، 1369،ص 123(.
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تأثیر ورود هیئت آملانی و عثامنی بر رابطۀ قاینات با افغانستان
در شرایطی که با ورود نیروهای انگلیسی و قزاق های روسی سایه تاریك جنگ جهانی 
اول بر قاینات نیز گسترده شد و احتمال پیوستن افغان ها به جنگ و جهاد علیه انگلیسی ها با 
رسیدن آلمان ها به  افغانستان افزایش یافت، شوکت الملك دوم سفیری را به هرات فرستاد. 
سفارت حاجی عبداهلل خان در 24 شوال 12/1333 سنبله 1294 ، در شرایطی آغاز شد که 

شرایط جنگ حتی بر ادبیاِت نامة شوکت الملك دوم نیز به وضوح اثر گذاشت.
شوکت الملك دوم، دو نامه برای مأموریت حاجی عبداهلل خان نوشته است. نامه ای 
مأموریت  برای سردار  محمد سرورخان، حكمران هرات که دربارة علت  نمرة 507  با 
عبداهلل خان نوشته شده است. در این نامه، مأموریت عبداهلل خان »تجدید عهد مودت« بین 
شوکت الملك و حاکم هرات ذکر شده است. به همراه نامه نیز هدایایی شامل یك فرد  قالی 
بزرگ  اعلی، صنایع مخصوص قاینات و پانصد مثقال زعفران قاینات به عنوان پیشكش 

برای سردار محمد  سرورخان فرستاده شده بود)محبوب فریمانی، 1382،ص 364(.
شوکت الملك دوم، نامه ای نیز برای نایب ساالر کل قشون هرات نوشت و ضرورت 
تجدید مودت را در آن شرایط خاص برای مسلمانان یك فریضه دانست و هدایایی شامل 
»یك فرد  قالی اعلی زمینه الکی از صنایع ممتاز والیت قاینات« به همراه چهارصد مثقال 

زعفران برای وی فرستاد )ساکماق: 9108/3(.
گزارش یوسف خان ثموری، در اوایل ذی حجه1333 ، اهمیت مأموریت حاجی عبداهلل خان 
و درایت شوکت الملك دوم در ارسال به موقع سفارت و خنثی کردن شایعات رایج دربارة 
موضع گیری وی در جنگ جهانی اول را نشان می دهد. طبق گزارش رسیده از هرات، 
آلمان ها زمان ورود، نزد نایب الحكومه هرات از امیر قاین شكایت کردند که از روس ها و 
انگلیسی ها حمایت و از آلمان ها پذیرایی نكرده است. طبق شایعات، نایب الحكومه هرات 
لشكری آماده کرده بود تا به طرف قاینات حمله کند، تا اینكه حاجی عبداهلل خان وارد هرات 
شد. نایب الحكومه با احترام از حاجی عبداهلل خان استقبال کرد و از او پذیرایی گرمی به عمل 
آورد. سپس به آلمانی ها گفته بود که امیر قاین قصد پذیرایی نكردن از آلمان ها را نداشته، بلكه 
چند دفعه به  دولت تلگراف کرده، اما جوابی دریافت نكرده است. بعدها که آلمان ها به کابل 
رفتند، حبیب  اهلل خان امیر افغانستان هم آنها را از دوستی دیرینة خود و امیر قاین آگاه کرد. در 
پی آن نیز خبر ورود حاجی عبداهلل بیك را با آلمان ها به کابل رساندند که شبهة آنها برطرف 

شد)محبوب فریمانی، 1382،ص 412(.
مأموریت هیئت آلمانی و عثمانی در افغانستان به تشدید جنگ در مرز هندوستان منجر 
نشد، ولی به خاطر حضور هیئت حاجی عبداهلل خان در هرات خطری نیز متوجه قاینات 
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نگردید و خطر جهاد از سوی افغان ها در قاینات و سیستان رفع شد. ولی هنوز جنگ در 
بین النهرین تمام نشده بود و علمای شیعی فتواهای دیگری صادر کردند که بر وضعیت 

قاینات تأثیرگذار بود. 

انعکاس دومین فتواهای جهاد در قاینات
برخالف انتظار مسلمانان، جنگ بصره به شكست عثمانی از انگلیس منجر شد و اهالی 
بصره بعد از تصرف نزد سید صدر الدین عاملی استغاثه کردند و ایشان هم به دلیل  اینكه بصره 
»مفتاح عربستان و مشاهده مقدسه «بود، حكم جهاد علیه انگلیس را صادر کرد.  این حكم 
جهاد به زبان عربی نوشته شد و نسخه هایی از آن به قاینات و مدرسة شوکتیة بیرجند نیز 
رسید. شیخ احمد حسین، مدیر مدرسه آن را استنساخ، منتشر، و به دست شاگردان مدرسه 
داد. محمد مهدی، پسر محمد هادی هادوی، روحانی بزرگ بیرجند، نسخه ای از آن را نزد 
پدر برد.  هادوی اظهار تعجب کرد که چگونه شیخ احمد چنین موضوع مهمی  را بدون 
مشورت دیگران و قبل از تهیة مقدمات الزم و تحقیق صحیح منتشر کرده است. با مشورت 
مصباح دیوان، نایب الحكومة قاینات، رئیس مالیه، شیخ احمد و هادوی دستور داده شد، فوراً 
نسخه های آن را جمع آوری و از اشاعة آن جلوگیری کنند تا محرمانه از تهران تحقیق شود 
که در آنجا چه نظری نسبت به آن حكم وجود دارد. هادوی، از انتشار فتوا ناخشنود بود و 
معتقد بود که بهانه به دست خارجی ها خواهد داد. انتشار این حكم باعث ترس انگلیسی ها 
در بیرجند شد. این امر نگرانی رئیس بانك شاهنشاهی و تجار هندی ساکن بیرجند را در 
پی داشت. جواالسنكه و برادرش، در مالقات با حاجی ملك ، ملك التجار بیرجند، گفته 
بودند صدور چنین حكمی را از سوی رؤسا شنیده و اگر اتفاقی بیفتند آیا با آنها همكاری 
خواهند کرد، اما حاجی ملك پاسخ داده بود هنوز شوکت الملك دوم  این حكم را به رسمیت 
و صحت نپذیرفته و این حكم راجع به عربستان است. هادوی نیز در نامه به  شوکت الملك 
دوم نوشته بود فردا راجع به  این موضوع از تهران تحقیق خواهد کرد)محبوب فریمانی، 
1382،ص 668(. دومین فتوای رسیده به قاینات نیز به دلیل احتیاط علما و حكومت اثری 
برجا نگذاشت. علمای بیرجند نفوذی فراتر از سیاست حكومت محلی نداشتند و بیشتر 
هماهنگ با وی عمل می کردند. احتیاط ها و عدم همراهی صریح شوکت الملك دوم با 
انگلیسی ها و روس ها در قاینات نقش مهمی در پرهیز از جنگ داشت، ولی باز هم بهانه ای 

برای عزل وی شد.
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 عزل شوکت امللك از حکومت قاینات
شوکت الملك دوم، تا زمان جنگ جهانی اول سابقة همكاری خوبی  با انگیسی ها داشت و 
در سال 1330ق. که میرزا ابراهیم خان رئیس ادارة مالیة بیرجند کشته شد، اسناد مؤید  این 
تحكیم روابط هستند. ولی در زمان جنگ جهانی اول، با وجود سابقة همكاری پیشین، 
عدم همكاری صریح با انگلیسی ها باعث شد به تدریج شرایط داخلی و خارجی برای عزل 
شوکت الملك دوم از اوایل سال 1334ق. فراهم شود. قوام  السلطنه در 12 محرم 1334/ 
1915طی نامه ای به وزارت دربار از تظلم اهالی قاین از شوکت الملك دوم یاد و پیشنهاد 
کرد قاینات را به خراسان ملحق کنند)شاهدی، 1377،ص 108(. دو ماه بعد وزارت داخله 
در 20 ربیع االول 1915/1334م. به  قوام السلطنه نوشت اقتضا کرده که شوکت الملك دوم از 
حكومت خلع و تغییری در حكومت قاین و سیستان داده شود)شاهدی، 1377،ص 110( 
شوکت الملك دوم، در اواخر ربیع الثانی 1334، هنوز برای دستگیری آلمانی ها اقدامی نكرده 
بود و در نامة 7 ربیع الثانی 1334 به وزارت خارجه نوشت: برای جلوگیری از احتمال عبور 
دسته های آلمانی هر قدر رمزاً و کتباً از وزارت داخله کسب تكلیف کرده ام جواب صریحی 
داده نشده و به این دلیل تحت فشار سخت مأمورین انگلیسی واقع شده ام، لیكن بدون حكم 

دولت هیچ وقت اقدامی نخواهم کرد)محبوب فریمانی، 1382،ص 466(.
 با رسیدن فتواهای علمای نجف، کاظمین و کربال به سیستان و قاینات، روحانیان 
شیعی واکنش مثبتی نشان ندادند و موضع گیری آنها با صالحدید شوکت الملك دوم 
و بیشتر متمایل به حفظ آرامش بود. اگرچه در مناطق سنی نشین سیستان و شرق قاینات 
تمایالت بیشتری در عمل به فتواها گزارش شده، تأکید بر بی طرفی حكومت هرگونه 

واکنشی را خنثی کرد.
 حفظ بی طرفـی در جنگ به  موقعیت انگلیسـی ها در منطقه ضربـه  می زد. به همین 
جهت، سیاست تغییر حكومت اتخـاذ شد و رقابت سنتی خانوادگی در خاندان علم به 

 حذف شوکت الملك دوم کمك کرد. 
امیر معصوم خان حسام الدوله سوم، برادر زادة شوکت الملك دوم، نقش مهمی در این 
جابه جایی قدرت داشت. او که مدت ها مقیم تهران شده و روابطش با روس ها حسنه بود، 
توانست در این زمان روابط خود را با انگلیسی ها نیز اصالح کند و به  حكومت قاینات و 
سیستان منصوب شود)منصف، 1355،ص 325(. انگلیسی ها، پس از تعلل شوکت الملك 
دوم در همكاری نظامی  با آنها به طور قطع به  این نتیجه رسیدند. سرکنسول بریتانیا در مشهد 

در تلگرافی به سفارت در تهران تأکید کرد:
»نسبت به وفاداری شوکت نهایت تردید دارم. ممكن است تمایالت وی بیش از آن که 
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ضد بریتانیا به نظر آید ضد روسی باشد، ولی معتقدم او می خواهد و چنین هم کرده که 
آلمانیان را علیه هر دو ما یاری نماید. با توجه به احساسات طایفه ای، فكر نمی کنم بتوان 
بیگانه ای را در سیستان، قاین و یا جای دیگر قرار داد. نفوذ شوکت در سیستان اندک 
است و در آن جا محبوبیتی ندارد پس اگر بخواهیم او را تنبیه کنیم بهتر است او را آن 
جا بفرستیم... و حسام می تواند برای برکناری شوکت و انتصاب به جای او به  ما کمك 

کند«)مجتهد زاده، 1378، 247(.
اسداهلل علم، فاصلة تلگراف توقیف آلمانی ها و عزل پدرش را براساس شنیده ها خیلی 
کمتر از حد واقعی نوشته که به خاطر تردید در اصالت آن »در نتیجه تلگراف دیگری – برابر 
مقررات- رسید و دولت او را از کار برکنار نمود«)علم، 1382، ج1،ص 26(، اما  این فاصله 
بیش از 9 ماه به طول انجامید. از نیمة شعبان 1333 موضوع ورود آلمانی ها به قاینات و 
مذاکرات کنسولگری انگلیس برای دستگیری آنها شروع شد و تا حدود 9 ماه بعد که 
شوکت الملك دوم از قدرت خلع شد، هنوز با انگلیسی ها برای دستگیری آلمان ها همكاری 
نكرده بود و هنوز از وزارت داخله و خارجه کسب تكلیف می کرد. در این مدت، اگرچه 
نیروی های روس و انگلیس وارد قاینات شدند و پست های نظامی  در مسیر مرز تشكیل 

دادند، شوکت الملك دوم رسماً بی طرفی در جنگ را حفظ کرد.
هیل، عزل شوکت الملك دوم را مرتبط با مأموریت آلمان ها و مبلغان عثمانی نوشته 
است. دستورات، در اواخر با صراحت از او می خواست مانع فعالیت آلمانی ها در میان 
مردم ناحیه شود، ولی این دستورات هرگز اجرا نشد و درنهایت شوکت الملك دوم در 22 
ربیع الثانی 1334 بیرجند را ترک کرد)هیل، 1378،ص 104( و عازم مشهد شد. بااین حال، 
حضور نیروی های انگلیسی و روسی در قاینات برای جلوگیری از رسیدن آلمان ها به 
 افغانستان موجب مشكالت اجتماعی و اقتصادی شد که واکنش عمومی را به همراه داشت 
و حتی بعد از عزل شوکت الملك دوم نیز ادامه یافت. لیوتنان متیوس در 7 صفر 1336 
گزارش داد: روحانی بزرگ سربیشه و مسیب نامی  اهالی را تحریك کرده اند که کسی 
به هزاره های اجیر شده توسط انگلیسی ها چیزی نفروشد و مردم را اغوا می کردند که 
برخالف آنها قیام کنند)محبوب فریمانی، زیر چاپ، 10(. اگرچه آلمان ها در جنگ جهانی 
اول موفق نشدند در بیرجند نفوذ کنند، اهمیت آن را در شرق  ایران درک کردند و در 

دهه های بعد در آنجا نفوذ کردند.

نتیجه گیری
با شروع جنگ جهانی اول، آلمان ها و ترک ها برای برخورداری از پشتوانة مادی و نظامی 
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 ممالك مسلمان صرف نظر از شیعه و سنی به سوی استفاده از قدرت معنوی علما و صدور 
فتوا برای دفاع و جهاد علیه کفار رفتند. هیئت های آلمانی توانستند نظر علمای شیعة مقیم 
کربال، نجف، و کاظمین را برای صدور فتواهای دفاع در مقابل روس، انگیس، و فرانسه 
جلب کنند. فتواهای  این علما بر ضرورت دفاع از قلمرو مسلمانان و دولت عثمانی در 
مقابل روس و انگلیس و فرانسه و اتحاد شیعه و سنی تأکید داشت و در  ایران و مناطق 
شیعه نشین منتشر شد. شیخ االسالم عثمانی نیز فتواهایی صادر کرد که بر مناطق سنی نشین 
نظیر مرزهای شرقی  ایران و افغانستان اثرات بیشتری می گذاشت. منطقة قاینات و سیستان 
که توسط خاندان علم و شوکت الملك دوم اداره می شد، همچون دیگر نقاط  ایران متأثر از 

 این فتواها شدند و نسخه هایی از فتواهای علمای عتبات عالیات به آنجا رسید.
شوکت الملك دوم، که به عنوان چهره ای طرفدار انگلیس شناخته می شد و نیدرمایر 
او را انگلوفیل نامیده بود، برخالف سابقة سیاسی خود با تأکید بر اصل بی طرفی  ایران 
از همكاری نظامی  با انگلیسی ها در دستگیری هیئت آلمانی که عازم افغانستان بودند، 
خودداری کرد و حتی به  تلگراف فرمانفرما از تهران دربارة  این همكاری نیز توجهی نكرد. 
با این حال، برای جلوگیری از مداخلة مستقیم نیروهای اشغالگر انگلیسی که وارد قاینات و 

سیستان شده بود، با همكاری علمای محلی مانع از انتشار فتواها شد.
وی، برخی از سنی هایی که مظنون به انتشار فتواها یا ارتباط با هیئت آلمانی ها بودند، 
بازجویی شدند، ولی شوکت الملك با مسامحه هرگونه رابطه با آلمان ها در قلمروش را رد 
کرد و به  اخطارهای انگلیسی ها نیز توجه نكرد و برای جلوگیری از تشنج احتمالی برهم 
خوردن رابطه با افغانستان سفیری به هرات فرستاد. سیاست مستقل شوکت الملك دوم 
باعث شد رقابت روس و انگلیس در قاینات و سیستان به  اتحاد تبدیل شود و زمینة تغییر 

وی از حكومت قاینات فراهم گردد. 
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