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چکیده
«شوشتر» بهعنوان یک شهر مهم در «خوزستان» از مراکز عمده تحوالت سیاسی و
اجتماعی والیت ،در زمان «صفویان» به شمار میرفته و سادات در این شهر از جایگاه
خاصی برخوردار بودهاند .وظیفه عالمان دینی در شوشتر به دلیل جایگاه خاصی که
در ساختار اجتماعی شوشتر داشتهاند ،نقش مستمر و تأثیرگذاری در استمرار حیات
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شوشتر داشتهاند .سادات شوشتر ،با گسترش اوقاف،
مساجد ،کتابخانهها و مراکز دینی و مذهبی و نیز با تکیهبر اعتبار و نفوذ دینی و
مذهبی خویش ،دارای قدرت فراوانی در شوشتر و تحوالت آن بودهاند .تداوم حکومت
سادات در شوشتر که خود یکی از اعضای جامعه مذهبی این شهر محسوب میشود
نشانه روشنی از تسلط علماء و مقامات دینی بر شوشتر میباشد.
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َ ُ
در شوشتر در دوره صفوی سادات «تلغری»« ،مرعشی»« ،جزایری»« ،کالنتری» و
«مشعشعی» حضور داشتند و به امور مذهبی و شرعی شوشتر میپرداختند.
تنشهای قومی و جمعیتی میان ترکان قزلباش (افشارها ،روملوها ،شاملوها،
َ ُ
استاجلوها ،ذوالقدر) ،چرکس ها ،گرجیها ،سادات (مرعشی ،جزایری ،تلغری،
کالنتری) ،اعراب آل مشعشع و آل کثیر و جماعت بختیاری ،فرازوفرودهایی در
شوشتر در عهد صفویه به وجود آوردند.
کلیدواژهها :سادات ،شوشتر ،مرعشی ،جزایری ،مشعشعی.
مقدمه
سادات شوشتر به طور تاریخی در عرصههای اجتماعی و فرهنگی همواره مشارکت
داشتهاند .گستره مناسبات اجتماعی آنان از داوری و قضاوت تا تأسیس مراکز
فرهنگی از قبیل کتابخانهها و مساجد و حسینیهها را شامل میشده است .احداث
کتابخانه و توسعه آن در شوشتر یکی از نمادهای برجسته مشارکت سادات شوشتر در
امور اجتماعی به شمار میرود .وفور کتابخانههای منسوب به سادات از قبیل
کتابخانه سید میر عبدالوهاب مرعشی ،کتابخانه سادات شوشتر ،کتابخانه سید
نعمتالله جزایری ،نشانهای از آن است.
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که خاندانهای سادات (مرعشی،
جزایری ،تلغری ،کالنتری ،مشعشعی) چه تأثیری در تحوالت سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی شهر شوشتر نهادهاند؟ پاسخ این پژوهش حاکی از آن است که حکومت و
مقام مذهبی سادات موجب مهاجرت روحانیون بزرگ به شهر شوشتر شده بود و
همچنین مناصب حکومتی و لشکری به سادات شوشتر در دوره صفویه داده شده بود
و همچنین حوزه علمیه شوشتر از حوزههای علمیه پر رونق آن دوران محسوب
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میشده است که بزرگانی همچون قاضی نورالله مرعشی شوشتری «شهید ثالث» و
سید نعمتالله جزایری در آن حضور داشتهاند .در این دوره شخصیتهایی از
خاندانهای سادات مرعشی ،جزایری ،و تلغری ،مشعشعی ظهور کردند که در
شکوفایی فرهنگی شوشتر بسیار تأثیرگذار بودند.
درباره شوشتر پژوهشهایی صورت گرفته است که مهمترین آنها« ،تذکره
شوشتر» تألیف سیدعبدالله جزایری در سال  1169هـ.ق و «تحفه العالم» نوشته
میرعبدالطیف خان شوشتری در سال  1222هـ.ق میباشند .احمد کسروی در تاریخ
پانصدساله خوزستان و سیدمحمدعلی امام اهوازی در تاریخ خوزستان ،اشارههایی به
تاریخ شوشتر نمودهاند .اما چندان رغبتی به مسائل شوشتر نداشتند و هدف آنها
تحوالت سیاسی تمام خوزستان بوده است.
جایگاه فقیه در دوره صفوی
تحصیالت مقدماتی بیشتر بهمنظور رفع حوائج دینی و شخصی صورت میگرفت.
اما تحصیالت عالیه بیشتر برای احراز مقامات دیوانی ،اجتماعی و مذهبی بوده است.
افرادی که از دارالعلم ها و مدارس بزرگ دانشآموخته میشدند نسبت به ذوق و
استعداد خود میتوانستند به مقام وزارت و قضاوت برسند یا در شمار بزرگان دین،
وعاظ و مبلغین مذهب قرار گیرند.
آموختن دانش و معرفت جنبه شخصی داشته است ،بدینصورت که طالب علم،
خود مدرس را انتخاب میکرده است و خود را از جانودل در زیر فرمان استاد انتخابی
خویش قرار میداده است .در این دوره رابطه میان استاد و طالب علم رابطهای بس
صمیمانه داشت و دانشجو به استاد به چشم احترام مینگریست و حتی در مسائل
شخصی خویش که هیچ ارتباطی با درس رسمی او نداشت ،از او نظر میخواهد و
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فرمان او را اطاعت میکرد همه تعلیمات دینی رایگان بود و طالب علم در مدرسه
اطاقی برای زندگی داشت و از محل موقوفات خاص مقدری ماهیانه برای امرار معاش
دریافت میکرد و هرگز در اندیشه دریافت مدرک نبود (تاجبخش.)422 :1381،
جایگزین کردن ارزشها در هر جامعهای مشکل است و بد شمردن آنها نیز بهوسیله
نهادها ،به طریقی که سیستم ارزشی موجود را که زائیده قدرت موجود است ،متعادل
سازد ،دشوار است (کلوزنر.)85 :1385 ،
در دوره صفویه تعامل میان روحانیت و دولت برقرار شد با پایان یافتن قرن شانزدهم
میالدی ( 1229ه.ق) روحانیت کال میتوانست بعضی از عناصر سیاست مذهبی
صفویه را مورد پشتیانی قرار دهد .ساختار اساسی آیین تشیع بهعنوان مذهب رسمی
ایران و اقدام شاهتهماسب در نفی اعتقادات افراطی پیروان قزلباش خود در مورد شاه
اسماعیل اول ،موضوعهای موردحمایت علمای صفویه بود .حقوق الهی پادشاهان
بهعنوان سایه خدا در این دوره مطرح شد و حق اطاعت از شاه نیز مورد تأیید قرار
گرفت البته در قبال تعهد وی به اینکه عادل باشد (فوران.)81 :1388،
سلطنت صفویه بر اساس تصوف شکل گرفت اما تصوف بهتنهایی کافی نبود برای
حاکمان صفوی بهعنوان یک حکومت سیاسی که قدرت دنیوی را در اختیار داشت به
دلیل سلطه بر مسلمانان وجود شرع و قوانین فقهی الزم بود در این دوره بخش
قابلتوجهی از عواید دربار صرف امور مذهبی میشد بزرگان و اعیان هر شهر
موقوفههای دینی و مذهبی در اختیار روحانیون میگذاشتند (نوایی ،غفارفرد،
.)387-388 :1386
رابطه فرهنگی روحانیت شهری با روستا در دوره صفویه
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روستاها بهطورمعمول فاقد نهادها و تشکیالت علمی و آموزشی مشابه با آنچه در
شهرها وجود داشت ،بودند .اگرچه گهگاه برخی از شخصیتهای عالم و فاضل تمایل
پیدا میکردند در روستاها اقامت گزینند اما حضور آنان بهمنزله ایجاد شرایط مزبور
شهر در روستا نبود .در واقع شهرها مکان انباشت دانش و علوم بود و نهادهای مربوط
نیز استمراردهنده آن به شمار میرفتند .روستا و روستاییان به مراجع فکری و روحانی
در شهرها وابسته بودند( .یوسفی فر)177-178 :1392 ،
محالت شهر شوشتر از صفویه
از دوره صفویه شهر شوشتر شامل دو محله بزرگ ،به نامهایَ « -1 ،دستووا» 1که
محل استقرار خان (کالنتر) و معروف به (نعمت خانه) و « -2گرگر» 2که محل استقرار
خان مرعشی (حیدرخانه) بوده است و .همیشه میان این دو محله درگیری و خصومت
وجود داشته است.
ناآرامیهای متعدد شهری بهصورت گوناگون رخ میداد این ناآرامیها اغلب تجلی
نارضایتی عمومی از مقامهای ایالتی بر سر مسائلی همچون مالیات اضافی ،قیمت
بسیار زیاد مواد غذایی ،کمبود نان ،حکام و والیان منفور و ...بود( .فوران:1388 ،
.)238

ّ
محالت (شوشتر) دستوا که نعمتی خانهاش نیز گویند نه محله :موگهی ،سید

صالح ،دکان سید ،سید محمدشاه ،میدان شیخ ،دکان شمس ،سادات ،کاکا عیدی
(کهکه عیدی) ،کوزهگران (کیزه بناران) .اعظم محالت گرگر که حیدری خانهاش
ّ
خوانند .هفت محله :عبدالله بانویه (عبونو) ،شاه زید ،سید قاسم ،اشکفتیان ،قبلی،
۱ .Dastoova
۲. GAR GAR
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طراحیان ،دروازه .محالتی که قریب به دروازه عسگرند آنها را دستوا و آنچه که قریب
به دروازه گرگرند ،گرگر خوانند (جزایری 99 :1388؛ شوشتری58 :1363 ،؛
اعتمادالسلطنه692 /1 :1367 ،؛ افشار.)236 :1382 ،
ازآنجاکه گرایشهای مذهبی در شهرهای شمال خوزستان ،بهویژه در شوشتر،
پیشینهای دراز دارد ،قشر علما همواره صاحب نفوذ بودهاند و بهصورت دودمانهای
بزرگ و برجسته -دودمان سادات جزایری در شوشتر در جریانهای تاریخی دست
داشتهاند« .الیارد» نفوذ این طبقه را بهتر از هر گزارشگر دیگری توصیف کرده است:
مردم شوشتر از نظر مذهبی متعصباند و سرسختانه به مسائل دینی و عقیدتی تظاهر
میکنند (الیارد« .)75 :1367 ،سید» در بین آنان از نفوذ و احترام
فوقالعادهای برخوردار است .اینان به اصول اخالقی و معنویات پایبندند  . ...در کنار
خوانین و رجال سیاسی تعدادی نیز سید و شخصیتهای متنفذ روحانی وجود دارد،
با اینکه این روحانیون در دستهبندیها شرکت نمیکنند ،لیکن در حقیقت هرکدام
بهوسیله یکی از این خوانین حمایت و پشتیبانی میشوند (الیارد76 :1367 ،؛
افشار.)56 :1382 ،
سادات تلغری در شوشتر در دوره صفویه و ارتباط آنان با سادات مرعشی
سادات تلغر ،به عبدالله فرزند موسی کاظم منسوب هستند .سید احمد از
نخستین سادات تلغری از نجف اشرف به شوشتر آمد و اراضی عقیلی را از مالکان
خریداری نمود این واقعه حدودا سال  726ه.ق بوده است .اما در دوره شاه طهماسب
اول امالک خاندان تلغری ،توسط میر اسدالله صدر مرعشی خریداری گردید و این
امالک به خاندان سادات مرعشی منتقل شد (جزایری ،)116 :1388 ،اما در سال
 952ه.ق چشمه قیالرستان (قیر -نفت) از طرف شاه طهماسب اول به سید محمد
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تلغری واگذار شد (جزایری .)117 :1388 ،شایانذکر است که چاههای قیر
(چشمههای قیر) در منطقه خوزستان تا دوره معاصر در اختیار این خاندان بوده است
و مناطق مسجدسلیمان امروزی« ،اللی» و «اندیکا» و «هفت شهیدون» از جمله
امالک این خاندان بوده است (تحقیقات میدانی).
سادات مرعشی در شوشتر در دوره صفویه
سادات مرعشی که عموما روحانی بوده و دارای تحصیالت حوزوی بودهاند از ارکان
مهم قدرت سیاسی و اجتماعی در شوشتر به شمار میرفتند .خاندان سادات مرعشی
شوشتر عالوه بر مهارت در علوم مذهبی و لیاقت و کاردانی در امور حکومت در
آبادانی و رونق شوشتر نیز قدم برداشتند .تأسیس کتابخانههای بزرگ شوشتر ،ایجاد
نهرهای عقیلی ،جنتمکان ،شاه ولی در شوشتر از اقدامات خاندان سادات مرعشی
محسوب میشود .و همچنین تالشهای آنها در ترویج مذهب شیعه در میان مردم
شوشتر را نباید نادیده گرفت.
اختالفات و اشتراکات سادات مشعشعی و مرعشی در خوزستان
«میر نورالله» پسر سید محمدشاه مرعشی در جوانی بهواسطه حوادث ناگواری که
در اثر تسلط مشعشعیان بر خوزستان اتفاق افتاد ،به همراه برادرش میرزین الدین
بهقصد هندوستان به شیراز سفر کرد .در شیراز به کسب علم و دانش پرداخت .میر
نورالله با دختر خواجه حسین شوشتری که از معاریف نجبا و خاندان عزت بود ازدواج
کرد و در شوشتر ماند (شوشتری مرعشی حسینی18 :1352 ،؛ مرعشی،1365 ،
 .)72/1میر نورالله پسر سید محمدشاه مرعشی چنان در ترویج مذهب شیعه تالش
کرد که بیشتر مردم خود را پیرو دین میر نورالله معرفی کردند و به همین دلیل سلطان
محسن مشعشعی والی خوزستان وی را مورد توجه قرار داد .در زمان سلطانعلی پسر
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سلطان محسن (مشعشعی) به او پیشنهاد صدارت شد ولی وی از پذیرش آن
صرفنظر کرد و برادرزن خود ،قاضی عبدالله را که از شاگردان وی بود برای این
سمت گماشت (شوشتری522 /1 :1391 ،؛ شوشتری مرعشی حسینی:1352 ،
19؛ مرعشی.)73 /1 :1365 ،
در سال  914ه.ق شاه اسماعیل اول بعد از فتح بغداد و برای سرکوب خاندان
مشعشعی به خوزستان آمد وی بعد از فرونشاندن این فتنه متوجه شوشتر شد .در
شوشتر از کوششهای میر نورالله پسر سید محمدشاه مرعشی در ترویج مذهب
جعفری آگاه شد بنابراین نسبت به وی کمال احترام و عزت را نمود و امالک قدیم را به
وی بازگرداند و امالک جدیدی به وی واگذار کرد .میر نورالله حدود سال  915ه.ق
درگذشت و از وی دو پسر به نام میر شریف و میر حبیبالله به یادگار ماند (جزایری
شوشتری.)111 :1388 ،
جایگاه قاضی نورالله (دوم) مرعشی در حیات فرهنگی شوشتر
قاضی نورالله از جمله معروفترین افراد خاندان سادات مرعشی شوشتری است.
ایشان ،در سال  956ه.ق در شوشتر دیده به جهان گشود .در سال  979ه.ق برای
تکمیل تحصیالت و زیارت عازم مشهد مقدس شد .در آنجا عالوه بر مطالعه علوم
دینی و معارف یقینی از محضر موالنا عبدالواحد و دیگر اساتید بهرهها برد .در سال
 992ه.ق در اثر فتنه و آشوبی که در خراسان حاکم بود به هندوستان رفت .قاضی
نورالله در هند مورد توجه و عنایت جاللالدین محمد اکبر شاه (گورکانی) واقع شد
مدتها سمت صدارت و قضاوت را به عهده داشت به همین دلیل به قاضی نورالله
معروف گردید .و در این سمت بهتصریح معاصرش عبدالقادر بداؤنی کمال درستی و
سختگیری را بر مفتیان و محتسبان نادرست الهور بخرج داد تا در سال  1219براثر
اعمالنفوذ علمای اهل سنت از سمت قضای الهور معزول گردید و در اکبرآباد (آگره)
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با اجازه جهانگیر به تهمت رفض ،و یا بقولی بسبب نگارش کتاب احقاق الحق در
اثبات حقانیت شیعه و در رد بر کتاب «ابطال الباطل» روزبهان خنجی اصفهانی
چندان بر او زدند تا درگذشت ،و به همین سبب به (شهید ثالث) معروف شده و او را در
همان شهر به خاك سپردند و آرامگاهش زیارتگاهست (مرعشی شوشتری:1352 ،
27-31؛ شوشتری1429 ،هـ.ق؛ المقدمه97 -125 /1 ،؛ صفا.)1726/5 :1378 ،
قاضی نورالله با تسلطی که بر اصول مذاهب چهارگانه اهل سنت داشت ،کلیه
احکام خود را طبق اجتهاد شیعه و موافق با یکی از مذاهب اهل سنت صادر میکرد
(مرعشی شوشتری24-36 :1352،؛ جزایری113 :1388 ،؛ مرعشی/1 :1365 ،
.)74-75-76
فرزندان قاضی نورالله شوشتری :قاضی نورالله پنج پسر داشت .سید شریف،
سید محمد یوسف ،سید عالء الملک ،ابوالمعالی و عالءالدوله همه اهل فضل و از
علمای زمان خود بودند (مرعشی شوشتری ،)37-38-1352:39 ،معروفترین پسر
قاضی نورالله ،سید عالء الملک است (مرعشی.)79 :1365 ،
منصب صدر
در دوره صفویه صدر رییس نهاد مذهبی بود و در حقیقت قدرت خود را از
تشکیالت سیاسی میگرفت .در روزگار صفویان نخستین وظیفه اصلی صدر ایجاد
وحدت اصولی از طریق تبلیغ و ترویج مذهب تشیع بود .همچنین ریشه کردن هرگونه
بدعت و حرکتی که با اسالم مغایرت داشت از وظایف صدر محسوب میشد (نوایی،
غفاری فرد ،)312-313 :1386 ،صدر که در ابتدا جنبه دینیاش بر جنبههای
اداریاش افزون بود کمکم کار ادارۀ موقوفات را برعهدهگرفته و از نظر اداری موقعیت
او بسیار محکم گردید.
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شمسالدین اسدالله الحسینی مرعشی که معروف به صدر العلما یا میر شاه میر
بود و در سال  943ه.ق به منصب صدارت رسید .محقق ثانی ،شیخ عبدالعالی برای
وی اجازه نوشت و این اجازه شاهدی است بر مهارت وی در علوم عقلی و فنون نقلی.
وی که از علمای زمان خود بود مدتی صدارت شاه طهماسب صفوی را به عهده
داشت و به همین دلیل به صدر یا صدرالعلما معروف گردید .میر شمس الدین اسدالله
مرعشی میر شاه میر بعد از مدتی به قزوین پایتخت شاه طهماسب فراخوانده شد و
براثر کهولت سن درگذشت (الحسینی قمی262 /1383:1 ،؛ منشی قزوینی،
.)185 :1387
سید علی پسر میر شمس الدین صدر مرعشی ،دارای فضایل اخالقی و تحصیالت
عالی بود و مدتها به نیابت از پدر امور صدارت را اداره میکرد .میر سید علی از
سرآمدان علم و عرفان بود و حکومت شرعیات و عرفیات شوشتر بر امر او استوار بود.
میر سید علی به آبادانی و عمران شوشتر عالقهمند بود و خدمات بسیاری به شوشتر
َ
نمود و در عقیلی ،جنتمکان ( َجلکان) ،شاه ولی (که از توابع شوشتر بودند) نهرهای
بسیار احداث کرد و باعث آبادی و رونق شوشتر گردید (قاضی الحسینی قمی،
262 /1 :1383؛ واله قزوینی اصفهانی423 :1372 ،؛ جزایری-115 :1388 ،
 .)113-114در ماه ذیالقعده سال  972ه.ق شاه طهماسب وی را به صدارت
منصوب کرد .شاه طهماسب در احترام به سادات بهقدری زیادهروی کرد که میر سید
علی مرعشی شوشتری بعد از مقام صدارت استعفا داد و ادارهی امور آستان قدس
رضوی را پذیرفت .سرانجام ،وی که در جوار امام رضا زندگی میکرد در همان شهر نیز
درگذشت (ترکمان ،1382 ،ج 143 :1؛ جزایری.)113 :1388 ،
منصب قاضی عسکر
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شاه طهماسب در سال  972ه.ق ،میر عالءالملک مرعشی را که از بزرگان زمان
خویش بود قاضی عسکر ایران نمود چون میر عالءالملک در شوشتر بود .برادرش
عبدالوهاب که در دربار حاضر بود به نیابت از میر عالءالملک قاضی عسکر شد
(حسینی قمی438/1 :1383 ،؛ ترکمان .)75 / 1 :1382 ،وظیفهی قاضی عسکر
در دورهی صفوی رسیدگی به امور قضایی ارتش بود .قاضی عسکر ابتدا در مقر
دیوانبیگیها انجاموظیفه میکرد ،اما پسازآنکه مقام صدر در پایتخت صفوی ،تعیین
شد و دیوانبیگی در حضور صدر به دعاوی شرعیه رسیدگی میکرد از حضور قاضی
عسکر در محل کار دیوانبیگیها ممانعت شد (نوایی.)316 :1386 ،
نهاد وقف نهاد بسیار مؤثری در تاریخ اقتصاد ایران بوده است و هرگونه تحولی که
در آن صورت گرفته تأثیراتی را نیز در این دو باقی گذاشته است .وقف در لغت به
معنی ایستادن و پایندگی و در اطالح نگهداشتن مال و رها کردن منافع آن برای
مصرف در کارهایی است که سود همگانی دارد .دوره صفویه یکی از دورههای
شکوفایی وقف بارنگ و شکل شیعی در ایران بود (ادریسی آریمی.)74-75 ،1394 ،
اهمیت نهاد وقف در این دوره تا حدی بود که کمپفر جهانگرد آلمانی شناخت درست
وضع دربار ایران را به شناخت نهاد وقف پیوند داده است .به نظر وی ،وقف اموال در
ایران همچشمی و رقابتی میان بزرگان و اشراف بوده است (کمپفر.)139 :1363 ،
وقف در دوره صفوی بر اساس سیاست مذهبی و شیوهی کشورداری داخلی و
سیاست خارجی این سلسله توسعه روزافزونی یافت و این مهمترین تفاوت نهاد وقف
در دوره صفوی نسبت به دوران پیشین بود (ادریسی آریمی.)74-75 :1394 ،
از خدمات برجستهی سید عبدالوهاب نیز مانند برادرش (میر سید علی) در دوره
شاه طهماسب اول ،تأسیس کتابخانهی بزرگی در شوشتر بود و از این راه خدمات
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شایانی به مردم شوشتر و ساکنان اطراف آن نمودند (شوشتری مرعشی حسینی،
23 :1352؛ جزایری119 :1388 ،؛ مرعشی.)89-92 -91 / 1 :1365 ،
میرزا عبدالله بیگلربیگی مرعشی شوشتری
مرحوم میرزا عبدالله بن میرزا سلطان حسن خان معروف به بیگلربیگی در زمان
ریاست و حکمرانی خود در شوشتر ،مدرسهای بنا کرد .مرحوم سید نعمتالله بن
محمدهادی بن عبدالله نورالدین جزایری در خاتمه کتاب فائق البیان گوید :میرزا
عبدالله بن میرزا سلطان حسن خان با وصف اشتغال به خدمات به تقدیم خدمات
دیوانی به تطوعات و مسنونات و عباداتی که در شریعت مطهره حث و ترغیب در آنها
وارد شده از تهجد لیالی و صیام ایام مخصوصه شهور و سایر مستحبات کمتر چیزی از
آنها از او فوت میشود بهقدر وسع و مقدرت در اعانت فقرا و مواسات و غمخواری
غربا و ابناءالسبیل و رفع فاقه محتاجین از خود به قصور راضی نمیشود .آغاز بنای
مدرسهای در کمال زیب و حسن فضا نموده به اتمام رسانید و به دارالهدایه موسوم
ساخت و بعض امالک و مستغالت خود را به تفصیلی که در وقف نامه آن تحریر یافته،
وقف مدرسه قرار داد و اکنون آن مدرسه مسکن طلبه اهل بلد و واردین آن از سایر بالد
و مجمع تدریس علوم است .بنای این مدرسه در سال هزار و دویست و سیویک
هجری قمری ) 1231ه.ق( زمان حکومت مرحوم شاهزاده محمدعلی میرزا پسر
فتحعلی شاه در خوزستان بود .این مدرسه عمر طوالنی نداشت پس از چند سالی
بیگلربیگی کشته شد در سال  1247ه.ق و بساط این مدرسه و اساس او برچیده شد.
نه جای مدرسه معلوم ،نه موقوفات او میرزا عبدالله بن میرزا سلطان حسن خان
معروف به بیگلربیگی مرعشی شوشتری  1247ه.ق به قتل رسید :در دوره قاجاریه،
خاندان سادات مرعشی هم حکومت داشتهاند «.سید محمد بن سید عبدالکریم،
مدرسهای بنا نمود مقابل خانه خودش در محله قبیلی این مدرسه تا زمان آقا سید
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احمد معلم باقی بود و عمده تحصیالت مرحوم جدم در این مدرسه بود .بعدها این
مدرسه خراب شد .آقا سید محمد معاصر مرحوم آقا سید مهدی بحرالعلوم و مرحوم
کاشف الغطاء بوده است» (آقابزرگ 1428 ،ه.ق.)358/16 :
میرزا عبدالله فرزند ارشد میرزا حسن خان معروف به بیگلربیگی از افراد شایسته و
عالم و مقتدر سادات مرعشی شوشتر بود .مدتها حکومت شوشتر و حومه آن را
داشته است .حکم واگذاری امالک کوشکک از اراضی عقیلی شوشتر به نام ایشان و
در سال  1232ه.ق نزد نگارنده شجره سادات مرعشی موجود بوده است .از او فرزند
پسری بهجا نمانده است .یک دختر داشته به نام فاطمه سلطان که به خانمبزرگ
معروف بوده است (مرعشی .)117 :1365
میرزا سلطانعلی خان پسر میرزا حسن خان مرعشی بود مدتها وزیر و پیشکار
خوزستان بود به شجاعت و سخاوت شهرت داشت (مرعشی  ،)133 :1365میرزا
اسدالله فرزند سلطانعلی خان مرعشی مدتی نیابت حکومت شوشتر را داشت در زمان
حکومت او مردم به آسودگی میزیستند.
مادام دیاالفوا در سفرنامه خود از رفتار انسانی خدمتکاران میرزا اسدالله مرعشی
با دزدها و قاتلین که در زندان خان بودند به نیکی یاد میکند وی از باغ و ایوان خانه و
منظره و دشت مقابل آن تعریف بسیار کرده است .تصویری از خانه (دیوانخانه) را نیز
چاپ کرده است (دیاالفوا 656 :1361؛ مرعشی.)134 :1365 ،
سادات جزایری در شوشتر در دوره صفویه
سید نعمتالله جزایری :والدت ایشان در قریه صباغیه جزائر در سال  1252ه.ق
 1642/م اتفاق افتاد (جزایری57 :1388 ،؛ شوشتری .)99 :1363 ،به سن
پنجسالگی که رسید ،ایشان را به مکتبخانه فرستادند و درنتیجه استعداد و شوق
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فراوان به علم و دانش ،خواندن و نوشتن را در مدت کوتاهی فراگرفت و قسمتهایی از
قرآن را حفظ کرد .آنگاه شروع به خواندن صرف و نحو نمود (جزایری)27 :1376،
ایشان برای تکمیل تحصیالت خویش به شیراز سفر کردند و مدت  9سال در شیراز
ماندگار شدن و از محضر اساتید مدرسه منصوریه شیراز بهرههای علمی فراوان بردند.
ایشان ،به جزایر بازگشتند و با دختری از خویشاوندان خود ،ازدواج نمودند و سپس
رهسپار ،اصفهان ،پایتخت صفویان شدند با عالمه مجلسی مؤلف «بحاراالنوار»
آشنایی پیدا کردند سید نعمتالله جزایری ،حدود  8سال ،از محضر علمای اصفهان
کسب فیض نمودند (جزایری .)29-32 :1376
سید نعمتالله جزایری در سال  1279ه.ق رهسپار شوشتر گردید و فتح علیخان
( 1278-1126ه.ق) 1پسر واخوشتی خان که حاکم شوشتر 2بود به همراه میرزا
عبدالله خان مرعشی شوشتری و سایر بزرگان شوشتر ،ورود ایشان را گرامی داشتند و
به استقبال ایشان شتافتند و خانهای در نزدیکی مسجد جامع شوشتر برای ایشان
مهیا ساختند .حاج محمدتقی کالنتر ،که مرد نیک فطرتی بود ،کاروانسرایی را به سید
نعمتالله جزایری تقدیم نمود ،سید نعمتالله ،تغییراتی در آن انجام داد و تبدیل به

 .1مدت حکومت واخوشتی خان سی و هفت سال بود و او پنج پسر داشت .فتحعلی بیگ ،اسلمس بیگ
(اصالنخان) ،کلب علی بیگ ،باداده بیگ ،عباس بیگ از فرزندان واخوشتی خان بودند( .جزایری-131 :1388،
 ،)127 - 128حکومت شوشتر بعد از وفات واخوشتی خان به پسرش فتح علی خان رسید .او از سال (-1125
 1278ه.ق) فرمانروایی شوشتر را به عهده داشت و همانند پدرش ارادتمند سادات و علما و مربی اهل کمال بود.
 .2اسلمس بیگ (اصالنخان) که به نیابت از فتح علی خان کارگزار شوشتر شده بود مقدم سید نعمت الله
جزایری را محترم شمرد و اسباب راحتی آنان را آنچنان که شایسته ارباب معرفت باشد فراهم ساخت و خانه ای برای
سید نعمت الله جزایری در نزدیکی مسجد جامع شوشتر انتخاب شد( .جزایری129 -131 :1388 :؛ جزایری،
شوشتری121-125 :1363 ،؛ جزایری34-38 :1376 ،؛ مرعشی91:1365 ،؛ امام اهوازی352-353:1379،؛
نیرومند.)152 -151:1384،
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مدرسه کرد که به نام مدرسه علمیه و مدرسه جزائریه معروف است (جزایری:1388 ،
132-133-134؛ شوشتری121-122-123 :1363 ،؛ جزایری.)35 :1376 ،
سید نعمتالله جزایری ،از جمله نویسندگانی است که بهسرعت و کثرت تألیف
موصوف و آثار ایشان ،در عالم تشیع معروف است .تألیفات ایشان گذشته از زیبایی و
شیوایی نثر ،نکات علمی بیشماری را شامل میشود .تمام آثار سید نعمتالله
جزایری شوشتری ،به زبان عربی به نگارش درآمده است ،از مهمترین آثار ایشان:
«االنوار النعمایه» و «زهر الربیع» است (جزایری.)46-47 :1376 ،
در دوره افشاریه و زندیه ،منصب شیخاالسالمی در اختیار خاندان جزایری بوده
است .سیدنورالدین پسر سید نعمتالله جزایری در سال  1288ه.ق متولد شد و در
سال  1158ه.ق وفات نمود و همچنین سید مرتضی فرزند نورالدین در این مقام بود
(شوشتری 118 ،1363 ،و .)127 -128
سادات کالنتر در شوشتر در دوره صفویه
منصب کالنتر
در دوره حکومت ،مهدی قلی خان شاملو ( 1222 -1228ه.ق) از حاکمان محلی
در شوشتر ،مقام کالنتر را خواجه عزیز و پس از او خواجه محمدتقی بن حافظ بن
شمس الدین بر عهده داشت .مقام کالنتر باشی در عهد واخوشتی خان (-1278
 )1242در دست حاجی محمدتقی کالنتر بود که بسیار سخاوتمند و نیکسرشت
بود .در زمان واخوشتی خان ،سید رشیدالدین دزفولی به شوشتر آمد و خانه و امالک
بساخت و او خوشنویس بود .فرزند او ،سید خلف ،داماد حاجی محمدتقی کالنتر
شد و بهاینترتیب ،بعد از وفات پسران حاجی محمدتقی ،منصب موروثی کالنتری به
سید صادق فرزند سیدخلف رسید .و بعد از به سید نعمتالله پسر سید محمدصادق و
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بعد از او به سید محمدحسین رسید (جزایری 128 -132 :1388 ،و .)122 - 121
کالنتر در واقع رابط بین داروغه و مقامات باالتر و مردم عادی بود .کالنتر وظیفه دفاع
از حقوق مردم در مقابل دولتیان و تقسیمکارهای تکلیف شده از طرف مقامات
(بهصورت عادالنه بین مردم) و وصول مالیاتها از مردم را بر عهده داشت (نجفی
برزگر.)262 :1393 ،
در سال  1165ه.ق میان محمدرضا خان از خاندان گرگین بیگ و سید فرجالله
خان کالنتر اختالفی به وجود آمد .و سید فرجالله خان کالنتر از محله موگهی (نعمت
خانه) به محله گرگر (حیدرخانه) نقلمکان کرد .در سال  1166ه.ق و  1167ه.ق
درگیریها و تنشهایی میان سادات کالنتر و مرعشی و محله دستوا و گرگر
ازیکطرف و محمدرضا خان پسر اسفندیار بیگ گرجی و خاندان آل کثیر از طرف
دیگر ،قتل و خونریزی و انتقام و کشتار زیادی در شوشتر به وجود آورد .از مهمترین
کشتهشدگان ،میرزا ابراهیم برادر میزرا عبدالباقی مرعشی بود و عبدالله مرعشی،
خان محله گرگر ،مجبور به مهاجرت شد و در مناطق بختیاری بیمار شد و درگذشت
(جزایری228 :1388 ،؛ امام اهوازی412-413-414 :1379 ،؛ کسروی:1389 ،
.)136 -137
بعد از درگذشت فرجالله خان کالنتر ،فرزند او ،اسدالله خان به قدرت رسید.
میرعبدالطیف خان شوشتری در وصف ،او چنین نگاشته است ...« :در دوره محمد
کریمخان اعزاز یافت و به حکومت بلد و بلوک باالستقالل و انفراد ممتاز شد .صاحب
جاه و مرتبه عالی و به اجرای سیاسات و خون ریختن (قتل) ابائی نداشت .از بیم او،
بزرگان و مردم به خویشتن لرزان و از خوف مهابتش پیوسته ترسان و هراسان بودند
آخراالمر مقتول گردید» (شوشتری.)166 :1363 ،
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بعدها در دوره آغا محمدخان و فتحعلی خان قاجار ،ابوالفتح خان پسر سید
فرجالله کالنتر قدرت شوشتر را در اختیار داشت .در سال  1221ه.ق محمدعلی
میرزای دولتشاه فرزند فتحعلی شاه به شوشتر آمد و ابوالفتح خان کالنتر را دستگیر
نمود و دستور داد چشمان او را کور کنند (کسروی.)171 :1389،
سادات مشعشعی شوشتر
سادات مشعشعی نیز توجه خاص به فرهنگ ،علوم و ادب داشتند بهطوریکه
مدارس و کتابخانهها را تأسیس ،دانشمندان و ادیبان را موردحمایت خود قراردادند.
فعالیتهای آنان باعث شد که فرهنگ خوزستان خصوصا شوشتر پیشرفت کند .از
دیگر شهرهای خوزستان که در زمینه فرهنگی در این دوران رشد داشتند شهر کهن
شوشتر بود در مقام مرکز علمی ،دینی و فرهنگی موقعیت خود را حفظ کرد .و
خاندانهای بومی شوشتر مثل سادات تلغر و مرعشیان و خاندان جزایری به پیشرفت
فرهنگی آن کمک کردند.
شوشتر از مهمترین مرکز علمی و ادبی خوزستان بود که به تصرف مشعشعیان
درآمد .تأثیر پیشوایان و جامعه دینی شوشتر بر مشعشعیان انکارناپذیر است .در واقع
اهمیت این شهر بهعنوان کرسی (مرکز) خوزستان و بهویژه نقش خاندان مرعشی
شوشتر و جزایری در حیات دینی و معنوی آنجا موردی نبود که از چشم مسندنشینان
مشعشعی در هویزه پنهان بماند .باقدرت گیری ّ
سیدمحمدبن فالح ،سادات مرعشی
شوشتر که از اعیان و صاحبمنصبان شهر به شمار میآمدند و در پیوند با حاکمیت
سیاسی بودند به تعبیر مؤلف تذکره شوشتر «احوال سادات زیاده اختالل به هم
رسانید» و بزرگان آن دست به مهاجرت زدند ،که از آن جمله ّ
سیدنورالله مرعشی
شوشتری بود که به شیراز رفت و در زمان جانشین ّ
سیدمحمد بن فالح ،یعنی سلطان
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محسن که «فتنهها فرو نشست» به شوشتر بازگشت .او به سید نورالله «نهایت ارادت و
حسن اعتقاد» داشت و سید نورالله نیز کوشید از این فرصت استفاده برده و در
«ترویج و تشییع مذهب اثنی عشری و نسخ مذاهب مخالفه» اقدام کند بههرروی،
هرچند با پیروزی مشعشعیان ،شوشتر مرکزیت سیاسی خود را به هویزه واگذار کرد؛
ّاما هم چنان در مقام مرکز علمی و دینی موقعیت خود را حفظ کرد.
شاه اسماعیل اول بعد از به قدرت رسیدن تصمیم گرفت که شورشهای مختلف را
در سراسر کشور سرکوب کند .در ایالت خوزستان در این دوره ،مشعشعیان قدرتمند
بودند .حکومت مشعشعی از اواسط قرن نهم شکلگرفته بود .در دوره محمد فالح
بنیانگذار این حکومت ( 845ه.ق) و فرزندش موال علی ،اندیشههای غالی گری
گسترش یافت .اما در دوره جانشین آنها ،سلطان محسن ( 872 -925ه.ق)
حکومتی میانهرو محسوب میشدند .تاریخنگاران محلی شوشتر دیدگاه مناسبی
نسبت به او داشتهاند« :چون سلطان محسن بن محمد خلیفه شد ،تمامی خوزستان
او را مسلم گردید ،و فتنهها فرو نشست و قلعۀ محسنیه و شهر جدید هویزه از آثار
اوست و او سلطان عادل دیندار بود» (جزایری.)111 :1388 ،
خاندان مشعشعی در دوره حکومت علی بن محسن (فیاض) ( 925 -914ه.ق)
اقداماتی از خود نشان دادند که موجب شد شاه اسماعیل اول برای سرکوب آنها در
سال  914ه.ق رهسپار خوزستان شود .شاه اسماعیل اول ،بعد از شکست آنها،
بهطرف دزفول رفت .شاه اسماعیل در ادامه سفر جنگیاش ،در سال  914به دزفول
رسید ،و بنا به گفتههای عبدی بیگ شیرازی حاکم آنجا مأل قوام الدین نامی ،از
خاندان رعناشی همراه پسران خود به او پیوستاند .شاه اسماعیل نیز حکومت آنجا را
به آن خاندان داده و پسران موالنا قوام الدین رعناشی بدین معنی که ترقی کردند
(عبدی بیگ شیرازی )142 :1369،شیخ محمد به امارات دزفول ( 914ه.ق) ،و
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حاجی محمد ( 914 -922ه.ق) به حکومت شوشتر رسیدند (غفاری قزوینی،
 .)1353:94کشته شدن حاجی محمد در سال  922ه.ق بدست برادرزادهاش
خلیلالله و گسترش قدرتش تا شوشتر ،موجب شد که خاندان مشعشعی خطر را
احساس کند .این وقایع همزمان با به قدرت سید بدران مشعشعی ( 922 -946ه.ق)
بود .میان خلیلالله رعناشی و سید بدرالدین مشعشعی مکررا منازعات شد (عبدی
بیگ شیرازی143 :1369،؛ پارسا دوست521 :1376،؛ غفاری قزوینی :1353
.)94
در ماه ربیعاالول سال  1162ه.ق موال مطلب خان حاکم دورق از خاندان
مشعشعی به همراهی مشایخ عرب و عباس قلی خان طغیان کرد .و حاکم شوشتر که
محمدخان پسر سلطان قراچورلو بود را زندانی نمودند .موال مطلب خان به عباس قلی
خان سوءظن پیدا کرد و او را به زندان انداخت (کسروی .)133 :1389 ،لشکریان
موالمطلب خان ،به او خیانت کردند و اسلحهخانه در قلعه سالسل آتش گرفت و
نزدیک به هشتاد نفر در این ماجرا کشته شد .موال مطلب خان زمانی که به هویزه
رفت ،عباس قلی خان را با خود به آن شهر برد .در شوشتر محمدرضا بیگ فرزند
اسفندیاربیگ میرشکار به قدرت رسید (جزایری.)168 :1388 ،
نتیجه
درزمینۀ مذهبی ،خاندان مرعشی تأثیرات ژرفی را بر شوشتر گذاشتند؛ زیرا با
اقدامات خود ،باعث تحول مذهبی در شوشتر شدند و شوشتریان ،از سنت به تشیع
گرویدند و این تحول پیش از آمدن «شاه اسماعیل اول» به شوشتر اتفاق افتاده است.
خاندان مرعشی مقامهای صدر و قاضی عسکر را در دوره «شاه طهماسب اول»
داشتند و در سال  985ه.ق قدرت سیاسی و نظامی شوشتر را هم در اختیار گرفتند.
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َ
فتی ،استقرار
بعدها این خاندان قدرت محلی شد و در محله عبدالله بانویه و ِاشک ِ
یافتند و از خانهای ،حیدرخانه در شوشتر محسوب میشدند .با ورود سادات
جزایری و کالنتر در دوره واخوشتی خان و فتح علیخان به شوشتر ،امور مذهبی به
جزایریها واگذار شد .کالنتریان ،بعدها قدرت محلی در شوشتر شدند و در محله
موگهی استقرار یافتند و کالنتریان از خانهای نعمت خانه در شوشتر محسوب
میشدند.
َ ُ
َ َ
سادات تلغری (تلغری) در ابتدا به امور مذهبی مشغول بودند که از بزرگترین آنها
سید حسین در منطقه امامزاده عبدالله و سید قطبالدین در محله عبدالله بانویه
میتوان اشاره کرد .اما با واگذاری چشمه قیالرستان به آنها ،توسط شاه طهماسب
َ ُ
َ َ
اول در سال  952ه.ق ،سادات تلغری (تلغری) بیشتر به امور اقتصادی پرداختند.
شوشتر در دوره افشاریه و زندیه تحوالت سیاسی و اجتماعی مختلفی را پشت سر
گذاشت .از دوره صفوی برخی از خاندانهای محلی در شوشتر حضور داشتند که از
جمله آنها میتوان به ابوالفتح خان از خاندان گرجی و اسفندیاربیگ گرجی و سید
عبدالله از سادات مرعشی و سید نورالدین جزایری و سید فرجالله کالنتر اشاره نمود.
در دوره افشاریه و زندیه ،تنشهای و درگیرهای زیادی در کشور اتفاق افتاد و تأثیرات
این درگیریها و منازعات در شوشتر دیده میشد .حاکمان محلی شوشتر،
رعیتنوازی و مردمداری را فراموش نمودند .حاکمانی که از مدیریت و کاردانی و
هوش و ذکاوت کافی برخوردار نبودند ،بازار کینهتوزی ،حسادت ورزی ،انتقام ،قتل و
جنایت و خونریزی را گرم میکردند .مدارس و کتابخانههای شوشتر نقش اساسی در
تربیت دینی و مذهبی طالبان علم داشته است .در شوشتر مساجد ،مدارس و
کتابخانهها ،در یک مکان وسیع ساخته میشدهاند .برخی از این مساجد چندین
حجره و باب مغازه وقف خود داشتهاند .هزینههای دریافتی از این مغازهها صرف
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مرمت و بازسازی مساجد و مدارس و کتابخانهها میشده است .با از بین رفتن مدارس
و کتابخانهها در شوشتر ،وضعیت فرهنگی این شهر ،تنزل پیدا کرد .بیشتر مشتاقان
علم و دانش برای کسب علوم دینی به شهرهای دیگری همچون مشهد ،اصفهان،
نجف ،سامرا ،کربال مهاجرت نمودند و در این شهرها برای همیشه ماندگار شدند.
منابع
 .1آبراهامیان ،یرواند .)1389( ،تاریخ ایران مدرن ،ترجمه محمد ابراهیم فتاحی و
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مفاخر فرهنگی.
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 .32نصیری ،محمد ابراهیم بن زین العابدین ( .)1373دستور شهریاران ،تهران،
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 .33نیرومند ،محمدباقر ( .)1384یادی ازشوشتر ،تهران ،انجمن آثار ومفاخرفرهنگی.
 .34نویدی شیرازی ،عبدی بیگ ( .)1369تکلمه االخبار ،تصصیح و تعلیقات
عبدالحسین نوائی ،تهران :نشر نی.
 .35واله قزوینی اصفهانی ،محمد یوسف ( .)1372خلد برین ،تهران :بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار.
 .36وحید قزوینی میرزا محمد طاهر ( .)1383تاریخ جهانآرای عباسی ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .37لکهارت ،الرنس ( .)1331نادرشاه ،ترجمه مشفق همدانی ،تهران :بینا.
 .38الیارد ،هنری .)1367( ،سفرنامه الیارد ،ترجمه مهراب امیری ،تهران :وحید.

 .39نوایی ،عبدالحسین ،غفاری فرد ،عباسقلی ( .)1386تاریخ تحوالت سیاسی
اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه ،تهران :سمت.
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 .42نوایی عبدالحسین ( .)1386روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه،
تهران :سمت.

 .41نجفی برزگر ،کریم ( .)1393تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ایران در دوره صفویه ،تهران :پیام نور.
 .42نفیسی ،سعید .)1336( ،تاریخ اجتماعی و سیاسی دوره معاصر ،ج  ،1بی جا:
بینا.

 .43یوسفی فر ،شهرام ( .)1392شهر و روستا در سدههای میانه تاریخ ایران،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

