به کوشش :رضا مختاري
مقدمه
ّ

نويسندۀ اين سفرنامه ،خطيب توانا و عالم خوشفکر و پرتالش مرحوم حاج سيد محمد علي

مبارکهاي= (1365ـ  1316ق1325 = .ش ).از دانشمنداني است که مجهول القدر و مغمور الذکر
مانده و بيشتر آثارش هنوز منتشر نشده است.

اين عالم ربّاني دستپروردۀ حوزۀ پر رونق اصفهان در حدود يکصد سال پيش است ،هر چند

مدتي در حوزههاي ديگر از جمله قم و مشهد و تهران درس خوانده است؛ ولي عمدۀ تحصيل
و شکلگيري شخصيت او نزد علماي اصفهان و در آن حوزۀ با برکت و با نشاط بوده است.

حضور چند ساله در خدمت علماي وارسته و نامدار آن روزگار و حشر و نشر و استفاده
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از محضر بزرگاني چون حضرات آيات ابوالمجد شيخ محمدرضا نجفي مسجدشاهي،

سيدابوالقاسم دهکردي ،شهيد سيد حسن مد ّرس و آخوند کاشي از او شخصيتي جامع ،فهميده

و منتقد و دلسوز جامعۀ ديني و حوزهها ساخت.

عالوه بر اينها سفر به کشورهاي مختلف و ديدار با مردم و عالمان آن کشورها و ا ّطالع از

اوضاع و احوال جهان ،بر بصيرت و تيزبيني او افزود.
وي در آغاز کتابش «ثمرات العلوم» ميگويد:

آنچه نويسندۀ اين کتاب در سياحتهاي خود در ممالک دنيا از چين و هند و ژاپن و روسيه و
102

ّتبت و صيام [= سيام = تايلند] و کشمير و افغانستان و ايران و عراق عرب و فلسطين و سوريه

سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

و ترکيه و حجاز و يمن و مصر و حبشه و اندلس و مراکش و فرانسه و برلن و لندن و ايتاليا

مهم مشاهده نموده،
و قسمتهاي ديگر از اورپا از بعضي از غرايب و عجايب و وقايعات [کذا] ّ

متفرق ًا در اين اوراق به يادگار گذاشته.

وي عالوه بر تأليف ،به وعظ و خطابه اشتغال داشت و در زمرۀ خطيبان و منبريان طراز اول

اصفهان بود و مورد غضب ايادي رضاخان واقع و در سال 1358ق .دستگير و زنداني شد و
حدود نه ماه در زندان بسر برد.

چنانکه گفته شد تاکنون فقط آثار محدودي از اين برزگوار در دهها سال پيش منتشر

شده از جمله« .1 :صراط المستقيم» يا «نماز در اسالم» (چاپ 1365ق« .2 ).منهـج

القويم» (1365ق« .3 ).کشف المهلکات در سموم مسکرات»( ،با تقريظ حضرات آيات
مالمحمدحسين فشارکي و ميرسيدعلي نجفآبادي) « .4سرادق دوشيزگان و سعادت ايرانيان

حـب الوطـن» (با تقريظ مرحوم
در وجوب حجاب و نقاب» « .5تحصيل الثمن في حديث ّ

استـاد محمود شهابي) « .6نور القدسي» « .7نور األنوار» « .8پيام مبارکي به سوي کسروي».
ولي ديگر آثارش از جمله زندگينامۀ خودنوشت وي ،پيش از اين چاپ نشده است.

زندگينامۀ خودنوشت يا خاطرات مبارکي ،سرشار از نکات آموزنده و هشدار دهنده و از
بهترين درسها براي روحانيان است و ميتوان ديدگاه هاي منتقدي ّ
مطلع و دلسوز و حامي را
در آن يافت .هر چند ممکن است برخي ديدگا ه هاي وي قابل قبول همگان نباشد يا برخي

سخنانش تند و جسورانه به نظر آيد .در البهالي اين کتاب پارهاي از افکار و انديشههايش درج

شده است .عالوه بر افکار وي ،مطالب ناب و مستندي درسرگذشت بزرگان در اين کتاب

ديده ميشود و چنانکه گذشت ،مؤلف چند سالي در خدمت آخوند کاشي تربيت شده و از
جمله دراين باره در خاطراتش مينويسد:

وقت سحر ،از حاالت و کردار و راز و نيازش به سوي خالق يکتا ،تأثيراتي در من

ايجاد ميشد که آنچه در حاالت گذشتگان شنيده [بودم] در او مشاهده ميکردم ...در

هر شبي به قدر نيم ساعت مرا به کلمات مواعظ و پند مشغول ميساخت»...
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«يک ساعت به طلوع فجر ،برخاسته ،دو مرتبه در خدمتش حاضر ميشدم و در آن

در اين مدت عمر کم ،در خدمت آن شيخ کامل ،نابينايي بودم بينا شدم .در جهان تنگ و
تاريکي روحم در زندان بود ،به فضاي ال يتناهي و به گلستان قدس پروازم داد و اگر او را
نديده بودم شايد در اين عالم هر چيز را که در دستگاه الهيات ميشنيدم انکار داشتم ،ولي

خاطرات
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همگي را به مقام شهود ديدم.

چون مرغ روحش با عالم قدس پرواز کرد؛ چنان بود که نزديک شد مرغ روح من جوجهصفت

مدت زماني مرا عادت چنين بود که در ساعات سه از
به دنبال مادر خود پرواز نمايد ...و ّ
غروب گذشته ،از شهر براي زيارت آن حکيم رباني حرکت ميکردم و تا طلوع فجر بر سر

آن تربت شريف به حال مراقبه ميماندم. ...

از جمله قسمتهاي ّ
جذاب خاطرات مبارکي يا سرگذشت خودنوشت وي ،قسمت ديدار وي با
گاندي در سفر هند و مناظرۀ وي با عالم و ّهابي در مسجدالحرام و پارهاي از بخشهاي ديگر

خاطرات سفر حج و اشاره به ريشههاي مشکالت مسلمانان و دخالت دولت استعمارگر انگليس

در سرنوشت مسلمانان و نقش اين دولت در تقويت و ّهابيت و گزارش قحطي اصفهان است.

مرحوم واعظ خياباني که با مرحوم مبارکهاي مالقاتي داشته ،سرگذشت وي را در بين علماي

معاصر درج کرده که در پي ميآيد:

حاج سيدمحمدعلي واعظ مبارک اصفهاني (دامت افاضاته)

مروج رشيعة
السند ،والعامل املعتمد ،عامد العلامء العظام ،و سناد الفضالء الفخامّ ،
هو السيد ّ
والسالم ـ .
االئمة ال ّطاهرين الکرام ـ عليهم ّ
الصالة ّ
جدّ ه سيد األنام و مشيد طريقة ّ

از جمله علما و واعظين که سنۀ  1358در اقامت چهل روزۀ ّقبة االسالم اصفهان بهخدمت و

صحبت ايشان نايل و استفاضه و استفادۀ کامل حاصل کردم ،يکي هم جناب ّ
معظم بود که
مهمه در اقطار عالم
صاحب مص ّنفات نفيسه و مؤلّفات شريفه هستند و سياحت عمده و سباحت ّ

و اقطاب محيط بهعمل آورد ،ح ّتي شفاه ًا فرمود که ج ّنات اربعۀ دنيا را سير کردهام.
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از جملۀ مؤلّفاتش کتاب ثمرات العلوم است .مؤلّف محترم نسخۀ اصل را به خط خود مرحمت

فرمود...

مترجم محترم در بي اعتباري دنيا:
از نظم
َ

بهزير قدم هـا شده خاک و گرد
طنـاز بــود
بـهدامـان حوران ّ

دو چشم جم است و سر کيقباد

نگر تا چه شد لشکر سلم و تور
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نظر کن به عبرت بهصد آه و درد
هميـن سـرکـه بر بالـش ناز بود

هر آن ذ ّره خـاکي که بگرفت باد
اال اي شهـنـشـاه مسـت غـرور

نـظرکـن به آثـــار شـه داريــوش

بهشاهان که ما خاک گشتيم وخشت

تو را گر بود دانش و عقل و هوش

بـهسر پنحة خويش در ِگل نوشت

وله در عبرت گرفتن از ايوان کسري

بـهعبـرت نـگر مايـۀ فخـر را

ببين طاق کسري و اصطخر را

بـه حسرت بپيچد در اوگـاه مار

گـهي ابـر ميگريـدش زار زار

بـهمژگان نمـودند رشک جنان

هرآن منزلي را که سيمين تنان

شـده جـاي راحتـگه روبـهــان

چو بيني بهعبرت شود خون جگر
بـر آن کنگره بوم گويد که کو...

نـگر مـهـد آسـايـش رو مهان

بر آن در که بد پرده از سيم و زر

در آن شه نشي 
نوحش بنموده خو

حب الوطن» است .معاني لطيفه از عرفا و
 ....از جمله تأليفاتش« ،تحصيل الثمن في حديث ّ

ب
«ح ُّ
حکما و شيخ بهايي و غيرهم در بيان حديث نبوي ـ صلّي اهلل عليه و آله ـ که فرمودُ :
اإليمان» نقل نموده.
َ
الو َطنِ مِ َن َ
 ...و از جمله تأليفات شريفهاش «کشف المهلکات في سموم المسکرات» است .در اين کتاب

مضرات و حرمت آنها را عق ً
ال و نقالً ،مشروح ًا بيان فرموده و اين هر دو تأليف در
مفاسد و
ّ

سنۀ  1345بيست سال قبل در يک مجلّد طبع و نشر شده و آقاي مبارکي دو نسخه به دست

حج و
مبارک خود در اصفهان به حقير مرحمت فرمود و بنده پس از مراجعت از مسافرت ّ

اصفهان رقعهاي مشتمل بر ّ
تشکر و امتنان از مراحم و الطاف آقايان حجج اإلسالم و علما و
الملِک
ّ
محدثين ّقبة االسالم اصفهان ـ ايّدهم اهلل تعالي ـ بهتو ّسط صاحب عنوان ـ و ّفقه اهلل َ
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الم ّنان ـ انفاذ داشتم.

و جناب معظم له اين رقيمۀ کريمه را در جواب نگارش فرمودند:

محض براي ابقاءآثار َسلف وارائۀ طريق و مآثر ادب براي خلف ثبت گرديد:

«بسم اهلل الرمحن الرحيم

إلی ِمنْکم کتاب کريم َش َم ْمت منه رائحة القدس
شيخي و ُمعتمدي و َم ْوالی ،قد َو َصل ّ
علی هبذه النِعمة و ما هو االّ زيارة رياحني روضة
َف ُس ْب َ
حان من و ّفقني هلذا التوفيق و ّ
من ّ
خاطرات
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احلبيب املتزين بخطوطه رّ
الشيفة الزّاهرة وفواکه ألطافه الباهرة فرصت مفتخر ًا بتبليغ
السالم منه إيل أصدقائه الکرام و أسأل اهلل أن يو ّفقني لزيارته و االستفادة من جنابه والوفاء
ّ

علی کتاب ًا يبتهج قلبي بمطالعة ما فيه من غرر الآليل وأجعله َصديق ًا
بعهده فيا ح ّبذا يوم ًا يرد ّ
و رفيق ًا يف أيامي وانيس ًا يف ليايل وکَم ِم ْن نظري ّ
قل له يف وقائع األيام جزي اهلل ُمصنّفه أفضل
جزاء ما يعطي من جاهد بني يدي سيد االنام َص ّلی اهلل عليه واله الکرام».

مسافرت به طرف حجاز از طريق هندوستان

 ...دوستان هندوستانى را وداع گفته و از طريق دريا رهسپار حج شديم...
در اين جهاز كه ما بوديم جمعيت آن مر ّكب بود از مردمان تبّت و كشمير و صيام[1کذا

به صاد] و جزاير جاوه و چين .مردمان جزاير جاوه وحشىترين مردم بودند؛ چه آنکه از وضع

کثافت آنها معلوم بود .يک نفر مترجم هندى بود که با آنها صحبت مىنمود و از براى نويسنده
خاصي مردم جاوه در خصوص حج رفتن دارند ،غير از عقيدة ساير فرق
ترجمه مىکرد .عقيدة ّ
اسالم.

عقايد مردم جاوه در حج رفتن

ساير طوايف اسالم فقط حج واجب را يک دفعه در مدت عمر مىدانند؛ غير از کسانى که

بيش از دوازده فرسخ از مکه دور نيستند ،که تا دوازده فرسخ هر سال واجب مىدانند و استطاعت
را غير از شيعه ،فقط استطاعت بدنى مىدانند که اگر بتوانند به گدايى به مکه بروند و قدرت بدنى
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داشته باشند بايد بروند ،ولى شيعه استطاعت بدنى و مالى هر دو را شرط مىدانند و استطاعت مالى
[را] هم به قدر کفايت که به طور آبرومندى باشد و در مظا ّن هتک ِعرض و آبرو و تلف مال و

صدمة جانى واجب نمىدانند؛ ولى مردم جاوه در مدّت عمر ،سه مرتبه حج رفتن را الزم مىدانند:
ا ّول؛ به حج مىروند و بر مىگردند که بعد از آن سفر عمامه سر بگذارند و تا مکه نروند و

مراجعت نکنند ،عمامه سر نمىگذارند.

دوم؛ به حج رفته ،برمىگردند براى آنکه زن بگيرند و اگر سفر دوم نروند زن نمىگيرند.

مرتبة سوم در آخر عمر است که مىروند به حج ،فقط از براى مردن.

و استطاعت را فقط همان استطاعت بدنى مىدانند و در سفر سوم آنهم شرط نمىدانند؛ چه

آنکه گويند :فقط براى مردن است اين سفر و اگر همينقدر از منزل به قصد حج بيرون برود و در
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قدم دوم بميرد ،مقصود حاصل است و به منزله شهيد و اجر او بر خدا است.

بيشتر خوراک آنها برنج دريايى و گوشت ماهى است که خشکانيده همراه دارند .قيافة

آنها با مردم چين خيلى نزديک است[ .داراي] چشمهاى کوچک ،صورتهاى مثلث ،ابروهاى

باريک [و] ضعيفاالندام مىباشند .نژاد بربرى هم با آنها شباهت دارند ولى از جهت جث ّه و
هيکل ،قوم بربر قوىتر مىباشند.

در کشتىهايىکه از طرف هند به طرف حجاز مىرود در ايام حج ،از براى ايرانىها

نهايت اين مسافرت با مردم هندى سخت مىگذرد؛ زيراکه سليقه و نظافت آنها بيشتر است از

مردم جاوه و هند و از کثافت آنها اذيت غيرقابل تحمل مىکشند .يک دو روزى که مسافت

طى مىکنند بيشتر از ساکنين کشتى را حالت استفراغى رخ مىدهد که نهايت اشمئزاز حاصل
مىنمايد [و در کشتي] کام ً
ال اخالق بسيارى از کشورهاى شرقى را مىتوان به دست آورد که
در ظرف چندين سال مسافرت به آن کشورها ممکن نيست اينگونه اخالق و سير عادات نفوس
را فهميد.

متعصب مىباشند .صدى پنج نفر الى يک نفر
تمامى اين مردم حنفى مذهب و نهايت
ّ

ممکن است شيعه در آنها در اين مسافرتهاى حج باشد .شيعه اگر مراعات بسيارى از جهات
عقايد آنها را نکنند کام ً
ال از براى آنها خطرناک است؛ چنانچه يک نفر شيخ از دهات سبزوار

خراسان با چند نفر خراسانى در اين کشتى بودند .يک روز آن شيخ شروع [به] روضهخوانى کرد
و در ضمن حرفهاى خود ،لعنت بر عايشه کرد .جمعى از اهل تسنن از حنفىمذهبان افغانى

حمله به سوى او کردند .جمعى او را حفظ کردند .شب آخر که صباح آن روز اهل کشتى فرود
آمدند ،شيخ بکلّى مفقوداألثر شد .معلوم شد او را شبانه در حالت خواب به دريا افکندهاند!
اين يکى از حرکتهاى ...است که در دماغ شيعه به اسم ديانت ،از راه سياست زمانهاى

مردمان سنگاپور هند و جزاير جاوه عربى بسيار خوب مىفهمند و در تکلّم هم بسيار ماهر

هستند و بر طبق قوانين نحوى هم صحبت مىنمايند .قرآن را در حفظ دارند؛ از اين جهت من

با بسيارى از آنها آشنا شده و با هم عربى نحوى صحبت مىکرديم .در عين حال که تقيدات
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پيش جاى گرفته و از مطالب مذهبى خود هم به کلى دور هستند.

ظاهرى و قشرى در آنها زياد نيست ،معالوصف از مراتب عرفانى بهرهمند مىباشند .يک نفر از

آنها را ديدم که تمام نهجالبالغه را از حفظ داشت و در اغلب اوقات از براى ما به صوت خيلى
خوب نهجالبالغه مىخواند .يک روز نويسنده به او گفت :از خطبههاى خلفاى راشدين هيچ در
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حفظ دارى؟ گفت :آنها اهل خطبه و خطابه نبودهاند و اگر کالمى قابل ضبط بود البد مانند
کلمات على بن ابي طالب مضبوط و محفوظ مانده بود!

نويسنده در جواب گفت :اگر آنها اين مقام را دارا نبودند نقص بزرگى است؛ چه آنکه
پيغمبر 9فرمود« :المَْ ْر ُء خَ ْ
ْت لِ َسانِ ِه»؛« 2مقام معنوى و معارف روحى و بزرگى مراتب
وء حَت َ
م ُب ٌ

نفسانية هركس در زير زبان او پنهان است ».وقتى سخن گفت مرتبة او در معارف و روحيات
و درجات عقلى مكشوف مىگردد؛ چنانکه عظمت على بن ابي طالب 7در دنياى امروز از همين

كلمات ظاهر و هويدا است و كلماتى كه از خلفاى راشدين امروز در دست باشد كه از آن
كلمات مراتب عقل و روح آنها را به دست آوريم چيست؟!
و مسلّم کسى که مقام خالفت نبى را مدّعى است آثارى از سخنان او که فوق سخنان

و گفتههاى ديگران است بايد باقى باشد و خوب است شما ما را از آثار فرمايش هاي خلفاى
راشدين مستفيض فرماييد .پس از آنکه اين سخن را از من شنيد مراودة خود را تا در جهاز بوديم

به کلى قطع کرد.

از تمام طبقات مختلفه که در اين کشتى بودند ،در هر ِ
وقت نماز ،آثار اسالمى از آنها به

ظهور مىرسيد و يک مرتبه تمامى ،قيام از براى اداى فريضه مىنمودند ،مگر از شيعة ايرانى که
هيچ اثر دينى در وقت خود از آنها ديده نمىشد و به جز خوردن و خوابيدن و براى يکديگر
مضمون گفتن کارى نداشتند!

نزديک غروب آفتاب بود .يک نفر شيعه به نماز ايستاد .يک نفر هندى پرسيد« :اين نماز

چه وقت است؟» من گفتم :نماز ظهر .گفت« :خدا دروغگو را لعنت کند! اين شخص خجالت

نمىکشد که اين وقت غروب رو به خدا ايستاده و مىگويد :نماز ظهر به جاى مىآورم .آيا حاال
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ظهر است؟!»

ورود در خاک حجاز

ِ
مسافت دريايي نموديم و روز يازدهم وارد در بندر ُجدّه شديم.
مدّت ده شبانه روز ،طي

حمله دار ما که در جهاز ،مخارجات ما را از جدّه به مدينه و مکه و لوازمات يوميه ما را در زمان
توقّف در حجاز کنترات بسته بود ،به توسط تلگراف بي سيم جهاز به جده اخبار نمود ،يک
دستگاه موتور آبي مخصوص نويسنده و چهار نفر همراهان به پاي کشتي آورد .از کشتي فرود
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آمده وارد گمرک شديم .پس از معاينه تذکره ،وارد جدّه شديم .فرود آمدن حاجيان از جهاز
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

و ورود در جدّه تماشايي است .هر کس ميخواهد بر ديگري سبقت بگيرد .هيچ قاعده نظم در
آنها نيست .اموال حاجيان هم بيشتر تاراج ميشود؛ چه آنکه اختيار از دست او خارج است.
دزدان طراري از هر کشور در اينجا وقت به دست ميآورند.

جده
معني ّ

«جدّه» به ض ّم جيم و فتح دال مشدّده« :ما هيئت للجا ّدة» .در کتب لغت عرب است که
جده محلّي را گويند واسطه جا ّده و راه ،از بيابان به دريا و از دريا به خشکي واقع شده باشد

خاصي از يکديگر تميز
و هر بندر دريايي را عرب جدّه گويد و به اضافه به سوي مضاف اليه ّ

دهد ،مثل :جدّة القمران ،وجدّة َعدَ ن و بعضي بيسوادها َجدّه به فتح ا ّول خوانده و به معني جدّه

مادري گرفته اند و در اطراف اين غلط موهوم افسانهاي بافته شده که اينجا محل قبر ح ّوا زوجة

آدم است و به تدريج فضاي وسيعي را ديوار کشيده گويند :قبر ح ّوا است ،و بقعه کوچکي در
وسط آن فضا ساخته و گويند :اين بقعه بر روي ناف حضرت ح ّوا ساخته شده .از طرف قضات
ابن سعود ،پادشاه حجاز آنجا را خراب کرده بودند و مواظب بودند کسي براي زيارت نرود و

عجب از صاحب بستان [الـ] سياحه است که معني جدّه را به همان معني معروف در زبان عوام و
ّ
محل قبر ح ّوا مرقوم داشته اند.
بالجمله ،اين بندر با آنکه از خود زراعت ندارد ولي ميوة شرق و غرب در او يافت ميشود

و وفور نعمت در او موجود است .مردمش اکثر شافعي و از قوم عرب ميباشند و چند خانوار از

ايران در آنجا ساکن ميباشند.

پيرمرد ريش سفيدي در جدّه به نزد ما آمد .خود را طهراني معرفي ميکرد و دعوي تبليغ

مذهب بهايي نمود .پس از آنکه محکوم شد مکشوف افتاد که از طرف انگليسها حقوق مکفي

و ايجاد اختالف ،ولو آنکه طرف داخل مذهب بهايي هم نشود.

طيبه
مسافرت به مدينة ّ
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[کذا صحيح :کافي] ميگيرد و به نام مذهب بهايي مقصودش خراب کردن عقايد مسلمين است

پس از يک شبانه روز توقّف در جدّه عازم زيارت مدينة طيبه شديم .پانزده ليره عثماني

کراية مرکب اتومبيل از جدّه به مدينه در رفتن و برگشتن بود .در اين راه در منزل ينبوع فرود
آمديم.

خاطرات
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ينبوع از مضافات مدينة من ّوره است که جزو بنادر حجاز محسوب است .قصبهاي است که به
وفور نعمت مشهور .قرب پنج هزار جمعيت از قوم عرب در آنجا ساکن ميباشند و به مذهب

شافعي سلوک نمايند .يک شب هم در ميان راه در بيابان خوابيديم.
منوره
مالقات با ملک حجاز ابن سعود در راه مدينه ّ

صبح آن تصادف کرديم با ابن سعود ملک حجاز که از پايتخت خود الرياض به مدينه
و
ِ
مشرف شده بود و از مدينه مُحرم شده و عازم ّ
مکة معظمه بود .وقتي محاذي ايستگاه
من ّوره ّ

اتومبيل هاي حاج در اين بيابان رسيدند ،توقّف نمود و از حال مسافرين بازپرس نمود و از

بيشتري ،وضعيت سلوک مردم خط ّه راه مدينه را با ز ّوار بيت اللـه استفسار کرد و از افراد مختلفة
هرکشوري شخصاً بازرسي ميکرد.
ين؟»؛ «از کجا آمدهايد؟»
مقابل من آمد فرمود« :مِن أَ َ
َان ا ِ
إليماَ ُن ُم َع َّلق ًا بِال ُّث َر َّيا َلنَا َل ُه ِر َج ٌال
نويسنده در جواب معروض داشتَ « :ق َال النَّبِ ُّيَ « : 9ل ْو ك َ
3
ِم َن ا ْل َع َج ِم َف َأ ْس َعدُ ُه ْم بِ ِه َف ِ
ار ُس».
نهايت از اين جواب تحسين کرد.
سپس فرمودِ :
«من َأ ّي بِال َِد َها؟»؛ «از کدام شهرهاي ايران؟»
«جنَّة الدُّ ن َيا إصفهان».
در جواب گفتمَ :
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متعصب.
دو مرتبه تحسين فرمود .يکي از همراهان ملک گفت :ايراني ّ
باز نويسنده معروض داشت« :إيراينَ ،أي االيماَ يِن؛ َق َال َر ُس ُ
الو َطن ِم َن
ب َ
«ح ُّ
ول اهللُ : 9
اإليامن».
ِ
تبسم نمود .سپس فرمود« :ک َي َ
ف َوجدتُم األمر فيِ ُملکنَا؟»؛ «کشور
از اين
ْ
جواب ابن سعود ّ
حجاز را چگونه يافتيد؟»

َان ِآمنا}.4
باز نويسنده معروض داشتَ { :و َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
دو مرتبه به تکرار فرمود« :أحسنت ،أحسنت».

باز بفرمود« :کيف األمنية يف الطرق؟»

رش ّ
رش ،و برشي ألهل اإلسالم
نويسنده معروض داشت« :رصاط ّ
کل ذي ّ
املوحدين مأمون من ّ

من هذه اخلالفة النبوية والعدالة العمرية واملعارف العلوية وهذه موهبة من اهلل .ملک نزديکتر آمد
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و دست بر شانة من نهاد و روي بر اطرافيان و مالزمان نمود و فرمود« :و لقد أحسن و أجاد يف الکالم».
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

باز نويسنده معروض داشت« :شيد اللـه أرکان العدالة السعودية ومتّع اللـه املسلمني بطول

بقائه .احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما کنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل».

پس از اين دعا به من نوازش و انعام فرمود ،و به شوفرهاي همراه ما امر به توصيه و مدارا

و احترام فرمود ،و به يک نفر از شرطهها بفرمود که در مدينه پاس احترام محفوظ ماند ،سپس

حرکت نمود و بعد از چند دقيقه ما نيز حرکت نموديم .از جماعت ايراني که چند نفر خراساني
و چند نفر اصفهاني با ما در اين منزل بودند و قضيه را مشاهده نمودند بعضينهايت خوشوقت،

ولي بعضينهايت مکدّر بودند.
منوره
ورود به مدينة ّ

يک ساعت به غروب مانده بود که وارد مدينة من ّوره شديم .پس از بازرسي درب دروازه،
وارد شديم در محلّة سادات نخاولي که از سلسلة بني هاشم ميباشند .منزلي که قب ً
ال براي ما تهيه
شده بود وارد شديم .از نزديکي مدينه حالت من به طور غريبي رخ داده شد .تمام قواي دماغ من

متوجه يک عظمت و بزرگي شده بود که هزار و سيصد سال است کرة زمين را جنبش ميدهد.
ّ
و اين حالت در من از وقتي ظاهر شد که چشمم به گنبد مط ّهر حضرت رسول اکرم و صفوة

جوهرة ملکوتيه ،خاتم انبياء 9افتاد که تمامي قواي مرا به سوي خود مجذوب ساخت؛ به حدّي
که آنچه بخواهم آن حالت را بنويسم ممکن نخواهد بود.

منو َره
ذکر مدينه ّ

مدينة منور در کتب تواريخ مسطور است که پيش از هجرت نبوي 9آنجا را يثرب

ميناميدند و به واسطة نزول آن حضرت در آن مقام به مدينة الرسول معروف گرديد و در کالم
عمارت و جمعيت منظور باشد او را سواد گويند و اگر خانه ها فقط که به هم پيوسته باشد او را

بلد نامند و اگر مردمانش آداب و رسوم انسانيت فرا گرفته باشند او را مدينه گويند و جمع او را
مدائن آورند و «مدائن سبعه» از روي همين مناسبت است.
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عرب ،بين بلد و مدينه فرق بسيار است؛ اگر چه هر دو به معناي شهر است؛ چه آنکه اگر کثرت

بالجمله ،شهر مدينه را که اکنون بعد از مکه بهترين شهرهاي حجاز است ،در کتب

جغرافياي عرب که عرض و طول بالد را از خط استوا و جزاير خالدات معين نموده اند ،از اقليم
دوم شمرده اند و طولش از جزاير خالدات «عدک [= »]۹۴و عرضش از خط استوا «ک هـ [=»]۲۵
خاطرات
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در زميني هموار واقع شده و از چهار جانب گشاده است و به کوههاي تهامه متصل است و کوه

احد نزديکترين جبال است به مدينه که دامنة آن به واسطة قبور شهداي جنگ احد يکي از
مقامات مقدسه اهل اسالم به شمار ميرود و پاره [اي] از مو ّرخين مدينه را از جمله بالد تهامه
نوشته اند و همچنين يثرب را نام واليت دانند که دياري است وسيع و واليتي است عريض و

مدينه شهر اوست .ابتداي آباداني اين شهر از سال هجرت حضرت خاتم ميباشد ...و مؤذنهاي
مسجد از طايفة سعد القرظ 5ميباشند که از نسل يکي از غالمان عمار ياسر ميباشند و بالل بن

حارث المزني از زمان رسول اهلل تا زمان معاويه بر حسب امر آن حضرت پاسبان قورق هاي مدينه
بود که درخت هاي او را کسي قطع نکند.

و از مدينه تا مکه ده مرحله است و از کوفه تا مدينه بيست مرحله و از بصره هجده و از شام

بيست مرحله و در جحفه مسافرين مصر و شام و عراق از راه خشکي به هم متصل ميشوند و
بيش از اين هر کس ميخواهد اطالع حاصل کند مراجعه کند به تواريخ مفصله که از آن جمله
است «تاريخ وفاء الوفا في دار المصطفي».

و بازگشت ما دو مرتبه به سوي پاره [اي] از مطالب متعلقه به مسجد براي آن بود که

خواستيم دخول و خروج ما هر دو به وصف اين مقام مقدس باشد.
خروج از مدينه

در بيست و ششم ماه ذي قعدة الحرام  ۱۳۴۷از مدينه ،قبل از ظهر حرکت نموديم .راجع

به حرکت اتومبيل هنگامة غريبي بود .تمام زائرينِ قبر نبوي ،يک مرتبه هيجان براي حرکت به
سوي مکة مع ّظمه نموده بودند؛ از اين روي اتومبيل کمياب بود .ولي ما چون اتومبيل دو سره
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از کمپاني سعودي کرايه کرده بوديم ،زحمتي از براي ما نداشت .سادات بنوعلي و بسياري از

هاشميين به مشايعت ما آمده بودند و چون در اين مدت ،در شبها من براي آنها احاديث و

بيان فضايل اهل بيت ميکردم ،نهايت به من عالقهمند شده بودند .به خصوص شيخ علي جبل

عاملي .اين مرد از علماي شيعه و مرجع تقليد شيعيان مدينه و اطراف مدينه بود .کمتر کسي را
مانندش در محاوره و زهد و تقوي ديده بودم .در واقع پدري بود از براي شيعيان حجاز .او نيز به

مشايعت من آمده بود.

دو ساعت به ظهر مانده وداع کرده سوار شديم .در يک فرسنگي مدينه پياده شده ،در
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مسجد شجره که ميقاتگاه اهل مدينه است از براي حج وارد شديم و از آب چاه غسل کرده،
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

احرام عمرة حج (عمرة تمتع) پوشيديم .فقط دو پارچة سفيد ،يکي به منزلة شلوار و ديگري بر
کتف ،آن هم نبايد گره زده شود؛ از اين روي سخت بود و همچنين مرد بايد پوشيده نباشد ،نه
به پارچة احرام و نه به سايه اندا ِز ديگري.
آمديم سوار شديم ،سقف اتومبيل را برداشتيم که سايه بر سر نباشد .آفتاب به طوري سوزان

بود که پس از دو ساعت سر و صورت من ورم کرد.
گم شدن راه

سه نفر خراساني و يک نفر اصفهاني همراه من بودند .آنها نيز در کمال اذيت افتادند .در

يک دهکدهاي که خانه هاي او از حصير و شاخة خرما بود وارد شديم .رفقاي من نزديک بود

غش کنند؛ چه آنکه هوا تير ماه بود ،آفتاب به طور عمودي به مغز سر ميتابيد .من به آنها دستور

دادم که چاره اين کار يک گوسفند قرباني کردن است در مکه ،اگر بخواهيم احتياط کنيم و
بگوييم آية شريفه (ال ي ُ َكلِّ ُ
ف اهلل ُ ن َ ْفسا إالَّ ُو ْس َع َها) 6شامل حال ما نيست 7.در صورتي که يقين
داريم اگر تا غروب ما به اين حال باشيم خواهيم مرد .ولي در سقف و سايه بان قرار دادن ،منتهاي
حکم آن است که براي اين تقصير يک گوسفند در ّ
مکه قرباني نماييم .آنها حاضر شدند.

شخص اصفهاني به واسطة صرفه تجارتي و اينکه باعث ميشود ضرر پول يک گوسفند متحمل
شود حاضر نبود .قرار داديم پول گوسفند قرباني او را هم ماها بدهيم؛ از اين جهت راضي شد.

يک ساعت به غروب بود حرکت کرديم .به تدريج رسيديم در جنگلي از خارهاي مغيالن

که درختها اگر چه از هم فاصله بسيار داشت ولي به واسطة همين درختها و همين رمل بودن
کرده ،شوفر ما يک نفر آفريقايي از حبشه بود ،عربي سخت ميفهميد .وقتي ملتفت شد راه گم
شده بدتر دست و پاي خود را گم کرد.

قدري ايستاديم ،شب هم تاريک ماه ،هيچ عاليمي نميبينيم .اتومبيل هم ممکن نيست ديگر
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زمين که خطوط و عاليم راه در او محو بود ،پاسي از شب رفته بود که ملتفت شديم راه را گم

ممر سيالب هاي بياني بتواند پيش برود .راه
به واسطة گير کردن در رمل و د ّره هاي عبور و جاي ّ

برگشتن نيز محو است؛ زيرا که جنگل خارستان و رمل بودن زمين مانع از ديدن عالمت خط سير

اتومبيل است .درنهايت اسباب اضطراب از براي ما رخ داد .شوفر هم دست و پاي خود گم کرد.
خاطرات
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توسل به حضرت حجت7

حجت زدند.
همراهان ما متو ّسل به وجود غيبي شدند و دست تو ّسل به وجود حضرت ّ

ناگاه ديديم صداي شخصي در مقابل اتومبيل بلند شد و به زبان فارسي ما را خطاب کرده گفت:

«نترسيد من آمده ام راه را به شما نشان دهم ».و آمد بر روي رکاب اتومبيل ايستاد و با شوفر با
لفظ عربي صحبت نمود و او را راهنمايي ميکرد .او هم به دستور او شروع کرد راه پيمودن ،تا

آنکه يک وقت بدون آنکه اتومبيل نگاه داشته شود فرود آمد .شوفر گمان کرد که به زمين افتاد؛

مرکب را نگاه داشت .ناگاه از عقب سر به عربي گفت« :هذا هو الطريق إيل جدّ ة» و به فارسي هم
گفت« :راه پيدا شد ».ماها خيره شديم بر روي زمين ،از شعاع چراغ ديديم در جلو ،جاي خطوط
سير اتومبيل است .شوفر و ماها از شدّت خوشحالي ديگر حال خود را نميفهميديم.

متوجه شديم که آيا اين شخص کي بود؟! يک مرتبه او را صدا زديم .شوفر به
در آن حال
ّ

عربي ،ماها به فارسي و من هم به عربي او را صدا زدم .هيچ جواب نيامد و اثري هم از او نديديم.

متوجه او ميشدم باد که لباس هاي او
اين شخص لباس سفيد داشت ،بسيار گشاده ،که گاهي من ّ
را حرکت ميداد و انتهاي او به عقب موج ميزد ،و بوي عطري به مشام ميرسيد .با آنکه کام ً
ال

متوجه قيافة او نبودم و تاريک هم بود ،گاهي صورت او روشن ميشد و من تص ّور ميکردم اين
ّ
روشني از جهت انعکاس شعاع چراغ اتومبيل است از بلنديهاي در مقابل .در آن حال تشخيص

داده ميشد که گيسو دارد و محاسن مشکي ،مانند شخصي چهل ساله .بيش از اين نفهميدم.

پس از آنکه راه پيدا شد و حالت شوقي به ما رخ داده و از جهتي هم آن شخص ناپديد

شد ،صداي گريه همراهان ما از شوق بلند شد و فرياد «يا صاحب الزمان» بلند کردند .شوفر هم
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به حالت بهتي متحير ايستاد.

ناگاه اتومبيلهاي چندي از عقب پيدا شد .وقتي به ما رسيدند شوفر اشاره کرد ،اولي ايستاد.

آن چند دستگاه ديگر هم که عقب او بود ايستادند .قضيه را شوفر به آنها گفت ،ناگاه آن چند
نفر شوفر با مسافرين آنها که يکي ايراني و ترک و مابقي هندي بودند همه پياده شدند و به دور
ما جمع شده ،دست و پاي ما را ميبوسيدند.

معلوم شد که آنها مدّت هشت ساعت قبل از ماها از مدينه بيرون آمده بودند و با آنکه

توقف غير عادي نداشتند و اين قضيه سرگرداني هم براي ما رخ داده بود مع الوصف ما بيشتر

راه پيمودهايم.
114
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اين قضيه از ما در ّ
مکه ميان حاج شهرتي پيدا کرده بود و بسياري اين داستان را جزو ياددا

شتهاي خود نوشتند .وقتي بعد از اعمال حج من به هندوستان وارد شدم ،اغلب اشخاص نزد من

ميآمدند و صورت قضيه را ميپرسيدند .اهل جدّه ميگفتند :در اين بيابان هرکه به پرتگاه افتاد
به ورطه عدم رفت و بسياري راه گم کردند و اثري از وجود آنها نيامد .بالجمله ،هر چه بود و

هر که بود ،اين نجات غير عادي بود!

فرداي ظهر وارد جدّه شديم .صرف نهار و استراحت نموده ،دو ساعت به غروب حرکت

از براي مکه نموديم .در وسط اين راه هم مطلب غريبي رخ داد .آن اين بود که دست غيبي سبب
نجات ما در شب گذشته شد ،اکنون ما سبب نجات پنج نفر مصري شديم.

در وسط راه ديديم يک اتومبيل فرد واژگون افتاده و چرخهاي او در هوا حرکت مينمايد.

يکمرتبه فرود آمديم ،ديديم صداي استغاثه از زير اتومبيل به گوش ميرسيد .جمعيت ما اتومبيل
را از خاک بلند کرده ،سه نفر زن و دو نفر مرد مصري در زير اتومبيل بودند و از غرايب آنکه

غير از خراشي که بر پاها و دستهاي آنها وارد شده بود همگي سالم بودند ،با آنکه از قراري
که ميگفتند يک ساعت زير اين اتومبيل بوده اند ،ولي عمده آن بود که هيچ بار و سنگيني همراه
خود نداشتند .اين چند نفر بر خاسته دست و پاي ما را ميبوسيدند.

من از اين پيش آمدها همي در شگفت بودم که ما را کدام اراده شب گذشته نجات
ميدهد ،و اکنون به کدام اراده است که ما بايد سبب نجات اين عده واقع شويم؟! يا من بِ ِ
يد ِه
َ
ِ
َاح ک ُّل يَشء َو ُه َو َع َلی ک ُِّل يَش ٍء َق ِدير.
مفت ُ
مکة ّ
ورود به ّ
معظمه

سپس وارد ّ
مکه شديم.
در ّ
صحاف که حمله دار ما بود ،وسايل پذيرايي ما را فراهم کرده
محل حلقه ،حاج صالح ّ

بود .پس از رفع خستگي مط ّوف مخصوص از شيعه به همراه ما آمد .مهياي اعمال عمره شديم.
طواف و سعي عمره به جاي آورديم و آداب او را معمول داشتيم و در منزلي که براي ما قب ً
ال
فراهم شده بود در طبقة سوم وارد شديم.
هواي ّ
مکه درنهايت گرم بود ،به حدّي که براي حفظ از تأثير هوا در بدن ،عبا و لباس هاي

خاطرات
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خرم و يک دنيا خوشحالي از اين
نزديک غروب آفتاب به سرح ّد حرم رسيديم و با يک دل ّ
موهبت الهيه به خود مينگريستيم .شرطه هاي مُلک حجاز در بيرون ّ
مکه نام ما را ثبت نمودند،

115

بسيار خشن که در زمستان در ايران ميپوشيديم در بر کرديم؛ چه آنکه اگر لباس نازک بود
هواي گرم به بدن بسيار صدمه ميزد.

حجه رويه و قانون ما آن بود که شبها تا ساعت چهار از شب گذشته
تا روز هشتم ماه ذي ّ

در مسجد الحرام بوديم .سپس به منزل آمده ،شام خورده ،چهار ساعت استراحت ميکرديم .به

واسطة گرمي هوا خواب بسيار کم ميرفتيم .طليعة فجر به مسجد رفته ،تا اول آفتاب در مسجد

به اداي فريضه اشتغال داشتيم .باز منزل آمده ،مهياي پذيرايي [شده] از واردين از ايراني و هندي
[پذيرايي] مينموديم .دو ساعت قبل از ظهر باز به مسجد رفته ،مشغول طواف به نيابت پدر و مادر
و معلمين ميشدم ،نماز ظهر خوانده بازميگشتيم.

حجه ،در طرف عصر ،در مسجد براي اعمال حج مُحرم شده ،براي عرفات
روز هشتم ذي ّ

حرکت کرديم.

ورود به عرفات

غروب آفتاب وارد منا شديم .تا ساعت نصفه از شب ،در مسجد خَ يف به اعمال مشغول

بوديم .سپس حرکت کرده براي بيابان عرفات ،نزديک طلوع فجر وارد عرفات شديم .اين
بيابان بسيار تماشا داشت .چهار فرسخ [کذا] در فرسخ بندهاي چادر به هم پيوسته بود .مقابل اين
چادرها چراغهاي تِريک روشن بود .در محلّي که حاج صالح براي ما مهيا کرده بود وارد شديم.
روز را تا غروب آفتاب مشغول وظايف مذهبي در آن مکان شريف بوديم .تا کسي جمعيت
مسلمين را در اين محل نبيند ،نميفهمد چه ل ّذت و چه هياهويي است؟!  همان محشر و قيامتي
مجسم نموده است.
که اسالم خبر داده ،در اين روز در آن محل ّ
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در پاي کوه عرفات جمعيت بيشماري که فقط لباس آنها دو پارچة سفيد احرام است ،سر

تضرع و زاري ميباشند .صداهاي دعا و گريه و آمين در
برهنه ميان آفتاب ايستاده و مشغول ّ
اين بيابان بدين هيئت خيلي مؤثر است .شخص را قهرا ً
مجسم
ّ
متوجه به عالم غيبي مينمايد و ّ

ميکند که بشر بالطبع گمشدهاي دارد و در مدّت عمر از پي گمشدة خود ميگردد که آن کمال

ذاتي است که رو بدان سير مينمايد .منتهي آنکه هرکس اين کمال را در چيزي تص ّور مينمايد.
صورت مطلوب بشر گرچه مختلف است ولي مقصود يکي است .در هيچ مکاني و هيچ محلّي
مجسم نيست.
عظمت اسالم و اخالق و سياست او مانند عرفات در پيش چشم ّ
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من دعاي عرفة صحيفه سجاديه را در ميان آفتاب از بعد از ظهر تا عصر مشغول خواندن
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حس نمودم.
بودم .از شدّت حرارت آفتاب ،گرمي آفتاب قيامت را که در اسالم خبر داده ّ

نزديک غروب آفتاب اين جمعيت حرکت نمود؛ مانند سيلي عظيم که ا ّول و آخرش و

عرض و طولش ديده نميشد .پاسي از شب گذشته وارد مشعر شديم.
حجه را
اين محلّي است [که] مابين عرفات و منا ميباشد .تمام اين جمعيت شب دهم ذي ّ
بايد در اين محل باشند و به عبادت مشغول باشند .ريگها را از براي رمي جمره برمي چينند.

از اتفاقيات من در آن شب يکي اين بود که سال گذشته در چنين شبي من در حرم حضرت

رضا ۷بودم در باالي سر ايستاده مشغول دعا بودم .حاج نجفعلي که يکي از اخيار مردم عراق
سلطان آباد ايران است در آن شب در آن محل پهلوي من ايستاده بود .به من اظهار کرد :فالني!
امشب که شب عيد اضحي است در جوار قبر حضرت رضا ۷از خدا چه ميخواهي؟
گفتم :اين حاجت را دارم که سال آينده چنين شبي در مشعر الحرام باشم.

گفت :اگر من دعا کنم که سال آينده چنين شبي در همان محل باشي به من چه ميدهي؟
گفتم :نذر ميکنم مبلغ سي تومان که سيصد ريال باشد به تو بدهم.
دست مرا گرفت و گفت :صيغة نذر خود را بخوان.

من صيغة نذر خواندم .ديگر او را نديده بودم تا آنکه در اين شب در مشعر داشتم ريگ براي رمي

جمره ميچيدم و يک نفر نوکر من چراغ بادي به دستش بود در جلوي من روشني ميانداخت ،يک

وقت ديدم يک نفر دست مرا گرفت و گفت« :سي تومان نذري خود را بده» .برگشتم نگاه کردم،

ديدم حاج نجفعلي است .با يک عالم خوشرويي و خنده دست مرا گرفته و اصرار مينمايد که
سي تومان نذري را بده.

من از اين ات ّفاق به حيرت افتادم ،ولي از طرفي هم نهايت خوشوقت بودم که به آرزوي
خود به برکت حضرت رضا ۷و ن َ َفس اين پيرمرد رسيده بودم .اين مرد در اين چند روزه
طلوع فجر از اين مکان حرکت کرده وارد منا شديم .اين محل بين دو کوه است .تماشاي

غريبي در اينجا است؛ زيرا که تمام اين جمعيت بايد در اين محل گوسفند قرباني خود را بکشند.

هر يک از افراد حاجيان از يک گوسفند کمتر قرباني نميکنند .تا ده و بيست هم بر حسب نذر و
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مصاحب من بود.

يا تقصيرات خود ميکشند .و از غرايب آنکه در اين وادي غير ذي ذرع چندان گوسفند حاضر
است که پس از خاتمة قرباني در طرف عصر دامنه کوهها از گوسفندي که بر ميگردد سياه

ميزند.

خاطرات
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اوالً در منا قرباني نموديم و سپس رمي جمره 8و تا حدي مُ ِح ّل شديم .براي ظهر به ّ
مکه
آمديم .طواف و سعي حج را به جاي آورديم .باز در طرف عصر [از] ّ
مکه به منا آمديم .تمام
خطرات حاج در اين روز است .از شدّت گرما و سختي اعمال و خستگي کمتر کسي جان به

سالمت ميبرد .بسياري در اين روز مفقود االثر ميشوند .با آنکه در آن سال ميگفتند مرگ و

بيماري نيست ،مع الوصف کمتر جايي بود که مرده در بين راه ديده نميشد .در مسجد خَ يف

تمام سطح مسجد مرده روي هم ريخته بود .آنچه بخواهند مواظبت از نظافت کنند باز ممکن

نميشود.

شب يازدهم ذي حجه و روز يازدهم و شب دوازدهم و روز دوازدهم و شب سيزدهم را

در منا بوديم.

مريض شدن در منا و ّ
تذکر از حرف مرتاض هندي

از سوانح ديگر آنکه در منا گرفتار مرض حالت وبايي شدم .تمام رفقا مرا تنها گذاردند؛

چون اگر آثار اين مرض در هر کس در آن سرزمين پيدا شود اگر پدر باشد پسر از او فراري
است و اگر پسر باشد پدر از او فراري است؛ کسي دادرس کسي نيست .در ظرف چهار ساعت
اين مرض ،من خود را مشرف به هالکت ديدم.

ناگاه درآن حال يادم آمد از حرف يکي از مرتاضين هندي که به من گفته بود« :تو به سفر

ّ
مکه ميروي ،مريض ميشوي ،نترس» ياد آمدن من از اين حرف قوه تازهاي به قلب من رسانيد،
به طوري که بکلّي مرض مفقود االثر شد و اين يکي از پيشگوييهاي مرتاض هندي بود که من
به او رسيدم.
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رفقاي خود را که از من نااميد بودند صدا زدم ،گفتم :بياييد که من نميميرم .باز باور

نميکردند ،تا آنکه من خود برخاستم و چايي دم کردم ،مشغول خوردن شدم .آنها هم از دور
تماشا ميکردند .مدّت دو ساعت باز نزديک نميآمدند ،تا آنکه يقين کردند آثار مرض از قي
کردن و حالت اسهالي از من ظاهر نشد ،سپس جمع شدند و من قضيه مرتاض هندي را از براي

آنها گفتم.

مکه آمديم .در ّ
روز سيزدهم حرکت کرده به ّ
مکه توقف کرديم تا روز عيد غدير هيجدهم
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ماه ذي حجه طواف وداع کرديم و بيرون آمديم .نصفهاي از شب بود وارد جدّه شديم.
اکنون بعض سوانح ّ
مکه را با آنچه از براي من ات ّفاق افتاد مينويسم و سپس کيفيت اعمال
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

عمره و حجة ا السالمي را شرح ميدهم و در خاتمه اين سفر حجاز قدري از تاريخ ّ
مکه را
مينويسم.

وهابي
مباحثه با قاضي ّ

مکه يکي مباحثة مذهبي بود با قاضي القضات مذهب و ّهابي ّ
از جمله سوانح در ّ
مکة معظمه

تصرف ابن سعود و جماعت وهابيه بود .مذهب وهابي در مکه رسميت داشت
که سه سال بود در ّ
و ما سابقاً اشاره به اين مذهب کرده بوديم .باطن اين مذهب اخبارية نبويه [کذا] هستند که ريشة
آن از خوارج توليد شده .ميگويند :آنچه را که از پيغمبر 9و چهار خليفة او حديثي در بيان

حکم او نرسيده محکوم به حرمت است و اعمالي را که پيغمبر 9و خلفاي راشدين معمول
نداشتند بدعت و ضاللت است .مذاهب خمسة اسالم را ک ً
ال بدعت [دانند] و گويند بعد از زمان
خلفا وجود پيدا کرده است و اين اختالف از آنها در فروع بيشتر است و در اصول و ضروريات
با ساير مذاهب شرکت دارند .اعمال نماز و روزه و حج و زکات همان رويه اسالم دارند ،فقط

جمود به ظاهر قرآن و سن ّت نبويه و سيرة خلفاي راشدين دارند و اصل در جميع موضوعات و
اشيا را حرمت دانند ،مگر آنکه از قرآن و يا اخبار نبوي و سيرة خلفا حکمي بر حلّيت آن به دست
آورند و بسياري از مردم مرام آنها را ندانسته ،سخنهاي بيموضوع در خصوص آنها گفتهاند.

جوهرة عقيدة آنها همين چند کلمه بود که نوشتم؛ از اين روي زيارت قبور را به طوري

که از شهري به شهري براي زيارت قبري بروند بدعت دانند و مراسم تمام مذاهب اسالمي را در

بناي بر سر قبور و تعميرات و تزيينات ،همه را بدعت و ضاللت ميدانند و شرب دخانيات را نيز
از بدع و ضالالت دانند ،همچنين خوردن قهوه و چاي؛ چه آنکه گويند اينها در حکم مسکرات
و لهويات مبتدعه در اسالم است.

در منا يک نفر مصري را به واسطة کشيدن جيگاره سر بريدند؛ از اين روي در آن سال حاجيان
با آنکه قرب يک کرور بودند راجع به دود کشيدن تقيه ميکردند.

من خودم در منا در ميان خيمة خود قليان ميکشيدم .يک نفر شرطة وهابي قليان
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و از روي عقيده نهي از منکر ،آنچه را که منکر دانند با تمام قوا در صدد دفع آن برآيند.

را با سنگ زد شکست و نزديک بود مرا هم بکشد .ميگفت :تو بت ميپرستي و اينکه

در مقابل تو بود بت بود .من هم تدبيري که کردم [اينکه] خود را از خيمه بيرون انداختم،

فرياد کردم« :حرامي يرمي الحجر» که اين دزد است سنگ در خيمه مياندازد که من فرار
خاطرات
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کنم ،او برود مال ما را ببرد؛ چون دزدها در آنجا همين کار را ميکردند؛ سنگ در خيمه

و چادرها ميانداختند ،صاحبان آنها فرار ميکردند ،آن وقت ميرفت [کذا] اثاثيه او را

ميبرد [کذا] .وقتي من خود را به جهالت زدم و فرياد زدم ساير شرطهها آمدند و او را تنبيه
کردند.

در هر حال در اجراي احکامات (احکام) قرآني ،عصبيتي کامل دارند و استيالي آنها بر

ّ
مکه و حجاز ،به واسطة سياست و همراهي دولت انگلستان بود؛ چنانکه در تمام ممالک اسالمي
در باطن ،سياست اين دولت حکم فرماست .تمام سفارت و قونسولگريهاي اسالمي در حجاز
روحاً در تحت ارادة دولت انگليس ميباشند .ضعف و ق ّوت مذاهب اسالمي هم بر حسب ارادة

دولت انگليس ميباشد .در تمام اين ممالک هر روز و هر ساعت آنچه واقع شود؛ مذهبي،
اجتماعي ،سياسي ،جمع ،تفريق ،تمام به دست باطني انگليس ميباشد .اجراي احکامات قرآني
هم به دست مذهب وهابيه در حجاز به واسطة سياسات چندي است از طرف اين دولت.

بالجمله شبها بعد از نماز مغرب قاضي القضات وهابي در مسجد الحرام بر روي ريگهاي

زمين در نزديکي مقام ابراهيم مينشست و بيان احکام مذهب خود ميکرد و ساير مذاهب را به

داليل و براهين نقليه رد ميکرد.

شبي من ميل کردم به پاي موعظة او بنشينم .با لباس ايراني بودم و عمامه سياه به سر داشتم.

از ميان جمعيت نشستگان رفتم تا آنکه در حلقة نزديک قاضي ،روبه رو نشستم و جمعيت در
عقب سر من افتاد .قاضي مرا در زي علماي عجم ديد ،برآشفت ،قطع سخن کرد و روي به من

نموده ،گفت« :أنت ما مذهبک؟»؛ «مذهب تو چيست؟»

حممد»9؛ «مذهب [من] عقيده به وحدانيت خدا و اقرار
گفتم« :التوحيد و اإلقرار برسالة نب ّيه ّ

شماره  /89پاییز 1393

به نبوت محمد[ 9است]».

نت ت ِ
نت فيِ زي الرفضة و الرفضة ک ّلهم مرشک!»؛ «نه چنين است ،در صورت
َکذبَ ،أ َ
گفت« :الََ ،أ َ
رفضه هستي و رافضيها همه مشرک اند».
ِ
ِ
أحدٌ م َن ا ُمل ْش ِ
در جواب گفتم« :فرض ًا ىَ
ني ْاست ََج َار َك
إن اللـه َت َع ىَ
ال يقولَ ( :و ْ
عل قولکم ّ
ـرك َ
إن َ
َف ِ
أج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع كَال َم اهلل)9؛ «به فرض که رافضي ،مشرک باشد ،خداوند در قرآن ميفرمايد به

پيغمبر خود که :اگر يک نفر از مشرکين پناهنده به تو شد براي آنکه بشنود کالم خدا را ،پس
او را پناه بده تا آنکه کالم خدا را بشنود ».اکنون من پناهنده به شما شده تا آنکه سخنان خدا را
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از شما بشنوم.

سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

از اين جواب ،از آن غضب و برآشفتگي قدري فرو نشست و مشغول سخن خود شد،

گفت:اي جماعت مسلمين! هرکس ايرادي بر عقايد ما دارد اظهار دارد جواب بشنود.

يک نفر مصري اظهار داشت« :بأي سبب أنتم متنعون النساء عن زيارة القبور؟»؛ «براي چه

جهت شما زنها را از زيارت قبور منع مينماييد؟» چون به قاعدة مذهب خود در قبرستان
ابوطالب شرطه گذارده بودند و زنها را از رفتن به قبرستان و زيارت قبور منع ميکردند.

ِ
«ألن رسول اهلل 9لعن زائرات القبور ،کام يف رواية مجع من
جواب مصري گفت:
در
ّ

الصحابة»؛ «به جهت آنکه پيغمبر 9لعن فرموده زناني را که به زيارت قبور ميروند ،چنانکه در
روايت بسياري از صحابه ميباشد».

چون اين جواب را قاضي داد ،از ات ّفاقات ،من در روز گذشته کتاب صحيح بخاري را از

کتابفروشي در باب السالم خريده بودم و مبحث و باب زيارت قبور را مطالعه ميکردم و گويا
خداوند اين سبب را براي جواب قاضي قب ً
ال براي من فراهم کرده بود .در صحيح بخاري اين

حديث را خوانده بودم و از براي قاضي خواندم .گفتم« :موالنا ،ما تقول يف هذه الرواية عن ابن عمر
عن ُأ ّم مليکة قالت :رأيت عائشة کانت خترج عن بقيع عن زيارة املويت قلت هلا :أما کان رسول اهلل9

لعن زائرات القبور و هنَى النساء عن زيارة املوتَى؟! قالت :نعم ،ولکن أجاز»؛ «چه ميفرمايي در
(مورد) اين روايت که ابن عمر روايت کرده از ُأ ّم مليکه که گفت :ديدم عايشه را که از قبرستان
بقيع از زيارت قبور برميگشت ،گفتم :آيا نبود که پيغمبر 9منع نمود زنان را از رفتن به
قبرستان براي زيارت مردگان؟! در جواب من گفت :بلي ولکن بعداً اجازه داد».

قاضي در جواب فرمود :نهي پيغمبر مسلّم است ،ولي اين حديث غير مسلّم ميباشد و

معمولبه نيست.

گفتم :جناب قاضي! احمد بن حنبل چه گونه است در دين؟

«إن أمحد بن حنبل يقول :يف هذا احلديث مجع بني الناسخ و املنسوخ»؛ «احمد بن حنبل
گفتمّ :
ُ
ميفرمايد :در حديث أ ّم مليکه جمع بين ناسخ و منسوخ است».
گفتم« :إن [کان] کام تقول فبم قال هذا؟!»؛ «اگر آنچه را که قاضي ميفرمايند که حديث
أُ ّم مليکه غير مسلّم است پس اين حرف احمد براي چيست؟!» پس فرمودة او دليلي است که اين
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گفت :شخص بزرگي بود و ما در مسائل فروعيه به فتاواي او عمل مينماييم.

حديث نيز مسلّم است.

چون رشته کالم بدين مقام رسيد ،قاضي گفت :اکنون وقت اداي فريضة عشا ميباشد ،نه
خاطرات
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وقت بحث و از جاي برخاست از براي نماز جماعت.

مصريين و اغلب از اعراب اهل سن ّت فهميدند که قاضي نماز را بهانه کرد و از جواب عاجز

مانده ،طفره رفت .مصريين به دور من جمع شدند و دست مرا ميبوسيدند و صداهاي «أحسنت،

متفرق کنيد.
أحسنت» بلند شد .قاضينهايت بدش آمد و اشاره به شرطهها کرده گفت :اينها را ّ
جمعيت متفرق شد و ما هم از پي کار خود رفتيم.

در فردا شب ،باز قاضي براي درس نشست .من باز در حضور قاضي رفتم و با ادب نشستم.

پس از اداي مراسم از من پرسيد :شما اهل کجا هستيد؟
من گفتم :اهل ايران.

در جواب گفت« :ايراين ک ّلهم مرشک؛ ألنهّ م ک ّلهم رفضة»؛ «ايرانيها تمام ًا مشرک هستند؛

به واسطه آنکه همه آنها رافضي ميباشند».

باز من در جواب گفتم« :أنا بحمد اللـه من أهل التوحيد»؛ «بحمد اللـه من از اهل توحيد

هستم ،ولي بفرماييد بدانم براي چه رفضه از اهل شرک ميباشند؟»

در جواب گفت :به واسطه آنکه آنها از شهرهاي خود براي زيارت قبور مردگان به

شهرديگري حرکت مينمايند و از براي مردگان و شهداي کربال نذر ميکنند؛ در صورتي که

پيغمبر فرموده :نبايد از شهري براي شهري به جهت زيارت حرکت نمود ،مگر از براي سه مکان؛
«مسجد الحرام» و «مسجد اقصي» و «مسجد مدينه» .و نذر هم از براي خداست و اين دو عمل

شرک محض ميباشد.

من در جواب گفتم :امّا حرکت از شهري براي شهري براي زيارت ،داخل فرمايش پيغمبر
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نيست؛ زيرا فرمايش آن حضرت اختصاص به مسجد دارد و شامل غير مسجد نميشود.

و امّا زيارت قبور؛ چه فرق است در مسافت نزديک و بعيد ،در صورتي که در اخبار
صحيحه است که پيغمبر به زيارت قبر مادر خود رفت و در تمام کتب مذاهب اسالم است که
پيغمبر فرمود :من شما را نهي کردم از زيارت قبور ،ولي اجازه دادم شما را که به زيارت قبور
برويد؛ زيرا که سبب از براي تذ ّکر مرگ ميباشد .و از روي همين احاديث ابن تيميه ،رييس
مذهب شما فتوا به استحباب زيارت قبور مؤمنين داده است و فرقي در مسافت نزديک و دور
نگذاشته .در اين صورت رفتن شيعه به زيارت قبور از راه دور چه دليلي بر شرک ميشود؟!

و امّا نذورات آنها ،هيچ کس از شيعه نذري براي صاحبان قبور نميکند و اين نذر از
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براي خداست و از خدا تمن ّا ميکند که ثواب او را عايد روح صاحب قبر نمايد و اين مطلب به
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

ضرورت دين ثابت است و بر شيعه افترا است.

قاضي در جواب گفت :اگر اين دو مطلب را تصحيح کنيم ديگر انکار اين از شيعه نميتوان

کرد که جماعت شيعه از صاحبان آن قبور حاجت ميطلبند و آنها را شفيع قرار ميدهند؛ در
صورتي که شفاعت از انبيا در عالم دنيا منقطع است.

گفتم :جناب قاضي! اين حرفي است بر خالف نص قرآن؛ زيرا که در قضية سورة يوسف

در قرآن است که وقتي پسران يعقوب در نزد پدر آمدند ،گفتند :براي ما استغفار کن در پيش
أس َتغ ِْف ُر َلك ُْم َر ِّبي)؛« 01زود باشد که از خداي خود براي شما طلب
خدا ،جواب فرمودَ ( :س ْو َ
ف ْ

آمرزش نمايم ».پس اگر شفاعت منقطع بود در دنيا ،پيغمبري مانند يعقوب بايد آنها را از اين

تو ّسل منع نمايد و به آنها بگويد که اين شرک است ،نه آنکه آنها را وعده آمرزش خواستن
نص قرآن شفاعت در دار دنيا از انبيا منقطع نخواهد بود.
از خداوند بدهد .پس به ّ

در جواب گفت :جماعت شيعه تعظيم و تکريم به قبور مينمايند و اين نيز شرک است و از

براي غير خدا نبايد تعظيم و تکريم کرد.

گفتم :جناب قاضي معلوم ميشود پيغمبر را با ديگران در نزد خدا مساوي ميداند و قائل

به تعظيم شعائر اللـه نيست؛ چه آنکه اگر به قبر نبي و خلفاي او تعظيم نکنند و تکريم ننمايند

فرقي در ميان آنها و ديگران نخواهد بود ،و الزم ميآيد که نبي و ساير خلق مساوي باشند و
در صورت تساوي ،امر به تعظيم شعائر اللـه در قرآن از براي چيست؟! آيا مذهب شما اين طور

ميگويد که پيغمبر از شعائر الهيه نميباشد و در تمام شؤون با ديگران مساوي است و قبر ابو جهل و
ابو لهب با قبر پيغمبر بايد در نظر امّت به يک چشم ديده شود؟ آيا خدا به اين مطلب راضي است.
گفت :رفضه و جماعت شيعه طواف در حول قبور ائمه و شهدا را مکفي [کذا صحيح:

حج واجب ميدانند ،و اين يکي از جمله بدع و منکرات و موجبات کفر است و عامل
کافي] از ّ
أن کالمکم رصف االفرتاء ىَ
گفتم :جناب قاضي! «الشاهد ىَ
ترشيف بزيارة بيت
عل ّ
عل الشيعة ّ

فج عميق
اللـه احلرام وأنا من الشيعة و يکون معي قريب من األلف من مجاعة الشيعة قد أتوا من ٍّ

ألداء مناسک احلج الواجب ،ولو کان کام يقول جنابکم ،ما معنَى إلتيان هؤالء اجلامعة ىَإل بيت اللـه
عل هذا البهتان ،ىَ
الرشيف وأعامل املناسک؟! وهذا دليل واضح ىَ
ون ُع ُل ًّوا كَبرياً)»؛
تعال اهلل ( َعماَّ َي ُقو ُل َ
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آن مشرک و مرتد خواهد بود.

«شاهد بر اينکه فرمايش جنابعالي صرف افتراي به جماعت شيعه ميباشد ،آمدن من است به
زيارت حج ،با قريب هزار نفر از جماعت شيعه و اگر چنانچه اين جماعت طواف در حول قبور

خاطرات
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حج واجب ميدانسته ،در اين مکان آنها را چه کار بود؟! و با اين معني که شما
ائمه را کافي از ّ
حج و به جاي آوردن مناسک از اين جماعت چه معني دارد؟! پس
به آنها نسبت ميدهيد اتيان ّ

اين نيست [جز اين] که اين بهتان بزرگ خواهد بود بر اين جماعت ،و خداي منزّ ه است از آنچه
ميگويند ستمکاران در گفتار خويش».

قاضي فرمود :اين جمله را انکار نمودي و ميگويي افترا است ،لکن نميتواني انکار کني بنا

و ساختن قبهها را بر مراز مردگان و قبور ائمه و علماي خود ،با آنکه در اخبار شيعه و کتب فقهية
آنها است که گفته اندّ :
عل القرب من غري تراب القرب فهو ثقل ىَ
«کل ما جعل ىَ
عل امليت»؛ «هرگاه

چيزي غير از خاک خود قبر بر روي قبر قرار داده شود بر ميت گران خواهد بود ».و عالوه بر

آنکه زينت قبور و بلند کردن قبور زياده از يک شبر از روي زمين بدعت است و هر بدعتي
ضاللت و گمراهي خواهد بود.

«أما معنَى حديث ّ
کل ما جعل ىَ
عل القرب»؛ صحيح است وليکن جماعت شيعه درکجا
گفتمّ :

غير از تراب قبر بر روي قبر چيزي قرار داده اند ،و يا اينکه قبور را از ح ّد مذکور بيشتر بلند کرده

اند؟! ساختن قبور را آنها بر طبق روايت قرار داده اند ،امّا نصب ضريح و صندوق ،مربوط به
وضع قبر نيست ،چه آنکه اين ضريح و صندوق به واسطه حفظ احترام قبر مؤمن است که سيرة
نبوت و خلفاي راشدين بر آن جاري بوده و نهي نمودند از راه رفتن بر قبور و نشستن و پاي

گذاردن بر آنها و در اخبار از سيرة حضرت رسول و سن ّت آن حضرت و روية خلفاي راشدين
کام ً
ال اين معني معلوم است و چون در آن مکانها اجتماع زياد است و بيشتر مردمان وحشي و

از آداب ديني بي اطالع؛ از اين روي به نصب اين ضرايح و صندوقها حفظ حرمت قبور مؤمن
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ميکنند.

و امّا بناي بر سر قبر ،پس آن بنا از براي مردگان نيست ،بلکه از براي زندگان است که آنها

را از گرما و سرما و باران و برف محفوظ دارد و در کجاي شرع انور است و در کدام حديث،

وجود نب ّوت منع فرموده و خلفاي راشدين نهي کرده باشند که بنايي که منافع او عايد جمعي از
مؤمنين است ،چنين بنايي ممنوع است؟! چه اين بنا در قبرستان باشد يا در بيابان و يا در شهري .آيا

غسالين و تشييع کنندگان ميسازند در شرع منعي رسيده که
غسالخانهها را که براي حفظ ّ
بناهاي ّ
چون باالي جسد مرده است بايد خراب کرد؟! و اين بنا را کسي ميگويد از براي مرده ساختند.

و امّا زينت ،آنها نيز نه براي مردگان است بلکه از براي زندگان است .عالوه بر آنکه آنها
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هم در حکم بيت اهلل [است] و اخبار زياد دارد که خلفاي راشدين در زينت بيت اهلل کوشش
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

وت ِ
ميکردند ،و به نص قرآن که ميفرمايد( :فيِ بي ٍ
)11
أن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه
مفسرين
أذ َن اهللُ ْ
ّ
ُُ
ّ

تمام مذاهب اسالمي آن بيوت را تعبير کردهاند که مراد بيوت اهل بيت است؛ چنانکه در اخبار
«الس َ
ال ُم
زياد دارد که صحابه بلکه حضرت ختمي مرتب به در خانة علي ميآمدند و ميگفتندَّ :
هل ب ِ
يت الن ُّّبوة» و سيرة خلفا نيز بر همين جاري بود.
َع َليکُم َيا َأ َ َ
قاضي فرمود :اين در حال حيات آنها است نه در حال ممات.

الرحمْ َ ُن َع ىَل
گفتم :شما خود ميگوييد ظواهر قرآن را نبايد تأويل کرد ،حتّي ميفرماييدَّ ( :
ال َع ْر ِ
ش ْاست ََوى) 12به همين معناي ظاهر است؛ چنانکه بزرگان شما ابن تيميه و ابن قيّم گفتهاند .در اين

صورت بر حسب ظاهر قرآن ،ائمة اثني عشر نمردهاند بلکه زنده ميباشند؛ چه آنکه خداوند مي فرمايد:
ِ
ين ُقتِ ُلوا ىِف َسبِ ِ
ون)؛« 13گمان نبريد کساني را
اء ِعنْدَ َربهِّ ِ ْم ُي ْر َز ُق َ
يل اهللِ ْأم َواتا َب ْل ْ
( َوال حَت َْس َب َّن ا َّلذ َ
أح َي ٌ
که در راه خدا کشته شده اند آنان مردگان باشند ،بلکه آنها زنده هستند و در نزد پروردگار

خود روزي ميخورند ».در اين صورت آيا علي بن ابي طالب مقتول در راه خدا است يا نيست؟
اگر ميگوييد مقتول در راه خدا است ،پس زنده است و بقعة او خانة اوست و خدا عظمت و
رفعت خانة او را در قرآن اجازه داده است و اگر ميگوييد مرده است ،چگونه او را خليفة چهارم

حجت از براي فروع ديني خود ميشماريد؟
پيغمبر ميدانيد و اقوال و کردار او را ّ
قاضي فرمود :ىَ
تأول أو تنکر ،ما معنَى جعلهم القبور قبلة؟»؛ «بر فرض
«عل فرض التسليم بام َّ

تسليم به آنچه که تو تأويل ميکني و انکار نسبت مينمايي ،چه معنا دارد که جماعت شيعه قبور
ائمة خود را قبلة از براي نماز قرار ميدهند».

گفـتم :ايـن نيز افتـرايي است ماننـد افتـراي قبل که فرموديد طواف قبور ائمه خود را

حج واجب ميدانند و من باب احترام در وقت نماز در آن بقاع ،قبر را عقب سر
مکفي [کذا] از ّ

نمياندازند؛ زيرا که براي امام زنده و مرده قائل نيستند ،بر طبق آية شريفة مذکوره اگر اکنون
در عقب سر قاضي واقع شود ،جناب قاضي چه خواهند کرد؟

و اگر ميفرماييد پشت به او ميکنم و روي به قبله را مقدّم ميدانم چه آنکه روي به خدا

مقدّم است ،من ميگويم دو محظور واقع ميشود؛ يکي آنکه خدا را جهتي از براي روي او
نيستَ ( .فأ ْينَام ت َُو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اهلل) 14پس مقصود روي به کعبه کردن است.
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علي بن ابي طالب زنده باشد و در مجلس جناب قاضي بخواهد نماز بگزارند و علي بن ابي طالب

و در صورت روي به کعبه کردن که امام و خليفه مفترض الطاعه را پشت سر اندازي کفر

است؛ چه آنکه راهنماي کعبه او است و انکار خليفه و بي احترامي او کفر است و روي به قبله در
خاطرات
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توجه
اين صورت از او مقبول نيست؛ چه آنکه شما خود اهل قبله را غير از خود کافر ميدانيد و ّ

آنها را به سوي قبله در وقت نماز قبول حق و دليل اسالم ميدانيد؛ چه آنکه ميگوييد اينها

خلفا را عقب سر انداخته اند و به قول آنها عمل نميکنند .در اين صورت پس بايد امام را عقب
سر نينداخت؛ چه آنکه او زنده است.

توجه به سوي قبله از دست نرود و هم احترام امام فوت نشود
پس بايد کاري کرد که هم ّ

توجه به سوي قبله از براي اداي نماز ،در
و جمع اين دو به اين است که در قباب ائمه در وقت ّ
عقب قبر بايستند و يا در محاذي باالي سر يا پايين پا ،که هر دو جهت محفوظ مانده شود و شيعه

که پشت به قبور ائمه در حال نماز نميکنند براي اين جهت است ،نه آنکه پشت به قبله و روي به
قبر امام کنند درحال نماز و اين فرمايش از جناب قاضي يا براي عدم اطالع است از عقايد شيعه
و يا آنکه افترايي است از ديگران شنيده و باور کردهاند.

سب خلفاي راشدين مينمايند و کفري باالتر
فرمود :جماعت شيعه از همة اينها گذشته ّ
از اين نيست و کساني که مانند اين خلفا رکن رکين اسالم بودند و پيغمبر 9آنان را محترم

سب مينمايند ،در اين صورت جاي محکوميت به اسالم و ايمان
شمرد ،اين طايفه آنها را لعن و ّ
از براي اين طايفه نميباشد.

گفتم :جناب قاضي ،تاريخ اسالم را م ّطلع هستند که در صدر ا ّول اسالم چه واقع شد يا

مطلع نيستند؟!

فرمود :م ّطلع هستم.

سب مينمايند ،شيعه دو طايفه ميباشند؛ يکي عوام
گفتم :اما اينکه ميفرماييد شيعه خلفا را ّ
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و يکي خواص.
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امّا خواص لعن به اسم نميکنند ،بلکه به طور کلّي لعن مينمايند کساني را که خدا در قرآن آنها
ون اهلل ورسو َله َلعنَهم اهلل فيِ الدُّ ْنيا و ِ
را لعن کرده در آية شريفه که ميفرمايدِ َّ ( :
اآلخ َر ِة )15؛ «آن
َ َ
إن ا َّلذ َ
ين ُي ْؤ ُذ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ

کساني که خدا و پيغمبر را اذيت و آزار مينمايند ،لعنت ميکند آنها را خدا در دنيا و آخرت».

خواص شيعه ميگويند :هر کس پيغمبر را اذيت کرد ما او را لعن مينماييم و هر کس حقّ اهل
ّ

بيت او را غصب نمود ما نيز او را لعن مينماييم؛ چه آنکه غصب حقّ اهل بيت اذيت خدا و
حممد
رسول است به طور مح َّقق؛ از اين روي ،ميگويند:
«اللـهم العن ّأول ظامل َظ َلم َح َّق حممد و آل ّ
ّ

و آخر تابع له عىل ذلک» .و ا ّول غاصب هرکس ميخواهد باشد و آخر تابع هم هر که ميخواهد
باشد .آيا شما که خود را از مؤمنين ح ّقه ميدانيد اذيت کنندگان به پيغمبر و خدا و اهل بيت را
سفرنامه حج مرحوم مبارکه ای

مستوجب لعن نميدانيد؟! اگر مستوجب ندانيد که الزم ميآيد دوست داشتن شما دشمنان آل
محمد را و اگر مستوجب ميدانيد چه ايرادي است به شيعه مينماييد؟!

ديگر آنکه شما ميفرماييد اين خلفا را پيغمبر محترم شمرده ،ما هم بايد محترم بشماريم.

من عرض ميکنم :خوب بود شما در صدر اسالم بوديد و اين نصيحت را به ابي بکر و عمر و

عثمان و عايشه و معاويه مينموديد و راجع به علي بن ابي طالب اين توصيه ميکرديد که :اين
شخص را پيغمبر ۹محترم شمرده ،شما اين قدر به او بي احترامي نکنيد! آيا به جاي وصيت
پيغمبر در احترام علي ،اگر اين گروه را وصيت ميکرد در هتک احترام علي ،بيش از اين

ميتوانستند علي 7را هتک حرمت نمايند؟! خيلي عجب است که شما ميفرماييد کسي را
که پيغمبر محترم شمرده مسلمان هم بايد او را محترم بشمارد و اگر مسلمان او را محترم نشمارد

کافر است ،آيا علي ۷را پيغمبر محترم شمرده بود يا نشمرده بود؟ اگر [گوييد] محترم نشمرده

نص آيات قرآن ،اولويت
بود ،اين نسبت کفر است و قائل او خارج از اسالم است؛ چه آنکه به ّ
وحرمت علي در نزد تمام مذاهب اسالم ثابت است .در اين صورت آنهايي که فدک او را و

خالفت او را غصب کردند و شمشير به روي او کشيدند ،چگونه باز ميتوان حکم به اسالميت

آنها نمود؟! کالم قاضي تناقض عجيب دارد ،آيا عايشه و معاويه که آن گونه هتک حرمت علي
کردند ،محکوم به اسالم ميباشند و شيعه که ميگويد« :لعنت خدا بر غاصبين آل محمد» کافر و

واجب القتل ميباشند؟!

در جواب فرمود« :قال النّبي :ال يغلق باب التوبة حتّى يطلع الشمس من املرشق إىل املغرب

و ُأ ّم املؤمنني عائشة تائب [کذا] ،و کذلک معاوية»؛ «پيغمبر فرمود :باب توبه تا مادام که آفتاب

از مشرق برون آيد و به مغرب فرو رود به روي خلق بسته نخواهد شد و عايشه و معاويه از
کردار خود توبه کردند».

بين گناهان ،صغيره و کبيره قائل ميباشند يا نميباشند؟ اگر گويند همه گناهان صغيره است
خالف کتاب اهلل است؛ چه آنکه يک دسته از گناهان را خداوند وعدة خلود ابدي در آتش
جهنم داده و توبه را در آمرزش آن گناه مدخليت نداده.
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من در جواب گفتم :جناب قاضي قائل به تفکيک بين انواع گناه هستند يا نيستند؟ آيا در

فرمود :البته گناهان مشترک بين صغيره و کبيره است.

گفتم :کبائر کدام است؟

فرمود :آن گناهي که خداوند وعدة خلود در عذاب را به فاعل آن داده.
خاطرات

127

گفتم :در اين صورت اذيت خدا و پيغمبر از گناهان کبيره است يا از گناهان صغيره؟

گفت :از گناهان کبيره است.

گفتم :کسي که شمشير به نفس پيغمبر بکشد گناهش صغيره است يا کبيره؟

فرمود :گناهش کبيره است.

گفتم :پس چگونه توبة عايشه و معاويه قبول شد با آنکه شمشير به روي نفس پيغمبر9

کشيدند؛ چه آنکه به اجماع مسلمين مراد از (أ ْن ُف َسنَا) 16در آية مباهله ،نفس علي 7ميباشد؟

قاضي در جواب گفت :اين عمل از آنها گناه نبود و خطاي در اجتهاد بود ،بعد که فهميدند

اجتهاد آنها مصاب نبوده توبه کردند.

من در جواب گفتم :در اين کالم دو محذور براي قاضي است:
يکي آنکه؛ شما معلومات مح ّققه را به وهميات و ظن ّيات ميخواهيد پايمال نماييد و اين
خود بر خالف قرآن و اساس کتاب اهلل است؛ چه آنکه از معلوم مح َّقق به تواتر اسالمي ،اينها

خروج بر خليفة وقت کردند .کفر ثابت و توبه کردن را شما به وهميات و ظنيات به آنها
ميچسبانيد .اگر شما در تمام مذاهب اسالم يک حديث و يا يک خبر آورديد و لو از ضعاف

روات که عايشه توبه کرد و يا معاويه توبه نمود ،من باز هم فرمايش قاضي را تصديق مينمايم.
توبه اينها را علماي سن ّت از خودشان احتماال گفتهاند ،و ابدا ً در تمام مذاهب اسالم چنين حديثي
نيست که اينها توبه کرده باشند.

دوم آنکه؛ اگر کشتن خليفة پيغمبر از روي اجتهاد خطايي واقع شود و بعد قابل توبه باشد،
لعن بر خليفه هم اوليتر (اولي) است به قبول توبه از آن .جماعت شيعه هم ميگويند ما با ادلّه و
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براهين قاطعه آنها را مستوجب لعن ميدانيم ،هر وقت معلوم شد که ما به خطا رفتهايم آن وقت
توبه مينماييم و تاکنون بر ما خطاي اين عمل مح ّقق نشده است .وقتي معلوم ميشود که خلفا

و معاويه و عايشه زنده شوند و در نزد ما اقرار کنند که ما از کردة خود پشيمان شدهايم ،سپس
پيغمبر 9و علي را به گوش خود بشنويم که بگويند ما از کردار و ستمهاي آنها بر اهل بيت

راضي هستيم ،سپس از ذات حضرت حق بشنويم که ما توبة آنها را قبول کرديم؛ زيرا که گناه
معلوم مح َّقق متواتر را نميتوان به غير اين گونه توبه مح َّقق که علم به وقوع او حاصل شود صرف
نظر کرد و از تکليف دست برداشت؛ چه آنکه اگر اين طور باشد گناهان کبيره اشخاص به تأويل

آنکه از روي اجتهاد بوده و به خطا رفته اند و توبه کرده اند رفع تکليف ديگران نخواهد کرد.
128

عالو بر آنکه ديگر موضوع گنهکار در عالم باقي نميماند .عالوه بر آنکه شيعه بر اين اجتهاد
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احقّ از ديگرانند؛ چه جاي شگفت است که اشخاصي که اوالد و نفس پيمبر را کشته اند توبة

آنها قبول و جزو اسالم محسوباند و شيعة بيچاره که ميگويد« :لعنت بر کساني [که] ظلم به
پيغمبر 9و اهل بيت او کردند» ،کافر [ند] و گناهشان غير قابل عفو و توبة آنها غير قابل قبول
و مهدور الدم ميباشند!

اين تقصير از جناب قاضي نيست ،بلکه از صدر سلف به خلف ارث رسيده .معاويه خروج

به امام و خليفه وقت مينمايد او را آمرزيده و رضي اهلل عنه مينامند ،اما پسر پيغمبر بر فرض هم
بر يزيد خروج کرده بود گناهش را غير قابل عفو و توبة او را غير قابل قبول دانسته و او را بدان
ِ
کيفيت شرم آور کشتند! خوب بود اين قبولي توبه را که دربارة دشمنان آل رسول قائل شدند،
الاقل دربارة اوالد رسول و اتباع آنها قائل شده بودند.

چون سخن بدين جمله رسيد يک نفر از تابعينِ قاضي دست به چوب خيزران کرد و رو به

من آمد .من وقتي حمله او را رو به طرف خود ديدم که ميخواهد مرا بزند ،گفتم« :أ هکذا معنى
َان ِآمن ًا) 17همين است معناي فرمايش خداوند تعالي که به طور عموم
قوله تعاىلَ ( :م ْن َد َخ َل ُه ك َ
ميفرمايد :هرکس داخل مسجد الحرام شد ِعرض و جان و مال او بايد ايمن باشد؟!
تعرض کرد و به من فرمود« :هذا عامي جاهل ال يعبأ به»؛
قاضي فورا ً جلو او را گرفت و به او ّ
«اين شخص عامي و جاهل است ،اعتنايي به او نبايد کرد».

گفتم :در اين صورت که در چنين مکاني چنين حرکتي از چنين شخصي صادر ميشود

ميفرماييد اين شخص جاهل و عامي است و عذرخواهي مينماييد به [سبب] جهالت او ،من هم
عرض مينمايم که آنچه را ج ّهال و عوام شيعه در جاهاي خود راجع به خلفا زياده از لعن به جاي

ميآورند ،معذورند و جاهل .شما نبايد کردار عوام و ج ّهال آنها را مدرک قرار دهيد.

بر خاسته و رفت.

همهمة زيادي در ميان مستمعين واقع شد و جمعي از شيعيان عرب عراقي و مسلمين مصري

در اطراف من باز جمع شدند و از اين کلمات ساده عوام فهم من که بر حسب بضاعت خود گفته
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چون پاية سخن بدينجا رسيد ،يک نفر از شرطهها آمد و به قاضي کالمي به طور نجوا گفت.
قاضي بلند شد و گفت« :حسبنَا الليل َة ،دع ما ب ِقي ِمن ال َکالَم ،م ِ
وعدُ نَا ا َّللي َلة اآلتية»؛ پس از آن قاضي
َ
َ َ َ
َ ُ
َ

بودم تحسين ميکردند و بسياري نام مرا ياد داشت ميکردند .رفقاي ايراني من خوف بر داشته
بودند ،به خصوص اصفهانيها که رسماً مدّعي من بودند که دامنة سخن را کوتاه کنم .ميگفتند :عاقبت
اسباب صدمه فراهم خواهد شد .حتي بعضي از آنها بکلّي از من اعراض کردند و حق داشتند؛ زيرا
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که به نظر يک نفر روضه خوان به من نگاه ميکردند و تصور ميکردند که صحبتهاي من از روي

بي اطالعي است و تقصير هم نداشتند؛ زيرا که در اصفهان هر کس را ديدند منبر ميرود مردم
دربارة او دو طبقه عقيده پيدا ميکنند:
ـ يکي آنکه اگر عالّمة دهر باشد به صرف منبر رفتن او را بي سواد صرف ميدانند.
ـ و ديگر طبقه ،عقيدهشان اين است که هرکس پاي بر منبر گذارد ،او را عالّمة دهر ميدانند،

اگر چه ن ّقال بي سواد و مرده شوري بي اعتقاد باشد! از اين روي ،بعض از آنها ميگفتند :فالني

تص ّور مينمايد که اينجا هم اصفهان است .به يکي از آنها گفتم :من بدنامي اصفهاني بودن بر
سر دارم ،در صورتي که اغلب روزگار من در مسافرت هاي شرق و غرب طي شده و در هيچ

جاي از آنجاها که من بوده ام اصفهاني نبوده که براي من تکليف معين نمايد .ولي پس از آنکه
کشف شد ،معلوم شد دو سه نفري از روضه خوان هاي اصفهاني اين وسوسه را در ميان آنها
ايجاد کرده اند که مرا از اين گفتگوها باز دارند که مبادا در چنين مکاني صورت آبرومندي از

براي من پيدا شود و بر آنها گران واقع گردد ،ولي من خالي الذهن بودم و انتظار شب آينده را

داشتم.

موضوع استعمال دود

چون شب آينده شد من چند مقصود داشتم که از قاضي سؤال کنم ،ولي به واسطة قضية

جزئيهاي که واقع شد و در نظر وهابيه خيلي اهميت داشت مقاصد من از ميان رفت ،گرچه نتيجة
خوبي گرفته شد از براي رفاهيت حال عموم و آن اين بود که وقتي قاضي شروع به تکلّم کرد
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متعرض او شدند و نزديک
يک نفر در مقابل او شروع به سيگار کشيدن نمود .قاضي و شرطهها ّ

بود مانند همان مصري که او را به واسطة استعمال دود کشتند ،اين شخص هم قرباني يک سيگار
واقع شود! اين شخص ترک تبريزي بود ،فارسي هم ميفهميد .گر چه در چنين جايي اص ً
ال بي

ادبي بود سيگار کشيدن و اين از عادات جاهالنة ايرانيها است که معبد در نظر آنها احترام
ندارد ،ولي ناچار شدم حفظ جان او بشود ،به او گفتم خود را به ديوانگي بزن .شروع کرد

«أيا القايض هذا
حرکات ديوانگي از خود ظاهر کردن .من هم وقت را فرصت شمرده گفتم :هّ

تعرض را منع کرد و مجلس ساکت شد
جمنون وليس عليه حرج» از شنيدن اين کالم ،قاضي اهل ّ
و آن شخص را از مسجد بيرون فرستادند.
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من به قاضي گفتم :شما از باب بي ادبي اين شخص تغيرکرديد يا از جهت حرمت استعمال
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دود؟ گفت :از باب هر دو .امّا از باب بي ادبي معلوم است و امّا از جهت حرمت به واسطة آنکه
در حديث صحيح است از پيغمبر 9که ميفرمايدّ :
وأرض بالبدن فهو حرام» و
«کل ما أتلف باملال
ّ

هر دو موضوع که ضرر به بدن و اتالف مال است ،در استمال دود موجود است؛ در اين صورت

محرمات قطعيه است.
از ّ

من در جواب گفتم :جناب قاضي! اين موضوع بالنسبه به اشخاص متفاوت است و در شرع
َاها) 18و فرموده( :ال ُي َك ِّل ُ
برحسب آيات قرآنيه که ميفرمايد( :ال ُي َك ِّل ُ
ف اهلل
ف اهلل نَـ ْفس ًا إالَّ َما آ ت َ
َن ْفسا إالَّ ُو ْس َع َها) 19احکامات [کذا] از جهت وجوب و حرمت بر کلية اشخاص کليت ندارد.
ممکن است فعلي براي شخصي حرام و براي شخص ديگري واجب باشد .خوردن غذاي مباح
براي يک نفر حرام و براي ديگري واجب ميشود .در اين صورت اين موضوع هم به حسب

حال اشخاص متفاوت است؛ چه آنکه ممکن است استعمال دود براي شخصي [داراي] منفعت

عقاليي و يک نوع تداوي براي قواي دماغي او باشد .در اين صورت عالوه بر آنکه بر بدن
ضرر ندارد ،منفعت عقاليي دارد و چون منفعت او بر بدن به حسب شخصي ثابت گردد صرف
مال در موضوع او اتالف مال نيست و اگر براي بدن ضرر او مح َّقق شد ،حرمت اختصاص به
استعمال دود ندارد ،بلکه هر چيزي که استعمال او براي بدن ضرر داشته باشد صرف مال از براي

او اتالف و استعمال او حرام است .پس حديث به جاي خود صحيح است ولي کليت او دربارة
کلية اشخاص جاري نميشود؛ پس حرمت دود ذاتاً غير مسلّم است.

و اگر ميفرماييد که از مُ ْحدَ ثات است و هر مُ ْحدَ ثي بدعت است ،اين جمله راجع به کليات
و ضروريات ديني است ،مربوط به جزئيات و موضوعات خارجيه نيست و إالّ الزم ميآيد تداوي

محرمات باشد و
بر حسب قانون جديد طبّي حرام باشد و سوار شدن بر اتومبيل و طياره جزو ّ

اجماع مسلمين از صدر ا ّول تا کنون اين حرف را نزدهاند .بلکه ممکن است اين کالم منقلب بر
که پس از هزار سال از زمان نب ّوت توليد شده و از زمان آن حضرت تا زمان ابن عبد الوهاب
اين فتاوي در کار نبوده و تمام اين اقوال از محدثات است؛ مانند آنکه شما تمام مسلمين را کافر

حربي و بالد آنها را دارالحرب ميدانيد .اين عقيده از صدر ا ّول اسالم تاکنون غير از عقيدة
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شما باشد؛ چه آنکه آنچه را که شما از فتاواي ابن عبد الوهاب ميفرماييد همه از مُ ْحدَ ثاتي است

وهابيه که اکنون قريب به سيصد سال است ،وجود نداشته است و نميدانم به کدام دليل شما کلية
مسلمين و اهل ال إله إالّ اهلل را کافر حربي دانسته و مال و خون و ناموس آنها را مباح ميدانيد!
گرچه من چندان بهرهاي از علم ندارم ولي چندان بي ا ّطالع از مذاهب اسالم هم نيستم .از شما

خاطرات

131

يک سؤال دارم و آن اين است که از زمان انقضاي خلفاي راشدين تا زمان ابن عبد الوهاب اين

امّت چه حال داشته اند؟ آيا جزو امّت حضرت ختمي مرتبت بوده اند يا نبوده اند؟ اگر از امّت
آن حضرت بوده اند ،چه چيز سبب شد که بعدا ً آنها کافرحربي باشند ،در صورتيکه آنچه را

مستمره بوده است تا زمان خلفاي راشدين و
که شما موجب کفر و ارتداد آنها ميدانيد سيرة
ّ
اگر اين مدّت تا زمان شيخ ابن عبد الوهاب کلّية فرق اسالم حکم کافر حربي داشتهاند ،پس اين

مدّت جزو زمان جاهليت محسوب است و آن کس که بعد از هزار سال اين عقيده را احداث
کرده ،بايد خود پيغمبر يا مهدي موعود باشد و چگونه خداوند دراين مدّت ،مردم را به ضاللت

گذارده است؟! و مردمان حرمين که اصل ظهور نب ّوت در آنها بوده ،چگونه ميشود که آنها
از سيرة نب ّوت و خلفاي راشدين بکلّي بي بهره و بي اطالع باشند و ديار نجد که در احاديث
صحيحه ،اِخبار از فتنه بزرگي براي دين در آخر الزمان داده شده است ،مرکز حقيقت و ظهور

حقايق ديني شده است؟! چنانچه در کتاب صحيحين آن اخبار ذکر شده است ،و بالخصوص در
کتاب صحيح بخاري است از عبد اهلل بن عمر که پيغمبر روي به مشرق ايستاد و سه مرتبه فرمود:

ال اللَّ ُه َّم بَا ِر ْ
«اللَّ ُه َّم بَا ِر ْ
ال :قَ َ
ال :قَالُوا َو فِى ن َْج ِدن َا ،قَ َ
ك لَنَا فِى َشامِنَا َوفِى يَ َمنِنَا .قَ َ
ك
ال ُهنَ َ
اك ال َّز َ
ال :قَ َ
ال :قَالُوا َو فِى ن َْج ِدن َا ،قَ َ
لَنَا فِى َشامِنَا َو فِى يَ َمنِنَا .قَ َ
ال ِز ُل َوال ْ ِفتَ ُنَ ،وب ِ َها
َّ َ ِ 20
يَ ْطل ُ ُع قَ ْر ُن الشيْطان».
«خدايا! برکت مرحمت کن در شام و يمن ما .پس مردم عرضه داشتند :و در نجد! و

آن حضرت اعتنا به گفتة آنها نفرمود تا آنکه سه مرتبه اين کالم را آن حضرت تکرار
نمود و مردم نيز کلمة «و در نجد» را تکرار کردند .پس آن حضرت فرمود :نه چنين
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است سرزمين نجد محل فتنه و زالزل اَقدام از دين خواهد بود و از نجد ظاهر ميشود
شاخ شيطان و آن شاخ شيطان که بر شکم اهل ايمان زده ميشود و آن حضرت خبر
داده به جز اين فتنه ديگر شاخ شيطاني از نجد ديده نشده است».

صدق اين فرمايش و معجزه بودن اين کالم در نهايت وضوح است؛ چه آنکه بر حسب

احاديث درکتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم ،خبر از ايمان مردم يمن ميدهد و تاکنون بر

ق همان فرمايش در نهايت ظهور است و خبر از ايمان مردم فارس و ايران ميدهد ،بر طبق
طب 
بيان معجزه آثارش که فرمود« :اگر ايمان به ثريّا باشد ،مردماني از فارس او را در آغوش خود

خواهند آورد».
132
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تاکنون علماي دين و بزرگان از رجال اسالم همه از فارس بوده اند .صاحبان کتب صحاح

تمام از اهل ايران بوده اند ،ترمذ و نساء و نيسابور و بخارا و سجستان که اين محدّثين از آنجا
برخاسته اند ،همه از خاک فارس است و فارس نه مراد شيراز است ،بلکه مراد تا آنجايي است

که همه فارس زبان ميباشند و عرب ،فارس را در مقابل عرب و ساير ملل استعمال مينمايد،
چنانچه عجمي را بر غير عربيت ـ هر زباني که باشد ـ استعمال مينمايد.

پس آنچه خبر داده از ظهور علم و ايمان ،همه واقع شده و همچنين خبري که از نجد

داده به چشم ميبينيم .اين کرداري که جناب قاضي و مذهب او از مسلمانان سبب کفر و بلکه
فاعل آنها را کافر حربي ميدانند ،همين کرداري است که در تمام مسلمين تا زمان خلفاي
مستمرة اهل اسالم بر او جاري بوده و بر فرض اين گونه افعال گناه کبيره و يا فسق
راشدين سيرة
ّ

باشد ،فاعل او را از زمان نبي تا إلي کنون کافر ندانستهاند ،ولي نه جناب قاضي تقصير دارند نه

ديگران ،اين يکي از بدبختيها است که هفتصد سال است دچار مسلمين دنيا شده و هر روزي
به دسيسة ملّت نصاري و نفوذ اروپا ،يک مذهبي در اسالم اختراع ميشود تا آنکه روزگار ملّتي

که جهانگير عالم بوده اکنون بدين بليه اسارت گرفتار است که هر طايفه در صدد اضمحالل

ديگري است و چهارصد ميليون نفوس [گويا به] کلمة ال اله اال اهلل دست خوش بازيگري ديگران
واقع شده است.

مالقات با ابن سعود

اين پادشاه تازة نجد و حجاز که کام ً
مترصد به دست آوردن روحيات
ال مراقب وقايع و
ّ

ساير مذاهب اسالمي و نظرية آنها راجع به طرز سلطنت جديد خود بود ،قضيه فيما بين من و

قاضي به گوش او رسيده بود .دو ساعت از آفتاب برآمده بود در روز شانزدهم ماه ذي حجه مرا
وقتي وارد شدم ،جناب قاضي هم در حضور بود .وضع اين سلطنت بسيار ساده و زمان

مجسم مينمود .فقط حاجبي بر در ايستاده بود و
خلفاي راشدين به خصوص دورة عمري را
ّ

هرکس حاجتي داشت حاجب اطالع داده ،او را در حضور ميخواند ،اگر چه ح ّمالي بود .بر
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در حضور خواند.

تختي از چوب خرما نشسته بود و در اطراف ،مانند همان تخت چند عدد بود که هر کس را اجازه
ميداد و معين ميکردند مينشست.

من و قاضي رو به رو نشستيم .اين مرتبة دوم است که من اين پادشاه را مالقات مينمايم.
خاطرات
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متوجه به من شد و از حاالت کشور ايران پرسيد و چنان اظهار داشت که ما
پس از نيم ساعتي
ّ

تشرف به حج
براي ترفية حال مسلمانان دنيا وسيلة راحتي را براي مسافرت آنها در حجاز براي ّ

فراهم کردهايم و طرز حکومت اسالمي را تجديد نموديم و امنيت را در سراسر کشور بر طبق

حکم قرآن جاري ساخته ايم ،مع الوصف مسموع ميشود که دولت ايران از آمدن ايرانيان به
سر اين نکته
مکة معظمه کراهت دارد! من عرضه داشتم که اگر مقام خالفت را اجازه داشته باشم ّ
را معروض دارم.

رخصت تکلّم فرمود .عرضه داشتم :نه فقط دولت ايران کراهت داشته باشد بلکه تص ّور

ميکنم که ساير دول اسالمي نيز کراهت داشته باشند؛ زيرا که مذهب شما بر حسب آنچه قاضيِ

حاضر عقيده دارند و در رسائل اين مذهب نوشته شده ،غير خود را ،از تمام فرق اسالميه ،کافر
حربي ميدانند و همان معامله که با کفار حربي و مشرکين معمول ميدارند ،از اباحة عرض و
جان و نفس و مال ،همان معامله را با مذاهب اسالم مينمايند و اگر خوف از سياست ملک نبود
يک نفر مسلمان غير از فرقة وهابيه از حجاز و مکه ،جان به سالمت نميبرد .در صورتي که

سيرة خلفاي راشدين بر اين بود که کلية اهل قبله را محکوم به اسالميت ميدانستند و اگر کسي
به واسطة گناه کبيره واجب القتل ميشد ،فقط اجراي قتل دربارة او ميکردند و معاملة ک ّفار
لمِ
ِ ً)21
ت ُم ْؤمنا
السال َم َل ْس َ
حربي با آنها نميکردند؛ چنانچه آية شريفة ( َوال َت ُقو ُلوا َ ْن أ ْل َقى إ َل ْيك ُُم َّ
و احاديث زيادي در کتب صدر سلف از حضرت رسول اکرم 9و خلفاي راشدين شاهد اين

مقال است و ابن تيميه و ابن قيم که از مؤ ّسسين اين مذهب ميباشند ،آنان نيز بر اهل قبله اجراي

احکام کافر حربي نکردند؛ چنانکه کتب آنها و مقاالت ايشان نيز شاهد است.

اکنون که پادشاه حجاز و نجد در اين کشور حکم قرآن و سيرة خلفا و سن ّت رسول9
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را جاري ساخته ،کشتن کسي که به طواف بيت اهلل آمده ،براي استعمال کردن جيگاره و شرب

نص
دخان بر فرض گناه کبيره باشد ،چگونه با قرآن و سن ّت و سيرة راشدين موافقت دارد؟! با ّ
َان ِآمن ًا) 22البته در اين صورت چون مسلمانان دنيا ميبينند با
قرآني که ميفرمايدَ ( :م ْن َد َخ َل ُه ك َ

آنها در اين کشور اين گونه معمول داشته ميشود و نام او را اجراي حکم قرآني ميگذارند ،به
هيچ وجه ايمن نيستند .اين اشتداد و سختگيري جز نفرت چيزي ايجاد نخواهد کرد در صورتي
که قضاياي واقعه در صدر اسالم ،در ميان اتباع خلفا بلکه شخص خلفا [را] محمول بر خطاي
مصحح ايمان آنها قرار دادند .معلوم ميشود اين سيره از خلفاي
در اجتهاد دانستند و توبه را
ّ
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اهل مذهب وهابيه صورت عملي ندارد و عمل بر خالف آن است.

توجه به اين عرايض ،حالت برافروختگي در قيافة او
پس از اين کلمات ،پادشاه با کمال ّ

ظاهر شد و مفاد فرمايش او در جواب من اين بود کهاي فرزند ايماني! در تمام مذاهب افراط و
تفريط زياد است و البته در اين مذهب نيز در طرف افراط رفته در جهاتي و در طرف تفريط در
جهات ديگري بسيار است و ما آنها را اصالح خواهيم کرد و از امروز حکم آزادي حاج ،هر

کس بر حسب عقيده و مذهب خود و استعمال و شرب دخان ،داده خواهد شد .در تحت يک

قوانيني که چندان هم به قضات و متشرعين مذهب ما که اکنون مرا خليفة اسالم ميدانند گران
نباشد و حاج از اين جهات آسوده خاطر باشند و رفع اين اشتداد را شما بايد به وطن خود برده

و بشارت دهيد.

چون پاية سخن بدين مرتبه رسيد ،من اجازة مرخّ صي گرفتم .اجازه داده شد و به حکومت

جدّه امر به اطالع داد که وسايل راحتي ما را از حيث مرکب و منزل فراهم سازند .من بلند شدم

و خواستاري تأييد و تشييد ارکان دولت حجازي را از طرف ذات اقدس حضرت حق نمودم و او
نيز با من مصافحه نمود و به کلمة «اهلل حيفظک» مرا دعا گفت و از آنجا بيرون آمده.

رفقاي ايراني ،بالخصوص چند نفر اصفهانينهايت متزلزل بودند .صورت حال را اظهار داشتم،
همگي خوشحال شدند جز يک نفر آخوندي که گرفته شد .هنوز ظهر نشده بود که جارچي از

طرف پادشاه نداي آزادي حاج را ،بالخصوص در استعمال دود در داد و اين خدمت اتفاقي از
من به حاج رسيد .اکنون مناسبت آن است که قدري از وضع تاريخ مکه و جغرافياي طبيعي او

بيان کنم...

« .1سیام [به سین] کشوری در آسیای جنوبی ،در قسمت شبه جزیرة هند و چین ،از شمال و مشرق به الئوس و کامبوج
محدود است و خود در شمال و مغرب بیرمانی قرار دارد و از جنوب به دریای چین جنوبی محدود میگردد و پایتخت
آن بانکوک است .این کشور تا  1939به نام سیام نامیده میشد»( .لغت نامه دهخدا ،ج ،9ص )13867
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