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سیدابراهیم سیدعلوي

از س��فر نامه هايي که در ضمن گزارش س��فر،  به برخي رخدادهاي تاريخي در بالد اسالمي 
و حرک��ت تخريب��ي وّهابيان؛ به ويژه در عراق مجروح و اعتاب مقدس��ة ش��يعة مظلوم، پرداخته 

»سفرنامة ميرزا ابوطالب خان« است که به »مسير طالبي« مشهور است.
ميرزا ابوطالب خان اين سفرنامه را در سه جلد سامان داده و در جلد سّوم آن، به بيان سياحت 
خود از »ازمير« ترکيه به عراق و اعتاب مقّدس��ة آن پرداخته و به نکته هايي اش��اره دارد و اوضاع 

مسلمانان آن روزگار و روحية حاکمان زمان را برجسته و مطالب سودمندي ارائه کرده است.
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حرکت تبليغي جالب
از مطالبي که در نظرم جالب آمد، بيان ديدار او با سراسقف لندن است:

روزي از ذک��ر محمد9 در انجيل و وصيت عيس��ي7 به اطاعت او م��ر امّت خود را، بدو 
س��خن گفتم. عجالتاً ان��کار اين خبر کرده، جواب منّقح را به هفتة بع��د حواله نمود. روز موعود 
اقرار خبر کرد )و به موضوع اعتراف نمود( و انجيل قديم به زبان »گريک« يوناني و آن موضع را 
رًا ِبَرُسوٍل َيأمِْتي ِمنمْ َبعمِْدي اسمُُْه َأحمَْد{1  در آنجا  که اين ذکر بعينه چون )مانند( آية کريمة }َو ُمَبشِّ
مندرج بود، برآورده به من نمود. گفتم: چون انجيل از کتب سماوي و عيسي7 مقبول شماست، 
چ��را اطاعت امر او نمي کني��د؟ گفت: گمان کنيم که اين الفاظ، الح��اق قيصري از قياصرة روم 
است که بعد شيوع اسالم مايل به آن مذهب شده بود. گفتم: اّول )يعني اوالً، الحاق در امثال اين 
کتب که نقل آن در پيش هرکس مي باش��د محال اس��ت و ثانياً: چه خواهي گفت در اخبار کتب 
تواريخ جانبين )مسلمانان و مس��يحيان( که مقّوي )يعني مؤيّد( قدامت )يعني قدمت و ديرينگي( 
خب��ر مذکور و عدم الحاق آن اس��ت و آن اين که در حيات محم��د9 چون با نصارا گفتگو به 
ميان آمد و محمد � صلوات اهلل و س��المه عليه � مي فرمود: و من آن احمد موعودم که عيس��ي7 
وصيت اطاعت من کرده، نصارا انکار اصل خبر نمي کردند بلکه مي گفتند: تو آن شخص موعود 
نيستي و ما وجود او را منتظرانيم. اگر اين الفاظ، عبارت قديم نبودي، بايستي جواب دهند که ما 
چنين وصيت از عيسي7 نداريم خنديد و گفت: تو مگر به انگلند )انگلستان( آمده اي تا همه را 

از مذهب قديم بگرداني؟2

ميرزا ابوطالب خان کيست؟
او مس��لماني اس��ت پرورش يافته در دامان يک��ي از حکمرانان هند در عصر س��لطة کمپاني 
هندشرقي و مسلمان زاده اي بوده روشنفکر و ماجرا جو. پدر او محمد بيک خان تبريزي، اصفهاني 
که از ترکان آذربايجاني به ش��مار مي آمده و در اصفهان به دنيا آمده و در عهد نادرش��اه افشار، 
مرتکب خطايي شده و از ترس به هند گريخته و در آنجا به خدمت حکمراني مسلمان پيوسته و از 
فيض کار و کوشش خود صاحب مال و مقام گرديده است. ميرزا ابوطالب خان پسر او، معروف 
به ابوطالب لندني در ايران چندان ش��ناخته نيس��ت. او به سال 1166ه  . ق. در لکهنو به دنيا آمده و 
پس از فوت پدر به س��ال 1183ه  .ق. در مرشد آباد از سيزده تا بيست سالگي در آنجا به سر برده 
و در فاصلة س��ال هاي 1218 �  1213ه  .ق. به مسافرت پرداخته و بعد از بازگشت و فراهم آوردن 

ياد داشت هاي سفر خود، در سال 1221 ه  .ق. در لکهنو وفات يافته است.3
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مراتب والي او به اهل بيت:
او س��ياحت خود را از ترکيه آغاز کرده و از راه س��امّرا به بغداد رفته و بعد به کربال و نجف 

شرفياب شده و سپس از بغداد عازم سامّرا به قصد زيارت آن عتَبة مبارکه رفته است.
او خود مي نويس��د: »در 27 ش��ّوال 1217ه� . ق. از س��امّرا به بغداد رس��يدم، بعد از آن که از 
زحمت آن سفر در بغداد آسودم، احرام زيارت کربال و نجف در ميان جان بستم. چهارم ذي قعده 
روانة کربال شدم، با آن که راه ناامن بود و من نابلد، اين سفر از اّول تا به  آخر به خير و خوشي و 

سهولت گذشت و به خالف سفر سامره به هر جا که مي رسيدم، مردم اکرام مي کردند.«4 
و در ادام��ه مي افزاي��د: »در کربال با کرباليي بيگم خالة خود مالقات افتاد. او را بس��يار پير و 

شکسته و از قضية وهابي فقير و غارت زده يافتم...«5
نگارندة اين مقاله، در اربعين حسيني سال 1429ه� . ق. به زيارت امامان عراق و عتبة سيدالشهدا 
حس��ين بن علي �  روحي ف��داه �  در روز اربعين توفيق يافتم. در بغ��داد و کاظمين حضور ارتش 
اش��غالگران را به ميان ديدم. ناامني محس��وس و نگراني فوق وصف و بيان است! در برگشتن، که 
از راه زمين��ي و از کناره هاي بصره به مرز ايران مي آمديم، ع��راق را يکپارچه عزادار ديديم. در 
مسير و در هر آبادي و روستا از مردم و زّوار پذيرايي گرم به عمل مي آمد. امّا به سامّرا نرفتيم که 

همچنان نا امن است. گو اين که از دير زمان چنين بوده است.
ميرزا ابوطالب خان، پيش از حدود دويست 
واندي س��ال از ناامني سامّرا ش��اکي بوده امّا از 
اکرام و احترام در ديگ��ر جاهاي عراق خاطرة 
خوش��ي داش��ته اس��ت. او در ادامة سخن خود 
مي نويس��د: »روضة کاظمي��ن و نجف و کربال، 
ش��ب ها به اهتمام سکنة آنجا قدري قليل روشن 
مي ش��ود امّا ب��اب روضة س��امره از اّول ش��ب 
مسدود مي گردد. مشاهدة اين حال در من بسيار 

اثر کرده، بي اختيار گريستم.6
متأّس��فانه باگذش��ت زماِن نه چن��دان کم، 
اوضاع اجتماعي مناطق مختلف عراق هم چنان 
متفاوت است. س��امّرا امروز � هم �  نا امن ترين 
اس��ت و اقامت مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ 
و انتقال موقّت حوزة نجف به روضة عسکريين 
و خدماتي که آن بزرگ مرجع ديني و ش��يعي 

هيجدهم ذي حّجة روز غدير خم که اکثر 
مردم معتبر کربال به زيارت مخصوصة 
نجف رفته بودند، قريب بيس�ت وپنج 
هزار وهابي س�وار بر اس�بان عربي و 
ش�ترهاي نجي�ب، وارد نواح�ي کربال 
ش�دند. چون بعض�ي از آن ها در لباس 
زّوار، قبل از اين داخل شهر شده بودند 
و عمر آغاي حاکم )از س�وي س�الطين 
عثمان�ي( ب�ه س�بب تعّصب تس�ّنن با 
آن ه�ا، ه�م رأي و هم دل ش�ده و تباني 
ک�رده ب�ود، به حملة اّول اندرون ش�هر 
آمده، صداي »اْقُتُلواالُْْشِرِكني«؛ »مشرکان 
را بکش�يد« و آوازة »اْذَبُ��وااْلَكاِفِري��َن«؛ 

»کافران را سر ببريد.« سر دادند
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انجام داده، گو اين که تأثير اساس��ي نکرده اس��ت و امروز تروريس��ت هاي خارجي مسلک در آن 
منطقه بيش��تر حضور دارند و مقّدسات اس��المي را مورد هتک و بي حرمتي قرار مي دهند. امّا  }ِإنَّ 

رمْصاد{.7  َربََّك َلِبالمِْ
به هر حال، صاحب سفرنامه در جاي جاي کتاب خود که از سامره سخن به ميان ميآورد، از 
غربت و مظلوميت امامان در آن جا، مويه مي کند و با ياد تلخ از مردمان آن س��امان، ناخوشايندي 
خويش را ابراز مي دارد او از گدايان سمج و پر رو و هجوم آنان، سخن مي گويد و اين مثَل سائر 

را به ياد مي آورد: »مثل گداي سامره«8

از خوف وهابي ها
او دربارة قبر حّر و زيارتش مي نويس��د: »... و به فاصلة دو � س��ه فرسخ از شهر، قبر حّر شهيد 
است که از دور به نظر مي آيد. چون اعراب آن نواحي به نام وّهابي راهزني مي کنند و بدون قافلة 

سنگين، کسي بدان طرف نمي رود، از زيارت آن مرد خدا محروم  مانديم.«9

وهابي ها در کربال
مي��رزا ابوطالب خ��ان، هجوم وهابيان به کرب��ال و قتل و غارت در آن ش��هر مقّدس را چنين 
گ��زارش کرده اس��ت: »هيجدهم ذي حّج��ة روز غدير خم که اکثر مردم معتب��ر کربال به زيارت 
مخصوصة نجف رفته بودند، قريب بيس��ت وپنج هزار وهابي س��وار بر اس��بان عربي و ش��ترهاي 
نجيب، وارد نواحي کربال شدند. چون بعضي از آن ها در لباس زّوار، قبل از اين داخل شهر شده 
بودند و عمر آغاي حاکم )از س��وي س��الطين عثماني( به سبب تعّصب تس��نّن با آن ها، هم رأي 
��ِرِكني «؛  شمْ و هم دل ش��ده و تباني کرده بود،10  به حملة اّول اندرون ش��هر آمده، صداي »اقمُْتُلوا المُْ
»مش��رکان را بکش��يد« و آوازة »اذمَْبُوا المَْكاِفِريَن«؛ »کافران را س��ر ببريد.« سر دادند و عمرآغا به 
ديهي گريخته آخر کار به فرمان س��ليمان پاش��ا، به قصاص رس��يد. )وهابي ها( بعد از قتل و اس��ر 
عمومي، مي خواس��تند خش��ت هاي طالي گنبد را کنده ببرند از غايت استحکام ميّسر نيامد، لهذا 
قبر اندرون گنبد را با کلنگ و تَبَر خراب کردند. زياده از پنج هزار نفر کش��ته ش��د و زخمي ها را 

خود حساب نيست.11

در تاريخ وهابي
ش��ايد به سبب رعب و وحش��تي که درآن روزگار، در اثر رفتار خشونت بار جماعت وّهابي 
برضّد مس��لمانان موّحد و خدا پرس��ت حاکم بوده، ميرزا ابوطالب س��يّاح که اروپا و بخش هايي 
از آس��يا و خاور ميانة عربي را گش��ته و اطالعات نسبتاً سودمندي آورده، در خصوص وهابيت و 
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مؤسس آن، نتوانسته آگاهي دقيقي به دست آورد و ارائه کند و در نوشتة او احياناً خطا و ابهامي 
به چشم مي خورد. او در بخشي از نوشته هايش آورده است:

»از اصول و فروع ملّت )يعني مس��لک( وّهابي و حس��ب و نسب مخترع آن، هرچند تفّحص 
کردم، ازکس��ي مفّصل معلوم نش��د؛ زيراکه مردم اين ملک به اغواي ام��راي عثماني و از غايت 

سبک عقلي، حسابي از او برنداشته و امر او را قابل ضبط و حفظ نمي دانند.«12 
او اينگونه ادامه داده اس��ت: »مؤّس��س اين مذهب عبدالوّهاب نامي اس��ت.13  از نواحي دجله 
ب��وده به تقريب پس��ر خواندگي در خانة ابراهي��م نامي از اعراب بني ح��رب در ديهي )دهي( از 
تواب��ع درعية مِن اعمال نجد پرورش يافته، در اماث��ل و اقران به ذهن و ذکاء معروف و به عقل و 
کياس��ت موصوف بود. جودي به افراط داشت. هرچه به دست او رسيدي به اتباع و انصار بذل و 
ايثار نمودي. بعد از آن که در وطن پاره اي از علوم عربي و فقه حنفي14 اخذ کرده بود، مس��افرت 
ب��ه اصفه��ان و درآن بلده حکميات )حکم��ت( از فضالي نامدار نمود س��پس اکثر بالد عراق و 
خراس��ان را تا س��رحّد غزنين سير نموده، به وطن عود کرد. در س��نة 1171ه  .ق. دعوي اين ملّت 
)مس��لک( از باطنش س��رزد. در آغاز مقلّد ابوحنيفه و در فروع به رأي خود عامل بود. درآخرش 
در بعضي اصول نيز گردن از قالّدة تقليد پيچيد و آنچه براي او مستحسن آمدي، مستقالّنه گفتي 
و مردم را بدان دعوت کردي؛ از آن جمله جميع فَِرق اس��الم را مش��رک و کافر و در زمرة عبَدة 
اصنام محسوب داشت، بلکه ايشان را به تراز کّفار و پرستندگان ُعّزا و ُهبل پنداشت؛ زيرا که آن 
جماعت )بت پرستان( در حين نزول باليا بي اختيار رجوع به خالق مي کردند و )امّا( مسلمانان در 

اثناي واردات � نيز�  جز نام محمد و علي و ائمه و صحابه نمي برند.«
مجم��اًل جمع��ي از عوام طوايف نجد بدو گرويده، به تدري��ج درآن نواحي صاحب آوازه و 
اش��تهار گرديد. مدام تخريب قبّة رسول أنام و مراقد منوّرة ائّمة کرام را نصب عين داشتي که در 

هنگام قدرت به عمل آورد. اجل او را فرصت نداده درگذشت. 15
از اشتباهات اين سفرنامه، اين که او مؤّسس وهابيت را عبدالوهاِب پدر پنداشته و پسر او محمد 
را ادامه دهندة راه پدر قلمداد کرده است. درحالي که عبدالوهاِب پدر نه تنها چنان مسلکي نداشته، 
بلکه احياناً فرزندش را از به زبان آوردن برخي سخنان باز مي داشته و سرانجام کار به تندي کشيده 
اس��ت و او فرزندي ديگر به نام س��ليمان بن عبد الوهاب داشته داراي فکر درست و رأي مستقيم و 

کتابي به نام »الصواعق االلهيه في الرد علي الوهابيه« تأليف کرده و منتشر ساخته است.16
و احتم��االً ميرزا ابوطالب، ميان »محمد بن عبدالوهاب« مؤّس��س آيين و  »محمد بن س��عود« 
نخستين حامِي او اشتباه کرده است و چون نام هاي مشترک در اين خاندان  ها زياد و آگاهي مردم 

در آن زمان اندک بوده، چنين خطايي رخ داده است.
البتّه خود محمد بن عبدالوهاب چهار پس��ر داشته به نام هاي عبداهلل، حسن، حسين و علي که 
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پس��ر بزرگتر راه پدر را پيش گرفته و او دو پسر به نام هاي سليمان و عبدالرحمان داشته و سليمان 
ش��خصي بسيار متعّصب بوده وبه سال 1233ه  .ق. به دس��ت ابراهيم پاشا به قتل رسيده و برادر او 

عبدالرحمان � هم � گرفتار و به مصر تبعيد شده و در آن جا درگذشته است.17
از آموزه هاي تاريخ، نکته اي است که او دربارة محمد عبدالوهاب نوشته: »او جودي به افراط 

داشت هرچه به دست او رسيده، به اتباع و انصار بذل و ايثار نمودي.«18
به نظر ما، اين يکي از عوامل موفقيت هر صاحب دعوي تواند بود و اگر کس��ي از آن تبار به 
مال اندوزي و به فکر کاخ س��ازي باش��د با ناکامي روبه رو شده و اگر پيشرفتي در آغاز به دست 

آورد قدرت او طبيعي نبوده و دوام نخواهد داشت، مگر به زور و به اصطالح حکومت پليسي. 
عامل ديگر از عوامل موفقيت در دعاوي ديني، سياسي و اجتماعي، باور داشت صاحب دعوت به 
مرام خويش است که بدانوسيله بر خيلي از موانع فائق آمده و سرانجام به مقصد مي رسد. در اين زمينه، 
ميرزا ابوطالب خان، مطلبي دربارة محمد بن عبدالوهاب دارد و مطلبي ديگر در مورد پادشاه سعودي.

ال�ف( زهد و بي رغبت��ي او به مظاهر دنيوي و پرداختن او به زرق و برق زندگي، از او در نظر 

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. بسم اهلل الرحمن الرحيم
من يد العزيز أميرالمسلمين إلي فتحعلي شاه ملک عجم: 

»آن که بعد پيامبر خدا محمد بن عبداهلل، ش�رک و بت پرستي در 
امت ش�يوع يافته بود؛ چنانچه م�ردم بقعات کربال و نجف پيش 
قبور، که از س�نگ و گِِل س�اختة ايشان است، به خاک مي افتند و 
س�جده کرده عرض حاجات مي  دارن�د. اين اضعف عباد اهلل چون 
مي دانس�ت که سيدنا علي و حسين به اين افعال راضي نيستند، 
کمر هّمت به تصفية دين مبين بسته به توفيق حق تعالي نواحي 

نجد و اکثر بالد عرب را از آاليش ها پاک ساخت.

مريدانش شخصيتي افسانه اي ساخت و پيروان او بي چون و چرا فرمان هايش را اجرا مي کردند.
ب( او در بارة پادش��اه سعودي مي نويسد: وقايع کربال به سمع سلطان روم )عثماني( و پادشاه 
عجم ) ايران( مکّرر رسيده، کسي از ايشان به تدارک نپرداخت، لهذا دلير گشته به تقليد حضرت 

خاتم، به دعوت سالطين عالم نامه  ها ارسال ساخت.

نامه به فتحعلي شاه قاجار
ميرزا ابوطالب خان در اين سفرنامه، ترجمة نامه اي را آورده که نگارنده آن را در جاي ديگر 
نديده ام. ش��ايد اين نامه به س��بب ارتباط وي با سياست کاران انگليسي که از بايگاني هاي وزارت 
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خارجه شان گاه گاهي بروز پيدا مي کند، در اختيار او قرار گرفته و هر چه باشد حاکي از صالبت 
و قاطعيت و غرور پادشاه است که چنين جرأتي داشته و به آن اقدام کرده است:

ترجمة نامه وّهابي به شاه ايران:

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. بسم اهلل الرحمن الرحيم
من يد العزيز أميرالمسلمين إلي فتحعلي شاه ملک عجم: 

»آن که بعد پيامبر خدا محمد بن عبداهلل، شرک و بت پرستي در امت شيوع يافته بود؛ چنانچه 
مردم بقعات کربال و نجف پيش قبور، که از سنگ و گِِل ساختة ايشان است، به خاک مي افتند 
و سجده کرده عرض حاجات مي  دارند. اين اضعف عباد اهلل چون مي دانست که سيدنا علي و 
حس��ين به اين افعال راضي نيستند، کمر هّمت به تصفية دين مبين بسته به توفيق حق تعالي 
نواحي نجد و اکثر بالد عرب را از آاليش ها پاک س��اخت. خدمه وس��کنة کربال و نجف که بنا 
به اغراض نفساني منع پذير نبودند، صالح در افنا و اعدام ايشان دانست. لهذا فوجي از غزات 
)سربازان جنگي( به کربال فرستاده، چنانچه معلوم شده باشد سزاي اليق به ايشان داده شد. 
اگر َملِک عجم هم بدين عقيده بوده باشد بايد که از آن توبه کند؛ زيرا که هر کس به شرک و 

کفر اصرار ورزد بدو آن خواهد رسيد که به سکنة کربال رسيده، والسالم...«

پی نوشت ها:
1.  صف )61( : 6

2.  مس��ير طالبي يا س��فرنامه مي��رزا ابوطالب خان، 
ص249. به کوش��ش حس��ين خديو جم، چاپ 
س��ازمان انتش��ارات و آموزش انقالب اسالمي، 

نوبت دّوم، 1363ش.
3.  همان، صص14 و 22، از مقدمه خديو جم.

4.  همان، صص 407 و 402
5.  همان.
6.  همان.

7.  فجر: )89( : 14
8.  همان، صص 408 و 406

9.  همان، ص408
10.  همان ص409

11. خوشبختانه در سال هاي بعد، رساله هاي متعّددي 
در تبيين مرام اين گروه تند رو و خارجي مسلک، 
توسط خود وهابي ها و ديگران منتشر شده است. 
دانش��مندان مس��لمان؛ اعم از ش��يعه و س��نّي، به 
شبهه ها پاسخ داده و ابهام زدايي کرده اند. عالمه 
س��يد محسن امين جبل عاملي و فرزند محّقّق او، 
سيد حس��ن امين با تأليف و نش��رکتاب »کشف 

االرتياب« اين جماعت را از زواياي عقيده و رفتار 
ضّد اس��المي و ديگر خصوصيات، شناسانده اند. 
اين کتاب با نام تاريخچة نقد و بررس��ي عقايد و 
اعمال وّهابي، به فارس��ي به گردانده ش��ده و هم 
اکنون چاپ پنجم آن در آس��تانة انتشاراس��ت، 

ان شاء اهلل.
12.  نام مؤس��س و بنيانگذار اين مسلک، محمد بن 
عبدالوهاب ويا به اختصار و برحس��ب اصطالح 
ع��رب: محمد عبد الوهاب اس��ت که در 1111 
و ي��ا 1115 ه��  .ق. زاده ش��ده و در 1206 و يا 
1207 ه .ق. در گذش��ته است. ر.ک. به: کشف 
االرتي��اب و ترجمة آن و ني��ز ترجمة »هذه هي 
الوهابيه«؛ »اين اس��ت آيي��ن  وهابيت«، از محمد 

جواد مغنية لبناني، چاپ 1351 ش. تهران.
13.  و يا حنبلي. ر.ک. به: کشف االرتيباب.

14.  مسير طالبي ص410
15.  تاريچة...وهابي ه��ا، صص 4 و7 و »اين اس��ت 

آيين وهابيّت« صص 198و 197 
16.  همان.

17.  مسير طالبي،  ص409
18.  همان،  ص412




