
 

  

  

  

  

  

  علماي عراق به تخریب بقاع بقیع واکاوي واکنش

1محمدسعید نجاتی
  

  چکیده

در برابـر  شـده انجـام هـاي ارائه سـري واكـنش ضمن در اين پژوهش بر اساس روش حتلييل ـ تارخيي

صاحب نام حوزه عراق و جمامع علمي شهرهاي نجـف و  علامي هاي فاجعه ختريب بقيع، به واكنش

 جريـانعلام و مجعيت های علمی نجف و كـربال در ايـن  كربال پرداخته و نقش پوياي حوزه عراق و

  تبيني شده است.

پس از ختريب بقيع برپايـه اسـناد تـارخيي و بكـارگريي اسـناد جديـد  ها ارائه سريي جديد از واكنش

ايران و يمن در برابـر  هاي كتابخانه ميل درباره اين حادثه و حتليل آن و پاسخ به چرايي سكوت دولت

  ست.ا مقاله اين هاي نوآورياين فاجعه از 

جهـان اسـالم دربـاره ايـن  بـه رساين ارائه شده در اين مقاله عبارت است از اطالع های سري واكنش

 سعود ابن با مذاكره ،ه با آل سعودهمواج رايي اسالمي بن كشورهاكاماح و ها ملتفاجعه و دعوت 

 حـرمني رسنوشـت دربـاره گـريي تصـميمو  تا حل مشكل حتريم حجتالش براي  ،بقيع بقاع درباره

  .داشتن ياد فاجعه بقيع زنده نگه، و پيگريي مذاكرات براي بازسازي بقاع بقيع رشيفني

  : بقيع، ختريب بقاع، رشف الدين، هيئت علمي نجف، جامعه علمي كربالكلامت كليدي

                                                           
  ms.nejati@hzrc.ac.ir ارتيپژوهشکده حج و زره يخ و سيخ اسالم، عضو گروه تاريتار يدکترا. ١
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  مقدمه

در پی قدرت یافتن وهابیان در حجـاز و بـر خـالف وعـده عبـدالعزیز بـن سـعود بـه         

مانان و نیز بر خالف اجماع مـذاهب کـه نبایـد بـه سـبب اخـتالف در فـروع مـذهبی         مسل

این جنایت ها را در حجاز صادر کردند.  یکدیگر را تکفیر کنند، آنان حکم ویرانی همه بقعه

نیروهاي وهابی اتفـاق   تصرف شهر مدینه توسطپس از  قمري 1220در سال در نوبت اول 

توقیف و تصـرف همـه امـوال موجـود درخـزائن حـرم       از پس سعود بن عبدالعزیز  افتاد و

بـا توجـه بـه مـوج اعتـراض       1نبوي، دستور ویران کردن همه گنبدهاي بقیع را صادر کرد.

هاي سعودیان، دولت عثمانی که بـه بـازپس گـرفتن     مسلمانان کشورهاي اسالمی به اهانت

 قمـري  1227حجه  حرمین تمایل داشت، لشکري انبوه براي تصرف مدینه فرستاد و در ذي

عثمـانی  به دستور سلطان  قمري 1234ها به سال  مدینه را بازپس گرفت. برخی از این بقعه

با حمله دیگر بار صد سال بعد  اما ؛2بازسازي شد) قمري 1255-1223مود ثانی (حک: مح

در هشـتم شـوال همـان سـال     ، همه آثار تاریخی این قبرستان قمري 1344وهابیان به سال 

کـه   هایی بسیار میان مسلمانان جهان برانگیخت. این بار نیز ویرانی بقیع واکنش 3.ویران شد

هاي علماي حوزه علمیه عـراق اسـت کـه البتـه      و تحلیل واکنش موضوع این مقاله بررسی

نمی توان آن را از واکنش دیگر کشورهاي اسالمی به ویژه ایران جدا دانست. در این مقالـه  

 دولت سـعودي  در مقابل این فاجعه و عملکردها  هایی که به مروراز سوي این گروه واکنش

  از: اند که عبارت شود ، بررسی میانجام شد

هاي شـیعه ایـران و    دعوت از دولت واعتراض؛ سوگواري اطالع رسانی و ابراز انزجار؛ 

تحـریم حـج و تصـمیم گیـري دربـاره       یمن براي اقدام عملی و حمله نظامی بـه وهابیـان؛  

و تضـمین گـرفتن از دولـت سـعودي بـراي       تالش براي بازسازي بقاع سرنوشت حرمین؛

                                                           
 .۸۴البقيع قصة التدمير، صهاجري، ؛  ٢٢٣: ص ،١ ج النجدية، التواريخ گروه مولفان، خزانة. ١

  .۱۴۱ص ميرزا، فرهاد قاجار، سفرنامه. ٢

 .۴۹بقيع الغرقد، صاميني، ؛ ۱۳۹-۱۱۳البقيع قصة التدمير، ص هاجري،. ٣
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هـاي پسـینی پـس از     پیگیـري  ؛هـا  سعودي و خلف وعده تحریک علماي وهابی بازسازي؛

تعیین و محافظت از موقعیت اصلی مزار ائمـه و بازشـدن درهـاي     ها؛ خلف وعده سعودي

  داشتن یاد فاجعه تخریب. زنده نگه بقیع براي زوار؛

 نقش محوري و راهبري حوزه علمیه نجف و کربال و علماي ساکن در عتبـات را بایـد  

ـ  در چارچوب جایگاه و نقش مرجعی ثیر عمیـق راهبـري   أت شیعه، تحلیل کرد. کـارایی و ت

فکري علماي عتبات در جوامع مختلف به ویژه ایران را باید با مطالعه نقـش کلیـدي آنـان    

  هاي تنباکو و پس از آن مشروطه دید. درنهضت

عبـارت   هجـري قمـري)   1234تا  1157از سال (ها  حوادث و جنایات وهابیترین  مهم

  : است از

شهر بصره و اطراف آن و کشتار مسلمین و غارت اموال آنان و تخریـب قبـور   حمله به 

 بعضی از صحابه.

و قنوات اطراف شهر و کشتار مسلمانان اطراف شهر ها  محاصره شهر جده، پرکردن چاه

  جده و غارت اموال آنان.

 ورود از جلـوگیري  کعبه، اموال غارت و منوره مدینه و مکرمه مکه اشغال و محاصره ●

روي قبـور   بـر  مانـده  بـاقی  گنبدهاي تخریب و شریفین حرمین به مصري و شامی جاجح

  اولیاء و صالحان.

 فریضـه  انجام از جلوگیري و معلی کربالي و حله اشرف، نجف به مکررهاي  یورش ●

  .سال هفت مدت به عراق اهل حج

  .مزارع کشیدن آتش بهو  آنان اموال غارت و مسلمانان عام قتل و شام به حمله ●

  1.متخلف تجار اموال مصادره و عراق و شام با تجاري ارتباط قطع ●

با توجه به اسناد برجاي مانده، یورش دوم نیروهاي وهابی به مدینه النبـی و محاصـره    

  قمري شروع شد، همراه بـا گلولـه بـاران شـهر بـود. در ایـن گلولـه         1343آن که از تاریخ 

                                                           
  ص.شناخت وهابيت،  طبسي،. ١
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   و خبر ایـن تعـدي و اهانـت    1طهر نبوي اصابت کرده بودتعدادي گلوله نیز به گنبد م باران

  در سراسر کشورهاي اسالمی به مرور انتشار یافت . این خبـر باعـث شـد تـا در شـهریور      

  ایـران   تجمعات عـزاداري و اعتـراض در نقـاط مختلـف    1344مصادف با صفر  1304سال 

   2. و حومـه و...  اصـفهان ، از جمله تهران،مرنـد، الهیجـان، لنگـرود، رشـت، مشهد،بوشـهر     

  .برپا شود

توسـط   جده و مدینه ،مکه ،خبرهاي ناگوار تصرف شهرهاي مختلف حجاز مانند طائف

پراکنـد. بـه خصـوص کـه در      را میان مسلمانان جهان اسالم میها  وهابیان موجی از نگرانی

و هتـک حرمـت آنـان نسـبت بـه       ها مسلمانان با موج تخریب، دوره اول حکومت وهابیان

  روبرو شده بودند. 9اکرم ي اصحاب و اهل بیت پیامبرها حرم

هـاي   و دولـت هـا   کـه ابـن سـعود بـه ملـت      سراسري ودر حالیهاي  پس از این نگرانی

ناگـاه خبـر تخریـب بقـاع      ،داده بود مسلمان وعده ممانعت از تخریب بیشتر بقاع متبرکه را

یعنی حدود پنج ماه پـس از اشـغال مدینـه النبـی توسـط       ،1344سال  بقیع در هشت شوال

    3وهابیان منتشر شد.

(به رهبري شریف علی بـن   مسلمانان در پاسخ به درخواست استغاثه حزب ملی حجاز

  بـین المللـی بـراي     بـه دنبـال تشـکیل کنفرانسـی بـراي تغییـر و تعیـین رژیمـی         الحسین)

ش دستی در این زمینـه در اول ذي القعـده   براي پینیز سعودیان نجدي  اداره حرمین بودند.

کنگره خالفـت را در مکـه تشـکیل     قمري با دعوت از مسلمانان کشورهاي مختلف 1344

دادند که با توجه به فضاي ملتهب سیاسـی حجـاز و عملکـرد وحشـیانه آنـان و خبرهـاي       

کنگـره  هیئتی از کمیته مرکزي خالفت در هند در ایـن   تنها، رسید ناگواري که از حجاز می

  4شرکت کرد.

                                                           
 .٨٢ص هاجري، قصه التدمير،. ١

  .کتابخانه ملي ٣١تا  ٣٠رک:سندهاي . ٢

  ١١٥ص، التدمير ةبقيع قص، الهاجري. ٣

  .٢١٧ص ،٦ ج النجدية، التواريخ گروهي از مولفان، خزانة. ٤
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در این مقاله عنوان عام علماي عراق را با توجه به نشسـت حـج و عـراق ذکـر کـردیم .      

که اعتباري به مرزهاي سیاسی در میان امت اسالم قائل نیستیم و اینها را زاییـده طـرح    درحالی

اي هـ  به دانشمندان دینی که در حوزه ،براي مشخص شدن حیطه کار .دانیم و نقشه استعمارمی

مـی   ،انـد  علمی شهرهاي مقدس عراق به تحصیل پرداخته و به درجات علمی عالی نائل آمده

پردازیم،هرچند والدت یا وفات یا موطن اصلی آنان عراق نباشد. افزون بـر اینکـه جداسـازي    

دشـوار   ،بودند علماي بسیاري که از اقصی نقاط جهان اسالم براي تحصیل علم به عتبات آمده

  کنیم. ها در مقابل این فاجعه اشاره می ملّت و ها هاي گروه ه به واکنشدر ادام است.

  اطالع رسانی و ابراز انزجار .1

  واکنش عتبات به شايعات تخريب و هتک حرمت پيش از تخريب دوم  

اخبـار  ، شمسـی  10/1304/ 24مورخـه   1137فکر عراقی شـماره  ال ةجريدبنابه گزارش 

باعث نگرانـی و نـاراحتی تـوده مـردم و نگرانـی آنـان        حرمینمنتشر شده از ایران، درباره 

است. بر این اسـاس خبـر رد دعـوت ابـن سـعودي از      شده درباره سرنوشت اماکن متبرك 

افغانسـتان   ،سوي ایران براي شرکت در کنگره مکه با وجود حضور نمایندگانی از شـوروي 

انیـه ایـن کمیتـه کـه     ینیـز ب  و و ترکیه و نیز خبر تشکیل کمیسون دفاع از حرمین در ایـران 

متضمن پیشنهاد تشکیل کنگره اي براي تعیین وضعیت حرمین بود، در عتبات منتشـر شـده   

بـراي   الفکر بغداد این بوده که تحرکـات حکومـت ایـران و رضـاخان     ةجريداست. تحلیل 

پـس از سـرنگونی    کسب وجهه در میان مسلمانان و عهـده داري نقـش خلیفـه مسـلمانان    

  1نی بوده است.خالفت عثما

  هایی انجـام داد و مجلـس ایـران کمیسـیونی را بـراي بررسـی        آیت اهللا مدرس پیگیري

هـاي   این موضوع تشکیل داد. مسلمانان در کشورهایی چـون هنـد، پاکسـتان و نیـز بخـش     

  خصـوص آثـار قبـور     با انتشـار خبـر تخریـب ابنیـه بقیـع، بـه       نشین شوروي سابق مسلمان

                                                           
 ١٤٧سند . ١
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  شـدت تحـت تـأثیر     در آن قبرسـتان، افکـار عمـومى در ایـران بـه     پیشوایان معصومِ مدفون 

وبـا توافـق نظـر علمـاي      هاى شـدیدى نشـان دادنـد    قرار گرفت و شیعیان از خود واکنش

را عـزاى عمـومى   ق 1344الوزراى وقت، مجبـور شـد روز شـانزدهم صـفر      پایتخت رییس

    1اعالم کند.

  وسيله علماي عراق  به نقاط مختلف به اطالع رساني درباره تخريب دوم  

ع تخریـب اصـلی بقـاع    ونسولگري دولت ایران در بین النهرین پس از وقکبنابر گزارش ژنرال 

قمري، شخصی به نام میرزا علی اکبر همدانی مقـیم مدینـه طـی تلگرافـی بـه       1344بقیع در شوال 

وي  حاج عبدالرحیم اصفهانی مقـیم شـام، ضـمن اطـالع رسـانی دربـاره تخریـب بقـاع بقیـع، از         

رسـد و پـس    کند تا این خبر را به نجف و تهران برساند. این خبر ابتدا به کاظمین مـی  خواهش می

  2نجف انتقال یافت. به ،العراقین شیخ حاج آقاي االسالم از آنجا توسط حجت

هاي میان سید عبدالحسین شرف الدین و سید صدرالدین صدر بـه   با توجه به نامه نگاري

علی اکبر همدانی نارسا یا ناقص بـود و علمـاي    گراف و گزارش میرزارسد که این تل نظر می

شـایعه   رسـید  حتـی بـه نظـر مـی     ؛عراق نتوانستند به وسیله آن از جزئیات دقیق باخبر شـوند 

تخریب روضه نبوي نیز به گوش رسیده و در میان جامعه آن روز عراق منتشـر شـده اسـت،    

هـاي دو مرجـع    نامه شما به همـراه نامـه  «ید: گو شرف الدین در نامه خود به مرحوم صدر می

عالیقدر(نائینی و اصفهانی) و نیز نامه دیگري که همراه با نامـه هیئـت علمـی نجـف نگاشـته      

هاي من برداشتی کردید که قصد نکـرده بـودیم و    شما از نامه اینکهبودید به دست رسید و از 

بسـیار ناراحـت    ،انـد  را تخریـب کـرده  نامه نیز برآن اصال داللتی ندارد که وهابیان حرم نبوي 

که وهابیت تخریب حـرم نبـوي را در دسـتور کـار     افزاید  میوي در ادامه  »اندوهگین شدیم و

    3داشته ولی در حال آزمودن احساسات و عواطف مسلمانان درباره آن است.

                                                           
  .٥٠اسناد، ص روايت به بقيع يقاضي عسکر، تخريب و بازساز. ١

 ١٨٣سند . ٢

 .٤٤٦، ص٩ الدين، ج شرف عبدالحسين السيد اإلمام موسوعةگروهي از مؤلفان، . ٣
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  اطالع رساني به علماي ايران 

با علمـاي ایـران داشـتند، اولـین     علماي حوزه عراق با توجه به جایگاه و ارتباطاتی که 

  منبع مطمئنی بودند که علماي ایران را از فاجعه بقیع باخبر کردند.

 تلگـراف،  مخـابره  و نامـه  ارسـال  بـا  پیوسـته  نیز علمیه ایران هاى حوزه و علما مراجع،

 سـید  اللَّـه  آیـت  مرحـوم . شدند متبرکه اماکن قبور تخریب عوامل با قاطع برخورد خواستار

 او و کـرده  مخابره کاظمین در خالصى محمد شیخ اللَّه آیت به تلگرافى اصفهانى، نابوالحس

  .  رساند مى مدرس مرحوم اطالع به را وهابیان غارت مسأله بالفاصله نیز

 مـردم  از به همـراه گروهـی   باشد، الزم اگر که نوشت خالصى اللَّه آیت پاسخ در مدرس

 مـدرس  کـه  شد شایع عراق در مدرس، مرحوم پاسخ پس از این. کرد خواهد حرکت ایران

    1.شد آماده نیرو نفر هزار 200 حدود و کرده حرکت تهران از

دیدنـد تـا    این اطالع رسانی محدود به ایران نبود، بلکه علماي عراق وظیفـه خـود مـی   

مسلمانان دیگر کشورهاي اسالمی را نیز ازاین واقعه با خبرنموده و از نیرو و توانـایی آنـان   

 ،مصـر  ،برخورد و مقابله با تخریب کمک گیرنـد از جملـه ایـن کشـورها هندوسـتان      براي

همچنین به اطراف و اکناف عربستان از سواحل دریـا و   2شامات ومناطق مختلف عراق و...

  3بالد آفریقا

  و سـریعترین وسـیله ارتبـاطی در آن    تـرین   در دسـترس  تـرین،  از آنجا که تلگراف ساده

گرفتنـد. بـا    ت براي اطالع رسانی این کشورها از تلگـراف بهـره مـی   زمان بود، علماي عتبا

در دست است که از دربار ایران و هیئت اي  نامه  هاي گزاف تلگراف آن روز توجه به هزینه

که از تلگرافخانه قصـر  ها  پیگیري مسئله بقیع تقاضا کنند تا دولت ایران از سود این تلگراف

را هـا   ه و به عنوان کمترین کار ممکـن ایـن تلگـراف   شد، چشمپوشی کرد شیرین ارسال می

                                                           
  .٥٤اسناد، ص روايت به بقيع ي. قاضي عسکر، تخريب و بازساز. ١

  .١٥سند . ٢

 .١٧١سند. ٣
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  1نماید. ارسالرایگان 

دربار ایران نیز پس از فرایندي طوالنی براي اینکار به شرط معرفی کردن فرد خاصی به 

به عنوان نماینده علماي عراق در ارسال تلگراف موافقت کرد تـا   نام علی بن شیخ العراقین

ودجه اختصاص داده شده بـه هیئـت پیگیـري مسـئله بقیـع      از محل بها  هزینه این تلگراف

  2مین شود.أت

وجود داشته تلگرافخانه در شهرهاي نجف و کربال رود  میاحتمال بسیار با وجود اینکه 

، این مسئله که در اسناد متعدد کتابخانه ملی انعکاس یافتـه، نیازمنـد کـاوش بیشـتري     باشد

  3کردند؟ ر شیرین استفاده میاست که چرا علماي عراق از تلگرافخانه قص

  کسب خبردرباره جزئيات و روند اقدامات عليه بقاع بقيع

عـراق   رسید دقیق تر از اخبار که به شام می مربوط به تخریب بقیعرسد اخبار  به نظر می

الـدین در   سـید شـرف  رو  رسـید. ازایـن   اخبار چندانی به عراق نمیبود یا به دالیل مختلف 

بهمـراه مراجعـی چـون    که  در پاسخ نامه سید صدر الدین صدر1345 سنۀ شعبان 18تاریخ 

تحلیلی از چگونگی پیشـرفت   ،نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی به او نامه نگاري کرده بود

و  )حبـر االمـه  (که با تخریب قبر ابن عبـاس  را ارائه داده هاي آنان  وهابیان و ترتیب خرابی

و معاهـد و برخـی از    مشـاهد مقدسـه   در مکه قتل عام و جنایت در طائف شروع و سپس

هاي حمزه سید الشهدا و  مساجد را خراب کردند و وقتی کسی را سد راه خود ندیدند مقام

 .حضرت حوا را تخریب کردند و سپس به بقیع آمدند و به تخریـب بقـاع آن دسـت زدنـد    

اقـدام   9امبراکرمر پیباگر مانعی نیابند بی شک به تخریب قوهابیون بینی کرده که  ي پیشو

خواهند کرد چرا که هیچ یک از وهابیان در تخریب آن تردید ندارد و آن را از ضـروریات  

ابن سعود بدلیل ممانعت و وهابی  ياهاو حتی به اختالف میان تندرو .دانند مذهب خود می
                                                           

 ١٦٠سند. ١

 ١٦٩-١٦١سندهاي . ٢

  ١٦٥-١٦٠هاي  سند. ٣
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نع را مجبور به رفتن به نجد بـراي قـا   تا آنجا که او از تخریب گنبد پیامبر اشاره کرده است

  1کردنشان کردند.

  و ناکامي آن مذاکره با علماي اهل سنت شامات

کیــد بــر کســب اجمــاع جهــانی و جلــب مشــارکت علمــاي اهــل ســنت و علمــاي  أت

لبنان و شام از مواردي بود که علماي عراق آن را از سید شـرف   ،سوریه ،هاي مصر سرزمین

درخواست کردنـد. شـرف الـدین نیـز بـه پیگیـري ایـن مهـم          .الدین که ساکن شامات بود

که به شکل گزارش براي سید صدر الدین صدر در تـاریخ  اي  پرداخت ولی با توجه به نامه

    2توان گفت که در این مهم ناکام ماند. می فرستاده 1345شعبان  18

ا اعتـذار و  ب یه نیز مطرح و آنان را تشویق کرد ولیشرف الدین مسئله را با علماي سور

انقالب سوریه با آل سـعود   پوزش آنان از همکاري مواجه شده که به دلیل همراهی رهبران

با علماي شیعه همراهی کنند. وي در ادامه هرچند این ادعا را خـالی از صـحت    نمی توانند

نقـش  کند بایـد بـه    میتأکید  و ولی این اظهار همراهی را سیاسی و ظاهري دانسته ندانست

علمـاي   امیدوار بـود ولـی مـانع اصـلی     ایران و عراق افغان به ویژه ،یمن ،مصر ،دمردم هن

اعتقاد و محبت به اهل بیت و دوستی با دشمنان آنان بـه شـمار   و  یشهاند ضعف  را شامات

آورده تا بدانجا که جریانی در آن زمان در شامات سر برآورده که به دنبال تطهیر و تفضـیل  

گوید کـه منتظـر پاسـخ مکتـوب      هرچند که او در این نامه می 3ودند.منان بؤمعاویه بر امیرم

ولی تنها پاسخ روشنی که در ایـن زمینـه از علمـاي مصـر برخاسـت،       4علماي مصر است.

در نشریه خود، از اعمال وهابیان بود که باعث شد تا علماي شـیعه بـه    حمایت رشید رضا

  هاي او بپردازند. رد و نقد استدالل

                                                           
  .٤٤٧، ص٩ الدين، ج شرف عبدالحسين گروهي از مؤلفان، موسوعة اإلمام السيد. ١

  .٤٤٣همان، ص. ٢

  همان.. ٣

 همان.. ٤
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  ١٣٤٥شعبان المعظّم  ١٢به تاريخ معلي نامه جامعه علمي کربالي 

 حسـینی  هـادي  الحـاج  ؛ زنجـانی  محمـود  ؛ زرنـدي  یـزدي  یحیى این جامعه متشکل از

 ؛ طباطبـائی  تقـی  محمـد  ؛ شاهرودي علی ؛ العابدین زین بن علی کشمیري حائري ؛ خراسانی

 العلمـاء؛  مجـد  ؛ کشمیري حائري رضوي رباق محمد ؛ قمی علی محمد ؛ شیرازي عبدالحسین

  .ریاض صاحب آل وعبدالحسین کشمیري رضوي حسین محمد

  اطـالع رسـانی بـه شـرف الـدین نسـبت بـه اقـدامات         ، این نامه شامل عـرض تسـلیت  

  انجام شده و مذاکرات این جامعه بـا مراکـز اسـالمی هنـد و ایـران و ...بـا هـدف تشـکیل         

هـاي   تشـکر از تـالش  ، براي تطهیر حرمین از لوث وهابیتسیس کنگره أاجماع جهانی و ت

  تعیــین  شــرف الــدین در ایــن زمینــه بــا مــذاکره بــا علمــاي ســوریه و مصــر و شــامات ؛ 

سید محمد فرزند شرف الدین به عنوان نماینده این جامعه درشامات و واسطه میان آنـان و  

  1بود. شرف الدین

  اينده از سوي علماي عراق به عنوان نم تعيين سيد محمد علي شرف الدين

) فرزند شرف الدین که براي کسب علـم در نجـف بـه    1372 -1317سید محمد علی (

و علمـاي   تقویت ارتباطات و ایفاي نقش واسطه میان سـید شـرف الـدین    براي ،برد سر می

سـوریه و   ،مصـر  هـاي  در سـرزمین  شهرهاي مختلف عراق به عنوان نماینده علماي عـراق 

    2د.فلسطین معرفی ش

  واعتراض سوگواري. 2

  کربال و کاظمين ،تشکيل اجتماعات اعتراض آميز در شهرهاي نجف

اجتماعـات مختلفـی شـامل اطـالع رسـانی       ، پس از رسیدن خبـر مجمـل فاجعـه بقیـع    

                                                           
 .٤٣٨، ص٩ گروهي از مؤلفان، موسوعة اإلمام السيد عبدالحسين شرف الدين، ج. ١

 ٤٣٩همان، ص. ٢
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عزاداري و استغاثه دربرابر این فاجعه در شهرهاي مهم عراق تشکیل شد که نشان از عمـق  

بنابر گزارش کنسولی بغداد  .مسلمان در برابر این حادثه بود عواطف و واکنش فطري مردم

 خـرداد  دوم و علیهما السالم در بغـداد منعقـد شـد اول    اولین جلسه در حرم مطهرکاظمین

   در. کردنـد  اجتمـاع  کـاظمین  مطهـر  صحن در غروب به ساعت نیم بغداد مسلمانان 1305

 و عـزا  مجلـس  دوم روز در و شـد  ابـالغ  عموم به اکبرهمدانی علی میرزا مکتوب اول روز

 بـه  10/3/1305 تاریخ به گزارش این.شد تشکیل مشکل، این رفع براي عصر امام به توسل

 انعکـاس  نیـز  دیگري اسناد در کاظمین علماي تجمع خبر 1.است شده وارد خارجه وزارت

  2است. یافته

  پاسخگویی علمی به شبهات وهابیت درباره تخریب قبور. 3

مستندات وهابیان در حکم به تخریب بقیـع   دانشمندان عراق به نقد و تحلیلبسیاري از 

توان اولین اقدامات در این راستا را کتاب عالمۀ شیخ محمد جـواد بالغـی    پرداختند که می

مسـتندات قاضـی    ، نگاشـت و  م قبور بقیـع دهاى وهابیان به در رد فتواي  رسالۀ دانست که

نقـد   منتشـر شـد.  اي  در اطالعیـه ها  این استدالل، 3کرد بلیهد قاضی القضات سعودي را نقد

  4النجف منتشر شد . ةجريدهاي مکرر  عالمه بالغی پیشتر در شماره

  مذاکره با ابن سعود درباره بقاع بقیع. 4

به مرکز ارسال کـرده،   27/8/1305تاریخ  براساس گزارشی که سفارت ایران در قاهره به

 ]تخریـب [با حکومت حجاز (ابن سعود) درباره حج و براي مذاکره  برخی از علماي نجف

 5ولی مفاد این مذاکرات و افراد مذاکره کننده مشخص نیستند . وارد جده شدند ]بقیع[قبور 
                                                           

   ١٨٣ سند. ١

 ١٥٠ سند. ٢

  .٤١٧، ص١ ج، األشرف النجف تاريخ في المفصل. ٣

  .٢٣٦النجف، ص ةيوسف رجيب، جريد. ٤

  ١٦٨ سند. ٥
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نسبت به صحت و سـقم ایـن گـزارش بیـان      ذیل این تلگراف گزارش کننده،تردید خود را

  کرده است.

  1345.اول رجب  دعوت به تحریم حج و اجماع جهانی علیه وهابیت. 5

علماي حوزه علمیه نجف و کـربال بـراي شـرف    که هایی  با توجه به لحن و تاریخ نامه

یشه تعطیلی حج تا پایان غلبه ابن سـعود، از سـوي او   اند  رسد ، به نظر میاند الدین فرستاده

، ضـمن ارائـه   1345به مراجع نجف به تاریخ اول رجب اي  مطرح شده باشد. وي طی نامه

مسـلمانان   و مـذاکرات هـا   هاي عرب در برابر هجوم ابن سعود، بر تـالش  از ناکامیتحلیلی 

کرده و بـا  تأکید  که بر منع جدي از انجام حج تا زمان نابودي هیمنه وهابیت برحرمین هند

تایید این اقدام، اظهار امیدواري کرده همه مسلمانان از جمله ایرانیان و عراقیان از این اقدام 

و تالش براي بسیج مسـلمانان  ها  از مراجع شیعه براي حمایت از این تالش حمایت کنند و

یفین از چنگـال آل سـعود و وادار   رهاي مسلمان براي بیرون کشیدن حرمین شـ  و حکومت

    1کردن حکومت ایران و یمن در این جهت تقاضاي فتوا کرده است.

  م حجتحريمراجع عراق به سيد شرف الدين عاملي درباره  پاسخ علما و

  ات و دعوت شرف الدین حمایت کردند.می توان گفت علماي عراق یکصدا از اقدام

از پیگیـري در  1345رجب سنۀ  25به تاریخاي  هیئت علمی نجف از تحریم حج در نامه

هاي وي در جلسات و مذاکرات متعدد خبـر داده و از سـید شـرف الـدین تـالش       خواست

و نیـز اطـالع رسـانی دربـاره اخبـار       وریهبراي جلب حمایت اهل سنت مصر و س يبیشتر

از حـوادث   بـراي اطـالع رسـانی دقیـق     به دلیل نبود منبع مورد اعتمـاد جدید مدینه منوره 

  2.خواستار شدند در حرمین جاري

                                                           
  ٤٣٦، ص٩ الدين، ج شرف عبدالحسين اإلمام السيدگروهي از مؤلفان، موسوعة . ١

  ٤٣٧همان، ص. ٢
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مشـکور الشـیخ    ،متشکل از افراد زیر بودند: حسین حسـنی جیالنـی غـروي    این هیئت

  جواهر.د پسرمرحوم صاحب جوا و محمد علی آل بحر العلوم ؛ محمد جواد

  نامه نگاري دوباره هيئت علمي نجف  

 محمـد  ؛  جـواد  محمـد  الشـیخ  مشـکور  یئت علمی نجف متشـکل از هجالب است که 

 ؛ قاموسی باقر ؛ العباس بن الهادي الغطاء کاشف آل ؛ یاسین آل رضا محمد ؛ خلخالی موسوي

 عبـدالکریم  ؛ جواهر صاحب مرحوم نجل جواد ؛ العلوم بحر آل علی محمد ؛ خراسانی مهدي

 ؛ راضـی  الشـیخ  مرحـوم  آل عبدالرضـا  ؛ موسوي الدین صدر قمی؛ إبراهیم بن علی  جزائري

کـه هجـده روز   اي  در نامـه   شهرستانی حسینی اصغر علی ؛ الغروي الجیالنی حسنی حسین

 انـد  براي سید شـرف الـدین فرسـتاده    1345 سنۀ شعبان 13پس از نامه اول یعنی در تاریخ 

هـاي   برانجام اقدام علمـی و تبـادل هیئـت    ،یید نمایندگی سید محمد علی از ایشانأضمن ت

 هـاي دیگـري از نجـف نیـز     چهره ؛1اند کردهتأکید  مذاکره کننده در میان کشورهاي اسالمی

در یاسـین   آل عبدالحسـین و  صـدر  مهـدي  محمـد  ،خراسـانی  موسوي مهدي یعنی محمد

 یید مفاد فوق بر تعجیل در اقدام عملـی أجداگانه با تاي  ، ضمن نامه1345 شعبان 27 تاریخ

    2اصرار کردند.

  موضع مراجع نجف

 ،یید محتواي نامه هیئتأئینی مرجع تقلید اول وقت نجف ضمن تدر این میان میرزاي نا

اعالم کرد که منتظـر   ،حج کند به درخواست شرف الدین درباره تحریماي  بدون آنکه اشاره

  3کنند. است تا جهان اسالم بر حاکمان مارق حرم خدا و رسول اتفاق نظر پیدا

بدست نیامـد امـا    ،نجف سید ابو الحسن اصفهانی هرچند موضع روشنی از مرجع دیگر

                                                           
 .٤٤١، ص٩ گروهي از مؤلفان، موسوعة اإلمام السيد عبدالحسين شرف الدين، ج. ١

 .٤٤٩همان، ص. ٢

 .٤٤٢همان، ص. ٣
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در  شود که گویاي حمایت او از این موضع اسـت.  در همین راستا روایتی شفاهی یافت می

شـرف  م حـج  آقاي آسید ابوالحسـن اصـالً بـه   «گوید:  می آیت اهللا شبیري زنجانی این رابطه

را احیـا کـنم    ائمه بقیع قبور بتوانم باید شوم مشرف اگر: گفت می علتش ةنشد. شنیدم دربار

 عـام  مرجع: گویند می چون است، تشیع به بزرگی ۀاین کار را انجام دهم، ضرب و اگر نتوانم

  1.»بکند کاري نتوانست و آمد شیعه

 رسد موضع نه چندان جدي نائینی باعث شد تا تعدادي از علمـاي عـراق، از   به نظر می

ولـی شـرف    شرف الدین خواستند تا خود اعالم تحریم حج کند و آنها از او حمایت کننـد 

 سـنۀ  شـعبان  18الدین در پاسخ بـه سـید صـدر الـدین صـدر،از علمـاي عـراق بـه تـاریخ         

قمري، خود از حکم قطعی در این رابطه خودداري کرده و آن را موکول بـه نظـر دو   1345

داند و مخاطبش را بـه   مرجع وقت شیعه یعنی آیت اهللا نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی می

  .2اندخو از آن دو فرا می تبعیت کامل

ثیري بسـیار  أثیر تحریم حج، در دوره پیش از اکتشاف نفت، تأباید خاطر نشان کرد که ت

کارا و عمیق بر اقتصاد و سیاست دولت سعودي بود و نرمش هـایی کـه در لحـن و رفتـار     

شود ناشی از وابستگی کامل بودجه آنـان بـه درآمـد     حاکمان سعودي در این برهه دیده می

یعنی حـدود هفـت سـال پـس از     ، میالدي 1933ولی با اکتشاف نفت در سال  ؛حجاج بود

  .سعودي گرفته شد فاجعه بقیع، این ابزار از دست مخالفان

قمري رفتن بـه حجـاز    1345آید که دولت ایران در سال  از اسناد باقیمانده به دست می

ید. و حجـاج  طـول نکشـ  یکسال ممنوعیت بیش از براي حج را ممنوع اعالم کرد ولی این 

 در ایـران  سـفارت  از پیرنظـر  حسین گزارش هرچند براساسایرانی سال بعد به حج رفتند. 

 حکومت حتماً کرد، مى منع را حج به رفتن دیگر، سال دو یکى براى ایران دولت اگر مصر،

 رفـع  ایرانى زائران براى هم درنتیجه، و شد مى ایران پیشنهادى شرایط قبول به حاضر حجاز

                                                           
 .۴۴۴ ، ص۳ج دريا، از اي شبيري، جرعه. ١

  .٤٤٧، ص٩ الدين، ج شرف عبدالحسين گروهي از مؤلفان، موسوعة اإلمام السيد. ٢



 209 بقیعواکاوي واکنش علماي عراق به تخریب بقاع 

 

 دست به امتیازاتى آمده عمل به هاى خرابى و قبور تعمیر به نسبت هم و گردید مى مزاحمت

 در کـه  شـکلى  بـه  یافته، افزایش شیعیان بر سعودى دولت فشار 1346در حج سال  1آمد مى

 برگـزارى  محـل  بـه  سـرباز  تعـدادى  با سعودى شرطه مدیر قمري 1347 محرم هفتم شب

 سـادات  از سـیدى  و کـرد  غـارت  را آنجـا  وسایل و اسباب و حمله ایران شیعیان عزادارى

 و بـرد  زنـدان  بـه  زجرکشـیده  و اهانـت  کمـال  بـا  را باقر محمد سید حاجى نام به حجاج،

 تاآنجا که بـه گـزارش محمـدعلى    2.شد بیشتر روز روزبه ایرانى حجاج به نسبت سختگیرى

مکرمـه، بـا    مأمورین حکومـت حجـاز در مدینـه منـوره و در مکـه     «سرکنسول ایران   الرى

گذاشتند که حجاج به آزادى، خودشان زیارت  حجاج ایرانى بسیار سختگیرى کردند و نمى

حضرت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و زیارت ائمه اطهار علـیهم السـالم در بقیـع بـه عمـل      

هایى که حکومت داده بود، ابداً موقع اجرا نگذاشت، بلکه به خالف پیشـتر،   بیاورند و وعده

نماید. متروکات اموات حجاجِ ایرانى را، که همه را در مکـه معظمـه    گیرى مى ختخیلى س

 این چنان است که ایـن سرکنسـول، محمـدعلى    3»المال ضبط کردند واسطه مأمورین بیت به

  4دهد که حج سال بعد ایرانیان دوباره تحریم و ممنوع شود . پیشنهاد می  الرى

  ه با آل سعود  همواج راياسالمی ب هاي ان کشورکماحها و  ملتاز دعوت . 6

اي  ، یعنی سه ماه پس از تخریـب بیانیـه  1305اول تیرماه  در تاریخ رئیس الوزراي ایران

مسلمین،منتشر کرد که توسط علماي عراق بـا اسـتقبال    عموم و مملکت را خطاب به اهالی

بـه مـوارد    تـوان  می مواجه شد و آن را ترجمه کرده و انتشار دادند. از جمله مفاد این بیانیه

  زیر اشاره کرد:

        اظهار تاثر و انزجار از هتک حرمت حـرمین و جنایـت طایفـه وهابیـت ! نسـبت بـه

                                                           
 .٧٣ص ،يسعود عربستان و ايران روابط محقق، اسناد. ١

  .٦٩ص ،يسعود عربستان و ايران روابط اسناد. ٢

  .٧٧اسناد، ص روايت به بقيع يقاضي عسکر، تخريب و بازساز. ٣

 .همان. ٤
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  حرمین شریفین و بقاع متبرکه بزرگان دین

        اطالع رسانی نسبت به اعتراضات شدید دولـت ایـران از شـروع ایـن تجـاوزات بـه

وي   رسـمی حجـاز) و وعـده   عبدالعزیز بن سعود رئیس طایفه وهابیت(و نه پادشاه 

  مبنی بر عدم تکرار فجایع و تجاوزات انجام شده.

 از سـوي ایـران بـه دلیـل      رد دعوت ابن سعود براي شرکت در مجمع عمومی حجاز

  هاي جدید و خلف وعده . اهانت انجام

   هـاي مسـلمان بـراي شـرکت در مجمـع       درخواست از عموم مسـلمانان و حکومـت

درات حرمین شریفین و قوانینی که ضـامن زیـارت   عمومی حجاز با هدف تعیین مق

  1آزادانه همه مسلمانان با اعتقادات مختلف خود باشد.

همانطور که روشن است این بیانیه دیرهنگام، فاقد هرگونه اقدام عملی اسـت و دولـت   

بـدون تعیـین    هـاي مسـلمان   ایران صرفا به لفاظی و دعوت عمومی از سایر ملـل و دولـت  

ولـی از   ؛شـود  که تنها اقدامی عوام فریبانه و سطحی تلقی می ه کردهبسند مخاطب مشخص

 آنجا که علماي شیعه عراق از هیچ پشتیبان رسمی دیگري برخوردار نبودند از همین اقـدام 

 سطحی حمایت کرده و به تکثیر و ترجمه و انتشـار آن در میـان   ك و بیانیه دیرهنگام واند 

د محمـد فیروزآبـادي در تلگـراف خـود از سـوي      سـی  هاي مختلف پرداختند.چنانکه گروه

مکرر به لغت عربیه ترجمه و بـه طبـع رسـیده و بـه     «گفته  هاي علمی نجف و کربال هیئت

بـالد   زاطراف و اکناف عربستان از شامات و سواحل دریـا و بـالد آفریقـا بلکـه بسـیاري ا     

  2»هندوستان نشر شد 

و برخی از علمـا بـه صـورت مجـزا      3هاي علمی کربال هیئت عالوه بر سید فیروزآبادي

  نگاري کردند. به دولت ایران نامه 4مانند علی بن محمد شاهرودي از علماي کربال
                                                           

 ٤٩ سند. ١

  ١٧١سند. ٢

 ١٨١ سند. ٣

 ١٧٠ سند. ٤
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عمـوم اهـالی   ، هاي علمی شهرهاي عراق،طبق سندي که برجـاي مانـده   عالوه بر هیئت

  .اند کربال نیز در این راستا با دولت ایران مکاتبه کرده

ها  ، ضمن تشکر از این ابراز توجه1305 یخ هفتم مهرماهدولت ایران طی تلگرافی به تار

هزینه تلگراف، وعده دادکه : وظایف دیـانتی  تأمین  اعالم موافقت با به بیانیه دولت ایران و

کند که در این مورد همه نوع بذل مجاهدت بشود دولت هـم بـا مشـاوره هیئـت      اقتضا می

در غایـت مصـالح و مقتضـیات     محترمه دفاع حرمین شریفین و مالحظه سیاسـت عمـومی  

شود در این کار اقـدام خواهـد نمـود و عقبـه بـه اقـدامات خـود         آنچه مقدور و ممکن می

  1خواهد داد.

  کشورهاي اسالمي براي ريشه کني دولت وهابيت بسيجپيشنهاد 

هـاي   همانطور که گفته شد در نامه علماي کربال به دولت ایـران مسـئله بسـیج حکومـت    

و حتی در نامه علماي نجف به دربار پهلوي این مسـئله از وظـایف    2؛بوداسالمی مطرح شده 

هاي شیعی ایـران   ولی کسی که به روشنی طرح همکاري دولت 3پادشاه شیعه دانسته شده بود

سید عبدالحسـین شـرف الـدین بـود کـه بـه احتمـال         ،مطرح کردهایش  و عراق را در نوشته

هاي شیعه علیه دولـت وهابیـت    پیشنهاد اتحاد دولتتوان یکی از اولین کسانی دانست که  می

را داده است. بنابه پیشنهاد او دولت زیدي یمن باید از مرز زمینی به دولت وهابیان حمله کند 

  4کند.تأمین  و شاه ایران و حکومت ایران نیز باید پشتیبانی و تدارکات این حمله را

تی دربار ایران نیز بـراي مـذاکره بـا    عراق مواجه شد و ح این پیشنهاد با استقبال علماي

پادشاه یمن در راستاي مقابله با تخریب بقیع دستوري را براي اعالم رغبت و اشتیاق خـود  

براي مذاکره با امام یحیی و آگاهی از نظرات او در این مسئله به کنسولگري خود در مصـر  

                                                           
  ١٥٥سند . ١

 ١٥ سند. ٢

  .٤١٧، ص١ ج، األشرف النجف تاريخ في المفصل. ٣

 .ص، ٩ج، موسوعه امام شرف الدين ، گروهي از مؤلفان. ٤
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  که پاسخ آن مشخص نمی باشد. 1ارسال کرد

ن اطالع کافی از شرایط سیاسی یمن و ایران نداشـته اسـت.   رسد شرف الدی به نظر می 

چنانکه در نامه اش به صدر الدین صدر،تیرگی روابط میان یمن و آل سـعود بـر سرمسـئله    

حمایت ابن سعود از رقیبان ادریسی حاکم یمن را فرصت مناسبی بـراي انگیـزش    عسیر و

    2آنان ضد ابن سعود دانسته است.

 سـال  االولـى  جمـادى  20رف الدین به امام یحیـی بـه تـاریخ    علی رغم نامه مستقیم ش

سـتوده و انتسـابش را بـه    بسـیار  (هفت ماه پس از تخریب) که در آن امام یحیـی را   1345

خـود را در اطاعـت مطلـق از     لخاندان وحی به رخ او کشـیده و آمـادگی و اطاعـت کامـ    

ولی هیچ پاسخ روشنی از  3هدستورات امام یحیی براي مقابله با حکومت وهابیان اعالم کرد

  و اظهار نیازها یافت نشد.ها  سوي امام یحیی پادشاه یمن به این دعوت

با انگلستان بر سر صلح با سعود مـانع اقـدام    رسد، توافقات پنهان امام یحیی به نظر می 

سفارت ایران در مصـر دربـاره مـذاکرات    از مناسب وي ضد تخریب بقیع بود. تلگرافی که 

براساس این تلگراف  .یید کننده این حدس استأنیز ت ،موجود است با سعودیان امام یحیی

کالیتـون   به عامـل خـود در یمـن بـه نـام ژنـرال        انگلیس .است 1305مرداد 9که به تاریخ 

تالش کند و گزارش شده  سعود ابن و یحیی ماموریت داده تا براي صلح و توافق میان امام

 کـه  کـرده  اظهار مستقیم غیر طور بهها  انگلیس به مصر در ییحی امام نماینده عبدالواسع که

 تجـارتی  و شناسایی و دوستی روابط بر مبنی که انگلیس معاهده نظیر است مایل یحیی امام

سابقه توافقات امام یحیی با انگلـیس بـر    گفتنی است 4باسعود نیز ببندد و توافق کند. است

    5رسد. می 1339تا  1337به سال هاي سر مسائل یمن

                                                           
 ٢٠٢سند. ١

  .٤٤٣، ص٩ ج، الدين شرف عبدالحسين موسوعة اإلمام السيد، گروهي از مؤلفان. ٢

  .٤٣٠ص، ٩ج،  همان. ٣

 ١٥٩سند. ٤

 .٢٦٤، صتاريخ اليمني، واسع. ٥
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این رویکرد درست در تقابل با چهره صلح طلب و دعوت کننده به اتحـاد کشـورهاي    

ـ  اسالمی بر ضد استعمار است اي  هکه امام یحیی در تالش براي نمایش آن بود و در اعالمی

  از خود نشان داد. 1.قمري صادر کرد 1341ون در سال ضمبا همین م که

. دولـت  بـود اي  این جنایت نیز وضعیت آشـفته  هاي وقوع وضعیت کشور ایران در سال

ضعیف احمدشاه به حال احتضار درآمده و در مرحله متزلزل انتقال از سـلطنت قاجـار بـه    

رتق و فتق امور داخلـی و   مشغول ،براي کسب وجههها  پهلوي بود و رضاخان در این سال

را هـا   ه به سـعودي این شرایط قطعا اجازه حمله یا حمایت از حملبود. تشکیل ارتش منظم 

  نیز در کار نبود.ها  نمی داد به خصوص اگر نظر مساعد انگلیسی

  خواست اقدام عملي از اوشاه ايران و در مکاتبه با

  نوشتند:   طی تلگرافی به رضاخان علماي نجف پس از باخبر شدن از این جنایت

براسـاس حکـم    براساس اخبار مورد اطمینان، وهابیان پس از غارت حرم امامـان بقیـع  

هاي مقدس در هشـت   قاضی القضاه خود، بقیع شریف را به همراه همه گنبدها و ضریح

شوال تخریب کردند و یقینی است که حفظ نوامیس دین اسالم به طور عام و به ویـژه  

نوامیس مذهب جعفري برعهده پادشاه شیعه است و همگان در بنـد غیـرت و حمیـت    

ام عملی شما براي انجام بزرگترین واجبات در این زمینه اقد منتظر صبرانه بی هستند و ما

  2در اسرع وقت هستیم.

نشان از جایگاه مقتدرانه و رهبري علماي نجف در برابر شـاه و ملـت    محتواي این نامه

  هاي پیشین مانند مشروطه و تنباکو فراهم آمده بود. ایران است که براساس تجربه

هـاي خـود،    ان ضمن اطالع رسانی دربـاره تـالش  علماي کربال نیز طی تلگرافی به تهر

براي تعمیر و بازسازي بقاع تخریـب شـده   ها  عالوه بر دعوت از دولت ایران و سایر دولت

و آزادي زیارت درخواست رایگان شدن تلگراف قصرشرین را بـراي سـهولت خبررسـانی    

                                                           
  .٢٦٦، صتاريخ اليمني، واسع. ١

 .٤١٧، ص١ ج، األشرف النجف تاريخ في المفصل. ٢
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  :عبارتنداز. امضا کنندگان این تلگراف اند خود داده

هادي حسـینی   ؛1342عبداللطیف جزائري ؛1336بن هادي حسینیعلی  کاظم موسوي؛ 

محـد   ؛1314محمود زنجـانی   یحیی اردي[ناخوانا]؛ ؛ 1334محمدحسین رضوي خراسانی؛

 مجـدالعلماء؛  عبدالحسین شیرازي؛ مصطفی ابن محمد حسین رضوي ؛ ؛ 1314باقر رضوي 

 1.اهیمهدي ابن اسماعیل کرمانش علی شهرستانی؛ علی بن زین العابدین؛

  تالش براي بازسازي بقیع. 7

هاي مکرر علماي عراق و تقاضاهاي آنان بـراي   هرچند دولت ایران در پاسخ به نگرانی

ولی علمـاي عـراق    ،داد حواله می جدي، به هیئت دفاع از حرمین و اقدامات بعدي پیگیري

کـه بـه   خواسـتند   از دولـت ایـران مـی    ،بر ضـرورت پیگیـري  تأکید  دست بردار نبوده و با

بت راي و رزانـت عقیـده و   الازه خدمتگزاري اکتفا نفرموده با کمـال جـدیت بـا صـ    اند این

غیرت اسالم ترسی و دین پروري آنچه ممکن است سعی و کوشش فرموده از نتیجه مفیده 

  2احقر را مسبوق و مستحضر نماید.

وادار گونه حرکـت جـدى در جهـان اسـالم بـراى       ولی پس از این وقایع متأسفانه هیچ

بـه   انجام نشد ودولت ایران شده کردن سعودیان در پذیرش ترمیم قبور و حفظ آثار تخریب

    3هاي دیگر نیز به عادي سازي روابط با آل سعود پرداختند. دولت همراه

انجـام   سعودیان در اولین حج ایرانیان پس از تخریـب  علیرغم مشکالت و آزارهایی که

معاهده ، شمسی 1308در شهریور سال گسترش یافت که دادند، روابط ایران و حجاز چنان

اللَّـه هویـدا بـا     شمسـی حبیـب   1309مودت میان ایران و حجاز امضا و در فروردین سـال  

  4عنوان نماینده ایران و با سمت کاردار وارد جده شد.

                                                           
  ١٥ سند. ١

  ١٧٠سند . ٢

  .٧٦اسناد، ص روايت به بقيع يقاضي عسکر، تخريب و بازساز. ٣

 .٨٤، صيسعود عربستان و ايران روابط اسناد. ٤
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توجهی به مسئله بازسـازي بقیـع، نماینـده شـاه      بی یکی از عوامل به نظر برخی محققان

 اسـناد  براسـاس  وى زیـرا  ؛بـود  ایـران در حجـاز   و کاردار در مسئله بررسی تخریبایران 

و روابـط بسـیار خـوبی بـا     بـود   شـده  شـناخته  بهائیـان  از و بهائیت مسلک داراى موجود،

  1 داشت. عبدالعزیز و پادشاهی سعودي

، شمسی 1330مظفر اعلم، نماینده دولت ایران در جده از سال در زمان بعد ها  سال ولی

مطالبه بازسازي بقیع که گویا بطور مسـتمر از سـوي علمـا و مـردم پیگیـري مـی شـد در        

  است. انعکاس یافته مکاتبات رسمی

براي بازسازي بقاع بقیع توسط آقاي تقاضا ، آید فحواي مکاتبات بر میاز که  البته آنچنان

ه بـه فتـواي   سـعودي بـا توجـ    پیشتر مطرح شـده ولـی   دشتی سفیر ایران در مصر با فیصل

وي در گزارشی که از بازدید خود از مدینـه   2علماي وهابی این کار را نشدنی دانسته است.

اگر توفیق حاصل «از وضعیت خراب بقیع گزارش داده و ابراز امیدواري کرده که ،ارائه داده

هـاى آهنـى، گـرد     شود که موافقت اولیاى دولت سعودى براى ساختن دیـوارى بـا پنجـره   

ن مطهر ائمه هدى تحصیل شود که اقلًا ایـن قبـور در میـان ایـن چهـار دیـوار       محوطه مدف

اى  ازه حفاظت قبور منظور را، کـه عبـارت از محوطـه   اند محفوظ بماند و شاید بتوان تا این

بان  بانى در مقابل این محوطه مانند سایه نمود ونیز سایهتأمین  متر مربع است 120وسعت  به

  3 »د.بین صفا و مروه ساخته شو

به هنگام حضور شیخ کاشف الغطـاء   ،است  هاي عراق منتشر کرده بنابر آنچه یکی از روزنامه

در حرمین به همراه سید العراقین و مذاکرات وي با شاه سعودي، شاه وعـده بازسـازي و تعمیـر    

ـ      4بقاع بقیع را به وي داده است . ثیر وي در ایـن مـذاکرات، در   أالبتـه نقـش سـید العـراقین و ت

مکاتبات سفیرایران زیر سئوال رفته و جالب است کـه کـاظمی وزیـر خارجـه وقـت ایـران در       

                                                           
  .٧٩اسناد، ص روايت به بقيع يقاضي عسکر، تخريب و بازساز. ١

 .١٠٠همان، ص. ٢

  .٩٩همان، ص. ٣

  .١٣٣همان، ص. ٤
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اي فرمان داده تا وي را به هیچ عنوان داراي منصبی از سوي ایران معرفی و شناخته نشـده و   نامه

 هـا و انتشـار خبـر    یالـدین شهرسـتانی نیـز، از بزرگنمـای     ةهبسید  1درکارها دخالت داده نشود.

این شخصـیت کـه در برخـی از    آگاهی دقیقی از  2بازسازي توسط وي در عراق خبر داده است.

ها سید العراقین و در برخی شیخ العراقین یا سید محمد خزانه معرفـی شـده کـه از کراچـی      نامه

  به دست نیامده است.، 3آمده و مورد استقبال دولت سعودي قرار گرفته

فشار مراجعات علما و تالش حکومت ایران بـراي کسـب    مثبت مردم و باتوجه به نظر

مظفر اعلم  1331/ 3/ 12 تاریخ جائی دنبال شد که در محبوبیت از این مسئله، این مسئله تا

    :نوشت حج دائمى کمیسیون به اى نامه طی

 کشور وزیر و حجاز سلطنت نیابت کفیل( فیصل امیرعبداللَّه واالحضرت از است چندى

 کـه  گردیده سفارش آن در که شده گرفته منوره مدینه امیر عنوان به اى نامه) بهدارى و

 در تـا  شـود  همراهـى  و کمـک  هرگونه ایرانى، مهندس مهرآیین، رضا حاج آقاى با

  . گردد استفاده او مهارت و هنر از بقیع دیوار و بان سایه ساختن

 لیـره  مانع استفاده از این مهندس را، نرسیدن اعتبار اعزام وي به مدینه به دویسـت  لیو

    ، دانسته است.4استرلینگی که حکومت ایران وعده داده بود

را ، دلیـل آن و راضـی نیسـت    که از اکتفا بـه سـایبان  نویسد  اي می در نامه وزیر خارجه

مزبـور بـه وزارت امـور خارجـه      مراجعات محافـل و  آقایان علماى عظامنظر  تأمین نشدن

هشدار سفیر ایـران در حجـاز مبنـی بـر علنـی      ، در این میان نکته قابل توجه 5.دانسته است

هـا و   آمیـز وهـابى   براى احتراز از تحریـک احساسـات تعصـب   «که  است نشدن این مسئله

المقدور در اطراف این موضوع کمتر صحبت شود و کمتر گفت و گـوى   علماى نجد، حتى

  6.»ر مطبوعات و رادیوها منعکس گرددآن د
                                                           

  .١٠٩اسناد، ص روايت به بقيع يقاضي عسکر، تخريب و بازساز. ١

 .١٢١همان، ص. ٢

 .١٠٥همان، ص. ٣

  .١٠٧همان، ص. ٤

 .١٠٨همان، ص. ٥

 .١١١همان، ص. ٦
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  انتشار خبر در نجف و تحریک علماي وهابی  

در جوامع ایران و عـراق انتشـاریافت و حتـی،     بقیع، بازسازى خبر ،علیرغم هشدار سفیر ایران

  .کرد منتشر زمینه این در خبرى نیز ایران رادیو و کردند آن درج به اقدام عراق مطبوعات برخى

نیز با شادي و شعف از اقدامات منتشر شده (که ظاهرا بدون جزئیـات آن  علماي عراق 

علم سفیر ایران از اقـدامات او حمایـت و   ااظهار مسرت کرده و در مکاتباتی با مظفر ) بوده

) و سـید محسـن حکـیم از    1371رجـب   23در قدردانی کردند. سید حسن چهل ستونی (

ـ ید ) و س ق1371 شعبان اولدر ( مراجع تقلید وقت شـعبان   30در الـدین شهرسـتانی (   ةهب

  ) از جمله این علما هستند. ق1371

یکـی   ـکه بعضا بدون پشتوانه و با بزرگنمایی همراه بوده   _انتشار اخبار بازسازي بقیع 

در شـهر  وي ا ز طریق نامه سید محمد تقی طالقانی به مراجع عـراق و ایـران انجـام شـد.     

برعهـده  در جلسه میان سفیر ایـران و امیـر عبـداهللا فیصـل در جـده      را شیعه ریاست مدینه 

 رجعـت  رجبیـه  عمـره  از کـه  و دیگري از طریق آقایـانى  1داشته و شاهد موافقت وي بود،

نمودند.
2

  

بســیاري از مــردم و علمــاي عــراق از جملــه شــخص آیــت اهللا ســید محســن حکــیم 

باره عکس العمـل مناسـبی کـه    هوشمندانه براي پیشگیري از واکنش تند علماي وهابی، در

باید در مقابل حکومت آل سعود دراین موضوع انجام دهند با سفیر مشورت کردند و وزیر 

   :و گفت نیز هرگونه عکس العمل عمومی را در این زمان نامناسب و مضر دانست

 بـین  از بکلّـى  را موضوع نفرمایند؛ زیرا کارى چنین که بفرمایید ها آن به خواهشمندم

 مخـالف  قبـور  تشـیید  بـا  هـا  وهـابى  چـه،  گذارد، مى بالاثر را سابق اقدامات و برد مى

 مقتضـى  طـور  بـه  مناسب موقع در سعودى عربى دولت امور اولیاى از جانب این.هستند

نمود. خواهم تشکر
3

    

                                                           
  .١١٣اسناد، ص روايت به بقيع يبازساز و قاضي عسکر، تخريب. ١

 .١٢١همان، ص. ٢

 .١١٨، صهمان. ٣
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ولی انتشار این اخبار توسـط رادیـوي تهـران و جرائـد بـه خصـوص جرائـد عربـی و         

حتـی   (سـید محمـد خزانـه) کـه در آن ایـام در حجـاز بـود و        هـاي سـید العـراقین    تالش

باعـث شـد تـا دولـت سـعودى از تـرس و        خواست براي این منظور به ریـاض بـرود،   می

ها و علماى ریاض، خبر بازسـازي و سـایه بـان سـازي را      مالحظه اعتراض و انتقاد وهابى

تکذیب کند.
1

در ایـن بیانیـه   
2

 در 1331/ 2/ 7 بـا  مطـابق  1952 آوریـل  27 کـه در تـاریخ   

این خبر را کـه  .گردید منتشر مکرمه مکه چاپ سعودى البالد روزنامه 1171 شماره روزنامه

هاي عراق منتشر شده کامال و به شکل قاطع تکـذیب کـرده اسـت     توسط برخی از روزنامه

    3داند. زیرا این کار را مخالف با دین اسالم می

و چراغ مانده و تعـداد بسـیار بیشـتري از     هرچند بقاع بقیع همچنان بی سقف و سایبان

ولی علماي عـراق چونـان دیگـر جوامـع      ،اماکن مذهبی و تاریخی حجاز نیز تخریب شده

در واکنش به این فاجعه اقـدامات درازمـدت و تـدریجی زیـر را نیـز      ها  شیعه طی این سال

  .اند انجام داده

  تالش براي زنده نگهداشتن یاد بقیع. 8

  ر سالروز تخريب بقيعد النهعزاداري سا

پس از این واقعه هر سال هشتم شوال در دو شهر نجف و کـربال عـزاداري برپاسـت و    

هـاي   شـود و ماننـد سـالروزهاي وفـات ائمـه هیئـت       هاي کسب تعطیل مـی  بازارها و مکان

پردازند. به عزاداري میها  عزاداري در خیابان
4

  

                                                           

 .١٣١، صاسناد روايت به بقيع يبازساز و قاضي عسکر، تخريب. ١

 .١٣٣همان، ص. ٢

 .١٣٣همان، ص. ٣

  .٤١٧، ص١ ج، األشرف النجف تاريخ في المفصل. ٤
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  سرودن شعرو بکارگيري ادبيات    

واقعه بقیع و جلوگیري از فراموشی جنـایتی کـه در حـق اهـل بیـت و      براي ماندگاري 

از  انـد  محبان آنان رفته، شعر یکی از بهترین ابزاري است که علماي عراق از آن بهـره بـرده  

  .رسا را سروداي  جمله شیخ محمدرضا مظفر در اولین سالگرد این واقعه قصیده

ري با صـحنه تخریـب شـده    قم1347محمدرضا هندي که در زیارت خود در سالسید 

سوزناك درباره فاجعه بقیع سرود.نیز در اشعاري بقیع مواجه شده بود 
1

  

  سید صدر الدین صدر نیز در اشعاري به این حادثه پرداخته است:

   البقيــع فاجعــة لعمــري إنّ 
 

   يشــيب هلوهلــا فــود الرضــيع

  و سوف تكون فاحتـة الرزايـا
 

   إذا مل نصح من هـذا اهلجـوع

ــ ــل م ــىفه ــلم هللا يرع    ن مس
 

   حقوق نبيـه اهلـادي الشـفيع

نشریات آن بـه سـرعت گسـترش یافـت و      این اشعار در جامعه ادبی عراق ومجالت و

  2.اند شعراي متعددي بر آن تقریض و تشطیر سروده

  نتیجه گیري

  هـا   علمـاي عـراق بـا اطـالع رسـانی و بیانیـه      ، پس از واقعه تخریب بقاع متبـرك بقیـع  

  متعدد خود توانستند اطـالع رسـانی مناسـبی را در جهـان اسـالم از فاجعـه       هاي  و تلگراف

اسالمی به ویژه ایران و یمن به دلیل مشـکالت  هاي  بقیع اعالم کنند ولی در بسیج حکومت

  و شرایط داخلی این کشـورها و سیاسـت انگلسـتان و در تحـریم حـج بـه دلیـل احتیـاط         

زسازي بقاع به دلیل نـاتوانی و نبـود پشـتوانه اجرایـی     و اختالف نظر درباره آن و نیز در با

  ناکام ماندند.

                                                           
 .١٩٨هاجري، قصه التدمير، ص. ١

  .٧٥٦، ص)الثاني القسم( ١٤ الفقهاء، ج طبقات سبحاني، موسوعة. ٢
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