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 وهابیه به بقیع شریف جسارتچند سند در باره 

 
 صدوقی سهامنوچهر 

 
 

 هو الحق
آقا خبر رسید که برخی از دوستان وفادار سید اصیل جلیل نبیل دانای راد آزاده مرحوم مبرور 

که خاک پاکش از ریزش ابر رحمت سیراب باد، در مقام نشر بزرگداشت سید هادی خسروشاهی 
نامه ای بهر آن نازنین برآمده اند، و من بنده نیز می باید داخل آن مجمع نیکان آید؛ و هر چند که 
نگفته پیدا است که حدوث این بلّیة جهانی کورنا هدم اسر بنیانه چه بر سر آدمیان آورده است تا 

بسا کسا که از اندوه آنان، نمی داند که چه می خواهد و چه می کند و چه می  بدان جایگاه که
گوید، باز به کارسازی کردگار بنده نواز خواستم و توانستم که و لو به پریشانی، اندکی خامه بر نامه 
بگریانم تا مگر آبی بر آتش درون گداز آن رحلت جانسوز آن هم بدین هنگامه و بل که "طامة کبری" 

د، و چنینم در دل افتاد که بپردازم به مطلبی که می دانم ذکر آن موجب فرح و سرور آن نفس زن
 قدسی می افتد ان شاءالله. 

و این است آن که سّید اّید بدین اواخر رساله ای منتشر گردانید در باب مشروطه و مشروعه که 
نمی دارم و بدان رساله مرقومه ای از سر افسوس، نام آن فرا یاد نمی آورم، و امکان مراجعه ای نیز 

در مخاطبت با رؤساء علمای وقت تبریز، و چون آن « هیئت مخفیة نجف اشرف»آورده بود از 
خطاب به عّمنا االمجد و خالد « هیئت مخفیه»بدیدم فرا یاد آمدم که مرقومه ای نیز از همان 

انی آقا میرزا علی اکبر الممّجد مرجع عظیم دینی و پیشوای جلیل مّلی عصر خویش عالم ربّ 
قمری و مدفون به صحن مطّهر  1330خورشیدی و  1350مجتهد اردبیلی اعلی الله شأنه متوفای 

حسینی، علی مشّرفه السالم، به دست ما است، و کوپیة آن نیاز معّظم له >= مرحوم خسروشاهی< 
است که مراد، آن می و معلوم « در چاپ دوم»نمودم، و چنین شنیدم که به حالی خوش بفرمود که 

داشت که در چاپ دوم آن رساله بدین نامه هم می خواهد پرداخت و لکن افسوسا و دریغا و اندوها 
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 که پیش آرزوی بیدالن کشد دیوار  فرشته ای است بر این آسمان نیلی گون
هّم چنین می افتد که به استطراد معنای مذکور، روی کنم در ارائة چهار سند م ایدوناباری 

مربوط با آن بزرگوار >= اردبیلی اعلی الله شأنه< و نقل برخی مطالب آن ها معنون به عنوان خارج 
نویس، در باب وقعة میشوم جسارت وّهابّیه به بقیع شریف ـ  زاده الله شرفًا ـ بدین توضیح که یکی 

ون متجاوز از چند واقعة مهم اواخر حیات معّظم له همچون واقعة اصدار حکم جهاد علیه قش
خورشیدی، و دیگر واقعة تبعید آن بزرگوار به عتبات  1211بلشویک روس منحوس به ایران به سال 

خورشیدی که البّته از پی ورود به زنجان با اقدامات  1357عالیات از سوی پهلوی اّول به سال 
ائینی و میرزا وسیع مراجع عتبات عالیات از قبیل حضرات آقا سّید ابوالحسن اصفهانی و میرزای ن

علی آقای شیرازی پور میرزای شیرازی، و همچنین زعمای داخل همچون حاج امام جمعة خوئی و 
 ثرایاهم تبریزی و آقا سید ابوالحسن آقای انگجی و نایب الصدر زنجان طابتآقا میرزا صادق آقای 

ت وّهابّیه به بقیع منتهی به بازگشت به اردبیل افتاد، همانا اقدام در همان وقعة میشوم >= جسار
 شریف< بوده است، و چهار سند مورد ارائه راجع است به وقعة میشوم مزبور به شرح آتی:

1 
مرقومه ای است از آقا شیخ عبدالکریم زنجانی غروی طاب ثراه، از اعاظم  1 هسند دارای شمار

ان از پی اخبار مراجع عصر به نجف اشرف در مخاطبت با آن بزرگوار >= اردبیلی طاب ثراه< که بد
 به حدوث جنایت وّهابّیه، من جمله می آید:

چون اخذ نتیجه در این مسئله مولمه، منوط به یک نهضت اسالمیة عمومّیه و تضاعد و »... 
تساعد رؤساء دین مبین و طراز اّول اعالم مسلمین می باشد، و لله الحمد نفوذ کلمه و ریاست 

ست، وظیفة حتمّیة حضرت مستطاب عالی دامت برکاته است اسالمّیه در ایران برای وجود مبارک ا
به دولت و مّلت، وجوب اعادة عّز اسالمی را اعالن فرموده، بهر کیفّیتی که در نظر مبارک اصلح 
است اقدامات کافیه بفرمائید و مرجّو است نتیجة اقدامات سامیه را و نظرّیات مقدّسه و مقتضیات 

مسئله و وظایف هیئت علمّیه در عتبات عالیات آن چه باشد  افکار عالیه در کیفّیت تعقیبات
دستخّط فرموده عموم را قرین امتنان خواهید فرمود، اعّز الله تعالی بوجودکم االسالم و رّد بکم کید 

ظّلکم علی المسلمین و کاّفة االنام و الّسالم علیکم و رحمه الله و برکاته.  ادامالّلئام و  الزنادقة
 «.کریم الزنجانی الغرویاالحقر عبدال
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2 

تلگرام آن بزرگوار است به شاه وقت که من جمله مشتمل است بر مطالب  2سند دارای شماره 
 آتی:

حال اگر به شکرانة این مرحمت عظیمه شعائر اسالم را ترویج و قواعد خارجه را مرتفع و »... 
اقدامات کامله بفرمائید ... به تجدید در حفظ ناموس ائّمة طاهرین ... با سؤال و جواب دولتی 

آبروی اسالم، نتیجة عظیمه از این سلطنت تحصیل خواهید فرمود، و اگر اعداء دین مبین را که 
خارج از عقاید اسالمّیه بوده شغل آنها اغواء مسلمین است، به حال خود واگذاشته از حفظ ناموس 

سابقین به تأسف منتهی خواهد شد. چون  شرح متین تغافل فرمائید، عّزت پنج روزه منقضی مثل
تکلیف این پیره مرد تبلیغ احکام الهی است جّلت عظمته، به اطاعت مالک یوم الدین جّل جالله 

 «.دعوت نمود ... و ما علی الرسول ااّل البالغ. علی اکبر
 
 

3 
 جواب شاه >= پهلوی اّول< است به تلگرام مزبور به شرح آتی: 3 هسند دارای شمار

االسالم آقا شیخ علی اکبر مجتهد دامت افاضاته، از مدلول تلگراف  ةناب مستطاب حّج ج»
جنابعالی مبنی بر اظهار احساسات نسبت به فجایعی که از طرف طایفة وّهابّیه به بقاع متبّرکة ائّمة 

عایر بقیع علیهم الّسالم وارد آمده است مسبوق شدیم. این مسئله از نقطه نظر جنبة دیانتی و حفظ ش
اسالم مطرح نظر و مکنون ضمیر ما بوده ... هیئت دولت و مجلس شورای مّلی نیز مقّررات ما را 
متذّکر و مشغول مطالعات در اطراف امور هستند. هر نتیجه را که اّتخاذ نمایند البّته در اجرای آن 

 «.... ابان، شاه 15359اوامر الزمه صادر خواهیم نمود. نمره 
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مرقومه ای است از آن بزرگوار >= اردبیلی طاب ثراه< خطاب به آقا میرزا  3سند دارای شماره 
 ابوعبدالله زنجانی طاب ثراه دارندة تاریخ القرآن و من جمله مشتمل است بر این که:

محرمانه به محضر عالی دامت برکاته عرض می نمایم در اوائل ربیع االول پاکتی از مجمع »... 
عالم کربالء معّلی بداعی رسید در خصوص قضّیة طائفة خبیثة وّهابّیه و حاصل مضمون علماء ا

این بود بدولت مخابره شود. داعی عین پاکت را فرستادم به تبریز به آقایان نوشتم که به سلطنت 
تلگراف نمائید و عموم اهل تبریز بوکیل خودشان تلگراف نمایند و از سلطنت خواهش نمائید که با 

ت انگلیس سؤال جواب نمایند و تفصیل سؤال جواب را هم مفصاًل نوشته بودم و جواب علماء دول
اعالم را نوشتم که تفصیل را به تبریز نوشتم. بعد از تلگراف ایشان داعی هم به سلطنت تلگراف 
نموده تکلیف را معّین می نمایم. جواب از علماء اعالم رسید که مداخلة خارجه اسباب فساد است 

لکه باید به بالد بنویسید که سلطنت را مجبور نمایند که با سالطین اسالمی مّتحد شده ید عادیة ب
وّهابّیه را قطع نمایند. این نحو مصلحت بینی در نظر داعی خیلی مشکل می آید زیرا که قطع ید 

ایر عادیه محتاج به مدافعة دولت انگلیس است و سلطان حالیه قدرت این مدافعه را ندارد و س
سالطین اسالم که عبارت از دولت عثمانّیه و دولت افغان بوده باشد حال هر دو معلوم است آنها 
هم این نوع اّتحاد را قبول نخواهند نمود و به فرض قبول نموده به مدافعة انگلیس برآیند. البّته دولت 

قی نخواهد ماند و این کفر هم مّتحد شده محاربه بین الکفر و االسالم واقع شده از اسالم اثری با
محاربه تکلیف امام عصر عّجل الله تعالی فرجه در زمان غیبت امام علیه السالم تکلیف نیست 

 «.لهذا نتوانستم جواب معروض نمایم
در  7است به شمارة « هیئت مخفیة نجف اشرف»ختم کالم هم به ارائه صورت همان مرقومة 

العادة اهالی آذربایجان خاّصه مصائب جانگداز اهل اختالل اوضاع نقاط ایران و ابتالئات فوق »
 و مربوط است به دوران استبداد صغیر و یعنی روزگار سلطنت محمد علی میرزا.« تبریز
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