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  شھید فضل هللا نوريسفري به مکه ھمراه شیخ 

  رسول جعفريان

  

  :منبع 
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شخصیت ھاي قاجاري که به نوعي درگیر انقالبات مشروطه ھم آثار حاجي عبدهللا خان قراگزلو از  مجموعه 

کتابچه خوزستان، گزارش سرخس ، کتابچه مرو، . شد مجموعه اي از چند سفرنامه جالب توجه مي باشد

ھجري قمري از طريق انزلي  ١٣١٩کالت نادري و مھم تر و مفصل تر از ھمه سفرنامه مکه است که به سال 

کتاب  ٣۴٢تا  ٢٠۵صفحات . جا با کشتي به سمت جده به انجام رسیده استبه سمت استانبول و از آن

  . سفرنامه مکه است

سفرنامه ھاي مکه در دوره قاجاري فراوان نوشته شده و به صورت يک رسم و نوعي کالس براي فرھیختگان 

یرزا و بسیاري افرادي مانند فرھاد میرزا، برادرش حسام السلطنه، حتي دختر فرھاد م. قاجاري درآمده است

ديگر ، ھر کدام از خود سفرنامه اي برجاي گذاشته و نکات جالب و ارزشمندي را از اين راه مذھبي برجاي 

  .گذاشته اند

اما اھمیت سفرنامه حاجي عبدهللا خان بدان است که در اين سفر مرحوم شیخ فضل هللا نوري ھم ھمراه 

تشخص بوده در ھر شھري با استقبال روبرو مي شده و به وي بوده و از آنجا که کاروان آنھا يک کاروان م

اين اطالعات از شیخ فضل هللا کامال . خصوص در استانبول آنان ديداري ھم با سلطان عثماني داشته اند

  .جديد است و تاکنون در دسترس نبوده است

خ اظھار نظري مولف براي خود سفرنامه اش را مي نوشته و ھر کجا که مساله خاصي رخ مي داده و شی

  .داشته يا کاري صورت داده آن را را يادآوري کرده است

در اين سفر که با کشتي دولتي از بندر انزلي آغاز شده مھمان دار شیخ فضل هللا ، شريعتمدار رشتي بوده 

  . است

  .تفلیس، باطوم، گذر از درياي سیاه با کشتي ، طرابوزان ، و بعد ھم استانبول

قھي جماعت را شیخ حل مي کرد و مولف فرھیخته و صاحب نظر کتاب ھم گھگاه در اين سفر مسائل ف

وقتي بحث تیمم و اختالف فقھا و نظر شیخ در بیان نظر شیخ انصاري . مطالبي مي گويد که قابل توجه است

حال چه مي شد که قول يکي از مجتھدين يا ائمه ھدي را ساير علما يک دفعه : مي رسد مولف مي گويد

ديگر اين قدر اوقات خواص و ... مي فرمودند و حکم معیني در باب تیمم تصريحا نوشته مي شد و تصحیح 

عوام صرف حل اين مساله جزئي نمي شد و اين افکار ، اوقاتي را که از اول اسالم تا به حال و بعدھا صرف 

  )٢٢٨ص (اين مساله کرده اند و خواھند نمود صرف مسائل ديگر فرمايند 

  

  

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

. در آنجا ارفع الدوله مي خواھد جماعت را به مراسم سالم لوق سلطان ببرد. به استانبول مي رسند باالخره

ديديم جناب حاجي شیخ فضل هللا و سايرين ھمه جمع اند و مي خواھند بروند سالم : قراگزلو مي نويسد

کیل سلطان نمايد و و صحبت اين است که جناب شیخ برود در مسجد و به قانون اھل سنت اقتدا به و. لوق 

من اين مساله را صالح نديده اظھار کردم که ماھا جناب حاجي شیخ فضل هللا را به . دست بسته نماز بخواند

سمت مجتھد العصري و حجه االسالمي ايران معرفي کرده ايم حجه االسالم شیعه که ماھا در اين حدود 

در جايي که اول مجتھد ما .. ر غیر لزوم نمايدمعرفي کرده ايم چه داعي شده است بدون جھت برود تقیه د

  ).٢٣٢ص (اقتدا به جماعت اھل سنت نمايد ديگر چه شاني براي ما باقي مي ماند 

ھمه مي روند و در مسیر حرکت سلطان در جايي . اما کار به استخاره مي رسد و خوب مي آيد و ترک بد

مولف وصفي از قیافه سلطان آورده و . مي دھد ايستاده تعظیم تمنا مي کنند و سلطان ھم جواب تمنا را 

نماز در ظاھر دست . در مسجد زوار بخارائي و ترکماني فراواني بود. سپس گويد که به مسجد اندر شديم

جناب شیخ از حسن اتفاق جواب دادند . بعد سلطان پیغام داد که مي خواھد نشان بدھد. بسته خوانده شد

باالخره به ديدار ). ٢٣٣ص (عصا يا انگشتري يا امتیاز ديگر بدھند . ول نیستکه نشان براي علما در ايران معم

وقتي نزد سلطان مي روند عذرخواھي مي کند . سلطان مي روند که در آنجا دو ساعت معطلشان مي کنند

وقتي برابر سلطان مي نشینند خیلي اظھار مھرباني کرده . که با سفیر انگلیس مشغول صحبت بوده است

فقت مذھب و ملیت و اھتمامي که سلطان در آسايش اھالي عتبات عالیات و حجاج بیت هللا الحرام از موا

اما مولف ما از اين که اجازه نشستن به علما داده نشده و ھمان ايستاده پذيرايي کرده اظھار . صحبت کرد

یخ به مسجد خبط بو و نظر وي اين است که اين کار يعني رفتن جناب ش). ٢٣۵ص (ناراحتي و گاليه مي کند 

  .نظر او اين است که ناموس شیعه به اين ترتیب بر باد رفته است. ايستادن در معبر سلطان نیز 

  

از حمام ھاي . اطالعات مولف در باره استانبول و روزنامه اختر و ايرانیاني مقیم آن ديار بسیار ارجمند است

جي عبدهللا خان به حمام رفته بچه پسر براي او بسیار کثیف استانبول سخن مي گويد و اين که وقتي حا

گفت حاجي ھا را خیلي . من حاجي ھستم به مکه مي روم: آورده اند و او که بسیار خشمگین شده گفتم

  ).٢۴٢ص ... (ديده ام ھمه به اين حمام ھا مي آيند، براي اين کار

باز ھم . یخ االسالم عثماني بوده استمساله ديگر که سفیر دنبال آن بوده مالقات دادن شیخ فضل هللا با ش

. اما وضع به گونه اي پیش رفته که اساسا مقدمات آن فراھم نشده است. مولف ما با آن مخالفت کرده است

در کتابخانه کتابي که لفظ حريت و آزادي : مولف شرحي از مراکز فرھنگي عثماني داده و از جمله مي نويسد

  ).٢۵٠ص . (اشندداشته باشد ، نمي توانند داشته ب

باالخره کاروان با کشتي عازم اسکندريه شده از آنجا با قطار به سمت قاھره و بندر پورت سعید رفته از طريق 

در تمام بازديدي که از اماکن مختلف قاھره و باغ وحش . کانال سوئز عازم درياي سرخ شده به جده مي روند

در مواردي از شیخ فضل هللا و نظرات وي ھم ياد شده . اند و غیره داشتند طبعا ھمراھان ھمه با يکديگر بوده

ص (عصر رفتیم با جناب حاجي شیخ فضل هللا و سايرين به جزيره پالس ھتل : مثال يکجا مي نويسد. است

٢٨٣.(  
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در مسجد محمدعلي پاشا از اشعار سنگالخ ياد شده و اين که محمل عايشه را که کاروان حج مصر بوده از 

  ) .٢٧٩ص (داده اند  آنجا حرکت مي

باالخره وارد جده مي شوند و به جحفه رفته در آنجا بعد از مغرب و عشا محرم شده به امامت شیخ فضل هللا 

  ).٢٩٣ص . (نماز جماعت خوانند

يک اتفاق در بندر جده افتاد و آن اين که کشتي احمدي که از بوشھر آمده بود به يک کشتي فرانسوي 

مولف ما از اين امر خوشحال شده مي . دنبالش آن کشتي فرانسوي غرق شد خورده آن را شکست و به

نويسد اين مساله را به فال میمون گرفتم که کشتي موسوم به احمدي که متعلق به تجار ايراني است زد و 

بعد ھم شعري از سید علي سادات اخوي که در . کشتي موسوم به الکسناندر امپراطور روس را غرق کرد

  سروده نقل مي کند که بیت آخرش اين است اين باره

  گفت ار شکست خورد الکسندر ز احمدي

  )٢٩٨ص (اسالم را مسلم بر کفر اعتالست 

عجالتا که عالجي در : بنابرين مي نويسد. اما مولف بھتر مي داند که نمي شود با اين حرفھا دل خوش کرد

). ٢٩٩ص . (به اين قبیل تفال ھا خوش کنیم بايد دل خود را. استخالص مملکت خودمان نمي توانیم نمود 

  .اين مطالب در عین حال حقد ايرانیان را از روسھا نشان مي دھد که ريشه در جنگھاي ايران و روس داشت

شیخ فضل هللا اصرار مي کند که ھمان شب راه بیفتند و ھرچه حاجي عبدهللا خان مخالفت مي کند شیخ 

در اينجا مولف از قونسول ايران در جده بدگويي فراوان . د رفتن مي کنندباالخره با استخاره قص. نمي پذيرد

چند نفر ايراني در جده مقیم شده اند که در اين کار و غارت حجاج ايران ھمدست واسباب کار : مي کند 

  ).٣٠٣ص (ھستند و تمام اينھا در اذيت مسلمان ايراني به يکديگر تقويت مي کنند 

زماني که راه مکه را . ه امسال قريب صد ھزار نفر از ايران به حج مشرف شده اند حاجي عبدهللا مي گويد ک

در اين غارت . سوار بر االغ در پي مي گیرند در میانه راه اعراب بدوي به آنان حمله کرده غارتشان مي کنند

  . دار و ندار حجاج را مي برند و عده اي را ھم زخمي مي کنند

  :رد يک اعرابي براي گرفتن پول يکي از حجاجاما يک حکايت جالب از برخو

در بین راه ادرار کرده و آب تطھیر نیافته دستمالي به خودش بسته . عماد المحققین اصال وسواسي است

به . خود بسته) احلیل(احرام او را باز مي کند مي بیند دستمالي بر سر حشفه . عرب مي رسد. بوده است

مي گیرد، عماد مي گويد به محض گرفتن نزديک بود روح از بدنم  خیال عرب که اين دستمال پول است

ديد که چیزي در آن نیست . آخر عرب دستمال را از دست من ربود. گرفت، او کشید من کشیدم. مفارقت کند

و ھمچنین میرزا محمد علي خان موسیو سه چھار لیره داشته به خايه . و رفت. انداخت و گفت لعن هللا اباک

جناب شیخ خودشان . بود او را کشیده که غالب مردم خودشان به اختیار کشف العوره شدندخود بسته 

آقاي آقا علي اکبر قطیفه ھاي احرام را دور انداخته . احرام ھا را باز کرده و خود را لخت به اعراب نشان داده 

  )٣١٠ص . (مدتي بدون ساتر کشف العورده ايستاده بود

او باالفاصله دستمال لیره ھا را در . رشديه بوده که او ھم در اين سفر بوده استزرنگ تر از ھمه میرزا حسن 

  .خاک مي کند و پس از رفتن اعراب آن را در مي آورد
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  ).٣١١ – ٣١٠ص . (به ھر حال از جناب شیخ چند دانه پنج ھزاري طال و شصت و ھشت لیره برده اند 

مولف ما به قدري از کثیف بودن محیط مسجد و مسعي  .آنھا به مکه مي روند و اعمال را انجام مي دھند

وي اين مسائل را به شريف مکه ھم منتقل کرده و گفته است که در حالي . سخن گفته که حد و حصر ندارد

تمام : در باره مسعي مي نويسد . که اروپا به آن تمییزي است چرا بايد اينجاي مقدس اين اندازه کثیف باشد

در دعا مي خوانند ان . ار و سرگین و شاش االغ ، انواع کثافتھا در اين راه موجود استفضله سگ و آدم و ادر

وي در جاي ديگر ھم مي نويسد که در ). ٣١٣ص ... (الصفا و المروه من شعائر است شعار خداوند به اين 

  ).٣١۶ص (دنیا کثیف تر از شھر مکه شھري نیست 

کین برده فروشي در بازار سرپوشیده است که غالم و کنیز سیاه دکا: در باره بازار برده در مکه مي نويسد 

مي فروشند و آنھا را به طور عربي به عقیده خودشان زينت کرده و نشانده اند ھر جائي پنجاه الي صد نفر از 

رفتم تماشا . پنج شش ساله الي سي ساله نشانده اند و مثل اين که اسب و االغ بفروشند و مي فروشند

  ).٣١٨ص (مي خواستم خواجه بخرم نبود ... یلي قبیح آمدبه نظرم خ

 .و از اين دست مطالب که در اين کتاب بسیار فراوان است

 
 


