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 ۰۲/۰۷/۲۰۱۵         جالل

 ونا صائبصائب 

 استعماری های سازی فرقه ریشه به اشاره با شیخیه کارشناس طباطبایی محمدکاظم سید المسلمین و االسالم حجت
 .هستند ساختگی که است معتقد و دانسته اعتبار بی را معروف منابع از بسیاری ایران در
 کمتر آنها امروزین های فعالیت درباره و است تاریخی کتب شده نوشته بهائیه مورد در که کتابهایی بیشتر: سخن »

 بینید؟ می چگونه کنونی دوره در را آنها فعالیتهای شما تحقیقات به توجه با شده پرداخته
 و "دالگورکی کینیاز" خاطرات. اند شده نوشته وهابیت یا و بهاییت مورد در مشهور و مهم كتاب دو: طباطبایی

 به بودم قم در من. ندارند علمی و تاریخی اعتبار کتاب دو این اینكه وهابیت معرفی برای. انگلیسی "همفر مستر"
 ترجمه هم شما خواهیم می ما که گفتند است، شده ترجمه کتاب این گفتم کن ترجمه را همفر مستر کتاب که گفتند من

 و است انگلیسی آن اصل شود می گفته. بدهید من به را آن اصل نسخه که کنم می ترجمه شرطی به گفتم من کنید
 منبع گفتم من است، شده ترجمه فارسی زبان به نیز حاال و شده ترجمه عربی زبان به بعد و فرانسه زبان به بعد

. است موجود آن عربی نسخه فقط گفتند را، آن فرانسه نسخه یا بدهید را آن انگلیسی نسخه ، خواهم نمی چندم دست
 را جریان کردی؟ بود کاری چه این طباطبایی گفت من به مشهد در ما اساتید از یکی آن از بعد کردم ترجمه من

 من گفتم من کردی ضایع را خودت کار این با تو و ندارد اعتباری اساسا کتاب این گفتند ایشان کردم نقل ایشان برای
 اساسا کتاب دو این که بردم پی نکته این به آن از بعد نیست؛ کتاب پشت نیز من اسم حتی و هستم مترجم فقط

 . «است ساختگی
http://sokhanonline.ir/fa/news/23261/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
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 اعتبار فاقد همفر كتاب
 

. باشد مي همفر مستر خاطرات كتاب دربارۀ اردوش امیر دكتر با زمانه مجله وگوي گفت خوانید مي ذیل در آنچه
 كه همفر مستر خاطرات به موسوم كتاب شكلي و محتوایي تناقضات به خواندني گفتگوي این در اردوش امیر دكتر

 .....پردازد، مي وهابیت پیدایش به توطئه تئوري قالب در
 

 پروردۀ  دست را او خاطرات، این مطالب به توجه با شما آیا عبدالوهاب؛ بن محمد شخصیت به برگردیم: زمانه »
 است؟ واقعیتي چنین از برگرفته داستان این آیا یعني دانید؛ مي استعمار

 

 ام نكرده پیدا است بوده بریتانیا دولت مزدور عبدالوهاب بن محمد اینكه دربارۀ قاطعي سند گونه هیچ حال به تا من -
 و انگلیس استعمار به آن خدمت و وهابیت جنبش بحث باید گفتم، كه طور همان البته. كند ثابت را كتاب این دعوي تا

 . «....كرد جدا عبدالوهاب بن محمد بحث از را اول جهاني جنگ در اسالم جهان به آن زدن ضربه
 .بفرمایید اشاره آن از هایي نمونه به و كنید صحبت كتاب این مخدوش محتواي از دارد امكان اگر: زمانه

 

 درصدد بریتانیا دور، هاي گذشته از كه گفته مأموریتش براي اي مقدمه بیان هنگام همفر كتاب، این اول بخش در -
 در. است نادرست كامالا  همفر مستر جملۀ یا گزاره این. است بوده خاورمیانه و چین هند، در خود مستعمرات حفظ
 سفر سرزمین این به كه شد مأمور مستعمرات وزارت سوي از م۱۷۱۰ سال در كه است گفته او بعد صفحۀ چند
 . بود نكرده غلبه هندوستان بر كامل شكل به هنوز انگلستان م،۱۷۱۰ سال در كه است حالي در این. كند

 

 كرد؛ غلبه هندوستان بر كامالا  كبیر، مغوالن سلسلۀ كردن سرنگون با ،(ق۱۲۷۴) م۱۸۵۸ سال در استعمارگر این
 در(. است ق۱۲۰۶ سال عبدالوهاب بن محمد درگذشت تاریخ) عبدالوهاب بن محمد مرگ از پس سال ۶۸ یعني
 جهاني جنگ در سرزمین این) خاورمیانه در اي مستعمره هیچ انگلستان هنوز وهابیت، گذار بنیان درگذشت زمان
 . نداشت چین بر چشمگیري تسلط هیچ و( افتاد انگلستان دست به اول
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 گفته بود، گرفته برعهده را مأموریت این عبدالوهاب بن محمد حیات زمان در كه همفر، چطور: است این سؤال حال
 موضوع این است؟ بوده خاورمیانه و چین هند، در خود مستعمرات حفظ درصدد دور هاي گذشته از بریتانیا كه است
 .اردند همخواني تاریخي وقایع با كتاب این آغاز كه دهد مي نشان

 

 و نكرده بیان را وزیر این نام اما گفته، سخن خود به وزیر اعتماد از و برده نام مستعمرات وزارت از او آن از بعد
 . است برده نام را كاركنان از دیگر نفر دو و او پسر كه است حالي در این

 

 زمان، آن در كه است آن واقعیت اما نداشتند، ترسي هند از آنها كه كرده ادعا همفر كه است آن دیگر موضوع
 این از بخشي فقط هنگام آن زیرا هندوستان؛ بر كامل تسلط براي كرد مي چیني  نقشه داشت هندوستان كمپاني

 .داشت دست در را سرزمین
 

 آن از آنكه حال است؛ نمانده باقي عثماني حكومت عمر پایان به قرن یك از كمتر كه است این همفر دیگر ادعاي
 .گذشت قرن دو حكومت این سرنگوني هنگام تا زمان

 

 است هجري سیزدهم و میالدي هیجدهم قرن كاردستي «همفر مستر خاطرات» كه است این من برداشت البته
 برداشت این اگر و( است شده نگاشته هجري دوازدهم و میالدي هفدهم قرن در كتاب این كه او ادعاي این برخالف)

 چین و هند دربارۀ بلكه عثماني، حكومت عمر پایان به قرن یك ماندن باقي دربارۀ تنها نه نویسنده سخن باشد، درست
 . است درست مستعمراتش این حفظ براي بریتانیا تالش و خاورمیانه و
 

 قراردادها این از باز اما بود، بریتانیا نفع به همگي كه بستیم قراردادهایي عثماني با( بریتانیا) ما كه است گفته همفر
 قرارداد مانند قراردادهایي اما كرده، یاد ایران دولت با بریتانیا پنهاني قراردادهاي از همچنین او. است نبرده نامي

 تا ۱۱۱۵ یا ۱۱۱۱) عبدالوهاب بن محمد حیات زمان. است شده امضا قضایا این از پس ها سال ۱۹۱۹ و ۱۹۰۷
 بر زندیه سپس و افشاریه سلسلۀ و دوم تهماسب شاه صفوي، حسین سلطان شاه حكومت با است زمانهم( ق۱۲۰۶
 ! بود؟ بسته انگلستان با قراردادي چه ایران مدت این در. عثماني سوم سلیم و دوم مصطفي حكومت و ایران

 

 با بیشتر عثماني آن از قبل و گردد برمي میالدي بیستم و نوزدهم هیجدهم، قرن به بیشتر عثماني با انگلستان ارتباط
 .است بوده درگیر ها آلماني و ها اتریشي اسالف و روسیه مسئلۀ

 

 ترین بزرگ حضور با داشتیم كنفرانسي وزیر و من كه است گفته همفر كتاب، این اول فصل از دیگر جایي در
 انگلیس دولت باالي سطح هاي گیري  تصمیم در ها كشیش كه رسد مي نظر به بعید زمان آن در آنكه حال ها؛ كشیش
 .داشتند نقشي

 

 ادعا نویسنده این است؟ كانتربري اعظم اسقف كیست؟ اسقف این كه است نگفته اما كرده، یاد اسقف از همچنین او
 تشكیل دین باالي  رده مردان و انگلستان و فرانسه روسیه، باالي  رده نمایندگان حضور با میزگردي كه است كرده
 هم با میزگردي انگلستان و فرانسه روسیه، كشور سه هاي دیپلمات كه نیست انتظار از دور موضوع این. است شده

 آنها جمع در پروتستان و ارتدوكس كاتولیك، اسقف سه حضور اما بكشند، نقشه اسالم جهان براي و باشند داشته
 .نماید مي ناممكن و بعید بسیار

 

 او. بود همفر مستر خاطرات كتاب در شده  بیان پیراموني مطالب دربارۀ فرمودید اینجا تا آنچه دكتر، آقاي: زمانه
 است؟ كرده بیان دروغیني ادعاهاي چه مأموریتش دربارۀ

 
. شدم اعزام اسالم جهان به مأموریت براي دیگر فرد ُنه همراه من كه است گفته همفر كتاب، دوم بخش در -

 م۱۷۱۰ سال هم او اعزام تاریخ. است داشته سال بیست زمان آن در همفر كتاب، در شده  بیان مطالب براساس
 سال اگر اما كرد، عمر سال ۹۵ او بگیریم، نظر در عبدالوهاب بن محمد تولد سال را ق۱۱۱۱ اگر ما. است

 .كرد فوت كه بود ساله ۹۱ دهیم، قرار مالك را ق۱۱۱۵
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 او، اعزام زمان در وهابیت، گذار بنیان تولد سال نیز و گفته مأموریت به اعزامش سال دربارۀ همفر آنچه به توجه با
 زندگي محل به همفر رسیدن براي شده  سپري زمان اگر حال. سال پنج یا است داشته سال ده یا عبدالوهاب بن محمد
 سال دوازده یا هشت عبدالوهاب بن محمد هم، با دو این مالقات زمان در بگیریم، نظر در را عبدالوهاب بن محمد
 بر افزون زمان، آن در او كه است كرده بیان كتاب در همفر كه آنجاست قضیه این برانگیز  تعجب نكتۀ. است داشته
 .شد مي متوجه هم تركي و فارسي زبان عربي، زبان بر تسلط

 

http://tarid12.ir/fa/MnhGc2xVdzF1dDZpWk5yaFl0SFpKQ1dYOGpDaGhxdkk=/%D9%83%D
8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9
%87%D9%85%D9%81%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%

B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1 
 

 اگرچه. گردید تقدیم خروار ای نمونه مشت مثل موصوف کتاب مورد در شیعی صاحبنظران از دومثال درباال
 این ضعف ای درجه دادن نشان بخاطر مثالها این اما بود، همنوا مذکور محققین های گفته بسیار با که نیست ضرور

 بی را خود منابعی چنین با نمیخواهند میتوانند، برداشته آثار چنین از را مفاد بیشترین کسانیکه حتی که میباشد، اثر
 .بسازند اعتبار

 شاهللا ان آن به که است، شده ذکر دریچه همین در نکاتی هم قبل دوهفته تقریبا نکات این بیان علت مورد در
 . شود نخواهد ضرورت

 اقرار جهانی تروریزم و وهابیت اصطالح به ارتباط ای مقاله محترم ای نویسنده خود حتی شد، دیده قسمیکه
 .نمایند پیشکش خود ادعای این ثبوت برای سندی نمیتوانند و نیستند نئمطم منبع این صحت از که مینمایند،

 دیدنرا بعدا و کردن فیر اول میباشد، ازآن بدتر بلکه وی قتل همانند مسلمان یک حیثیت به تعرض حالیکه در
 ایجاب تاریخی و دینی قضایای و متون اصول، شناخت در العاده فوق مهارت و دقیق بتحلیل که قضایا درینگونه

 .نمود توجیه میتوان چگونه میکند،
 

 در وی زمانیکه است، اش بنده کمک در تعالی و سبحانه هللا که میفرماید وسلم علیه هللا صلی اکرم رسول حضرت
 هوالحق. باشد خود مسلمان برادر کمک
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