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م  ررا  وسوری  را نمیتوانید        شما دولت اسال     

         وهابیت را   درک نمایند تا آنک  تاریخچ  ای     

                                                                    دررربستان سعودی ندانید             

You Can’t Understand  ISIS  If You  Don’t Know  The History    

Of  Wahhabism  In Saudi  Arabia                                                                                                    

پهنای در  (دولت اسالم  ررا  وسوری ) داریش   شمګیرګروهچن  و ظهور ناګها         

ب  نسبت بسیاری مردم اکثریت مردم غرب گردید،  ن   ررا  موجب شوک وهراس ناګها

زمین  ب  وحشت  افتادند وازجا ن ارمال خشونت بار این گروه لجام گسیخت  بهت زده ودر

اما  مسارد  گردید  نوظهور  این گروه  ب   نیز سن    کشش وجلب وجذب  بیشتر جوانان

ازارمال    ش  تظاهرات نا   ب  نسبت  سعودی  بیشتر  ازآن   آنها دریافتند  ک  رربستان 

آن اینک  رربستان سعودی نمیداند  ک   دولت ند و  گردید ومتعجببیشتر نگران این گروه 

فو  العاده تهدید کننده  ابزار   یک  اسالم  ررا  وشام برای خود رربستان سعودی نیز

                                                                                                        .میتواند محسوب گردد

ک  نخبګان حاکم رربستان بادرنظرداشت تذکرات فو  همین اکنون چنین ب  نظرمیرسد    

منشعب  دید  بینهم  سعودی درارتباط ب  ظهور دولت اسالم  ررا  وسوری  ازنظر طرز

اسالم    ن  دولت آمد  برخ  ازاین نخبگان حاکم  ازب  میان ،  دودست  تقسیم شده اند وب

ک    ررا  وسوری  استقبال م  نمایند وب  رامالن آن تحسین میگویند  وچنین م  پندارند 

 ک  جنگ     شد م  با سن  ها  جنگ  آتش  ایران  ها با   تشیع اهل  جنگ  ل  آتش د تبا

شکل گیری  دولت  جد ید سن  ها ، دولت  دلخواه ویا آنچ  ک  میتوان آنرا دربحبوح  ای 

سلف   ا ن  ای گیر سخت  ایدیولوژی  محصول    بعنوان میراث تاریخ  سن  ها  یاد کرد

                                                                                                                        . های دارش میباشد

  م  ررا  وسوری  ر آمدن دولت اسال برخ  دیګری ازسعودی ها  ب  نسبت روی کا      

ب   ک  برادران وها شورش  را  نظر تاریخ    بیشتر احساس ترس م  نمایند واز نقط  

اخوان  این : سلب مسولیت (اخوان  رلی  ربد العزیز براه انداخت  بودند بخاطر م  آورند 

مراجع  تمام   ک : توج   بفرماید   لطفا  -نداشت   با برادران اخوان الملسمین هیچ ربط 



.                                                                               .(ب  اخوان  های وهابیت منته  میشود  ن  ب  برادران اخوان المسلمین اخراالمر

   بسیاری ازسعودی ها ازدکترین داریش  ب  شد ت ناراحت وآشفت  میباشند واز جانب     

وبادرنظرداشت همین ناراحت  است ک   ایشا ن از مقا ما ت  رربستان  سعودی  مستقیماً 

غرض دریافت معلومات چندی   بطرح سواالت  م  پردازند  تا  اگر بتوانند  معلوما ت  

                                                                     . اسالم   ررا  وشام   بدست آورنددرمورد جنب  های  این دولت نوظهور

ا ختال فا ت داخل   رربستان سعودی  وتنش  بر سر دولت : دوګا نګ  رربستا ن

اسالم  ررا  وسوری   نخبګان حاکم  سعودی  را بدودست   تقسیم  نموده است  ک  درک 

دکترین این نظام  اصل  ازآنجا یک   درهست   ومحرا   نګ   دوګا  این( تداومو)سرشت  

                                                                                     . میتواند قابل درک باشد  سلطنت  نهفت  است وریش  های تاریخ  دارد

ب  درک هویت رربستان ما رامستقیماْ ای غالباْ دیګری ک  ویاریش  یک رامل ورشت       

ک   میباشد  (وهابیتبنیاد گذار)ربدالوهاب محمد بن معرف  نا  هماکمک م  نمایدسعودی 

  استفاده ای  مورد اوګری  افراطی از طردانصراف و  وپاک دین   ب  اصطالح نظری  ای

 یک رهبر  از  بعد از او  ک  بیشدوم   ابن سعود یا شخصیت) میگیرد  ابن سعود قرار

بخاطر  مستمر    ک  بطور ن نشینا   ید ری از با ن  بسیا کوچک واقل   درمیا یشوایپو

( .              نبودند م  نمود مبارزه   « Nejd»حمایت ونگهداری  صحرا ی مسطح 

تعل  میگیرد ک  ربدالعزیزکننده ای این دوالت  یا دوګانګ  دقیقاْ ب  سلطان بخش دوم ګیچ 

مسلط   افراد   وخشونت هایتسلط و  ازمحدودیت ها( 0291)ط  سال بعد ازاورربستان 

متحده امریکا   االتنیا وایابا بریتبین الملل   ت ا سبا ودرمن) آزاد میګردد   حزب اسالم 

 اصل    وانګیزه  (پلو ما س  موقف یک دولت مل  را کسب م  نمایددی با ررایت اصول

بعد ازآن فرصت فزاینده ای را درارتباط ربط میدهندچونک  وهابیت بآنرا د ین  شدن ونها 

شر    در بویژه کشورهای واقع »درآمد کشورهای نفت خیز ) پطرودالر ترتیب وتنظیم  

بد ست م  اورند  ک  «  0291»درسال ( وذخیره نمودن دالر دربانک ها غرب «  میان 

بیرون آیند   شان این خود زمین  را برای برادران اخوان مسارد میسازد ک  از خان  های 

خشونت خیزش ها  وانگیزه های    بعوضیک سفرکنند ودرخودونزدو ب  کشورهای دور

                                                                               .آمیز درسراسر جهان اسالم   انقالب فرهنگ  را رون  دهند 

براه شده  نبود ب  هیچ وجه  اصالخ طلب  وریفورم سر« فرهنگ انقالب  » اما این        

افراط  ربدالوهاب  در ازبین  بردن  اتب  کرس  نشاندن مفکوره ونظریبلک  این انقالب 

ت  بود وآنهم بمنظور پاکسا زی  دامن اسالم  از فساد ورشوه وخرافات وبدرت وبت پرس

                                                                                                                                                                                 . همچوپدیده های ملوث ونفرت انگیز

مقال   اګاه  هم  جانب  بدست آوریم الزم  مل این  محتوی کا  برای آنک  ب :  داشتیا

پنداش  میشود تا اززنده گ  نام  هریک احمد بن ربدالحلیم بن تیمی  ومحمد بن ربدالوهاب  

شخصیت مذهب   ن منظور  زنده گ  نام  این هردو روی ایچندی داشت  باشیم ، معلومات 



ازاین ..........ش م  نمایم ازویک  پیدیا ذیاًل پیشک قلوهابیت  ب  نوبنیان گذران مذهب 

 قلم 

---------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 ابن تیمیه

پدیا، دانشنامهٔ آزاد از ویکی  

 

کنید،  را از نظر امال، انشا، چیدمان و درستی بهتر لطفًا تا جای امکان آن. است تمیزکاری این مقاله نیازمند
 باشد یا جانبدارانه یا غیر قابل اعتماد و نادرست محتویات این مقاله ممکن است. سپس این برچسب را بردارید

  .را نقض کرده باشد قوانین حقوق پدیدآورندگان

 ۰۲۶۱ ژانویه ۲۲ه ق،  ۶۶۰سال  االول ربیع ۰۱زادهٔ )معروف به ابن تیمیه  احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی
 (ش. ، ه۷۱۷ مهر ۵میالدی، برابر با  ۰۱۲۲ سپتامبر ۲۲درگذشتهٔ  ترکیه، حران، ش. ه ۶۴۰ بهمن ۲میالدی، برابر با 

اما در باره القاب و عنوان درست او اختالف . است وهابیتگذار نظری، فرقهٔ  و مبتکر و بنیان سلفیو  حنبلیوی فقیه 
پدر او .( ق۶۲۲.م) محمد بن خضر [۰].اند یاد کرده ادیبو  مفتی، رجالی، مفّسرچه او را با القابی چون . بسیار است

کرد، از این جهت فرزند  پیروی می( ۲۴۰/م)« احمد بن حنبل»اید و فقه از مذهبروحانی حنبلی مذهب بود که در عق
فرد  جّد اعالی وی از دانشمندان حنبلی مذهب و نخستین. را فرا گیرد فقه حنبلیخود را به مدارس حنابله فرستاد تا 

 .ملقب به ابن تیمیه بوده است

یکی از . نبود حنفیو  مالکی، شافعی، حنبلیبسیاری از فتواهای او مطابق هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل تسنن یعنی 
وی در این کتاب به نقد و رد . شود محسوب می سنیاننخستین آثار او کتاب عقیده است که به نوعی خرق عادت در میان 

های ابن تیمیه،  از جمله ویژگی. پرداخته و نسبت به آن باورها معترض است ها اشعری، کالمیبسیاری از عقاید 
 .جسارتش در ارائهٔ عقاید و باورهایش بود

تقی الدین ابوالعباس احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجد الدین عبدالسالم بن عبدهللا بن : اند ا چنین گفتهنسب کامل او ر
 [۲].ابی القاسم محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر الحّرانی الدمشقی الحنبلی

ای که شناخت عقاید وهابیان در  به گونه. هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید ۰۲در قرن  وهابیتآیین 
مؤسس وهابیت بخشی از عقائد او را گرفت، و  محمد بن عبدالوهابالبته . گرو شناخت ابن تیمیه و آراء و عقاید او است

 [۱].های دیگر آنرا رها کرد و به آن اهمیت نداد قسمت

 منابع در بارهٔ زندگی وی

در « ابن تیمیه»تحت عنوان  عباس زریاب خوییاز میان آثار فراوانی که در بارهٔ زندگی وی نوشته شده، مقالهٔ مفصل 
 .، اثری شایان توجه استمیدائرةالمعارف بزرگ اسال

 ها دیدگاه

 :توان به دو دسته کلی تقسیم نمود مبانی فکری ابن تیمیه می

 های سلبی دیدگاه

 :توان خالصه کرد که آنها را در چهار بخش می
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B8%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B3%D9%91%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B6%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 نفی هر گونه تعقل در فهم معنای ظاهر کالم خدا و حمل آن بر معانی لغوی - ۰

وارد شده، بر همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل شود و  احادیثو  قرآنورزد که آنچه در  وی اصرار می
ن نوع از صفات را به کمک قرائن موجود در آیات و روایات بر معانی مجازی و کنائی و معقول حمل کسانی را که ای

همه صحابه و تابعان :"گوید کند و می گیرد، و به این نیز اکتفاء نمی نامیده و به باد انتقاد می( تاویل گرا) مؤولهکنند،  می
 [۴]"اند نیز بر این عقیده بوده

 مقامات پیامبر اسالمکاستن از  - ۲

بخش دوم تفکر او عادی دانستن مقامات پیامبران و اولیای الهی است و اینکه آنان پس از مرگ کوچکترین تفاوتی با 
کند، و آن عادی جلوه  کند که همگی یک هدف را تعقیب می افراد عادی ندارند، او در این راستا، مسائلی را مطرح می

 :گوید روی این اساس می. ر اسالم و اولیاء بزرگ دین استدادن پیامبران، مخصوصا پیامب

 .سفر برای زیارت پیامبر حرام است. ۰

 .کند کیفیت زیارت پیامبر، از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمی. ۲

 .باشد ساخت هر نوع پناه و سایبان بر قبور حرام می. ۱

 .رک استپس از درگذشت پیامبر هر گونه توسل به آن حضرت بدعت و ش. ۴

 .باشد سوگند به پیامبر و قرآن، و یا سوگند دادن خدا، به آنها شرک می. ۵

 .رود برگزاری مراسم جشن و شادی در تولد پیامبر، بدعت به شمار می. ۶

 .رود، و از این جهت از همان زمان، و پس از آن، افکار عمومی اهل سنت بر او شورید وی با اصرار به جنگ همه می
 .های او نوشته گردید ها کتاب بر رد اندیشه و بارها دستگیر و زندانی شد و ده

 انکار فضائل اهل بیت پیامبر - ۱

بخش سوم از مبانی فکری او را انکار فضائل اهل بیت پیامبر که در صحاح و مسانید اهل سنت وارد شده، تشکیل 
نماید و همه  که مربوط به مناقب علی و خاندان اوست انکار می دهد وی در کتاب خود به نام منهاج السنة، احادیثی را می

 .کند را مجعول اعالم می

 مخالفت با مذاهب چهارگانه اهل سنت - ۴

محمد بن عبد الوهاب . بخش چهارم از آراء او مخالفت وی با مذاهب چهارگانه اهل سنت در باب نکاح و طالق است
جهت داشتن )ت و به سه بخش دیگر اهمیت نداد، هر چند اخیرًا بخش نخست بخش دوم از مبانی فکری ابن تیمیه را گرف

 .به صورت کمرنگ احیاء شده است« عبد العزیز بن باز»به وسیله مفتی سعودی ( خدا

ابن تیمیه بخاطر عقایدش که سخت با مذاهب اسالمی در . بود تصوفو  شیعهو دشمن سرسخت  حدیثوی پیرو نقل و 
 مکهو  مدینههمچنین علمای دینی . او پیش رفتند تکفیراخراج شد و علمای آن روزگار تا مرز  دمشقتعارض است از 

 .الورود اعالم نمودند نیز از او ابراز برائت کرده و او را به این شهرها ممنوع

 های اثباتی و سلبی دیدگاه

، یعنی اسالممهم ترین دیدگاه ابن تیمیه این است که با مرور زمان، آرمان اصلی . احیای توحید و معارف اصیل. ۰
های دیگر از یادها رفته است و بهترین شیوهٔ احیای این آرمان، کوشش  ، تحت تأثیر اختالط مسلمانان با فرهنگتوحید

این کوشش را . است تابعین، و صحابه، (ص)های کهن اسالمی، یعنی تفکر رایج در عصر پیامبر  برای احیای اندیشه
 .های عقلی و علمی پی گرفت لتوان با تکیه بر روایات، به جای تکیه بر اجتهاد و استدال می
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87#cite_note-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86


دید خود اصیل ـ از  های اسالمی آیینهای فکری ابن تیمیه، تالش برای مرز نهادن میان  همچنین، از مهم ترین کوشش. ۲
پدید  تمدن اسالمیهای دیگر، یا تحت تأثیر توسعه و تحول و رشد  هایی است که بعدها، تحت تأثیر فرهنگ وی ـ با آیین
 .آمده است

های صحابه و تابعین  ستیزد؛ چرا که، شیعیان، از دید وی اواًل برای آموزش در می شیعیانوست که وی با از همین ر
رایج بوده ... و مسیحیانو  زرتشتیاندر میان ها و مراسم غیر دینی را که  ارزشی قائل نیستند؛ و ثانیًا بسیاری از آیین

، توسلکند که با گسترش فرهنگ  وی شیعیان را بدین متهم می. اند ای اسالمی بخشیده و به اسالم وارد کرده است، جلوه
های عصر پیش از  گوید عرب وی می. اند توحید را که اصلی ترین شعار اسالم است، از جایگاه خویش منحرف کرده

از . دانستند را شفیعان درگاه الهی می ها بتهم یاد شده است، صرفًا  قرآناسالم، به خداوند معتقد بودند و همچنان که در 
، (ص)شعار پیامبر . ، ترویج خداپرستی نبود؛ چرا که مردم همه خداپرست بودند(ص)دید وی، مهم ترین شعار پیامبر 

های گستردهٔ  استدالل. ای نیاز ندارد یک تر است و واسطهترویج این معنا بود که خدا خودش از رگ گردن به مردم نزد
ها عرضه شده است، ابن تیمیه البته از  هایی مثل قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیله، یا توحید االلوهیة و جز آن او در کتاب

 .دهایی نیز روبه رو گردی های بسیار گسترده، و پاسخ جانب شیعیان و هم عامه مسلمانان، با مخالفت

شبه هایی غیر از  ، و دیگر علومی است که به نظرش، ریشه در فرهنگفلسفهوی شدیدًا مخالف با رشد و توسعهٔ . ۱
 (مخالف هر گونه فلسفه.)به جز دورهٔ زندگی پیامبر اسالم دارند جزیرهٔ عربستان،

برخی ابن تیمیه را نخستین  [۶][۵].است عرفانو  فلسفه، عالوه بر منطقو  کالمفتوا به حرمت  مهم او، فتواهایاز . ۴
به همین ترتیب، وی را باید از معدود  [۷].در اقتصاد را معرفی کرد عرضه و تقاضادانند که مفهوم  کسی می
وی در . اند د که بر استقراء شواهد و کاربرد روش تجربی اصرار داشتههای کهن در جهان اسالم، تلقی کر شخصیت

کوشد با استقراء شواهد بحث در قرآن، کتب تاریخی، و حتی آداب و رسوم و شواهد شناختهٔ رایج  عموم آثار خویش، می
ه دور از هرچند بدالیل غیر منطقی خود ک. ها و مطالعات و اظهار نظرهای خود را مستند کند در عصرش، بحث

و حتی در مستندات . باشد نتوانست تفکرات خود را در قالب منطق و دین و شریعت اثبات نماید هرگونه عقل سلیم می
 .خود نیز دچار تزلزل فراوان شده است

 ابن تیمیه از نظر علمای اهل سنت

ابن تیمیه شیخ االسالم بگوید، هر کس به :"کند اعالم می( ۲۴۰دانشمند حنفی مذهب، متوفای )محمد بن محمد بخاری . ۰
 .۲/۲۶۱: البدر الطالع( إّن من أطلق القول علی ابن تیمیّة أّنه شیخ اإلسالم فهو بهذا اإلطالق کافر." )کافر است

نظر بزرگان و  ۰۵۵، ص۰در کتاب درر الکامله، ج( ، از ارکان علمی اهل سنت۲۵۲متوفای )ابن حجر عسقالنی . ۲
ها  ، بعضی(اهل سنت و نه شیعه)در جامعه اسالمی : "گوید کند و می ه ابن تیمیه بیان میعلمای اهل سنت را نسبت ب

ها  گویند ملحد و زندیق است، بعضی ها می است، بعضی( داند کسی که خدا را جسمانی می) مجسمگویند که ابن تیمیه  می
 (فمنهم من نسبه إلی التجسیم، ومنهم من ینسبه إلی الزندقة، ومنهم من ینسبه إلی النفاق." )استگویند منافق  می

ابن »هر کس معتقد به عقاید :"نویسد که قضات اهل سنت در زمان ابن تیمیه اعالم کردند ابن حجر عسقالنی در همان می
: ، البدر الطالع۰/۰۴۷: الدرر الکامنة( حّل دمه و ماله من اعتقد عقیدة ابن تیمّیة.")باشد، خون و مالش حالل است« تیمیّه
مردم مسلمانان و علماء اسالم، :"گوید می ۰۵۴، ص۰نیز در همان ج. ۲۴۲، ص ۲، مرآة الجنان للیافعی، ج ۰/۶۷

ه گویند او منافق است؛ چون نسبت ب دین و برخی می گویند او زندیق و ملحد و بی نظرشان نسبت به ابن تیمیه، بعضی می
 ."ربط زده است های بی جسارت و حرف( علیه السالم) علی ابن ابوطالبساحت امیرالمؤمنین 

خدا او را خوار و : "گوید رسد می حتی علیه شیعه نوشته است، وقتی به ابن تیمیه میابن حجر مکی، در کتابی که . ۱
ها، بر فساد  ها، و حنفی ها، و مالکی گمراه و کور و کر کرده است، و پیشوایان اهل سّنت و معاصرین وی از شافعی

، وأضّله وأعماه، وأصّمه وألّله، وبذلک بن تیمیّة عبد خذله هللّا . ۲۶: الفتاوی الحدیثة." )افکار و اقوال او تصریح دارند
 (وأهل عصرهم وغیرهم من الشافعّیة والمالکّیة والحنفیّة... صّرح األئّمة الذین بّینوا فساد أحواله وکذب أقواله

در دمشق یکی از بزرگان فقهای حنبلی به نام ابن : "نویسد گرد نامی مراکشی در سفرنامه اش می ابن بطوطه، جهان. ۴
 (۵۷، ص ۰رحله ابن بطوطه، ج ." )گوید، ولی عقل او سالم نبود ه را دیدم که در فنون مختلف سخن میتیمیّ 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%94_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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جا که در  گذاری و تکفیر ابن تیمیّه بی پرده سخن گفته است، تا آن در بدعت( ۲۴۰حنفی متوّفای سال )محّمد بخاری . ۵
 (۲۶۱، ص ۲بدر الطالع، ج .)بداند، کافر است« سالمشیخ اال»مجلس خود تصریح نموده است که اگر کسی ابن تیمیّه را 

قاضی : نویسند ، دو تن از عالمان بزرگ اهل سّنت می۰۲۵۵و شوکانی متوّفای  ۲۵۲ابن حجر عسقالنی متوّفای . ۶
." هر کس معتقد به عقاید ابن تیمیّه باشد، خون و مالش حالل است: "شافعی دمشق دستور داد که در دمشق اعالم کنند که

 (۲۴۲، ص ۲و مرآة الجنان، ج  ۶۷، ص ۰؛ البدر الطالع، ج ۰۴۷، ص ۰الدرر الکامنة، ج )

ای را که  ابن تیمیّه: "نویسد حصنی دمشقی می. داند ابن تیمّیه را زندیق می( از بزرگان اهل سنت)حصنی دمشقی . ۷
عّلت گفتار بعضی از پیشوایان . ارندشم مطلق می( ملحد)کنند، برخی از پیشوایان، او را زندیق  دریای علم توصیف می

اند؛ مگر این که وی در موارد  هم این است که تمام آثار علمی ابن تیمیّه را بررسی کرده و به اعتقاد صحیحی برنخورده
های وی آمیخته به تشبیه حّق  با این که کتاب. داند کند و برخی دیگر را گمراه می متعّدد برخی از مسلمانان را تکفیر می

و شیخین [ صلی هللا علیه و آله]ه مخلوقات و تجسیم لات باری تعالی و هم چنین جسارت به ساحت مقّدس رسول اکرم ب
 ."و تکفیر عبدهللّا بن عباس است

... هر کس به مرده و یا فرد دور از نظر استغاثه کند : ابن تیمّیه گفته است:"نویسد حصنی دمشقی در جای دیگر می
لرزد، این سخن، پیش از زندیق حّران، ابن تیمّیه از  از این سخن ابن تیمیّه، بدن انسان می. است ظالم، گمراه و مشرک

ای برای  این زندیق نادان و خشک، داستان عمر را وسیله. دهان کسی در هیچ زمان و هیچ مکانی بیرون نیامده است
اّولین و آخرین، قرار داده و با این سخنان بی  رسیدن به نّیت ناپاکش در بی اعتنایی به ساحت حضرت رسول اکرم، سّید

اساس، مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده است و مّدعی شده است که حرمت و رسالت آن بزرگوار پس 
 (۰۱۰دفع الشبه عن الرسول، ص ." )این عقیده به یقین کفر و در واقع زندقه و نفاق است. از رحلت از بین رفته است

هجری، از دانشمندان پرآوازه  ۷۵۶وی متوّفای سال . داند ابن تیمیّه را بدعت گذار می( از بزرگان اهل سنت)کی،ُسب  . ۲
او در پوشش پیروی از کتاب و سّنت، در عقاید اسالمی بدعت گذاشت و : "نویسد اهل سّنت و معاصر ابن تیمّیه می

خالفت برخاست و سخنی گفت که الزمه آن جسمانی بودن خدا و او با اّتفاق مسلمانان به م. ارکان اسالم را درهم شکست
" فرقه نیز بیرون رفت ۷۱مرّکب بودن لات اوست، تا آن جا که ازلی بودن عاَلم را ملتزم شد و با این سخنان حّتی از 

 (۵و الدّرة المضیئة فی الرّد علی ابن تیمّیه، ص  ۰۷۷؛ السیف الصقیل، ص ۲۵۱، ص ۹طبقات الشافعیّه، ج )

دانشمند بلندآوازه اهل سّنت که خود همانند ابن تیمیّه، حنبلی مذهب و در علم حدیث و رجال ( ۷۷۴متوّفای )لهبی . ۹
: نویسد ای خطاب به وی می لهبی در نامه. داند سرآمد عصر خویش بود، پیروان ابن تیمیه را بیگانه، فرومایه و مّکار می

نه این است که عمده پیروان ... نند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودی قرار دارند ک آنان که از تو متابعت می! ای بیچاره"
گو، کودن، بیگانه، فرومایه، مّکار، خشک، ظاهر الصالح و فاقد  تو عقب مانده، گوشه گیر، سبک عقل، عوام، دروغ

من اّتبعک فإّنه معرض ! ا خیبةی".)"اگر سخن مرا قبول نداری آنان را امتحان کن و با مقیاس عدالت بسنج. فهم هستند
فهل معظم أتباعک إاّل قعید مربوط، خفیف العقل، أو عامّی، کّذاب، بلید الذهن، أو غریب واجم قوّی ... للزندقة واإلنحالل 

هم بالعدل   ..."(المکر، أو ناشف صالح عدیم الفهم، فإن لم تصّدقنی ففّتشهم وزِن 

تو با من که دوستت ! های من گوش فرا دهی و به نصیحت! و سخن مرا قبول کنیکنم ت گمان نمی: "نویسد تا آن جا که می
کنی پس با دشمنانت چه خواهی کرد؟ به خدا سوگند، در میان دشمنانت، افراد صالح و  هستم این چنین برخورد می

و بی عار زیاد به چشم گو، نادان  شایسته و عاقل و دانشور فراوانند، چنان که در میان دوستان تو افراد آلوده، دروغ
 .(۲۰۲و تکملة السیف الصقیل، ص  ۷۷اإلعالن بالتوبیخ، ص .")خورند می

 برخی از اساتید ابن تیمیه

 پدرش شیخ المجد ابن تیمیة 
 الدین ابن المنجا شیخ زین 
 مجد الدین ابن عساکر 

 برخی از شاگردان ابن تیمیه

 الدین ابن قیم الجوزیه شمس 



  صاحب میزان االعتدالابو عبدهللا محمد الذهبی 
 اسماعیل بن عمر بن کثیر 
 محمد بن عبدالهادی المقدسی 
 ابوالعباس احمد بن الحسن الفارسی مشهور به قاضی الجبل 
 الدین عمر مشهور به ابن الوردی زین 

 انتقاد از ابن تیمیه

 نیازمند مدرک

 آثار ابن تیمیه

 مقاله

  در تفسیر 
o رسالة در تفسیر وکیف یکون 
o  االخالصتفسیر سورة 
o جواب أهل العلم واالیمان 
o تفسیر المعولتین 

  در عقاید 
o االیمان 
o االستقامة 
o اقتضاء الصراط المستقیم 
o الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
o التوسل والوسیلة 
o الرسالة الحمویة 
o الرسالة التدمریة 
o العقیدة الواسطیة 
o رسالة مراتب االدارة 
o االحتجاج بالقدر 
o الضالل بیان الهدی من 
o الجواب الصحیح 
o معتقدات اهل الضالل 
o معارج الوصول 
o السؤال عن العرش 
o بیان الفرقة الناجیة 
o درء تعارض العقل والنقل 
o منهاج السنة النبویة 
o ابطال قول الفالسفة باثبات الجواهر العقلیة 
o شرح حدیث النزول 
o نقض المنطق 
o الرد علی المنطقیین 
o رفع المالم عن األئمة األعالم 
o ة بین الحق والخلقالواسط 

  در فقه 
o رسالة القیاس 
o القواعد 
o رسالة الحسبة 



o األمر بالمعروف 
o العقود 
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 محمد بن عبدالوهاب

پدیا، دانشنامهٔ آزاد از ویکی  

 زندگی

پدر وی، عبدالوهاب از قضات آن شهر به . متولد گردید نجداز توابع  ُعیَینهدر شهر  ۰۰۰۵محمدبن عبدالوهاب در سال 
سپس برای تکمیل معلومات رهسپار مدینهٔ منوره شد و در . را در زادگاه خود آموخت حنبلیمحمد، فقه . رفت شمار می

 .آنجا به تحصیل حدیث و فقه پرداخت

شد که از عقایدی خاص حکایت داشت، چندان که اساتید  گاه مطالبی بر زبانش جاری می ، گهمدینهدر دوران تحصیل در 
 [۲](۰. )اگر این فرد به تبلیغ بپردازد گروهی را گمراه خواهد کرد: گفتند اش نگران شده و می وی نسبت به آینده

و پنج سال در بغداد و  بصرهچندی بعد، محمدبن عبدالوهاب مدینه را به سوی نقاط دیگر ترک کرد و چهار سال در 
افکند و آنگاه از  قماندک زمانی نیز رحل اقامت در اصفهان و . یکسال در کردستان و دو سال در همدان اقامت گزید

 .اقامتگاه پدرش رفت« ُحَریمله»کرد و از آنجا به  احساءطریق بصره آهنگ 

ولی پس از . گرفت تنها گاه میان او و پدرش نزاعی در می. گفت تا زمانی که پدرش در قید حیات بود وی کمتر سخن می
 [۱](۲. )ق، پرده از روی عقاید خود برداشت ۰۰۵۱ل درگذشت پدر به سا

ای که ناچار شد آنجا را به عزم اقامت  رآشفت، به گونهتبلیغات محمد بن عبدالوهاب در شهر حریمله افکار عمومی را ب
در عیینه با حاکم وقت، عثمان بن معمر، تماس گرفت و دعوت جدید خود را با او در . ترک کند( زادگاهش)در عیینه 

شیخ سلیمان ولی طولی نکشید فرمانروای احساء، . میان نهاد و قرار شد که او با پشتیبانی حاکم، آیین خود را تبلیغ کند
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، که مقامی برتر از حاکم عیینه داشت عمل عثمان را ناروا شمرد و دستور داد هرچه زودتر محمد بن آل حمید بن محّمد
 .عبدالوهاب را از شهر عیینه بیرون کند

آن بر ( آل سعودجد ) محمد بن سعودبرای اقامت برگزیند که  درعیهبنابراین وی ناچار شد نقطهٔ سومی را به نام 
او دعوت خود را با حاکم درعیه در میان نهاد و هردو پیمان بستند که رشتهٔ دعوت از آِن محمد بن . کرد حکومت می

برای استحکام این روابط، ازدواجی نیز بین دو خانواده . عبدالوهاب و زمام حکومت در دست محمد بن سعود باشد
 .صورت گرفت

به زودی هجوم به قبایل اطراف و شهرهای نزدیک . قدرت حاکم آغاز کرد محمد بن عبدالوهاب تبلیغ خود را در پرتو
این غنایم چیزی . شروع شد و سیل غنایم از اطراف و اکناف به شهر درعیه که شهر فقیر و بدبختی بود، سرازیر گشت

اه محمد بن پرستی، اموال و ثروتشان بر سپ جز اموال مسلمانان منطقهٔ نجد نبود که با متهم شدن به شرک و بت
دارد، از مورخی به نام ابن بُشر نجدی چنین نقل  گری وهابیعبدالوهاب حالل شده بود تا آنجا که آلوسی که خود تمایالت 

 :کند می

به ( نوهٔ محمد بن سعود)درعیه بودم ولی بعدًا این شهر در زمان سعود من در آغاز کار، شاهد فقر و تنگدستی مردم »
بر اسبان اصیل و نجیب . صورت شهری ثروتمند درآمد، تا آنجا که سالحهای مردم آن، با زر و سیم زینت یافته بود

ه زبان از شرح آن مند بودند، به حدی ک کردند و از تمام لوازم ثروت بهره های فاخر در بر می شدند و جامه سوار می
 [۴](۱)«.قاصر است

حمایت سیاسی و نظامی آل . ۰: کمک کردنشین نجد  دو چیز به انتشار دعوت محمد بن عبدالوهاب در میان اعراب بادیه
 .دوری مردم نجد از تمدن و معارف و حقایق اسالمی. ۲. سعود

فریب  ای دل کردند، جالبه می( همچون حجاز و یمن و شام و عراق)هایی که وهابیان در نجد و خارج از نجد  جنگ
توانستند آن را جزو  ن حالل بود، اگر مییافتند، بر مهاجمی ثروت هر شهری که با قهر و غلبه بر آن دست می: داشت

. کردند دادند و در غیر این صورت به غنایمی که به دست آورده بودند، اکتفا می متصرفات و امالک خود قرار می
(۴)[۵] 

در روزهای نخست توجه مردم را به خود جلب _ عرضه شود « توحید»خاصه اگر در پوشش _ هر اندیشهٔ نوظهوری 
روزی که محمد بن عبدالوهاب کار خود را در نقاب . کند، خاصه در جایی که مردم آن از علم و دانش دور باشند می

برای نمونه . های نجد و یمن به سوی وی اقبال کردند مبارزه با شرک آغاز کرد، برخی از شخصیت دعوت به توحید و
سبل السالم فی شرح »مؤلف کتاب ( ۰۰۲۶ -۰۱۹۹)زمانی که موج دعوت او به یمن رسید امیر محمد بن اسماعیل 

 :نین بودای بلند باال در مدح محمدبن عبدالوهاب سرود که مطلع آن چ قصیده« بلوغ المرام

 سالٌم علی نجٍد و من حلَّ فی نجد و ان کان تسلیمی علی البُعد الیُجدی

 درود بر نجد و کسی که در آن قرار دارد، هرچند درود من از این راه دور سودمند نیست: یعنی

اب به ولی همو، هنگامی که خبرهای ناگواری از قتل و غارت وهابیان را دریافت کرد و فهمید که محمدبن عبدالوه
ای نو  تکفیر مسلمانان پرداخته و برای مال و جان آنها بهایی قایل نیست، از سرودهٔ پیشین خود پشیمان گشت و قصیده

 :شد سرود که با این بیت آغاز می

 [۶](۵)َرَجعت عن القول الذی قلت فی النجدی و قد صح لی عنه خالف الذی عندی 

 .پنداشتم برایم ثابت شد من از گفتار پیشین خود در حق آن مرد نجدی بازگشتم، زیرا خالف آنچه دربارهٔ وی می: یعنی

که از نویسندگان  الدین مختار حصال. است اسالمای سیاه در تاریخ  تی صفحهکشتار وهابیان در عتبات عالیات به راس
و  حجازامیر سعود با قشون بسیار متشکل از مردم نجد و عشایر جنوب و . ق ۰۲۰۶در سال : نویسد است می وهابی
 .رسید و آنجا را محاصره کرد کربالوی در ماه لی القعده به شهر . حرکت کرد عراقو دیگر نقاط، به قصد  تهامه
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ها  سپاهش برج و باروی شهر را خراب کرده، به زور وارد شهر شدند و بیشتر مردم را که در کوچه و بازار و خانه
 ابیض گردای به نام  سپس نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شدند و در نقطه. دندبودند به قتل رسان

سهم، بین  خمس اموال غارت شده را خود سعود برداشت و بقیه، به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سواره دو. آمدند
 [۷](۶.)مهاجمین تقسیم شد

سعود با سپاهی انبوه از نجد و  ۰۲۲۱در سال : ویسدن می نجف، دربارهٔ حمالت وهابیان به نجدی، مورخ ابن بشر
فرود آمد و سپاه خود را در اطراف شهر ( مقصود، نجف اشرف است)اطراف آن، به بیرون مشهد معروف در عراق 

وی دستور داد باروی شهر را خراب کنند ولی سپاه او زمانی که به شهر نزدیک شدند به خندق عریض . پراکنده ساخت
در جنگی که بین طرفین رخ داد، بر اثر تیراندازی از . وردند که امکان عبور از روی آن وجود نداشتو عمیقی برخ

باروهای شهر، جمعی از سپاهیان سعود کشته شدند و بقیهٔ آنها از گرد شهر عقب نشسته به غارت روستاهای اطراف 
 [۲](۷. )پرداختند

ولی این تصور به . دادند نشین را مورد تاخت و تاز خود قرار می ممکن است تصور شود که وهابیان تنها بالد شیعه
نشین حجاز و عراق و شام، آماج حمالت آنها قرار داشت و تاریخ  وجه درست نیست و باید گفت کلیهٔ مناطق مسلمان هیچ

وار به یک  نمونه. دهد که مجال شرح همهٔ آنها در این مختصر نیست ای گزارش می های وحشیانه در این مورد، از هجوم
 :کنیم مورد اشاره می

عام مردم  ترین کارهای وهابیان، قتل از زشت: نویسد در خصوص فتح طائف به دست وهابیان می جمیل صدقی زهاوی
معی را که مشغول ج. بریدند طفل شیرخوار را بر روی سینهٔ مادرش سر می. است که بر صغیر و کبیر رحم نکردند

 .فراگرفتن قرآن بودند همه را کشتند

ها کسی باقی نماند به دکانها و مساجد رفتند و هر که بود، حتی گروهی که در حال رکوع و سجود بودند،  چون در خانه
از معتبرترین )هایی از صحیح بخاری و مسلم  و نسخه( قرآن)کتابها را که در میان آنها تعدادی مصحف شریف . کشتند

این . و دیگر کتب حدیث و فقه بود در کوچه و بازار افکندند و آنها را پایمال کردند( کتابهای حدیثی در نزد اهل سنت
 [۹](۲. )اتفاق افتاد ۰۲۰۷واقعه در سال 

سپس صبر کردند تا . ای به علمای مکه نوشته و آنان را به آیین خویش دعوت کردند ه، نامطائفعام  وهابیان پس از قتل
 .ایام حج منقضی شد و حاجیان از مکه بیرون رفتند، آنگاه قصد مکه نمودند

، علمای مکه در کنار کعبه گرد آمدند تا به نامهٔ وهابیان نجد پاسخ گویند، در (هندی)به نوشتهٔ شاه فضل رسول قادری 
گفتگو و مشاورهٔ آنان، ناگهان جمعی از ستمدیدگان طائف داخل مسجدالحرام شدند و آنچه را بر آنان گذشته بود،  حین

 .بیان داشتند و در میان مردم شایع شد که وهابیان به مکه آمده و کشتار خواهند کرد

ابوحامد خطیب به منبر . شدندجمع ( در مسجدالحرام)علما اطراف منبر . مردم مکه سخت در وحشت و اضطراب افتادند
: آنگاه خطاب به علما وقضات و ارباب فتوا گفت. رفت و نامهٔ وهابیان و جواب علما در رد عقاید آنان را قرائت کرد

گویید؟ همهٔ علما و مفتیان اهل سنت، از مکهٔ و سایر  دربارهٔ آنان چه می.گفتار نجدیان را شنیدید و عقایدشان را دانستید
دای مناسک حج آمده بودند، به کفر وهابیان حکم کردند و بر امیر مکه واجب دانستند به مقابلهٔ با آنان بشتابد و که برای ا

افزودند که بر مسلمین واجب است او را یاری کنند و با وی درجهاد شرکت نمایند و هرکس بدون عذر، تخلف کند، 
در این امر، اتفاق نظر . ورت کشته شدن شهید خواهد بودگنهکار بوده و هرکس در این راه شرکت کند مجاهد و در ص

 [۱۰](۹..... )بود و فتوای مزبور را نوشتند و همه مهر کردند

 اسناد

 ۶۶؛ سید احمد زینی الدحالن، فتنة الوهابیة ص۰۷جمیل الصدقی الزهاوی، الفجر الصادق، ص ( ۰

 ۰۰۱-۰۰۰( صص)آلوسی، تاریخ نجد، ( ۲

 ۰/۲۱: تاریخ ابن بشر نجدی( ۱
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 اعتقادات

 [نیازمند منبع].دانست ، اهل تسنن میابن تیمیهشیخ محمد عبدالوهاب خود را پیرو و مرید 

اعتقاد داشت و البته مستر  افکار خودشیخ محمد عبدالوهاب تنها به . به مخالفت برخاست عقائد اسالمیحرکت وهابیت با 
اسوس بریطانیا در کتاب خاطرات خود آورده است که افکار او میتواند راهی برای ایجاد اختالف بین مسلمانان همفر ج

و پیرو عقاید شیخ محمد عبدالوهاب  وهابیخود را  عربستان سعودیباشد گفتنی است هم اکنون اکثریت مطلق مردم 
 .دانند می

 پانویس

 تاریخ ابن بشر نجدی .1
 الفجر الصادق .2
 تاریخ نجد .3
 تاریخ ابن بشر نجدید .4
 فی القرن العشرینجزیرة العرب  .5
 کشف االرتیاب .6
 تاریخ المملکة العربیة السعودی .7
 عنوان المجد فی تاریخ نجد .8
 الفجر الصادق .9

 سیف الجبار المسلول علی االعداء .11

    ---------------------------------------------------------------------------------                                                                                        

                                                                                    (  Muslim Impostors)مسلمان فریبکار

درمورد  چنین م   (Steven coll)نویسنده وروزنام  نګار امریکای   اقای ستیفن کول 

یعن    قرن چهاردهم پژوهشگر  ابن تمی   سرسخت وخرده گیرمرید  چگون  این : نویسد

هنری  ،  و  ادب   نما ی  های وخود  از تظاهرات)  را   اش تنفر  انزجارو ب ربدالوها

 ب  خانواده رثما ن  خودراو  یمصر های طبل نواز ، ها سګرت کش ها  و حشیش  کش

دورا   ب   درمک   وبعداْ  سفر نمودن   رربستان  اکناف  ب  تمام  سپس منصوب  نمودن  

اسم ا تنه   ایشان   بلک  مسلمان نیستند اصالً  اینها ب  نظرربدالوهاب نشان میدهد، (نشستن

ربدالوهاب   وبس،   ساخت  اند  غصب وبخود منصوب اسالم  را    ورنوان اسالم وکلم 
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نک   چنادریافت  نسبت ب  این مسلمان نما ها بهتر ی  نشین راد رفتار وسجایای  ارراب با

زیارت  »  چون  وخرافات  «حجر االسود»  سنګ سیاه  ب  نسبت  اآنها ربدالوهاب هار

ک  ب  آنها یامکاناس   وبخصوص ب  زیارتگاه ها وی کردن قبرها  وامکان ب  اصطالح مقد

وبوی یزدان  ورحمان  میدهند وازآن جاها بغرض نیل ب  مراد وهدف توهم  شان رنگ 

                                                                                                                                                                   . ، بیشتراحترام مینمودندوقتاً فوقتاً زیارت م  نمایند

بود  پیشنهادی ای ربدالوهاب   سجایا وسلوک تمام یعن  آنچ  ک  درفو  ذکر نمودیم        

                                                                                                                        . ممنوع ومحکوم پنداشت  میشود بزرم  اکثر مسلمان ها  ک  از جانب خدا

درمدت زمانیک  حضرت   مانند تیمی   قبل از او  ربدالوهاب نیز معتقد بود و آن اینک     

م  تما برای  (هترین زمانب)درمدین  میزیست جامع  اسالم  یک جامع  ایدال( ص)محمد 

( دراصل  سلف  ګری بود   یعن )   قلیدت  غمبر اسالمپیاز   هم  وآن  اینک مسلمانان  بود 

                                                                                                                   م  نمودند 

:  ان واهل تشیع وفالسف  ای یونان باستان ارالم جنگ نمود اوگفت رلی  اهل ررفتیمی       

روزتولدی آنحضرت ریادت صورت گیردونباید(ص)ت محمد نباید ازمزارویامقبره حضر

آنهایک   ،اهل مسیح میباشدگذار شود چونک  همچمو روش ورفتاردرواقیعت امرتقلید ازبر

حضرت مسیح را همچو خداوند پرستش م  نمایند ک  این خود بیش از بت پرست  چیزی 

  این  آموزشها  نیک  آنچنا خت  سا  نند یش راهما هم  اموزش ها،اودیگری نمیواند باشد 

نسبت  ب  باورها وارتقادات  ک  ازدین اسالم داشتند ویا ب  برخ  ازمومنان ومعتقد ین  در

دررقاید آنها ب  میان نیاورد وهیکس د هیچ شک وتردیدراگردیده بورتفسین اسالم ازدی آنها

                                                                                    .را از سالمت ایمن  وزندگ  محروم نساخت 

ده ای اصل  جاگزین یک  از اصول اصل  وکلیدی نظری  ربدالوهاب ک  بعداً ب  یک  ای   

گردید موضوع تکفیر بود ، موضور  ک  براساس نظری  تکفیر  ربدالوهاب  وپیروان او  

میتوان  مسلمانان کافر را ازمسلمان اصل  تشخیص  نمود  وربد الوهاب  بر آن  بود  ک  

، شود ( مثل پادشاه)مسلما ن تکفیر شده را نباید چا نس داد ک  حاکم بر سرنوشت دیگران 

ا ، اولیا ، واشخاص متق  مرده هربدالوهاب تمام آن مسلمانان رامحکوم م  نمود ک  آنها 

ک  چنین احساسات  انسان فان را  بیشتر احترام م  نمودند اومعتقد بود ار وراروپرهیز گ

دورم  سازد ،درنتیج  اسالم ربدالوهاب  برابرخداوند ا از انجام خدمات فرر  وساده درر

حذرمیسازد ک  درح  مردها حت  درح  مرده های رزیزان شان ب  دورا مسلمانان را پر

وطلب مغفرت  نپردازند ،ازمقبره ها زیارتگاه ها ، مساجد متبرک  ،اماکن مقدس   ریادت 

خودداری نمایند ( ص)بعمل نیاورند ، از برگذاری روز تولد رسول خدا  حضرت محمد 

                                                            .مرده استفاده بعمل نیاورندتا جایک  حت  از سنگ  های مقبره هنگام دفن 

انداز ویا  چشم  ب  این   نیک  کسا:  او یعن  ربدالوهاب چنین نوشت» 

ن  شا  ودختران  همسرانشوند  ،   ید کشت  دیدگاه تواف  نشان ندهند با



                                       «مصادره شودبیحرمت شوند  و مال وملکیت های شان باید 
 رزد  ک  مسلمانان  تمام گفت  های اوشد ویا چنین تاکید میو ن  میباآ ر خواستاربدالوهاب 

 فزیک   از نظر   ک  پیروی   وآنچنان رند واز آن بیدون کم وکاست پیروی نما یندیرا بپذ

ید  ک  هم   اودررین زمان استدالل م  نما،  ن داده شود وملموس  نشا قابل رویت باشد 

 –ازخلیف  )ن   چنین تعهد بنمایند ک  ازیک رهبر مسلمان  نها  باید بصورت جداگا مسلما

اگر کسا  ن    ، اما کنند ووفاداری خودرا ب  اونشان بدهند متابعت  (اگروجود داشت  باشد

هند  ،  آنها  نموده است تطاب  ندپیدا شوند ک   خودرا ب  گفت  ها و اصول  ک  او  طرح 

ن با ید  گردند، ما ل وملکیت  شا باید  کشت  شوند ، همسران ودخترهای شان ب  حرمت 

او م  افزاید  ک   تمام آنها یک   مرتد تشخیص میشوند  شا یست  ای مرګ  مصادره گردد

ګر فرق  ها ونابودی بوده وباید ک  لیست همچو اشخاص ک  شامل شیع  ها ُ صوف  ها  ود

                                                   .ک  ب  نظر ربد الوهاب مسلمان نم  باشند  ترتیب وتنظیم ګردد وبعدا کشت  شوند 

دراینجا  آنچنانیک  دیده میشود هیچ چیزی دیگر وجودندارد  ک  وهابیت را ازداریش        

بوجود  آید  وقت     تفکر مذهب  این دوطرز مجزا ومنفصل سازد  واگر شگاف  هم دربین

ودکترین   آموزه ها  آنطوریک     ،  نها د ین  شود   خواهد بود ک  اموزه های ربدالوهاب

است  مطلق    تصرف قدرتیاددهان  شده است  پادشاه رربستان ربدالوهاب دراشاره ب  

یک »و« اتوریت  یا قدرت یک »،  « یک حاکم »س  ستون  ارم از این قدرت باالی ک  

   خویشقدرت مطلق ناگذیر باید بمنظور حفظ پادشاه رربستانو  میباشد   استوار  «مسجد

را درتصرف « مسجد»ک  بتواند واژه ویا کلیم  اش  رسم   را ب  حیث دکترین وهابیت

               د بدهبپذیرد وآن را اساس وپای  ای ایدیولوژیک  قدرت مطلق  خود  قرار خود داشت  باشذ 

ست  ول  این شگاف یعن  شگاف  ک  بعد از نهادین  شدن آموزه های ربدالوهاب درنظر د

این س    داریش اندرکاران گروه داریش  بمالحظ  میرسد چنین است ک  موسیسین گروه 

تمام اهل    لیک  حا دررا هرگز ن  میپذیرند ( ویک مسجد –یک قدرت  –یک حاکم )پای  

م  ررا  وسوری    دولت اسال  بت ال حاضر  ب  صفت نیرو های استوار وثاسنت  درح

نمودیم    ذکر  درفو   ستون  را ک  ی  ویا س   ن س  پا پنداشت  میشوند   اینها ب  جز از آ

باق  تمام نظریات وگفت  های ربدالوهاب ویا طریق  وهابیت را هم م  پذیرند وهم ب   آن 

وهابیت  ک    چنین اذران کرد  میتوان  رویهمرفت   ک . هم  جانب  احترام بجا م  آورند 

                                                   .تاثیرگذارد ید کننده  اخراالمر برای رربستان سعودی میتواند ب  صفت یک محرک تهد

رسال  ای  ویا  آموزش رما ن   (:۰۱۰۱-۰۴۲۰)تاریخچ  ای فشرده سالهای 

ربدالوهاب دراصل وسیل  وابزاری برای اضمحالل وطردررف وسنت وقرارداداجتمار  

                                      .           رت بازنمود  ده ومسیری را برای کسب وتصرف قد ررب بود ک  این خود جا

مثل   رسا ل  و  نستراتیژی دست  اندرکاران   ویا  پیروان  این رما» 

خواست گروه داریش امروزی بود وآن اینک  مردم فاتح را  با القا 



                                    .«مجبور ب  اطارت وفرمانبرداری م  نمودندوایجاد ترس وررب 

هرآنچ    باتصرف وب  ملکیت دراوردن نظریات ودکترین ربدالوهاب قبیل  ای ابن سعود

روستا ها   ازآنجمل  یورش وتهاجم آنها  ب . اند  هرا ک  خواست  اند  آنرا همیش انجام داد

ن   یا وقرا ء همجوارشان برای غارت و ب  غنیمت گرفتن اموال وملکیت های آن روستا

نحوه   ب  ان دکترین ربدالوهاب ب  چور وچپاول دارای  های مردم ول  اکنون  این پیرو

د  درفش جها   درتحت  ساب  نم  پردازند بلک   غارت وچپاول دارای های مردم را در

ابن سعود  و پیروان دکترین ربدالوهاب ایده  ونظری  ای .  ب  غنیمت میگیرندوجهادیزم 

شهادت را  برای بدست اوردن منافع شان دوباره  براه  انداخت  اند  و بمردم چنین  افاده 

مینمایند ، آنهایک  دراه ح  وحقانیت شهید میشوند  فورًا داخل بهشت میشوند ،  وب  این 

                                                                    . مان خود قرار میدهند  وب  آنها ورده بهشت موهوم را میدهند شکل مردم را درتحت فر

پیروان ربدالوهاب در اغازین فتوحات شان  چندین محل  ویا جوامع روستای  ابن سعود و

باشندگان این محالت تحت  را فتح  وسلط  خویش را بر آن جوامع مسلط ساختند  وبرای

تصرف  گزینش و انتخاب راه زنده گ   محدود را ک  ربارت از گرایدن ب  وهابیزم ویا 

.                                                                                      مرگ وقطع حیات بود تفویض نمودند

چنین بود ک  باشنده ګان  امروزی پیروان داریش  ستراتیژی آنها  هما نند  گروه ویا      

درسال  محالت فتح شده را  با ایجاد ترس وررب مجبور ب  اطارت ومتابعت م  ساختند 

س کربال را   شهر مقد تهاجم  متحدین این گروه  یعن  آنهایک   با بردن یورش و( 0011)

را بشمول زنان واطفال ها هزارها  پیروان تشیع ررا  ب  تصرف خود دراوردند هزازدر

امام حسین نوه حرم وبسیاری ازحرم ها وخان  های مردم تشیع رابشمول قتل رام کردند

                                                                      .ب  قتل رسا ند ند هزار ها  انسان را تخریب  و ( ص)حضرت محمد 

واقع [  کل کربال] ورد انګلیس ک  در هنګام جنګ وزدوخیک افسر وجنرال رال  رتب  )

:  م  آورداینچنین درقید تحریردر خودرا  هدات مشا  اشت وردآنزمان حضدرررا  در

پنج  تمام کربال بغارت کشیده شد ودر حدود  درروز روشن  بشکل خیل  ب  رحم وشنیع 

گردید وارامگاه حضرت مسکونین کربال ارم از پیروجوان وزن وکودک  قتل رام  هزار 

                                                                                                                                                 .(امام حیسن را  نیز غارت  نمودند

ابن   «0010»ال درس :  بن بشیر نجدی  اولین مورخ دولت سعودی  چنین نوشت رثمان

 این قتل رام  مسعود  مرتکب  قتل رام  در کربال گردید  اوبا افتخار ومباهات  در مورد

ما  کربال را ب  تصرف خود دراوردیم  ومردم آنرا  : مستند وثابت  چنین میگوید  مشهودو

این رمل  پروردگا رجهانیان  قتل  رام نمودیم  واز  یش ستا هبمثاب  برده گان  خویش درا

بلمثل  ب  مرگ وکافران را  رواستیم  وتمام کسان  غیرمعتقد دیگخخود از هیکس پوزش ن

                                                                                                                          .محکوم نمودیم 

باید خاطر نشان ساخت ک  درسال  ( 0000- 0910)های فشرده سال  ازتاریخ  با ادام      



بهمان )ووحشت واردشهرمقدس مک  شد وبا تحمیل زورترورسرانجام ربدالعزیز (0011)

این شهر را  ب  تصرف ( تصرف  مدین  بوقوع پیوست  بود سان  وسرنوشت ک  دروخت 

قبره ها وزیارتگاه را بشمول ملوهاب تمام اثاروابدات تاریخ  خود درآورد ،وپیروان ربدا

مسجد  ها تخریب وب  خاک یکسان ساختند  ودرپایان این یورش وتهاجم بر مک  درجوار 

نیز آنرا دست انسا نها در طول  قرن ها بود   ک  محصولبزرگ اثار معماری اسالم  را

                                                            .گذاشتندق  ن  ن  ازآن معماری با  ک  دیگر هیچ نشام ساختند  تخریب ومنهد

بخاطر گرفتن انتقام ) قاتل شیع  ها شاه ربدالعزیز را « 0011»اما در ماه نومبرسال     

کشتند، پسراو سعود بن ربدالعزیز موف  گردید  ک  درشبه  جزیره ( کشت  شده گان کربال

خواستند حاکمان رثمان   ن درین وخت> ای رربستان سعودی ب  فتوحات خود ادام  دهد 

وتماشا نمایند ک  سرزمین های  امپراتوری شان  چسان قطع  درچوک  های خود بنشینند 

راطوری امپ  ارتش  تصرف شا ن بیرون گردد  ، بادرنظر داشت این  اصل درقطع   از

را   سعودی  حاکمان ویا   ین متحد « 0009»  درسال   مصری ها از ن  متشکل  رثما

رفات شان درشهرهای مدین  ، جده ومک   بیرون راندند  واین شهر ها را  دوباره ازمتص

دراینجا مطلب مهم دیگر قابل یاد اوری اینست .  ددرتحت قلمرو امپراتوری خود قراردادن

خت او  وپسر بدب  ،رد ذمیگ رت تب ود از اثر شدال ربدالعزیز   شاه( 0001)ک  در سال 

دستگیر وب  استانبول منتقل میگردد  ن   اهیان امپراتوری رثماپربدهللا بن مسعود  توسط س

جریان اردام  گر شا تمایک  نچ  چنافجیع و هولناک اردام میگردد    آنجا بشکل خیل رود

جسد  )چنین حکای  م  نماید  بود را ک  ازنزدیک بچشمان باز خود دیدهربدهللا  بن مسعود

اورا بشکل تحقیر آمیز برای مدت س  روز درکوچ  های استانبول  کش نمودند بعداً جسد 

اش را اویختند ، سرش را ازتن  قطع کردند ودرزیر ضربات مرم  های  سالحهای ثقیل 

                               .(کردند   قطع  تن  اورا قطعرا ازقفس صدری اش بیرون اوردند وقرار دادند  قلب اش 

دریک (  ب  نیابت حاکمان رثمان ) نیروهای وهاب   توسط مصری ها « 0000»درسال 

     رثمان  ها اخرین شهر (  0000)جنگ سرنوشت ساز  خرد وخمیر  شدند ودرهمان سال 

 

                                                      Dariyah=دارری  »اقامت ګاه ال سعود در شمال ریاض رربستان بنام   

،   ند نما جای ویاملکیت  باق رف شدند ،ک  دگر برای وهاب  ها وهاب  ها را متصویامرکز

سده های    آنجا در طولرود  دچند وهاب  باقیمانده   دوباره ب  صحرا رقب نشین   نمودن



.                                                                                   قرن نزدهم  زنده گ  خاموشان  را برگزیدند 

  :(م  ررا  وسوری  الدولت اس)داریش تاریخ با ظهور بازګشت

میکنند    اهموضوع قابل فهم از چشم دید آنهایک  بازګشت تاریخ را درک ویا نګ

لت اسالم   داریش  دو مشکل ب  نظر نم  آید ویا قابل تعجب نم  باشد ک  چرا

درواقع ارزش بنیادی وهابیت قرن هژدهم  .ررض اندام میکند درررا  معاصر 

نم  خشکد ویا پژمرده نم   شود  بلک   با انقراض « Nejd»ن  تنها ک  در نجد

امپراتوری  رثمان   در بخبوح   وهرج  ومرج  جنگ  اول  جهان   دوباره قد 

.                                                                                 م  افراشت وتجدید حیات م  نماید 

  بدخو و  بدوی اقوام وقبایلک    ند قادر گردید تم رنسانس قرن بیسال سعود در  

د نبساز  پارچ  ویک باهم متحد وابن سعود کترین وهابیت روح د بارا (اخوان)

شاه ربدالعزیز پیش   سیاسمحصول بکار برد  نقش  موشگافان دستاورد ک  این

                                                                              . از  جنگ رقید ت  ویا  تبلیع دین  میباشد ک  ثبت اورا  تاریخ گردیده است 

بمثاب  یک جنبش  «اخوان»تجدید تجسم  :قابل مالحظ   اینک  دیگر   موضوع  

ل   اوایل  سا  در  وها بیزم« اخال  ومورلیت »با   ومجهز  مستقل  بیشتر نمی 

درتصرف سعودی ها قرارداشت ،  توج قریباًبشکل موفقان  ودرخور ت( 0011)

شهرهای ارم از    به   توانستند  این اخوان  ها در اوایل  با روش هم مثل ومشا
ب  تصرف  ره دوبا«  0191»و« 0101»  بین سالهای  مک  ، مدین  وجده را در فاصل  

 ودیگرگون    انقالب   وقوع  از درین  موقع   ربدالعزیز  صورت  بهر.خویش درآورند 

 وترس  حکومت  ررب  د انقالب فرانس  وایجا  ایدیولوژی رناصر افراط )م جاکوبینیز

د  ضد منافع او بوقوع بپیوندبر «اخوان  ها »ک  ممکن توسط (  توضیح  توسط این قلم..

ب  ضرب گلول  ببست و این رمل او بارث  ،  او اخوان  ها رابیشتر احساس خطر نمود

دوام « 0191»واغاز جنگ داخل   گرد ید ک   این جنگ  تا  سال «  هااخوانی»شورش 

                                                                                                 . نمود  وبارث تلفات بیشتر گردید

،    ق  میګردیدربدالعزیز  حقای  ده  های قبل   فرسایش کننده تلازسوی دیګر برای شاه 

عبدالعزیز و   شاه   را بین  زمیه معا شرت   ن شبهه جزیره عربستا  اما کشف نفت در

حسین بعنوان  ر اورد ، با وجود این حقیقت تلخ که تا هنوز  شریف  بابریتانیا وامریکا 

ی عربستا ن   شنا خته  میشد ، سعودیها  بیشتر نیا ز به  گسترش نپیشوای قانونه  یګا

                                                                                  .  وضیعت پیچیده ای دیپلوماتیک داشتند 

جنبش   ازیک  با زور واجبار  بیتا وهاین توجیهه دیپلوماتیک  بود که  بادرنظرداشت

ساده  به جهاد انقالبی وتصفیه ای تکفیری دینی مذهبی  مبدل گردید واز نظر سیاسی ، 



دینی مذهبی از مردم  دعوت بعمل اورده شد  که به خانواده سلطنتی عربستان سعودی 

                                                           . ارج گذارند ووفاداری شان را ابراز نمایند  وقدرت مطلقه  شاه 

  ن جزیره رربستا درشبه  نفت کشف هنگام  ای ثروت نفت وګسترش وهابیت

       :  چنین   توضیح میدارد (Giles Kepel)یپلرا یک دانشمند فرانسوی بنام جیلیس کی

ن   تنها  در رربستان بارث گسترش دامن  ای  وهابیزم  کشف تفت درین شبه  جزیره     

اسالم وهابیت  خود بارث کاهش  بسیاری  .  درسرار جهان اسالم توسع  یافت گردید بلک 

توانست ک  بعنوان ین  مذهب  یواین  طریقت وآ صداهای مذهب   ودین   دیگر گردیدسرو

آیین واحد جامع  را منقسم   سا زد  وسرما ی  گذاری ها ب  ارزش بیلونها  دالر در بخش 

را درذهن   قدرت نرم سرمای  داری  خود مظهر استخراج ومصرف وکسب سود ازنفت 

.                                                                                                                       انسان تدار  میکند

قدرت نرم ب  آن منظور   مظهر سرمای  گذاری رجوالن  ومختلط دربخش پروژه ای       

ن سعودی  زمین  رهبری ومدیریت  اسالم سن   بکار گرفت  شد  تا برای مقامات رربستا

در جابجا سازی   امریکا  ایاالت متحده  مهیا گردد  وبا آن همزمان بارث تشوی   رالی 

نظر آموزش  ، اجتمار  وفرهنگ  درسراسر سرزمین های اسالم  وگسترش وهابیزم از

ک  بادرنظرداشت همین  مفکوره  وابستگ   سیاس   غرب با رربستا ن سعودی ب   گردد

ارمغان آمد یعن   آن وابستگ  ک  اززمان مالقات ربدالعزیزشاه رربستان باریس جمهور 

ایاالت متحده امریکا اقای روزولت در کشت  جنگ  ایاالت متحده امریکا دربازگشت از 

                                                                        .   ک  تا همین اکنون پابرجا است کنفرانس یالتا صورت گرفت وابستگ

را  با نگاه های   رربستان  پادشاه ویا سلطان موضوع قابل دقت این است  ک  غرب     

دید  وبا رهبری   بلازی اشکار وق خیره کننده ای شان  ب  ارتباط ثروت سرشا ر،  نوسا

، آنها  یعن  غرب  ها  د ین تماشا م  نما  م  نماید  ازجهان اسالم  ک   ومدیرت استادان 

چنین م  نگرند  پادشاه  ب  الزامات  زند گ  مدرن رطف توج  داشت   وبادرنظرداشت 

همین اصل  اسالم سن  را  چنان مدیریت م  نماید   ک  آنها نیز چنین  م   نگرند  ک  

                                                                                                  .لطان  این الزامات مدرن زنده گ  را نیز  درنظر میگیردس

                                :  نداشت  میشود چنین استپبهر حال آنچ  ک  قابل توج               

   عمیقاً «پیروان دولت اسالمیی  عراق وسوریه»ازیک سو  گروه داعیش )               

پیرو مذهب وهابی اند  وازسوی دیگر  اینها  بادرنظرداشت راههای مختلف                 

 گروه فوق العاده افراطی ورادیکال اند  ومیتوان آنها را  دراصل بعنوان یک                 

.                                                                                       .(دانستجنبش اصالحی به وهابیت معاصر                

(  0391)سعودی به اسالم  باوجود عقب نشینی درسال«  اخوانی های » ولی  برخورد

ن سعودی ربستاهنوز نه مرده است  بلکه جایگاه خودرا  دربخش ازسیستم موجود درع

درآن مالحظه می نمایم بادرنظرداشت  وز مادوگانگی که امر خفظ داشته است  ازاین رو



راههای متنوع  یک اسالم افراطی ورادیکال  میباشد  ومیتوان اساساًآنرا بعنوان یک 

                                                                             .جنبش اصالحی  ودست خورده به وهابیت معاصر تلقی نمود 

امر  یک  درواقیعت « دولت اسالمی عراق وشام » ګروه ویاجنبش نو ظهور داعیش    

نخستین    خلیفه دو  و عملکردهای  اقدامات   آنها: ینه اند  نبدار وپیروی مد جنبش جا

مرجع   بعنوان« ص»محمد   اسالمی از خلفای راشیدین را بجای اعمال وکردار حضرت

ن خود  بر زیردستا  وتحکم  تقلید خود برگزیده اند  وآن احکام واصول را با زور وجبر

اینکه  باالی  آنها تسلط تطبیق می نمایند وادعای مقامات عربستان سعودی را مبنی بر 

                                                         .                                                دارند  کاماًل رد مینما یند

شگوفای     در رصر   تان  یا شاهان ال سعوداز سوی دیگر آنطوریک  سلطنت رربس    

ب  آن   ،همزمان نمودند    رظمت وشکوه  بنگاه نفت بیشتر شگفتند ویا ب  اصطالح کسب

 باوجود)میشود  کشیده  پیش  ساختار  نظر وتجدید  درخواست  اخوان  ها مبن  بر تجدید

 اخوانیها  برخورد    (سعودی   رربستان  فیصل   زی شاه زمان انتخابات  نوسامبارزات 

ازوضع وموقف  راک  برگزیده اند احساس خوش  م  نمایند وتا هنوز ازاین احساس مبن  

مک  م  نمایند  براینک   آنها را برجست  ترین  مردان  وزنا ن وشیوخ ررب هم  جانب  ک

« اوسما بن الدن »لذت م  برندوبادرنظرداشت همین اصل میتوان چنین استنباط کرد ک 

یک  از جمل  نمایندگان وپیرو این اخوان  ها بود  ک  دراه  ارما نهای  این  اخوان  ها تا 

                                                                                                                                   .اخرین رم  حیات خود رزمید 

وضعف مشروریت پادشاه را بسروچشم مالخظ  م  نمایند  ناتوان گروه داریش امروز   

،  بلک   با زگشت   ک  این کمزوری وناتوان  ازنظر آنها چندان غامض وگیچ کننده نیست

.                                                                                 ب  ریش  های واقع   از پروژه ای ربدالوهاب میباشد 

یا نهادهای  پروژه ها ب  ب   دستیاسعودی ون  رربستامنطق  توسط مدیریت مشارکت      

( یالزم  بعثی  ، ناصریزم ، سوبیتیزم ، ونفوذ ایران  ها مقابل  با  سوس(سیاس   دیگرررب

کشور  واین قرارداده     نب  تحت  بینش خویش را  سیا ستمداران غرب    با دقت هم  جا

، بازسا زی وسلط  نفوذی ک  درمنطق   نوی نظر درآمدهای مال  وثروت های افسا از را

                                                                              .   مطالع  وبازرس  دارند دارد قدم ب  قدم تحت 

ر وفعالیت  جنبش های   از کا سرویس خدمات اطالرات  غرب  درک   روی همرفت      

ماهیر شوروی اتحاد ج درسرنگون  وشکستبعنوان وسیل   موثر اسالم   بیشتر افراط  

کامالً  در افغانستان  ومبارزه رلی  رهبران متعصب وخودکام   کشور های شر  میا ن  

.                                                                                                                   روشن وهویدا است 

 میتوان ګفت ک   ویا   نظر  شگرف وتعجب بنگریم  پس ما چرا باید این موضوع را ب     

ستور غرب   بد «را بند »رربستان  اقای هزاده شچرا  یچ جای تعجب نیست وآن اینک  ه

 ونت بارخشاخوان جدید ب  ایجاد یک جنبش ازنوع « ریس جمهور سوری »مقابل اسد ب  

دولت اسالم  ررا  )همچو جنبش  مثل داریش وفوقالعاده افراط  داخل اقدام نشود و 



مورد  وهابیزم  در  وبیش خت  کم  ماچرا از شنا یا .ن  نماید ؟    را مد یریت(وسوری  

 سوری  نادراً مبدل ب  جانوران شاخدار نگردند؟ « میان  رو»متعجب باشیم  ک  شورشیان 

را  « میان  رو»یا چرا تصور آنرا نداشت  باشیم   ک  وهابیزم  افراط   ممکن   وهابیزم 

تصورنکنیم  ک    گردن نها دن ویا از د ست دادن  زندگ   ب   ایجاد ن  نماید ؟ یا ماچرا 

ک  درنها یت امر منجر ب   ارتدال  ویا «  ویک مسجد،قدرت  یک رهبر،یک ا»دکترین

                            تحمل میگردد  ن  اند یشیم ؟                                                                                                   

                                                                         یا شا ید ک  ما هرگز تصور آ ن را نداشت  باشیم ؟ 

 بااحترام   ---------------------------------------------------


