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 مقدمه  

و  ولـی راه بـه جـایی نبـرد    کرد، ابراز  را عقیده پیروي از سلف تیمیه ابنها قبل  قرن

بـه دسـت فراموشـی     ـ  تن از شاگردانش چندمرگ و بعد از  ـحتی پس از مدتی کوتاه  

را  عبدالوهاب همان افکار را زنده کرد و توانسـت آن  بن ها محمد سپرده شد. بعد از قرن

 همـان بـود کـه قـبالً     ، دقیقاًعبدالوهاب بن محمد سخنان در شبه جزیره گسترش دهد.

علما و مردم، مواجه بود و با مخالفت شدید تیمیه همیشه  ابن تیمیه اظهار داشته بود. ابن

مثال براي او ممکن نشد قبور براي  .گاه نتوانست افکار و عقاید خود را عملی سازد هیچ

ـ  ،اند(مسلمین دوران خود) را به قتل برسـ  بزرگان دین را ویران سازد و مشرکین ا بـر  ام

عبدالوهاب در نجد با عواملی که مانع دعوت او شـود، مواجـه    بن ، شیخ محمداو خالف

آنـان، جامـه عمـل    دست نگردید و پیروان متعصبی پیدا کرد و افکار و عقاید خود را به 

   .کردپوشانید و به ویرانی قبور پرداخت و با عقاید مردم آشکارا مبارزه 

تیمیه اضافه یا کـم نکـرد و در واقـع فکـر،      ابن به افکارعبدالوهاب چیزي  بن محمد

 چـرا دعـوت محمـد   ال این است کـه  ؤحال سج متفاوت است. یاما نتا ،همان فکر است

در آن منطقـه منتشـر    ــ   کرد می تیمیه را تبلیغ ابن که همان عقایدبا این ـ  عبدالوهاب بن

تـوان   می ت؟ این سؤال راشد و هم اکنون این عقاید به صورت آیین رسمی در آمده اس

   .ل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دادیبا دال

دوران  )ب؛ سـیس دوران تأ )الـف  :کـرد باید تاریخ وهابیت را به چنـد دوره تقسـیم   

  .دوران گسترش )ج؛ انحطاط

سیاسـی و اجتمـاعی    ـدر دوران اول و سوم این جریان با استفاده از عوامل مختلف  

اما در دوره دوم بیشتر به سـوي زوال   ،سزایی داشته باشد ههاي ب توانست پیشرفت ـ  و...

 اول و سوم نیز متفاوت است هاي . البته علل گسترش وهابیت در دورهگراییدو انحطاط 

 تـرین علـل پیشـرفت دعـوت محمـد      دوران، مهمسه در این مقاله با سیري در این که 

برخـی از علـل مربـوط بـه      ،شـد طور که گفته  . همانکنیم میعبدالوهاب را بررسی  بن

سزایی در گسترش دعـوت او   هعبدالوهاب است، اما چون نقش ب بن دوران بعد از محمد

  بایستی به آنها پرداخته شود.   ،اند داشته
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 بخش اول: عوامل سیاسی 

  سعود لآحمایت . 1

و حاکمـان  تطمیـع   ،شمشـیر گیـري از   بهرهعبدالوهاب پایه کار خود را بر  بن محمد

افکـار  سـبب  او را بـه  که بصره و مدینه و سایر نقاط از  شا زیرا با تجربهشت؛ گذا وقت

، فهمیـد از  کـرده بودنـد  ش از شهر بیرون کردند و حتی گاه قصد کشتن او را ا یانحراف

  رود و باید راه دیگري در پیش بگیرد. نمی طریق تبلیغات زبانی هرگز کار او پیش

نه از نظر اخالقی، شخصیتی جذاب نبود که عبدالوهاب نه از نظر علمی و  بن محمد

گسـترش مکتـب وهابیـت را فـراهم     هاي  مردم را به سوي خود جذب کند. آنچه زمینه

تـوان یافـت کـه ایـن مکتـب       نمی آورد زور و اجبار بود. هیچ فرازي از تاریخ وهابیت را

ب وهابیت را از این رو مکت بیفزاید.بدون زور و ثروت توانسته باشد بر قلمرو اقتدار خود 

  1باید مکتب شمشیر نامید.

تـوان   مـی  عبـدالوهاب را  بن ترین علت پیشرفت دعوت محمد به گفته همگان، مهم

سعود اولین شخص از خاندان سعودي بـود کـه    بن محمد اتحاد او با امیر درعیه دانست.

عبدالوهاب بست. پس از اتحاد شیخ محمد با امیـر درعیـه،    بن پیمان همکاري با محمد

سعود و توسل به زور توانسـت وهابیـت را    او با پشتیبانی قواي قهریه و پشتوانه مالی آل

  2در سراسر نجد گسترش دهد و سپس بر حجاز مسلط شود.

هاي اطراف قلمرو خویش هجوم برد و با تمسک  سعود در آغاز بر شهرها و واحه ابن

عبـدالوهاب   ابـن  سـاخت.  نشینان را نیز آماج حمالت خود به نشر مذهب وهابیت، بیابان

اس، امیـر آنجـا را   دو بن اي برخوردار بود، دهام براي تسلط بر ریاض که از اهمیت ویژه

هایی معروف به شـیاب و العبیـد    نپذیرفت و بین آنان جنگ دهامبه اطاعت خواند، ولی 

 م، دهـام کـه از پیکـار خسـته شـده بـود از      1753ق/1167سر گرفت. ولی سرانجام در 

                                            
  .٣١٤ص ،١ج ،گری و وهابیت سلفیعلیزاده موسوی، مهدی،  .1

 .٣٧، صیو كارنامه عمل یفكر  یوهابيت مبانسبحانی، جعفر،  ؛٨٧ص، تاریخ نجدحسین، ، غنام ابن .2
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اي براي تبلیغ مذهب وهابیت بـه   عبدالوهاب نماینده بن د صلح خواست و محمدسعو ابن

  روز به روز مناطق بیشتري را به تصرف درآوردند. ببه این ترتی 1آنجا روانه ساخت.

در زمان عبدالعزیز پیشرفت بیشتري داشتند و توانستند قبایل و منـاطق بیشـتري را   

کـه  کنـد   مـی  بیان 2،به بعد 1161هاي  یع سالبشر در تشریح وقا ابن به تسلط درآورند.

سـاخت.   می شکست و آنها را فرمانبردار می و طوایف مختلف را درهمها  عبدالعزیز، قبیله

روز رو به فزونی نهاد و حمالت خود را براي تسخیر سراسر نجد و  به نیروي وهابیان روز

بود کـه هـر کـس     کردند. این حمالت طوري می هاي شبه جزیره بیشتر سایر سرزمین

شد. تا اینکه همه جا را قبضـه   می کرد در امان بود وگرنه کشته می اطاعت آنان را قبول

همین امر موجـب رعـب و وحشـت     کردند و افراد مخالف را به جرم شرك و... کشتند.

ادامه به جنایات و کشتارهاي آنـان   ت مخالفت نداشت. درئعمومی شده بود و کسی جر

  شود. می ارهدرشهرهاي مختلف اش

سعود موفـق   آل عبدالوهاب در دوره اول، با استفاده از قدرت بن به این ترتیب محمد

شد که بر بسیاري از مناطق پیروز شود و آیین و فکر خود را با استفاده از قوه قهریه بـه  

 ظهور برساند. 

 شرایط جهان اسالم. 2

اسـالم از چهـار سـو    عبدالوهاب در شرایطی رخ داد که جهـان   بن محمد يطرح آرا

عبدالوهاب مسلمین تحت فشار بودند  بن مورد هجوم استعمارگران بود. در دوران محمد

ها بخش عظیمی از هنـد را از   زیرا انگلیسی ،و ثبات سیاسی در جهان اسالم برقرار نبود

.. را اشغال کـرده و بـه   .مصر و سوریهها  ها خارج کرده بودند و فرانسوي دست مسلمان

هـاي تـزاري بـا     دادنـد و روس  مـی  ري اسالمی عثمانی چنگ و دنـدان نشـان  امپراطو

هـا   حمالت مکرر به ایران و عثمانی در صدد افزایش قلمرو خود بودند و حتی آمریکایی

  نیز چشم طمع به کشورهاي اسالمی شمال آفریقا داشتند.

                                            
  .١٠٧و٩٧،٩٨شین، صحسین، پی بن غنام ،ا .1

 .٥٣، ص١ج ،عنوان المجد فی تاریخ النجدبشر، عثمان،  ابن. 2
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ـ   ه بـا  در چنین شرایطی که مسلمانان بیش از هر زمان دیگري به اتحاد بـراي مقابل

عبدالوهاب مسـلمانان   بن .. نیاز داشتند، محمد.استعمارگران روس و انگلیس و فرانسه و

دلیل شفاعت خواهی و توسل و زیارت قبور اولیاء اهللا متهم به شرك و کفر کرده و  را به

  1دانست. می ریختن خون مسلمانان را واجب

و ضـعف آنهـا در    هجوم دولـت عثمـانی  علت  بهجامعه عربستان نیز  ،از سوي دیگر

مسـتقل در آن حـاکم نبـود.     اداره آنجا، از هم پاشـیده شـده بـود و حکـومتی مقتـدر و     

د و لـذا در هـر   کـر  مـی  و ادعاي حکومت خاست می پا هاي شخصی ب گاهی در گوشه گاه

  کرد. می اي به قدرت رسیده بود و حکومت منطقه شخص یا قبیله

دواس در ریـاض،   آل سـعود در درعیـه،   آل معمر در العیینـه،  ق آل12در ابتداي قرن 

 قصـیم و حجـیالن در   علـی در حائـل، آل   نجـران، آل  هـزار در  آل خالـد در احسـاء،   بنی

و به صورت مقطعـی بـه زد و خـورد بـا یکـدیگر      داشتند شبیب در شمال نجد امارت  آل

هاي آنها عموماً ثبـات و   که همین عامل سبب شده بود تا امارت طوري به ؛مشغول بودند

  .استقرار نداشته باشد

  آمده است: تقاریر نجددر کتاب 

م وسیعی از شبه جزیره عربستان، بیابانی و سخت کـ هاي  بخش

، اعمال حاکمیت بر اتباع را براي آب بود و توزیع ناهماهنگ جمعیت

ـ بـه   دانست می عربیهاي  ـ که خود را حاکم سرزمین  دولت عثمانی

منـاطق   دروضـعی  ه بود. چنین اي در آورد وضع ناپیوسته و گسیخته

یکی از نقاط کور در حوزه حاکمیتی دولت ترکـان  که  گوناگون نجد

، شرایط مناسبی براي هر گونه فعالیـت حکـام، شـیوخ و    بود عثمانی

منتهـی  هـاي   سبب نیست که در سـال  آورد. بی می امراي قبایل پدید

ـ   بن به تولد شیخ محمد دان عبدالوهاب و تا اواسط دوره برآمـدن خان

 و هـا  اي از درگیـري  سعود، تحت امارت امیر عبدالعزیز اول، مجموعه

بـراي  پیرامون آن جریان داشـت.   میان قبایل نجد وشدید  ينبردها

                                            
  .٣٤، صپیشینسبحانی، جعفر، . 1
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مثال، نبرد میان امارت درعیه با همسـایه خـود ریـاض، بـه صـورت      

 1تداوم داشت. سال 28متوالی 

بـه شـهرهاي    ـ  سـعود  لقبـل از اتحـاد بـا آ    ـ  عبـدالوهاب  بن همین دلیل محمد به

کردند. گـاه   میمتفاوت با جاي دیگر با او  يبرخورد رفت، که می هر جا و مختلفی رفت

  2پذیرفت. می دیگر او راشهر کرد و حاکم  می را بیرون حاکم یک شهر او

 ؛سزایی داشت هعبدالوهاب نقش ب بن بنابراین ساخت سیاسی نجد در موفقیت محمد

اي داشـتند و   ر نظر هیچ حکومتی نبود و مردم زندگی قبیلـه چرا که نجد در آن زمان زی

پذیرفت، مردم هم پذیراي  تابع امیر یا شیخ خود بودند و هر کسی را که شیخ و امیر می

 ،او بودند. در این نابهنجاري سیاسی که حکومت متمرکزي در عربستان وجـود نداشـت  

و  ، پشتوانه نظامی آرادالوهابعب بن و محمد )امیر درعیه( سعود بن با بیعت کردن محمد

سـعود توانسـت مـردم را     ابن وهابیون مهیا گردید و شیخ محمد با همدستی  هاي اندیشه

را  سـعود آن  آل و بـا اسـتفاده از قـدرت   سـازد  با خود همراه کند و برنامه خود را عملی 

فـراوان   و با کشتار و شـرارت بردند  میحمله خواستند،  می. آنها به هر جا که دهدانتشار 

مـدت کوتـاهی توانسـتند گسـتره حکومـت سـعودي را       در کردنـد و   می آنجا را تصرف

  بیشتر کنند.  روز  روزبه

شک اگر جهان اسالم داراي امپراطوري قـوي و عربسـتان نیـز داراي حکـومتی      بی

  رسید. نمی به جاییعبدالوهاب  بنمحمد کار  ،متمرکز و مقتدر بود

  حمایت استعمار. 3

دلیل موقعیت استراتژیک خود در منطقه، همواره مـورد طمـع    می بهکشورهاي اسال

مختلـف  هـاي   همواره استعمارگران با ایجاد تفرقه بین گروهاند و  بودهکشورهاي غربی 

خونبـار در  هـاي   را رو در روي هم قرار داده و با ایجاد تفرقه و درگیري آنانمسلمانان، 

  .اند بودهشان  اريمیان مسلمانان در پی رسیدن به اهداف استعم

                                            
  .٥، صتقاریر نجد. موجانی، سید علی، 1

 .۸۴-۸۳غنام، حسین، پیشین، ص . ابن2
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با توجه به شرایط جهان اسالم در آن دوران کـه اسـتعمارگران غربـی بـا چنـگ و      

اي نوظهـور و متعصـب،    دندان به سوي کشورهاي مسلمان هجوم آورده بودنـد، فرقـه  

 1و سرگرم زد و خوردهـاي داخلـی کـرد.    را بیش از پیش به جان هم انداخت مسلمانان

استعمار انگلستان بوده و پـیش    پرداخته و  مان ابتدا ساخته برخی معتقدند این فرقه از ه

عبدالوهاب، انگلستان هدایت این جریان انحرافی را در دست داشـته   بن از دعوت محمد

  دانند.    می این نظریه را مخالف شواهد تاریخیدیگر اي  اما عده ،است

شـکالت داخلـی   ماین فرقه بـر اثـر   عبدالوهاب و رشد  بن محمد پس از آغاز دعوت

..، این جریان دو بار به طـور  .قدرت دولت عثمانی و ،(برخورد قبایل مختلف با یکدیگر)

کلی برچیده شد و هیچ اثري از آن باقی نماند. شرح مفصل آن وقایع در کتب تـاریخی  

  2ذکر شده است.

فیصـل همـراه    بـن  رشـید در دوره دوم، عبـدالرحمن   لآسـعود از   لآپس از شکست 

  3لعزیز به کویت گریختند.پسرش عبدا

همیشه به دنبال فرصتی براي ایجـاد اخـتالف در جوامـع     ،انگلستان ،استعمارگر پیر

رو چـون   ایـن  کرده اسـت. از  اسالمی بوده و همواره از جریانات منحرف و موثر حمایت

بهـره  از ایـن فرصـت بـه خـوبی     بریتانیا دولت  ،رشید تحت سلطه دولت عثمانی بود لآ

مقابلـه بـا دولـت    منظور  بهسعود،  آل سعود حمایت کرد و با تقویت آل ایايو از بقجست 

  پرورش داد.  آنان را عثمانی و ایجاد پایگاهی براي خود، 

در کویـت بـه حکومـت رسـید، عبـدالعزیز بـا       م 1896سـال  به پس از آنکه مبارك 

خـود   ها نزدیک شد. آنان عبدالعزیز را بـراي رسـیدن بـه اهـداف     واسطه او به انگلیسی

 بـا عبـدالعزیز بـه    ،مناسب دیدند. مبارك که در فکر توسعه قلمـرو حکومـت خـود بـود    

، هـا نبـود   ولی شکست سنگینی خوردند و اگـر حمایـت انگلیسـی    ،رشید حمله کردند آل

رشـید و حمایـت    آل و این خود دلیل بر قدرتتصرف کنند رشید کویت را  آلممکن بود 

توانـد کـاري از    نمـی  فهمید که بدون قدرت انگلـیس از آنان است. عبدالعزیز ها  عثمانی

                                            
  .٣٤، صپیشین . سبحانی، جعفر،1

  عثمان، پیشین.بشر،  غنام، حسین، پیشین؛ ابن . ر.ک: ابن2

  .١٧، صمعرکة الصريف بين المصادر التاريخية و الروايات الشفهية. سمحان، فیصل، 3
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و کشـت  ها به ریاض حمله کرد و حاکم آنجا را  عبدالعزیز با حمایت انگلیسی پیش ببرد.

 1.کـرد ریـزي   سعود را دوباره پایه آل اي دیگر از حکومت و دورهگرفت قدرت را به دست 

اي به نظامی و مشاوره هاي مالی و و عبدالعزیز، کمک با گسترش روابط میان انگلستان

وي نیز بیشتر شد. از آن پس، انگلستان ماهیانه مبلغ پنج هزار پوند به دولت عربسـتان  

نـام هنـري    انگلستان مشاور نظامی و سیاسی قدرتمندي را به  2.کرد کمک می سعودي

  نزد عبدالعزیز فرستاد.  ویلیام شکسپیر

عبـدالعزیز را فـردي کـامالً    اي بـه سـازمان اطالعـات انگلسـتان،      شکسپیر در نامه

هاي انگلستان در شبه جزیره معرفی و بـا صـراحت اعـالم     مناسب براي پیگیري هدف

هـا بـر سـواحل     به جاي پرچم عثمـانی را کند که عبدالعزیز مایل است پرچم بریتانیا  می

   3خلیج به اهتزاز درآید!

 توانسـت بـر   هاي مـالی و تسـلیحاتی شکسـپیر    ها و کمک سپاه عبدالعزیز با توصیه

سعود به حدي بـود کـه حتـی خـود او نیـز در       آل پیروز شود. ارتباط شکسپیر با رشید آل

  4رشید کشته شد. آل کرد و سرانجام در جنگ با می ها شرکت جنگ

 .جـایگزین او شـد   جان بریجـر فیلبـی   هاري سنتپس از شکسپیر شخصی به نام 

  عبدالعزیز آغـاز کـرد. فیلبـی دربـاره    م فعالیت خود را رسماً در کنار 1918فیلبی در سال 

وشش سال با عبدالعزیز آشنا بودم کـه ایـن نصـف     سی« گوید: می روابطش با عبدالعزیز

گـاه قطـع    سال اخیر، همیشه بـا او بـودم و ارتبـاط مـا هـیچ      23زندگی وي است و در 

  5».نشد

در  وگوید این ارتباط در زمان جنگ جهانی اول بـه اوج خـود رسـید     می حامد الگار

داد صـلحی  ربـین عبـدالعزیز و انگلسـتان قـرا     ،ل جنگ جهانی اولیق و اوا1333سال 

                                            
  .١٠٧، صسعود آل . احمد علی، 1

  .٣٩ص ،گری یوهاب. الگار، حامد، 2

، ١(برگرفتـه از کتـاب علیـزاده موسـوی، مهـدی، پیشـین، ج ١٢٤٩-٣٧١ص ،سجالت وزارة الخارجية البريطانية .3

  ).٣٠٥ص

  .٢٨٢، ص١، جعهد الملک عبدالعزيز یشبه جزيره ف، زرکلی، خیرالدین .4

  .٤٣-٣٨ص ،الفلسطينية المشکلة علی و تأثيرها السياسية العالقات: سعود ابن بريطانيا ومحمد علی سعید، . 5
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بریتانیـا    هاي حمایت شده سعود بر سرزمین ابن مقرر شد که  . در این توافقنامهبرقرار شد

شین خـود  جان ،امتیازي در نجد به دشمنان انگلیس ندهد ،عربستان نتازد  در شبه جزیره

 ،سیاست خارجی خود را با انگلسـتان هماهنـگ سـازد    ،نگزیندن بررا از میان دشمنان آ

 انگلستان هر ماه شصت هزار لیره بـه   آن با این کشور به توافق برسد و در برابر،  درباره

بـراي پیشـبرد منـافع خـود در خاورمیانـه بـذل و       هـا   انگلیسی 1سعود پرداخت کند. ابن

مثال به عبدالعزیز براي  .دادندهایی  لقبو به افراد مورد نیاز خود کردند بخشش فراوان 

  2داده شد. »ثشوالیه فرقه با«لقب 

توانست با اسـتفاده از گـروه اخـوان،    ها  گوید: عبدالعزیز با حمایت انگلیسی می الگار

کشـت.   مـی  . او با قساوت تمام مردم مناطق مختلف رابیفزایدروز به روز بر قلمرو خود 

حدود چهـل هـزار نفـر را     ،و بریده و... حمله کردندگفته شده وقتی به شهرهاي طائف 

ق مکـه و  1344وپنج هزار را قطع کردند. آنـان در سـال    گردن زدند و دست و پاي سی

و در نهایت با اجراي معتقدات وهابیـت، چهـره ایـن شـهر     درآوردند تصرف به مدینه را 

  .دروز به روز بر قدرت آنان افزوده شبه این ترتیب  3تغییر پیدا کرد.

، بیشـتر بـه سـمت    پرداختنداندوزي  استخراج نفت و ثروتپس از اینکه وهابیون به 

هـاي آمریکـا در    یکی از پایگـاه عربستان آمریکا متمایل شدند و کار به جایی رسید که 

در نتیجـه، موفقیـت وهـابیون در     .شـد سعود به قدرت آمریکا متکی  آل منطقه گشت و

اي اقتصـادي، سیاسـی و نظـامی دولـت     هـ  شـک مرهـون کمـک    هاي بعدي، بی دوره

حال، به خوبی نیـاز بـه اسـتعمار را     هسعود از بدو تشکیل تا ب آل .استانگلستان و آمریک

ـ     کـرده اسـت؛   براي پیشبرد اهداف خود درك  دور از ه زیـرا بـا آن اعتقـادات و شـیوه ب

  .و همواره مطرود بودگرفت  نمی حقانیت وهابیون، مورد حمایت هیچ مسلمانی قرار

                                            
، ١، جیعربـ یتـاريخ معاصـر کشـورهافرهنگستان علوم شـوروی،  ؛٤٣٦، صتاريخ خاورميانه ،، زرژیلنچافسک. 1

  .٢٦٢ص

  .٣٨مد، پیشین، ص. الگار، حا2

  .٤١. همان، ص3
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 بخش دوم: عوامل اجتماعی  

 خشونت و رعب و وحشت. 1

عبدالوهاب نـه از نظـر علمـی و نـه از نظـر       بن گفته شد، محمد طور که قبالً همان

هـاي   اخالقی شخصیتی جذاب نبود که مردم را به سوي خود جذب کنـد. آنچـه زمینـه   

 وهابیـت را از تاریخ  بخشیزور و اجبار بود. هیچ  ،گسترش مکتب وهابیت را فراهم آورد

توان یافت که این مکتب بدون اسـتفاده از زور و ثـروت توانسـته باشـد بـر قلمـرو        نمی

  1اقتدار خود بیافزاید، از این رو مکتب وهابیت را باید مکتب شمشیر نامید.

عنـوان   کرد از آن به سعی می . اومسئله شرك بود ،عبدالوهاب بن محور تعالیم محمد

تمام  کند،وهابی (کسانی که غیراعتقاد او را داشتند) اسـتفاده اي علیه مسلمانان غیر  حربه

که تـابع عقایـد   را آلود جلوه دهد و بر همین اساس همه مسلمانانی  اعمال آنها را شرك

پذیرفته هاي او را  اي که حرف اثر تعالیم او عدهبر خواند.  مشرك می ،شدند وهابیت نمی

ه بر شـیعیان، سایرمسـلمانان غیرحنبلـی و    بودند و با جمود ذهـنی و فکري شدید عالو

بـه   ، ریختن خون آنان را مباح و غارت اموالشـان و دانستند میغیروهابی را نیز مشرك 

زدایـی از   جهاد و بدعتبه بهانه آنان شمردند. کودکانشان را جایز  اسارت گرفتن زنان و

ی و مبارزه با کفـر و  زدای بدعتشعار زدند. در واقع  دامن اسالم، خود را به آب و آتش می

سعود گـردآورد و کـاربرد جنـگ     عبدالوهاب و آل الناس را پیرامون محمد بن شرك عوام

  .ها باعث بسط و گسترش وهابیت شد اعتقادي بود که با توجه به دیگر زمینه

و پنهـان  هاى افراطى، چیزى نیست که بر کسى پوشـیده   العاده وهابى خشونت فوق

، انـد  ـ کرده  ـ نه کفّار حربى!  در طول عمر خود از مسلمانان انباشد. کشتارى که وهابی

 هـا،  جـویی  تـوان ایـن جنـگ    مـی  خـود وهـابیون  هاي  کتابدر  .بسیار وحشتناك است

هـا و... مشـاهده    ها را تحت عنوان مبارزه با بدعت گري ها و تعدي ها، غارت گري وحشی

  اند. یع به ثبت رسیدهاین وقا 3بشر ابن و 2غنام ابن تاریخ نجدکرد. در کتاب 

                                            
  .٣١٤صعلیزاده موسوی، سید مهدی، پیشین،  .1

 .١٣٨-٩٥ص غنام، حسین، پیشین، ابنر.ک: . 2

  .١٠١-٣٣ص ،١جپیشین، بشر، عثمان،  ر.ک: ابن .3
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و اصـحاب و   ائمـه هاي  سعود عالوه بر تخریب خانه آل وهابیان به سرکردگی

به مدینه، بسیاري از ها  مساجد بسیار، جنایات فجیعی را به بار آوردند. در حمالت وهابی

علمـی   ـ  تاریخیو آنان کتابخانه اسالمی گردید و نابود ها  اسناد موثق تاریخی و عکس

این فرقـه   1به آتش کشیدند. ،جهان بودهاي  بهاترین کتابخانه که یکی از گران مدینه را

گنـاه را از دم   ، بسیاري از مـردم بـی  برجاي گذاشتشماري که  بیهاي  عالوه بر ویرانی

بحـرین و... و کشـتار چنـدین     ،طـائف  ،از جمله فجایع آنان حمله به کربال .تیغ گذراند

ق در بحـرین و  1216گویـد در سـال    مـی  بشـر  ابن .ستبوده ا گناه هزار تن از مردم بی

 گویـد:  مـی  بشـر در مـورد حملـه بـه کـربال      ابـن  2نفر به قتل رسـیدند. چهارهزار کربال 

(وهابیان) دیوارها را ویران کردند و به زور داخل شهر شدند و بیشـتر مـردم    مسلمانان«

و... نزدیـک دو  کردنـد   کشتند و قبه باالي قبر حسـین را ویـران  ها  خانه را در بازارها و

  3».هزار نفر را کشتند

بود. پدید آورده رعب و وحشت زیادي در میان مردم نقاط مختلف  ،این قبیل فجایع

بود که حتی برادرش که مخالف وي بود، از شـهر خـود فـرار    شده چنان وحشتی ایجاد 

 ،اي لـه کرد تا در چنگال دژخیمان او گرفتار نشود. بسیاري از منـاطق بـدون هـیچ مقاب   

بـدون   ،از جمله مردم مکه بعد از شنیدن حمله وهابیون به طائف ؛گشتند می تسلیم آنان

یکی از عوامـل مـوثر در پیشـرفت    ها  آفرینی رعب گونه این 4درگیري تسلیم آنان شدند.

 .بوده است این جریان انحرافی

  تحریک و تطمیع مردم. 2

بـا   از جملـه  ؛م استفاده کردنـد مختلف از قدرت مردهاي  شیوهپیروان شیخ محمد با 

ـ بـراي  شـهرت و... مـردم را    ،مالی، قدرت هاي ایجاد انگیزه خـود  هـاي   مین خواسـته أت

  کردند. می تحریک

                                            
  .٤٨ص، را بشناسيم یاز كجا تا به كجا خاندان سعود سعید، ناصر، . 1

  .٢٥٧ص ،١جبشر، عثمان، پیشین،  ابن .2

  .همان .3

  .٢٦٠ص همان، .4
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نامیدنـد. تـا بـه دیگـران      االسـالم  شیخعبدالوهاب و یارانش او را  بن پیروان محمد

را مـرادي   وانمود کنند براى او مثل و مانندى در تـاریخ اسـالم دیـده نشـده اسـت. او     

فـرامین او  از بدیل معرفی کردند و لذا مردم براي او جایگـاه واالیـی قائـل شـدند و      بی

  کردند. اطاعت

در ایـن   .عبدالوهاب از شعارهاي مذهبی در جنگ بـا مخالفـان بهـره بـرد     بن محمد

و در نتیجـه   گرفـت  مذهبی به خـود رنگ ها،  تمام اختالفات و درگیري ،روش مرموزانه

و دامـن زدن بـه ایـن    ها  در این درگیري، فعالیت هاي اسالمی پیروان فرقهمسلمانان و 

پنداشـتند و بـا احسـاس     مـی  و فریضه دینـی دادند  انجام میاختالفات را به قصد قربت 

 کردند. می رضایت از رفتار خود غریزه معنوي خود را هم ارضا

قتـل و غـارت    عبدالوهاب با نسبت دادن کفر و شرك و بدعت به مسلمانان، بـه  ابن

پراکنـی در   آنان پرداخت. وهابیان با دستاویز قرار دادن عقاید باطـل برخـی و نیـز دروغ   

  انگیختند. می مردمان نجد را به جهاد بر ـخص شیعیان باأل ـمورد مذاهب مختلف 

ـ   ترین محرك عالوه بر آن، یکی از بزرگ  دسـت آوردن غنیمـت بـود. محمـد     ههـا ب

زیـرا یکـی از    ؛عبدالوهاب پیمـان بسـت   بن م با محمدیغنا کسبسعود نیز با انگیزه  بن

اي کـه از   شرایط او در زمان عقد قرارداد با شیخ محمد این بود که بـه مالیـات سـالیانه   

 می دسـت ی. شیخ محمد در جواب او گفـت تـو بـه غنـا    دکار نداشته باش ،دگیر مردم می

د انگیـزه مـالی در مـردم و    توان گفـت ایجـا   می لذا 1شوي. می نیاز یابی که از آن بی می

  طلب، در گسترش این دعوت نقش اساسی داشته است. حاکمان قدرت

 ولـی بـه اذعـان    ،قبل از این اتحاد، اهالی درعیه وضع اقتصـادي مناسـبی نداشـتند   

 بشر در ایـن زمینـه   ابن دست آوردن غنائم بسیار متمول شدند. هبشر بعد از مدتی با ب ابن

  گوید:   می

در حـالی کـه    ؛دیـدیم  مـی  عبـدالعزیز  بن ان سعوددرعیه را در زم

و   هـاي طـال و نقـره    اهالی آنجـا امـوال زیـاد و مردانـی بـا سـالح      

قابـل  داشـتند و ثروتشـان   هـاي فـاخر و وسـایل رفـاهی و...      لباس

                                            
  .۴۲ص ،. همان1
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دیـدم   مـی  ،. یک روز که من بر بلنـدي ایسـتاده بـودم   شمارش نبود

و نقـره و   طـال بودنـد و   مردان در یک طرف و زنان در طرف دیگـر 

... و معـامالت بـه حـدي    داشـتند سالح و شتران و گوسفندان بسیار 

هـا در   شـد. دکـان   می شنیده و اشتریت عتزیاد بود که فقط صداي بِ

هـاي   و سـالح هـا   داراي پارچـه واقع بودنـد و  سمت مشرق و مغرب 

  1.ناشدنی است بسیار بودند که وصف

از جملـه کـوه    ـ  قیمتـی  گران ياشیا خود به کربال به جواهرات و وهابیون در حمله

  گوید: می بشر ابندست یافتند.  ـ نور نادرشاه

کـه اطـراف آن   را آنها قبه قبر حسین را خراب کردند و هر چـه  

که روي قبـر  را آن پارچه مزین به زمرد و یاقوت و جواهرات  و ،بود

بردند و هر آنچه را کـه در شـهر از سـالح و لبـاس و      ،انداخته بودند

  2تاراج کردند. ،قدر و... بود هاي گران کتاب و طال و نقره وفرش 

هـا   هاي پیروان شیخ محمد با مسلمانان بوده است. در همـه ایـن جنـگ    تمام جنگ

 آنها هر جا که پـا  اند. آنان با شعار دعوت به توحید، به غارت و چپاول مسلمانان پرداخته

بردنـد و زنـان    مـی  نان را به غـارت هاي آ کشتند، همه دارایی می مردان را ،گذاشتند می

به آمار نجومی امـوال   لمع الشهابصاحب کتاب  3کردند. می آنان را به کنیزي تصاحب

  4ها اشاره کرده است. این جنگاز ها پس  وهابی

خلـق و خـوي   ، یکی دیگر از عواملی که در تحریـک مـردم نقـش اساسـی داشـت     

ه کدورت اهالی درعیه با دیگر شهرها و طلبی آنها و استفاده از سابق نشینی و جنگ بادیه

دست آوردن قدرت و غنیمـت   هزیرا قبایل مختلف اعراب در آن زمان براي ب ؛قبایل بود

 لـذا اکنـون کـه محمـد     .دانسـتند  مـی  همواره در حال جنگ بودند و این را یـک ارزش 

ده و به آن رنـگ الهـی و دینـی دا   کرده عبدالوهاب این نداي درونی آنها را تحریک  بن

                                            
  .۴۴ . همان، ص1

  .٢٥٧. همان، ص2

  .۸۷همان، ص .3

  .۴۶۶، صالشهاب فی سیرة محمد بن عبدالوهابلمع  .4
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درعیه همیشه با عیینه در نزاع بـود و همـین   براي بود، از آن استقبال بیشتري نمودند. 

 ،عبـدالوهاب درعیـه را بـراي شـروع دعـوتش انتخـاب کنـد        بن مطلب در اینکه محمد

  اهمیت داشت.

  عبدالوهاب   بن عدم واکنش مردمی منطقه درعیه به دعاوي محمد. 2

 عبدالوهاب به هر شـهري کـه   بن محمد، حتی مورخان وهابی، طبق اذعان مورخان

 1گویـد  مـی  غنـام  ابن مثالبراي کردند.  می دش بیرونیخاطر عقا همردم او را ب ،رفت می

مردم بصره او را از شهرشان بیرون کردند و به او میدان ندادند. همچنین بعـد از اعـالم   

  دعوتش در حریمال، مجبور به فرار شد.  

شرح حـال   در ،عبدالوهاب است بن وپا قرص محمدداران پر طرف از آلوسی که خود

  :نویسد می چنین تاریخ نجد وي در

متولد شـد   ،از شهرهاي نجد ،شهر عینیه عبدالوهاب در بن محمد

همان کـودکی   از آموخت. او نزد پدر و فقه را طبق مذهب حنبلی در

مسـائل  و گفت که مسلمانان تا آن روز نشـنیده بودنـد    می چیزهایی

 ه کسـی بـه حـرف او گـوش    نعیی در .کرد می م را انکاراجماعی مرد

آنجـا   از ه راهی مکه شـد و نعیی از .پذیرفت نمی را او يآرا داد و نمی

و کرد یوسف تلمذ  بن ابراهیم بن شیخ عبداهللانزد  در به مدینه رفت و

 شـد و  پیـامبر اً منکر استغاثه به قبر درهمین ایام بود که مصرّ

 دوباره به قصـد شـام عـازم بصـره شـد و      آنجا به نجد بازگشت و از

مجلــس درس شــیخ محمــود مجمــوعی  از بصــره بــود و مــدتی در

اما چیزي نگذشت که به اظهار عقیده پرداخت و منکـر   ،استفاده کرد

شـهر   را از مـردم او  .ضروریات عقیدتی اهـل بصـره شـد    بسیاري از

له پس از مدتی به شهر حریم بصره متواري شد و از او .بیرون کردند

را نصیحت کـرد   پدر او .زمان پدرش در نجد بود بالد نجد آمد. در از

بـین   خره بین او وباأل ،اما او نپذیرفت ،دارد خود بر يکه دست از آرا

                                            
  .۸۴-۸۳غنام، حسین، پیشین، ص . ابن1
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همین ایـام   در .جدال طوالنی منجر شد اهالی حریمله کار به نزاع و

اصـرار بیشـتري شـروع بـه     با و او  دنیا رفت بود که پدرش از 1153

اهـل   امـا  ،او را پذیرفتند ياز مردم آرا تعداد کمیکرد. قیده اظهار ع

ه نـ محمـد دوبـاره ازحریملـه بـه عیی     .شهر تصمیم به قتل او گرفتند

  1منتقل شد.

هـایی کـه از وجـود     عبدالوهاب در سرزمین بن هاي تاریخی، محمد براساس گزارش

فـق نبـود؛ زیـرا بـه     شناس و متفکر و مردمانی هوشیار برخوردار بودند، مو عالمان اسالم

 او را تکفیـر و تفسـیق   ـ  و بـالتبع مـردم   ـمحض اظهـار عقیـده، دانشـمندان اسـالمی     

 شد. کردند و از شهر اخراج می می

در درعیه واکنش خوبی از طـرف   ،آید می گونه که از کتب تاریخی بر بنابراین همان

ود و حمایـت  سـع  آل البته ممکن است دلیل آن، ترس مردم از .مردم گزارش نشده است

مردم درعیه نیـز بـه    »الناس علی دین ملوکهم«زیرا بر اساس  ؛آنها از شیخ محمد باشد

داري از شیخ پرداختند و همین امـر زمینـه گسـترش     امراي خود اقتدا کردند و به طرف

  .ساختدعوت او را فراهم 

 بخش سوم: عوامل فردي  

 رفتارها و فتواهاي تکفیري شیخ محمد. 1

تیمیـه شـدت    ابـن بیش از ، اما نیفزودتیمیه  ابن وهاب چیزي به عقایدعبدال بن محمد

تیمیه را که در زمان خودش در حد نظریـه بـاقی مانـده     ابن عام هايو نظرداشت عمل 

شدیدي شـد.  هاي  به مرحله عمل درآورد و در این حیطه بود که دچار افراط گرایی ،بود

داد. با رجوع به  می رد و حکم به قتل آنهاک می او به راحتی و با صراحت، مردم را تکفیر

 ـ  که خـود را در آن تبرئـه کـرده اسـت     اش به اهل قصیم جز نامه هب ـ هاي شیخ کتاب

                                            
  .۱۰۶، صتاریخ نجد.  آلوسی، محمود، 1
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افـراد ایـن زمـان بیشـتر از      شـرك  کفـر و « :گویـد  مـی  گـردد. او  می آثار تکفیر نمایان

  1».است که پیامبر با آنان به قتال پرداخت انیمشرک

  گوید: می در جاي دیگر

مگر کسی را که دعوت حق ما به او رسـیده   ،کنیم نمی ما تکفیر

ولـی   ،و برهان و دلیل بر او واضح شده وحجت بر او قائم شده است

همانند غالب  ؛ورزد می عناد بر عقیده خود اصرار از روي استکبار واو 

  2جنگیم. می کسانی که ما امروزه با آنان

  3قیامت معرفی کرده است. واو در جاي دیگر غالب مردم را منکر بعث 

 کشوري که داخـل در اطاعـت و   عبدالوهاب این بود که هر شهر و بن اعتقاد محمد

نکـرده   آید و هیچ جـایی را اسـتثنا   می در زمره بالد مشرکین به حساب .دعوت او نشود

  4است.

 توان به موارد زیر اشاره نمود: میاو  هاي شرك دادن و نسبت از تکفیرها

 (از حوالی نجد) علماي عارضردن کالف) تکفیر 

  گوید: باره می عبدالوهاب در این محمد بن

هر کس از علماي منطقه عارض گمان کند که معناي ال إله إال 

یا معناي اسالم را قبل از این شناخته یا گمـان کنـد    اهللا را فهمیده و

دروغ و افترا بسته و امـر   اند، که احدي از مشایخ این معنی را فهمیده

خودش را به چیزي مدح کرده که در  بر مردم مشتبه کرده است و را

  5او نیست.

 ،عصـر او و قبـل از آنهـا    ياو با این اعتقادش بر این است که تمام مردم حتی علما

  همگی مشرك یا کافرند.

                                            
  .١٦٠، ص١، جةالنجد� ةجوباأل  يف ةالدرر السنیعاصمی، عبدالرحمن،  .1

  .٢٣٤ص ،همان .2

  .٤٣ص، ١٠ج همان، .3

  .٨٦و٧٧، ٧٥، ٦٤، ١٢همان، ص .4

  .٥١همان، ص .5
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 مختلف به علما و اشخاصدادن ب) نسبت شرك 

نان بین دیـن محمـد و   آ« گوید: می خوداستادان او درباره علماي اسالم و مشایخ و 

اند، بلکـه دیـن عمـرو     براي عرب وضع کرد، تمییز ندادهآن را که را لحی  بن دین عمرو

 عبـداللطیف و  ابـن  امـا « گویـد:  مـی  و در بخشی دیگـر  1.»نزد آنان دین صحیحی است

فیروز از همه آنان بـه اسـالم    ابن دهنده توحیدند!... و مطلق، اینان دشنام ابن عفالق و ابن

  2.»تر است کنزدی

فیروز از حنابله  ابن عبدالوهاب اعتراف کرده که بن این در حالی است که خود محمد

او کفـر  «گویـد:   مـی  قیم بوده است. در جاي دیگر دربـاره او  ابن تیمیه و ابن و از پیروان

 3.»عظیمی دارد که او را از ملت اسالم بیرون کرده است

هر کـس در کفـر   گفته از فرعون معرفی کرده و عربی را تکفیر و او را کافرتر  ابن او

  4او شک داشته باشد نیز کافر است.

  ج) تکفیر اهالی برخی مناطق

  گوید:  می او در مورد اهل مکه تکفیر اهل مکه: .1

همـان   ـ  عنی معاصرین او تا زمان رسول خدایـ دین اهالی مکه  

  5دینی است که رسول خدا مبعوث به ترساندن مردم از آن شد.

هسـتند و بـه انـدازه     اآنان کافرتر از یهود و نصار« گوید: می او تکفیر اهالی بدو: .2

  6.»کنندگرچه به شهادتین تکلم  ؛مویی از اسالم نزد آنان نیست

هـا   احساء در زمان خودش بـت اهالی همانا « گوید: می وي) تکفیر اهالی أحساء: 3

  7.»ندیدپرست را می

                                            
  .همان. 1

  .٧٨ص ،همان. 2

  .٦٣ص ،همان. 3

  .٢٥ص ،همان. 4

  .٨٦ص ،١٠ج ؛٥٣ص ،٩ج ،همان .5

  .١١٤-١١٣ص ،١٠ج ؛٢٣٨و٢ص ،٩ج ؛١١٨ -١١٧ص ،٨ج ،همان .6

  .٥٤ص ،٢ج ،همان .7
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ناشی  ،عبدالوهاب بن اعتقادات و عملکرد محمد نهگو اینطبق گفته بسیاري از علما 

رض و زیرا اسالم براي ع ؛سوادي و عدم تسلط او بر مبانی فقهی و اعتقادي است از بی

 حکـم بـه  آسـانی  عبدالوهاب بـه   بن ولی محمد ،دماء و... اهمیت بسیار قائل شده است

چـون بـا    ـ  افکـار و اعتقـاد  همان دارا بودن با  ـ تیمیه ابن داد، اما می تکفیر و قتل مردم

  ت نداشت با این شدت حکم کند.ئگاه جر هیچ ،بودآشنا این مبانی 

 و مبادرت ورزیدن به تکفیر، بر طبع کسانی که جهـل بـر  « گوید: می ابوحامد غزالی

  1».غلبه دارد ،آنان حاکم است

و بـریم. ا  هاى مختلف، به همین مطلب پـى مـى   هاى او در زمینه با مراجعه به نوشته

یـا اهـل    بـه مسـائل جاهـل بـود    بلکه یـا   ،ها متخصص در دین و اهل خبره نبودنه تن

  دشمنى و نیرنگ بود. 

    گوید: می درباره او هیهلصواعق االالدر کتاب  ،سلیمان ،برادر او

اند که خود را بـه کتـاب و سـنّت    مردم امروز مبتال به کسی شده

و توجهی به گفتـار  کند کند و از علوم آن دو استنباط میمنسوب می

ن خود ندارد. اگر از او بخواهی که کالم خـود را بـر عالمـان    امخالف

پذیرد، بلکه پذیرفتن قـول و مفهـومش را از سـوي     عرضه کند، نمی

این در حالی اسـت   .شمردداند و مخالفانش را کافر میمردم الزم می

دهـم یـک    که یکی از صفات اجتهاد در او وجـود نـدارد، بلکـه یـک    

نیز در او وجود ندارد و با وجود این، کالمش در میان بسیاري صفت 

  2از جاهالن انتشار یافته است.

  گوید: می فرحان مالکی در مورد او بن حسن

هاي شیخ محمد پی بـردم کـه او چنـدان عـالم      با مطالعه کتاب

خصوص بـا توجـه بـه اینکـه ضـعف       به ،محقق و دقیقی نبوده است

بینش عالم مسلمان بـا ایـن    ویداست وعلمی او در حدیث و تاریخ ه

                                            
  .٩٠ص ،قه بین االسالم والزندقهفیصل التفر غزالی، ابوحامد،  .1

  .٤، صالصواعق االلهیةعبدالوهاب، سلیمان،  ابن. 2
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گیـرد. از ایـن رو بـا محکـوم کـردن شـرك و بـدعت         می دو شکل

و به اطالق نصوص صـحیح و صـریح   کند  میگیري  سختشدت  به

و در صدور احکام کیفري صریح بـر  جوید  می نصوص ضعیف استناد

بـا وجـود نیـت     ـ   مبناي احادیث ضعیف، ساختگی یـا قیـاس فاسـد   

روي  زیـاده  ـ  کنـد  می بادت و همتی که کوه را از جاقدرت ع ،صحیح

  1کند. نمی .. ضوابط تکفیر را مراعات.کرده است

ضابطه و پر از وحشـت گشـته    اساس منجر به فضایی بی این تکفیرهاي متعدد و بی

  به مقاصد خود رسید.و از این فضا به خوبی بهره برد عبدالوهاب  ابنشیخ  .بود

 نتیجه  

عوامل مختلفی در ایجـاد و گسـترش جریـان انحرافـی      ،فته شدگآنچه با توجه به 

نقش داشته اسـت. ایـن عوامـل در سـه بخـش        عبدالوهاب بن وهابیت به دست محمد

امـا   د،یت بحث بیشتري دارشد که هر کدام خود قابلمطرح سیاسی و اجتماعی و فردي 

دیگـر عوامـل   سعود و استعمار بـه مراتـب بـیش از     آل در میان این عوامل، نقش قدرت

  موثر بوده است.

  .»به امید روزي که جهالت از روي زمین رخت بربندد«

   

                                            
  .١٤١ص ،اً و لیس نبی ةداعی فرحان، حسن، . ابن1
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