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چكيده

تكفير و  را  افراط گرايی، ديگر مسلمانان  و  پايه خشونت  بر  وهابيت همواره  انديشه های فكری  اسالم  تاريخ  در 

نيز  حاضر  حال  در  می پرداخت.  خود  قلمرو حكومتی  توسعه  به  غارت  و  خونريزی  با جنگ،  و  می خواند  كافر 

امروزه  دارند.  با وهابيت  نزديكی  رفتاری شباهت های  لحاظ فكری و خشونت  به  افراطی معاصر  اين گروه های 

گروه های القاعده و داعش با داشتن افكار افراطی اكثرا توسط افرادی كه دارای مليت عربستانی و مصری هستند 

اداره می شود. از آن رو بسياری از افراد دارای عقايد وهابی – اخوانی هستند. وهابيت با تكيه بر انديشه های ابن 

تيميه و اخوان با بهره گيری از انديشه های افراطی سيد قطب معجونی تلخ از اسالم ساخته است. پژوهش گران 

افراطی  وهابی  يا  وهابی  سلفی  وهابی،  تكفيری  گروه های  نام هايی چون  با  معاصر  افراطی  گروه های  از  معاصر 

)راديكال( ياد می كنند. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با توجه به منابع تاريخی و منابع موجود و بهره گيری 

از روش تطبيقی و تاريخی تشابه های نظری و عملی سلفيه وهابی را در گروه های افراطی معاصر موردبررسی 

قرار دهد.

واژگان كليدی: وهابيت، اخوان المسلمين، افراط گرايی، داعش.
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مقدمه
برای شناخت هر مكتبی ابتدا بايد ريشه های فكری آن را بررسی كرد. چنانچه ريشه بسياری از 
مكاتب كه در طول تاريخ اسالم شكل گرفته اند، به شخصيت ها و انديشه های گذشته مربوط می شود. 
بن  اين مكتب خود محمد  در  باز می گردد  به گذشته  نيز  وهابی گری  و  وهابی  انديشه  ريشه های 
عبدالوهاب، آغازگر اين تفكر افراطی نبود؛ چون نوع نگرش وی در مباحثی همانند توحيد، شرك و 
جهاد برگرفته از انديشه های گذشتگان بود. همچنين می توان به انديشه های اهل حديث )حنبلی ها( 

همچون بربهاری و به طور مشخص ابن تيميه اشاره كرد.
عبدالوهاب خود را از احياگران سنت و پيروان سلف، يعنی اصحاب خدا و پاسدار توحيد و سنت 
نبوی می داند. عبدالوهاب با نشر و تبليغ انديشه خود توانست در افكار آل سعود نفوذ كند و سرنوشت 
و آينده آل سعود را تعيين كند. در نجد افراد هر قبيله در همه امور تابع و فرمان بردار شيخ يا امير 
قبيله بودند و طبعا اگر شيخ يا اميری دعوتی را می پذيرفت، كسانی كه تحت فرمان آن امير يا شيخ 
بودند، دعوت مزبور را می پذيرفتند. در چنين وضعيتی جنبش وهابيان پا گرفت و با وجود برخورد 
با برخی از موانع، با كمك امرای سعودی و از طريق زور و خشونت رو به رشد و گسترش نهاد. 
در اين ميان درگيری های حوزه بالكان و ناآرامی هايی كه در ممالك وسيع عثمانی وجود داشت، 
آن كشور را تضعيف نموده و لذا در قرن 19 »مرد بيمار اروپا« لقب گرفته بود؛ بنابراين استعمار 
بريتانيا برای تضعيف هرچه بيشتر دولت عثمانی و خارج كردن بسياری از قسمت ها از تحت قلمرو 
آن دولت، اقداماتی را صورت داد. آنچه مسلم است، استعمار انگليس برای دستيابی به اهداف خود، 
به هر ريسمانی چنگ می انداخت، يكی از اين د ستاويزها مسلك و مذهب سازی بود كه اين امر با 
نفوذ در عمق اعتقادات مردم صورت گرفت. از جمله افراد و گروه هايی كه انگليسی ها با همين تفكر 
به وجود آوردند و از آن حمايت كردند، فرقه وهابيت و رهبرشان محمد  بن عبدالوهاب بود. پژوهش 
حاضر به دنبال آن است كه عقايد وهابيت و شباهت نظری و عملی آن با جريان های تكفيری معاصر 

)داعش( و تاثيرش بر شكل گيری اين گروه افراطی پرداخته می شود.

يك. بستر اجتماعی – سياسی پيدايش فرقه وهابيت
در ترويج وهابيت تا تشكيل وهابيت دو عامل اساسی دخالت داشتند كه عبارتند از:
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عوامل داخلی و عوامل خارجی كه در ذيل به آن خواهم پرداخت.
1-1. عوامل داخلی

در  زيادی  علمای  كه  كرد  انتخاب  را  منطقه ای  برای شروع دعوت خود  عبدالوهاب  بن  محمد 
منطقه وجود نداشت. مردم نيز بخاطر عدم حضور علما، مبادی اوليه اسالم را نمی دانستند. از تفكر و 
تعقل نيز بهره ای نبرده و آمادگی پذيرش هرگونه افكار منحرف و باطل را بنام دين، داشتند. وی افكار 
منحرف و باطل خود را در مناطق باديه نشين و بی سوادان مطرح كرد و هيچ گاه در مراكز و مجامع 
علمی و در حضور علما مطرح نكرد و از حضور در اين مراكز و مواجه شدن با علما سر باز می زد. قبيله 
آل سعود نيز با تمام امكانات مادی خود به حمايت و ياری وی شتافته و شرايط را برای پيشرفت و 
گسترش دعوت محمد بن عبدالوهاب فراهم كرده بودند )طبسی، 1391: 122- 123(. صبحی در 
جذور االرهاب در خصوص سياست داخلی ابن سعود در ترويج وهابيت ميان جوانان بدوی می نويسد، 
ابن سعود برای ترويج وهابيت در ميان جوانان بدوی اقدام به تاسيس شهرك هايی به نام »هجر« 
نمود. در اين هجرها، معلمان وهابی تعاليم ابن عبدالوهاب را به عنوان تعاليم اسالم آموزش می دادند. 
بر اين اساس، معيشت جوانان بدوی در راهزنی، قتل و غارت توجيه مذهبی می شد به طوری كه قتل 

و غارت را به جهاد و رفتن به بهشت و غنيمت توجيه و تعبير می كردند )صبحی، 2008: 42(.
1-2. عوامل خارجی

 با توجه به نقش مهم وهابيت در تجزيه كشورهای اسالمی و تفرقه ميان امت اسالمی، حمايت های 
بی دريغ استعمار از اين جريان را می توان عامل مهم خارجی در گسترش اين فرقه دانست )طبسی، 
استعمارگر  اراده قدرت های  به  بر حرمين شريفين  نفت و تسلط  اقتصادی  اهميت   .)123 :1391

سبب شد، آنها خود را بر مسلمانان تحميل كنند.
وهابيت به خاطر محمد عبدالوهاب كه اولين بار افكار و انديشه های منسجم را ترويج كرد وهابيت 
خوانده می شود. وهابيان خود را سلفيون ناميده و مدعی هستند كه ما فرقه سلفی هستيم و نسبت 
وهابيت به خود را ساخته مخالفان خود می دانند )هرسيچ و تويسركانی، 1392: 26(. طريقت وهابی 
باعث شده تا قدرت های استعماری و استكباری در بسياری از موارد در جهت ايجاد تفرقه و شكاف 
در صفوف مسلمانان از آنها استفاده كنند )هرسيج و تويسركانی، 1392: 23(. وجود دو قدرت مهم 
سياسی كه آن هنگام در قلب جزيره العرب فعاليت داشتند؛ يعنی عثمانی ها و انگليسی ها كه منطقه 
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عربی را جوالنگاه خود نموده بودند بيانگر اين مسئله است كه حركت وهابيت نه تنها يك قيام دينی 
و يا اصالحی نبوده، بلكه حركتی ويرانگر در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی خاص شكل گرفته 
است. وهابيت قبل از اينكه يك حركت دينی و مذهبی باشد حركتی است كامال اقتصادی و مادی 
وهابيت  آغازين  حركت  موجود  اسناد  طبق  بيشتر.  ثروتی  به  دسترسی  برای  قبيله ای  رقابتی  در 
چيزی نبود كه بتواند اساس زندگی قومی مردمان آن روز را كه غير از غارت و چپاول تعليمی نديده 
بودند، ريشه كن نمايد. پيدا شدن يك جريان فكری خشن همراه با قتل و غارت، آن هم در فضايی 
از تفاخرات و تعصبات قومی و فقر و گرسنگی بدون حمايت و پشتوانه مالی گسترده ممكن نبود 

)غيب غالمی هرساوی، 1393: 36(.
از مهمترين وقايع در زمان عبدالعزيز، برقراری روابط سياسی با انگلستان بود. وی توانست جای 
پای خود را در عربستان محكم كند و بر رقبای خود فائق آيد )مسجد جامعی، 1380: 99(. بر طبق 
پيمانی كه در سال )1333 ه.ق/1911 م( ميان انگلستان و عبدالعزيز منعقد شده بود، انگلستان 
متعهد شد ساالنه شصت هزار ليره به آل سعود كمك كند و از عبدالعزيز و فرزندانش در مقابل حمله 
هر دولت بيگانه پشتيبانی كند، در عوض ابن سعود نبايد به سرزمين های )تحت الحمايه( انگليس 
در عربستان حمله كند و به دشمنان انگلستان امتيازی بدهد. اين پيمان نامه با حمله عبدالعزيز به 
حجاز نقض شد. انگلستان خود مستقيما وارد جنگ با آل سعود شد و توانست جلوی پيشروی های 

آل سعود را بگيرد )غيب غالمی هرساوی، 1393: 32(.
پس از مرگ عبدالعزيز، فرزندش ابن سعود قدرت را به دست گرفت. سياست های او مبتنی بر 
حفظ ذات سنتی وهابيت و تاثيرپذيری از انگلستان در جهت تاثيرگذاری بر حوادث منطقه ای بود. 
در اينجا تنها به يك ديدگاه سياسی از كتاب السعوديه، »سيره الدوله والمجتمع« اشاره خواهيم 
كرد كه می توان آن را استمرار سياست های هيات حاكمه آل سعود از ابتدا تا كنون در قبال تحوالت 
بيان  الخضر ضمن  از گسترش تشيع قلمداد كرد. عبدالعزيز  سياسی منطقه به خصوص جلوگيری 
مراحل پنج گانه تحوالت داخلی عربستان در مرحله سوم )1991-1980 م( به انقالب اسالمی اشاره 
كرده و به اختصار می نويسد: به نظر می رسد انقالب ايران »تندخو و خطرناك باشد« )الخضر، 2011: 
73(. اگر اين ديدگاه را نسبت به آغاز انقالب اسالمی ايران در كنار موضع گيری های دولت مردان 
در  خليفه  آل  با  همكاری  عربستان،  شرق  در  »القطيف«  شيعيان  قيام های  سركوب  در  عربستان 
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ايران و  از رژيم بعثی طی هشت سال جنگ عليه  سركوب قيام شيعيان بحرين، دفاع همه جانبه 
امروزه نقش آفرينی در عدم استقرار آرامش در عراق پس از حمله آمريكا به عراق در سال )2003 م( 
و حمايت از گروه های تكفيری جهادی قرار دهيم، می توانيم به عمق سياست های عربستان سعودی 
و تالش آنان با هدف راهبردی جلوگيری از گسترش جنبش های شيعی پيرامون مرزهای خود از 
يمن تا بحرين و سوريه و به تبع آن حفظ منافع استكبار جهانی در منطقه پی ببريم )ريحانی، 1395: 

.)145-144

دو. ريشه عقايد و مواضع فكری وهابيت
جريان وهابيت ريشه در جريان های مذهبی گذشته داشته و از تاريخ اسالم نشات می گيرد. تنها 
آنها، برخالف  اجتماعی و سياسی نجد،  اين است كه در وضعيت مناسب جغرافيايی و  تفاوت در 
جريان های قبلی توانستند حاكم شوند. اين جريان از نظر روحيه ها و خط مشی ها بسيار شبيه جريان 
خوارج صدر اسالم بود؛ به اين معنا كه اينان مانند خوارج، »ال حكم اال اهلل« را شعار خود كردند؛ 
از  تقليد  به اصل اجتهاد آزاد معتقدند و  باطلی داشتند. وهابيان  اراده  از كلمه حق،  آنان  و مانند 
مذاهب چهار گانه را الزم نمی دانند؛ بلكه بر خالف آن مذاهب اجتهاد می كردند و با ذهنيتی مطلق 
با بسياری از مسايل، چون شرك و بدعت مبارزه می  نمودند. وهابيان پايبند به ظواهر احكام قرآن و 
سنت بودند و در اين راه تعصب شديدی به خرج می دادند. آنها ساير مسلمانان را تكفير و به جان و 
مالشان تعدی می كردند و با تعصب تمام با مسلمانان مبارزه و جهاد می كردند، اين در حالی بود كه 
به غير مسلمان و كفار هيچ گونه آسيبی وارد نمی كردند )موثقی، 137: 157-156(. آنها نه تنها در 
برابر شيعيان دوازده امامی، بلكه در برابر تمامی مذاهب اسالمی و حتی ساير اديان موضع خصمانه ای 
را اتخاذ می كردند. آنان ديگر مسلمانان را منحرف و مشرك می دانستند، اين فرقه از شيوه زور در 
تحميل افكار غير منطقی بهره می گيرد. مسلك وهابيت با هيچ يك از پنج گرايش فقهی، حنفی، 
مالكی، حنبلی، شافعی و شيعه اماميه در جهان اسالم سازگاری ندارد؛ هرچند ديدگاه جديدی در 
مذهب سنی و حنبلی در نظر گرفته می شود )هرسيج و تويسركانی، 1392: 23(. وهابيان به علت 
به زيارت قبور، توسل و تبرك و  آنها  بودند.  انديشی و تجسم گرايی شده  ظاهرگرايی دچار كوتاه 
استشفاء به آثار اولياء و طلب شفاعت از ايشان، والدت و رحلت و شهادت آنان و سوگند دادن به 
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خداوند، به منزله پرستش غير خدا و شرك آميز دانسته و حرام معرفی می كنند )برنجكار، 1378: 
147(. به ديگر سخن، عقايد آنها عمدتا نفی عقايد ديگر مسلمانان و اتهام شرك به ديگران است.

از جريان های فكری كه وهابيان از نظر آرا و عقايد از آن متاثر بودند، جريان »اهل حديث« بود. 
عمده ترين پيروان اهل حديث، احمدبن حنبل است كه افكار او يكی از مهمترين منابع فكری و 
مذهبی محمدبن عبدالوهاب بود )موثقی، 1374، 157- 158(. احمدبن حنبل تنها به جمع آوری 
احاديث می پرداخت و مخالف هرگونه تعقل و تكلم پيرامون آيات و احاديث اعتقادی بود. با ظهور 
اشعری به تدريج علمای اهل سنت از روش او پيروی كردند و پس از چندی، مذهب اشعری مذهب 

رسمی اهل سنت در مباحث اعتقادی گرديد )شهرستانی، بی تا: 93/1(.
محمدبن عبدالوهاب همان كسی است كه عقايد وديدگاه طرد شده ابن تيميه را از نو زنده كرده 
و از ميان عقايدش بيش از همه بر عقايد جديدش تاكيد كرد. بررسی عقايد محمدبن عبدالوهاب 
آنها را عملی  بلكه  نيفزوده است؛  ابن تيميه  به عقايد  او در قلمرو نظری چيزی  نشان می دهد كه 
كرد و درنهايت افراط گری هايی بدان افزوده است. كتاب های او در باب اعتقاد، عبارتند از: التوحيد و 
كشف الشبهات، االصول ثالثه التوحيد، فضائل االسالم، تلقين اصول العقيده للعوام، الكبائر و الفتن و 
در تاريخ، مختصر سيره ابن هاشم و مختصرزاد المعاد ابن قيم فتای و اعمال ابن تيميه. تمام هدف 
او در نوشتن كتاب، تاثير گذاری و تغيير افكار عوام الناس و قشر پايين جامعه بوده است تا بتواند 
به اين وسيله آنها را از عقيده خود به سمت تفكر وهابی سوق دهد )غيب غالمی هرساوی، 1393: 

.)197 -195
به طور كلی اصول فكری و اعتقادی وهابيت را به پنج محور زير می توان خالصه كرد:

• اعتقاد به جسمانيت و رويت حسی خداوند و اثبات جهت ذات حق تعالی؛
• وسعت دادن به دايره كفر و شرك؛

• عادی جلوه دادن مقامات پيامبران و كاستن از جايگاه و مقام آن بزرگواران؛
• انكار فضايل مسلم اهل بيت)ع(؛

• تكفير مسلمانان.
محمدبن عبدالوهاب در رساله »كشف الشبهات« بارها ديگر مسلمانان را كه با عقايد او مخالف 

بودند مشرك، كافر، بت پرست، مرتد، منافق و... خوانده است )علی زاده، 1386: 54(.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

121خاورمیانه

سه. نقش تاريخی انگليس تا تشكيل حكومت فرقه وهابيت )عربستان(
در دو قرن هجده و نوزده ميالدی، زمانی كه اروپاييان استعمارگر عمال بر تمامی كشورهای 
اسالمی سلطه يافته بودند، فرقه هايی را در جهان اسالم ايجاد كردند تا يكپارچگی و همبستگی 
مسلمانان جهان را از بين برده و توان دفاعی آنها را سركوب كنند. برای دستيابی به اين هدف سه 
فرقه انحرافی در سه منطقه اسالمی تاسيس شد: وهابيت در حجاز، بهائيت در ايران و قاديانيت 
نيز  قاديانيت  و  بركند  ايران  از  را  بهائيت  ريشه  توانست  علوی  فرهنگ  قاره هند. گرچه  در شبه 
پادشاهی  با كمك  وهابيت در حجاز،  اما  يابد؛  قاره هند دست  اهداف خود در شبه  به  نتوانست 
بريتانيا و به رهبری توماس ادوارد الرنس، رايزن نظامی اين كشور در دولت عثمانی توانست، بر 
اين منطقه سلطه پيدا كند )هرسيج، تويسركانی، 1392: 29(. دولت عثمانی كه در سال )1162 
و  بالكان  شورش های  علت  به  بود  يافته  اطالع  وهابيت  جريان  از  مكه  طريق  از  م.(   1750 ق./ 
جنگ با روسيه، از سركوبی شورش وهابيان ناتوان بود، اين امر را به محمد علی پاشا حاكم مصر 
واگذار كرد، پاشا به حمالت و لشكر كشی های وهابی ها به سوريه و عراق خاتمه داد و امير عبداهلل، 
پاشای  بازگشت  با  م.(.  ق./ 1818   1229( كرد  عثمانی  روانه  و  را دستگير  امير سعود  جانشين 
مصری از نجد به مصر، وهابيون شوريدند )1820- 1840 م.( و توانستند بر بقايای آل سعود در 
رياض متمركز شوند. طی نزديك به دو دهه جنگ و درگيری مجدد محمد علی پاشا، امير فيصل 
سعودی را در سال )1250 ق./ 1838 م.( دستگير و روانه قاهره كرد؛ اما پاشا با نفوذ و حضور رو 
به گسترش بريتانيا در شبه جزيره عربستان مواجه بود و با هجوم به نجد و اشغال الحسا، روابط 
مصر با بريتانيا تيره شد و سرانجام مجبور شد نيروهای خود را از عربستان خارج كند. وهابيان 
نيز از فرصت استفاده كرده و امير خالد، حاكم دست نشانده خورشيد پاشا را سرنگون كردند و 
از اين رو وهابيان توانستند قدرت خويش را در رياض باز يابند؛ بنابراين انگلستان در برابر قوای 
افتاده  مصريان  به دست  خليج فارس  در  كه  بنادری  خود،  ناوهای  اعزام  با  و  گرفت  قرار  مصری 
بود را گرفت )موثقی، 1379: 149- 151(. از اين تاريخ سياست جانب دارانه انگليس نسبت به 
وهابيان كامال قابل لمس است. بحران كويت و رقابت انگليس و عثمانی بر سر آن باعث شد بار 
دگر انگليس با ناوهای خود وارد عمل شود تا آل رشيد كه با پشتيبانی تركان عثمانی كويت را 
ابن  فرماندهی  به  را  نيرويی  انگليس  م.   )1901( دسامبر  در  كند.  عقب نشينی  بود  كرده  تصرف 
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سعود تجهيز كرد و به رياض فرستاد و با تصرف رياض و قسمت های جنوبی و داخلی عربستان در 
طی سال های )1902- 1904 م.( بار دگر انگليس با استفاده از ضعف و درماندگی تركان عثمانی 
در سياست بين المللی توانست دولت وهابی سعودی تحت حمايت خود را در شبه جزيره عربستان 

علم كند )لوتسكی، 1356: 354(.
ميان  در  را  نفوذ حمايتی خود جاسوسانی  و  ادامه سياست های خود  در  بود  توانسته  انگليس 
وهابيان داشته باشد كه كاپيتان ليچمن يكی از جاسوسان انگليس بود كه توانسته بود به ابن سعود 
نزديك شود و سياست های انگليسی خود را به او ديكته كند و از ابن سعود حمايت كند. اين حمايت 
تا پس از جنگ جهانی اول )1921 م.( ادامه داشت تا حكومت شريف حسين كه رويای فرمانروايی بر 
حجاز و شبه جزيره عربستان و حتی اعراب را در سر داشت و از سال )1908 م.( به مبارزه با تركان 
عثمانی قيام كرد و استقالل اعراب را اعالم كرد و خود را پادشاه جهان عرب خواند، اين امر هر چند 
واكنش انگليس را به همراه داشت؛ اما متفقين وی را به رسمت شناختند كه در ادامه جنگ بتواند از 
نيروی اعراب در جبهه فلسطين و ماورای اردن در شمال از طريق جاسوس انگليس لورنس استفاده 

كنند )موثقی، 1379: 155- 156(.
ابن سعود، امير نجد ضمن حفظ روابط حسنه با انگليس پس از قرارداد »سايكس پيكو« و افشا 
شدن اسناد مربوط به مسئله فلسطين و بالد عربی شريف حسين را برآشفته ساخت و قدرت را 
به طور كامل در حجاز به ابن سعود واگذار كرد. ابن سعود بعد از اطالع از عدم حمايت انگليس از 
شريف در سال )1924 م.( به حجاز و طائف حمله برد و سپس مدينه و مكه را هم تصرف كرد و 
دولت انگليس كه صحنه گردان اصلی بود اعالم پادشاهی ابن سعود را بر حجاز و نجد طی پيمان 
جده )1927 م.( به رسميت شناخت. و در سال )1932 م.( كشور عربستان سعودی با آيين وهابيت 

به وجود آمد.
با نگاهی به محتوای آيين دعوت وهابيت، به خوبی می توان آموزه های مكتب های استعماری را در 
آن مشاهده كرد: مسئله تكفير همه مسلمانان، مبارزه با عقايد عامه آنان، استفاده از شبهات دينی 
ايجاد شك و ترديد و اختالف در ميان جامعه اسالمی، مباح دانستن خون  برای  ابزاری  به عنوان 
مسلمانان شيعه و سنی، تخريب آثار و اماكن مقدس اسالمی كه از ميان رفتن هويت و خاستگاه 
مذهبی مسلمانان را به دنبال دارد و نيز مبارزه با مفاهيمی همچون توسل و زيارت قبور كه زمينه 
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جدايی نسل های آينده را از معارف گذشته فراهم می كند. حال با اين همه شواهد و اسناد تاريخی 
موجود، می توان گفت كه انگلستان در تشكيل و حمايت فرقه وهابيت نقش اساسی داشته است. به 
اين معنی كه اگر مكتب وهابيت ذاتا مكتبی ساخته دست استعمار نباشد؛ اما كار ويژه خود را كه 
همان عملی كردن سياست و اهداف استعمار در كشورهای اسالمی است، به خوبی عهده دار شده 
است )هرسيج، تويسركانی، 1391: 335/1- 336(؛ و تا كنون نيز امرای وهابی عربستان سعودی 
تويسركانی،  )هرسيج،  هستند  و  بوده  برخوردار  جديد  و  قديم  استعمارگران  پشتيبانی  از  پيوسته 

.)29 :1392
انگليس كه از طنين پان اسالميسم در هند وحشت داشت، احساس مسلمانان هند با جاهای 
ديگر بسيار متفاوت بود آنها احساس رهبری خود را از خليفه – پادشاه عثمانی می ديدند. در پی 
به  و بالد اسالمی، احساس رهبری اسالمی  بالكان )1870 م(  نظامی عثمانی در منطقه  شكست 
وسيله مداخالت حكومت بريتانيا تضعيف گشته بود و چون اكثريت در هند غير مسلمانان بود، تحت 

حاكميت بريتانيا قرار گرفتند.
انگلستان خطاب به آنان كه سلطان عثمانی را خليفه  سيد احمد خان )1870 م.( تحت تاثير 
می دانستند، پاسخ داد و گفت: »حاكميت عثمانی شامل ما نمی شود. ما ساكن هند و تبعه حكومت 
بريتانيا هستيم.« )بلك، 1385: 484( اينچنين انگليس از تضعيف عثمانی در بالد اسالمی از خطر 

گسترش نفوذ اسالم در شبه جزيره هند نيز بهره جست.
با آغاز جنگ جهانی دوم )سپتامبر 1939 م(، به رغم اين كه عبد العزيز اعالم بی طرفی كرده 
به طور  باعث شد كه عبدالعزيز  به نفت عربستان  آمريكا  نياز  اقتصادی  به دليل فشارهای  اما  بود؛ 
مخفيانه به آمريكا نفت بفروشد و اجازه ساخت پايگاه هوايی در ظهران را بدهد و از سال )1362 
ه.ق/1940 م( كه برای اولين بار آمريكا و عربستان روابط سياسی برقرار كردند و كم كم عربستان 
به منطقه تحت نفوذ اياالت متحده تبديل شد )لنجافسكی، 1381: 452-445(. چنانچه از اسناد 
سرزمين های  در  انگليسی ها  حضور  كه  نيست  ترديدی  می گردد،  استفاده  چنين  اين  تاريخی 
راندن  بيرون  در  انگليسی ها  اهداف  مهمترين  از  و  شده  طراحی  خاصی  اهداف  برای  اسالمی 
غالمی  )غيب  بود  عربی  منطقه  در  صهيونيسم  دولت  تثبيت  عربی،  سرزمين های  از  عثمانی ها 

هرساوی، 1393: 148(.
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چهار. دسته بندی وهابيت
به سنت سلف صالح اسالمی  بازگشت  گرايش های اصالح طلب مختلفی در جهان عرب داعيه 
تحرير،  تبليغ، حزب  اخوان المسلمين، جماعت  داد.  قرار  دايره سلفيت  را در  آنها  و می توان  دارند 
. با اين حال در  التنميه )در تركيه و مغرب(، النهضه )در تونس(، الوسط )در مصر( و...  العدال و 
و  تبليغات  زياد  به حجم  بكار می برند. شايد  به معنای وهابيت  را  امروزی، معموال سلفيه  گفتگوی 
خبر ساز شدن وهابی ها و جريان های وابسته به آن برگردد. امروزه گروه های تندرويی كه از ميان 
آنها ظهور كرده اند به نام طالبان كه طلبه های وهابی هستند و همچنين گروه القاعده و سلفی های 
تكفيری- جهادی عمل می كنند و باعث انشعاب در مكتب وهابيت شده اند؛ بنابراين امروزه عمدتا 
دو گونه وهابی وجود دارد وهابيان معتدل كه از راه تبليغ اعتقادات خود را پيش می برند و وهابيان 
)مكارم  می كنند  دنبال  را  خود  معنويات  قتل عام،  و  بمب گذاری  و  ترور  با  كه  جهادی  تكفيری- 
شيرازی، 1388: 9(؛ اما در دهه های اخير سلفی گری افراطی نيز شاخه ای ديگر از وهابيت است كه 
به دليل غلبه جنبه های انتقادی آن نسبت به محافظه كاری سنتی وهابيت توانسته است مخاطبان 
خاصی را به ويژه در مقابله با كشورهای سلطه جو و برخی اقتدارگراها در برخورد با قدرت های داخلی 
امروز را می توان به سه دسته تقسيم  اين رو گرايش های فكری وهابيت در جهان  از  بدست آورد. 
نمود: وهابيت معتدل )سنتی(؛ وهابيت افراطی )راديكال(؛ وهابيت نوسلفی )اصالح طلب( )هرسيج، 

تويسركانی، 1392: 29(.
4-1. وهابيت سنتی

 )حكومتی يا حجازی( همان وهابيت مرسوم تاريخی نجدی است كه به عنوان »وهابيت كالسيك« 
زمينه  و  آغاز شد  عبدالوهاب  زمان محمدبن  از  وهابيت  اصلی  اين جريان  ياد می شود.  آن  از  نيز 
شكل گيری ساير شاخه های وهابی را فراهم كرد كه عقايد تند اين دسته از وهابی ها در عربستان 
سعودی و تا حدی در برخی كشورهای خليج فارس جايگاه دارد. برخی از اعتقادات وهابيت حكومتی 
عبارتند از: پذيرش مشروعيت سياسی حاكم مسلمانان به عنوان ولی امر، رد هر امری كه در سنت 
و قرآن ذكری از آن نشده باشد و تكفير گروه های مسلمان از جمله شيعيان، متصوفه و... . يكی از 
شخصيت های معاصری كه اين جريان را هدايت می كرد، شيخ محمد ناصر الدين آلبانی )1999- 
1914 م( بود. عبدالعزيز بن باز مفتی سابق سعودی نيز در بسط وهابيت سنتی يا حكومتی حايز 
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اهميت است )ناظمی قره باغ، 1390: 20(. البته وهابيت حجازی عملگرا نيست و آنچنان تالشی 
برای از بين بردن فيزيكی فرق اماميه نمی كند.

4-2. وهابيت تكفيری جهادی
براساس  می شود.  گفته  نيز  )راديكال(  افراطی  وهابيت  آنها  به  كه  است  وهابيت  از  دسته  آن 
آموزه های سنتی و تفسيری خاص از گرايش های سلفی مصر، آنها پذيرش همه انحای حكومت و 
حاكم را در جامعه مسلمان نمی پذيرند و برای رهايی جامعه اسالمی، جهاد عليه حكومت های فاسد 
را الزم می دانند. جنبش ديوبندی در شبه قاره هند، در طول قرن های اخير، يكی از كانون های اصلی 
ترويج و رشد سلفی گری و افراط بوده است؛ زيرا شاه ولي اهلل دهلوی )1703- 1762 م( از علمای 
را متوجه  مبارزات خود  اينكه  به جای  او  مانند  بن عبدالوهاب در مدينه،  هند و هم درس محمد 
دشمن استعماری انگلستان نمايد، خواهان زدودن خرافات از دين و معتقد به اصالح امت اسالمی از 
درون بود )موثقی، 1379: 193(. جنبش سلفی در »ديوبند« از مدرسه علميه شهر ديوبند در شمال 
هند در سال 1867 م شكل گرفت. سازمان »جماعت تبليغی« )تاسيس 1926 م( كه در حال حاضر 
به همراهی حزب »مسلم  ديوبنديه  علمای  از  بعضی  است،  دينی جهان  تبليغ  فعال ترين سازمان 
ليگ«  به رهبری محمدعلی جناح، كه از ايجاد كشور پاكستان حمايت می كردند، »جمعيت علمای 
اسالم پاكستان« را در )1945 م( ديوبنديه تاسيس كردند )موثقی، 1379: 308- 312(. در اوايل 
دهه )1980 م( اين جريان به دليل اختالف به دو شاخه »فضل الرحمان« و »سميع الحق« تقسيم 
شد كه شاخه سميع الحق كه ديدگاه هاي افراطي تری ارايه می كرد، مدرسه »دار العلوم حّقانّيه« را 
در ايالت سرحد پاكستان ايجاد كرد كه همين مدرسه تبديل به شبكه های افراطی و مهمترين مركز 

آموزشی گروه هايی چون »طالبان« شد. 
از دهه ی 1970 م به اين سو، ارتباطات وسيعی بين وهابيت و جنبش اخوان المسلمين مصر به 
وجود آمد و در سطح منطقه و در سال 1972 اشغال افغانستان و انقالب اسالمی ايران باعث شد تا 
جنبش های راديكال مذهبی- سياسی افزايش خارق العاده ای در سراسر دنيا داشته باشند. با خروج 
ارتش شوروی از افغانستان راديكال های قطبی – وهابی و القاعده محيطی برای فعاليت های خود 
يافتند. با مسلط شدن فرا محافظه كاران طالبان بر بيشتر مناطق كشور، القاعده توانست دولتی در 
داخل دولت به وجود آورد كه از آنها به نو وهابيت نيز ياد می شود )بخشی شيخ احمد، 1384: 234(. 
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برخی نيز معتقدند كتاب معالم فی الطريق از سيد قطب و كتاب الفريضه الغائيه از محمدعبدالسالم  
وهابيت جهادی  )تكفيری - جهادی( هستند.  سلفيه  عوامل شكل گيری  از  و  فكری  مبانی  از  فرج 
اعتقادات پايه وهابيت افراطی، از جمله تكفير را با ديدگاه های آرمان گرانه اخوان المسلمين افراطی 
مصری پيوند زدند. گرايش هايی كه امروز به القاعده، طالبان و... داعش مشهورند، تحت اين عنوان 
قرار می گيرند. اكثر گرايش های سلفی فعال در كشورهای در حال جنگ از وهابی های جوان جهادی 
هستند. به دنبال وقايع 11 سپتامبر و برخی حوادث ديگر مانند ظهور طالبان و جنگ چچن و... 
وهابيت سنتی در صدد برآمد فاصله خويش را از اين جريان حفظ كند. وهابی های سنتی مانند شيخ 
عبيكان در تالش بر آمدند با رهبران وهابيت جهادی مانند ابوبصير طرطوسی و المقدسی )استاد 
زرقاوی( به منازعه فكری بپردازند و با نسبت دادن آنان به خوارج، اقدامات خشن و نظامی آنها را رد 
كردند. از سوی ديگر به دنبال تكفير های فراوان و خشن القاعده برخی از رهبران قديمی اين جريان 
آنها را به افراط متهم كردند. عبد القادر بن عبدالعزيز، عبود الزمر، سيد امام بن عبد العزيز الشريف، 
طارق الزمر و ابو محمد المقدسی از مشهور ترين منتقدان اين جريان عليه القاعده هستند )ابورمان، 
2007: 36(. با ظهور داعش در عراق و نيز از كثرت اعمال افراطی و خشن، رهبر و ايدئولوگ القاعده 
ايمن الظواهری با انتقاد از رفتارهای افراطی داعش خواستار رفتار مناسب تری شد كه با اعتراض 
شديد رهبر اين گروه ابوبكر بغدادی مواجه شد و خود را مستقل از القاعده معرفی كرد )ناظمی قره 
باغ، 1390: 21- 22(. القاعده و داعش دو طرز فكری نزديك از وهابيت جهادی هستند كه در نقض 

يكديگر برای كسب قدرتند و اين در حالی است كه داعش فرزند القاعده است.
4-3. وهابی اصالحی

وهابيت نوسلفی سعی در بازگشت به وهابيت سنتی دارد و و در صدد تمسك جستن به اعتقادات 
اصلی وهابيت است و تالش دارد وهابيت سنتی را با مظاهر جديد آشنا سازد. در عين حال تا حدی در 
برابر وهابيت جهادی و سنتی مقاومت می كند. اين دسته از سلفی ها با تمدن اسالمی و علوم انسانی و 
علوم جديد تا حدی آشنا هستند و به دنبال آشتی بين اعتقادات وهابيت و تمدن غرب می باشند. اين 
جريان با در دست داشتن پايگاه های الكترونيكی و اطالع رسانی در تالش برای تقويت وهابيت است. 
وهابيت اصالحی به جهاد نيز اعتقاد دارد؛ ولی در پاسخ به جريان وهابيت جهادی می گويد كه هنوز 
زمينه های جهاد فراهم نشده است. اينان از انديشه های اصالح گران دينی معاصر همچون سيد جمال 
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و عبده و رشيد رضا بهره می گيرند. از شخصيت های اين گروه می توان به اسامه محمود، ابن باديس و 
عالل الفارسی نام برد كه در نوشته های خود بر اموری مانند لزوم استفاده از عقل، اجتناب از تقدس 
شخصيت های تاريخی )مانند محمد بن عبد الوهاب(، لزوم جامع نگری به اسالم، افراط نكردن در فقه 
فروع دين و... تاكيد دارند. اسامه، در وهابيت اصالحی اعتقاد برآن دارد كه نبايد با كفار اشغالگر و 

حكومت های مسلمان مستبد به يك شيوه برخورد كرد. )ناظمی قره باغ، 1390: 23(.

پنج. شباهت وهابيت با تكفيری های معاصر )داعش(
وهابيت مادر جريان های افراطی معاصر محسوب می شود. تفكر آنها توام با خشونت، جزميت و 
قشری گری دينی است، در برابر گروه های ديگر مسلمان و غيرمسلمان كم تحمل اند و به تقسيم 
بند پررنگی بين كافر و مومن يا كافر حربی و كافر ذمی قايل می باشند. فهم داعش بدون شناخت 
را  وهابيت  فكری  ريشه های  و  ايدئولوژي  نظر  از  نيست.  امكان پذير  آن  پيشينه  و  وهابيت  فرقه 
نمی توان از گرو تكفيری – وهابی داعش جدا كرد )Crooke. 2014(. در واقع جريان های افراطی 
اين  در  و  تكفيری سرچشمه گرفته اند  وهابی- سلفی گری  ايدئولوژی  از  اسالم،  معاصر در جهان 
ميان، داعش انشعابی از القاعده است كه توانسته بود در مدت كوتاهی بخش های از عراق و سوريه 
را زير سلطه خود در آورد و در كانون توجهات بين المللی قرار گيرد و منشا آن ايدئولوژی وهابيت 
افراطی است؛ بنابراين يك جريان تندرو اسالمی نوين محسوب می شود كه شباهت های زيادی به 

اصل و نسب خود دارد كه به چند مورد از آن اشاره می گردد )مومنی، 1395: 64(.
5-1. ظاهر گرايی

سلفيه همان گونه كه در تاريخچه و پيدايش سير تحول آن آشكار است، پيرو اصحاب اثر و اهل 
حديث هستند كه در مقابل اصحاب رای و معتزله بودند و منابع اصلی معارف ماورای طبيعی را 
نقل می دانستند و برای تفكر عقلی اهميت زيادی قايل نبودند. براين اساس، وهابيت و سلفی گری 
تكفيری معاصر در حوزه روش شناسی، نقل گرا هستند؛ يعنی به جای تكيه بر عقل و نقل در كنار 

يكديگر، صرفا بر نقل تكيه می كنند.
5-2. ستيز با مسلمانان و دوستی با كافران

در هيچ تاريخی نقل نشده است كه وهابيان با كافران بجنگند يا مشركی را بكشند. آنان تنها 
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مسلمانان را از دم شمشير گذرانده اند بی آنكه گناهی از آنها سر زند. كافی است كشتار مردم كربال، 
طائف، يمن، حجاز و غيره را از نظر بگذرانيم. آيا وهابی ها تا كنون يك گلوله به سوی رژيم غاصب 

قدس و سران استكبار جهانی و مشركان امروز جهان شليك كرده اند؟
5-3. بدعت گذاری در دين و جمود فكری

وهابيان نيز مسلمانانی را كه عقايدی مخالف باورهای آنان دارند، مشرك می دانند و خون و مال 
آنها را حالل می شمارند و فرزندان مسلمانان را اسير می گيرند. آنان مسلمانان را مشرك خطاب 
می كنند و كشورهای اسالمی را سرزمين كفر معرفی می كنند و هجرت از آنجا را الزم و ضروری 

می دانند. كسی را كه نماز را ترك كرده است، واجب القتل می شمارند.
5-4. تكفير و جهاد

تكفير گروه های ديگر از سوی داعش بدعت جديدی نيست؛ چون پيشتر وهابی ها به تبعيت از 
ابن تيميه در سطح گسترده ای از اين حربه استفاد كرده اند. يكی از جنبه های مهم تفكر ابن عبدالوهاب 
تكفير است )Crooke, 2014b(. وقتی تكفير به سالحی رايج در ميان گروه های تكفيری تبديل می شود، 
كسی يا گروهی را مستثنی نمی كنند. داعش در عراق، تمام گروه های فعال در عرصه ميدانی عراق 
را از ارتش اسالمی عراق و جماعت انصارالسنه- هيئت شرعی- گرفته تا جبهه اسالمی مقاومت عراق 
)جامع( و جنبش مقاومت اسالمی را )حماس(، تكفير و آنها را مزدور و مرتد می داند. همانطور كه 
پيشتر ذكر شد، بعد از القاعد در گروه هايی نظير داعش جا به جايی استراتژيكی رخ داد. آنها به اين 
نتيجه رسيدند كه مسئله آنها پيش از آمريكا و دولت های غيرمسلمان غربی، مسئله دولت های ظاهرا 
مسلمان؛ اما در واقع كافر است. در همين مقطع سلفی های افراطی جديد، اسالم و كفر را باز تعريف 

كردند. ديدگاه وهابيت و سلفيت تكفيری برآيندی از مبانی روش شناختی آنان است.
5-5. نترسيدن از مرگ و كشتار مسلمانان

 گروه های افراطی با انديشه وهابيت بر اين تصور هستند كه با مرگ به بهشت می روند و پيرو 
و  زنان  مردم،  و  می كنند  منفجر  انتحاری  عمليات های  در  را  كه خود  است  فكری  انديشه  همين 

كودكان بی شماری را طعمه رسيدن به بهشت كرده اند.
5-6. شيعه ستيزی

گروه های افراطی معاصر تمايل بيشتر به كشتار مسلمانان به ويژه شيعيان دارد و در حالی كه در 
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مرز اسراييل و لبنان قرار داشت، تمامی حمالت خود را به سمت لبنان معطوف كردند.
5-7. قشری گری

 گروه های افراطی راديكال در پی كسانی هستند كه فهم درست و صحيحی از دين اسالم ندارند 
و افراد اين گروه بيشتر از كسانی هستند كه هم به لحاظ جغرافيايی تعلقی به جغرافيای اسالمی 
ندارند و درك درستی از اسالم و مفاهيم اسالمی ندارند و يا در سنی هستند كه قدرت تشخيص و 
درك مفاهيم دينی را ندارند به همين دليل دچار قشری گری و كوتاه نظری و جمود فكری می شوند.

5-8. تخريب اماكن مقدس
حمله به اماكن مقدس شيعه در عراق را می توان به دو دوره تقسيم كرد: دور اول قبل از تشكيل 
داعش: قبل از تاسيس داعش، جنايت ها توسط افراد و گروه های تروريستی كوچك كه شاخه هايی 
از القاعده در عراق بودند، انجام می شد. يكی از برنامه های گروه های مسلح با هدف ايجاد نا امنی در 
عراق و متزلزل نشان دادن دولت های شيعی در اين كشور بود. به اين منظور تروريست های وهابی 
كه در سوم اسفند )1384 ش/2005 م( در حرم امام هادی)ع( و امام حسن عسگری)ع( در شهر سامرا 
بمب گذاری كرده و گنبد اين حرم مقدس را ويران كردند، نزديك به 16 ماه پس از آن فاجعه، بار 
ديگر، دو مناره اين بارگاه مقدس را ويران كردند. اين اقدامات افزون بر تزلزل و بی ثباتی عراق، نشان 
از كينه تاريخی وهابيت نسبت به مقدسات شيعه می باشد. دور دوم حمالت توسط عوامل داعش 
صورت گرفته كه عالوه بر عراق دامنه حمالت آنان به سوريه نيز كشيده شد، آنها با بمب گذاری و 
تخريب اماكن مقدس سعی در ايجاد ترس و وحشت در ميان مذاهب را بخش مهمی از برنامه های 
خود قرار داده اند و يادآور دست نشاندگی اخوان- وهابی قرون پيشين شده اند. در اظهار نظر ابوبكر 
بغدادی سركرده داعش چنين آمده كه مسلمانان به جای عبادت، به عبادت خانه خدا می پردازند 

)ريحانی، 1395: 148-147(.

نتيجه گيری
نظر  از  اين جريان  دارد.  اسالم  تاريخ  در  ريشه در جريان های مذهبی گذشته  وهابيت  جريان 
روحيه  و خط مشی بسيار شبيه جريان خوارج صدر اسالم است. وهابيان پايبند به ظواهر احكام قرآن 
و سنت بودند و در اين راه تعصب شديدی به خرج می دادند. از ديگر جريان های فكری كه وهابيان 
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از نظر آرا و عقايد از آن متاثر بودند، جريان »اهل حديث« بود. احمدبن حنبل در ميان اهل سنت 
طرفدارانی داشت از اين رو گاه ميان حنابله و اشاعره منازعاتی رخ می داد؛ كه اوج اين منازعات و 
اختالفات در زمان »حسن بن علی بر بهاری« در قرن چهارم بود. تا اينكه در قرن هشتم، احمدبن 
تيميه حرانی دمشقی ظهور كرد. محمدبن عبدالوهاب همان كسی است كه عقايد وديدگاه طرد  شده  
ابن تيميه را از نو زنده كرد و از ميان عقايد او بيش از همه بر عقايد جديدش تاكيد می ورزيد. وی در 
قلمرو نظری چيزی به عقايد ابن تيميه نيفزود؛ بلكه آنها را عملی می نمود و درنهايت افراط گری های 

ديگری نيز به آن افزود.
آل سعود با استفاد از خشونت موجود در فرقه وهابيت و ايجاد وحشت در قبايل شبه جزيره 
عربستان، موفق به ايجاد سلطنت سعود شد؛ اما بعد از كشف نفت در عربستان و تثبيت حكومت آل 
سعود و در ميانه  دهه 1930 ميالدی، وهابيت از يك جنبش تهاجمی و تفكر تكفيری به جنبشی 
با خصلت محافظه كاری در حوزه های سياسی، اجتماعی، عقيدتی و دعوت مذهبی تبديل شد. اين 
ايدئولوژی محافظه كارانه از اواخر دهه 1930 به داليل متعدد و به نام اسالم در جهان اسالم و البته 

غرب گسترش يافت.
بررسی اقدامات، اعالميه ها و سخنرانی رهبران گروه وهابی – تكفيری )سلفی راديكال( موسوم به 
دولت اسالمی عراق و شام )داعش( نشان می دهد كه اين گروه از سويی وهابی است و از سوی ديگر 
به شدت افراطی است؛ به عبارت ديگر داعش در پی بازگرداندن وهابيت محافظه كار سعود به همان 
مسير خشن و افراطی قديمی است و به عبارتی ايدئولوژی آنها، وهابيت تجديد حيات يافته می باشد.

پيوند سياست هاي  و  و سوريه، حاصل هم گرايي  تاسيس گروه های مسلح در عراق  زمينه هاي 
به  كشور  دو  سياسي  و  مذهبي  تاريخي،  حوادث  نتيجه  ديگر  به عبارت  است؛  خارجي  و  داخلي 
همراه نقش آفريني كشورهاي منطقه مانند قطر و عربستان و قدرت هاي فرامنطقه اي مانند آمريكا 
برهم زدن نقشه ژئوپليتيك منطقه است. داعش تركيب و طيفی از نيروهايی است كه با توجه به 
شرايط سياسی، نظامی و اجتماعی عراق و سوريه به وجود آمد؛ اما مي توان نشانه هاي واضح پيوند 
آييني اين گروه با آموزه هاي وهابيت سنتي و جهادي يعني تكفير و قتل عام ديگران را مشاهده كرد.
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