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 ۲۰۱۵جون  ۱۹                                پامیر پیکار.  ک
 

 جهانی  تروریسم و وهابیت
 )قسمت اول(  

 

 پیش درآمد
 

اگر بشریِت امروز ازپیشرفتهای خردمندانۀ علمی و پژوهشی فرزنِد آدم بر روی این کرۀ خاکی می بالد و می نازد، 
ی،اخالقی، عاطفی و فرهنگی بخشهای دیگری ازبشریِت امروز سوگمندانه باید گفت که با مشاهدۀ زواِل فکر

درنقاِط مختلِف همین کرۀ خاکی، درعین زمان، شدیداً رنج هم میَبَرد و سردرگریباِن شرمساری فرو می کند. موجِ 
شرمساری و رنجِ عمیِق انسانی نه تنها ازتسلسِل افکار، اعمال و گفتار افراد و گروه های خشن و خرد باختۀ 

نژادی و ... برمیخیزد، بلکه ازهمفکری و همنوایی و تمویل و تسلیح  -مذهبی  –یدئولوژیک و مزدورصفِت قومی ا
همان گروه های خرد باختۀ خونریزتوسط ارباباِن ثروت وقدرت ویا صاحباِن علم و تکنالوژی پیشرفته و دریک 

                                             جمله، ادعا گراِن حقوق بشر، آزادی و دموکراسی نیز نشأت میکند. 

وقتی انساِن امروز با وضاحت می نگرد که دسته ها و گروه های آدم نما درشور و جنوِن ناشی از تعصِب فکری   
و مذهبی غرق میشوند، بیاد و برای زنده گی بدوی ودوراِن جاهلیت اشک میریزند، بیرِق سیاه و سفیِد جهالِت خون 

برشانه بر میدارند، با تیغِ تیزگلوی همجنس و همنوع خود شان را با بیرحمانه ترین شکل و حتا با فریاد آلود را 
های " هللا اکبر"  قطع میکنند، زناِن مظلوم و محروم را نه تنها سیاه پوش نموده به زندان های خانه محبوس 

، آثار و ارزشهای تاریخی و فرهنگی گذشته گان مینمایند، بلکه آنها را جوقه جوقه به کنیزی و برده گی می گیرند
را با قساوتی متعصبانه به نابودی می کشانند، علم و تکنالوژی بشری را که حاصِل عرقریزی های تحسین برانگیِز 
نسلهای فداکاِر بشراست، تحریم میکنند و آنرا " بدعت " میخوانند، فتوای قتِل پیر و برنا را با ساده گی ای تمام 

مینمایند، زن یا مرِد بی تقصیر را در روِز روشن و در مأل عام  به کام آتش می افگنند وباالخره، همه را، صادر 
جز خویشتِن خویش، تکفیر و تهدید میکنند، به این نتیجۀ قاطع میرسیم که انسانیت درعصرما ) عصرتسخیرکیهان( 

 دارد رو به زوال میرود. 

ن گنَد و مصیبت دورمانده و درقعراینهمه وارفته گیها وازخود بیگانه گیهای آنعده ازفرزنداِن آدم که هنوزازچنی
هولناک، برای نجات خود و دیگران می اندیشند، خودشان را ناگزیرمی دانند با تحمِل سختی های فراوان و جدال 

تعصباِت کور و دربرابِر تضیقاِت فکری و اجتماعی، درصدد شناخِت ریشه و بنیاد ِاین وحشت فزایی های ناشی از
زوال پذیری ارزشهای انسانیت برآیند، ریشه ها را پس ازشناسایی بیرون کَشند، به دیگران بشناسانند و دوستداراِن 
انسان و انسانیت را به مبارزۀ جدی علیه فساد و انحطاِط فکری و مذهبی بخوانند. روی همین دالیل بود و هست که 

وگذرا( در راستای شناخِت ریشه های اصلی برخی از خشونت ها و خواستم نوشتهٔ حاضر را )هرچند مختصر
آدمکُشی ها، و توضیح سیِر تاریخی مکروِب وهابیت و یا سلفیسِم مذهبی که برخاسته ازجهالت های دروِن قبایِل 
 صحرای نجد میباشد، به رشتۀ نگارش درآورم، باشد که نسِل حیران و نگران امروز بدانند که درجهان، منطقه و
سرزمین آبایی شان چه میگذرد؟ و آنچه میگذرد، ماهیِت آن چیست و چرا لقمه ناِن بخور و نمیِر مردِم سرکوب شدۀ 

 افغانستان، ازسالهاست که در خوِن فرزنداِن شان غوطه ور است؟                                                     
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ِن میهِن آبایی ما درهرکجای این کرۀ خاکی که نفس میکَشند، با درِک من امید وارم، آگاهان، محققان و قلم بدستا 
همین رسالِت انسانی شان دست به کار شده جامع تر، عمیق تر و مؤثرترازاین رساله، بنویسند 

 وآنرادراختیاِرهمنوعان وهموطناِن خویش قراردهند.           

 وهابیت چیست

و خشِن تازه وارد است که درقرن هجدهم میالدی )کمترازدوصد سال قبل( وهابیت یکی از شعِب مذاهِب خشک 
توسط شخصی بنام )محمد بن عبدالوهاب( درصحرای خشک و  قبیله نشیِن " نجد " واقع درسرزمین عربستان 
. سعودی به راه انداخته شد و به مرور زمان، با زورگویی و کشتار و خونریزی بی مانند به پیشرفتهایی نایل آمد

قبل ازآنکه به چیستی و چگونه گی این مذهب تازه نفس و خشونتباِر وهابیت  بپردازیم، بهترخواهد بود مؤسس یا 
 بنیانگذارآن را بشناسیم.                                                               

              م(                                   1792-1703) محمد بن عبدالوهاب

وی درشهرکوچِک " ُعیینه " ازتوابع صحرای " نجد " واقع درشرِق مدینه به دنیا آمد. دوراِن جوانی وی، مصادف 
به سالهای امپراتوری خالفِت عثمانی بود و خاکهای عربستان سعودی، سوریه، عراق، فلسطین، اردن، یمن وغیره، 

آن سالها که استعماربریتانیای کبیردرعین حال، درتب و تاِب تحت قلمرو امپراتوری عثمانی قرارداشتند. در
پیشروی و اشغالگری به سوی شبه قارۀ هند و دیگرمناطِق آسیایی و خاوِر میانه افتیده بود، امپراتوری بزرِگ 

                                          عثمانی را سِد مستحکمی در راه تاخت و تاِزخویش به سوی شرق و غرِب این منطقۀ جهان میدانست.              

زنده گینامۀ محمد بن عبدالوهاب بیان میدارد که وی درآن سالها، طلبۀ دینی خون گرم، خشن، جاه طلب و از خود 
                                    راضی و درعین حال، بد بین در برابر خالفِت عثمانی مستقر در قسطنطنیه یا استانبول کنونی بود.                         

اجتماعی بود که این طلبۀ جوان، توسط جاسوِس فعاِل بریتانیای کبیر بنام  –درتحِت چنین شرایِط خاِص سیاسی  
                        )همفر( درداِم وزارت مستعمراِت آن کشورافتاد که شرح آن خواندنی  است  و در جایش از آن یاد خواهیم نمود.                    

 

  محمد بن عبدالوهاب

پدرمحمد )شیخ عبدالوهاب( مدتی مسوولیِت اموِر قضایی را درزادگاهش )ُعیینه(  به عهده داشت و ازجملۀ علمای 
الهای کودکی اش را به آموزش نزد پدرسپری نمود. وقتی پا به سِن دینی آنزمان بحساب میرفت. بنابرآن، محمد، س
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صباوت گذاشت، با آموزه های دینی و مذهبی که از پدر و علمای دیگر آن زمان کسب نموده بود و بویژه، با 
الم بن مطالعۀ آثار وافکاِر" ابن تیمیه " ملقب به )شیخ االسالم ابو عباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن عبدالس

عبدهللا ابن تیمیۀ حرانی( همچنان با تأثیرپذیری ازاحمد بن قیم وقسماً اندیشه های احمد بن حنبل چنان پرخاشگر و 
منقلب گردید که به اکثراعمال و رفتاِراهالی شهِر نجد ُخرده میگرفت و آنها را مشرک و منحرف از اصل ِدین و 

     (های ابن تیمیه را نیزطی صفحاِت بعدی به بررسی خواهیم گرفت)افکارو اندیشه دیانِت اسالمی  میخواند. 

محمد بن عبدالوهاب با چنین برخورد و حرکاِت پرخاشگرانۀ اعتراضی علیه مسلمانان، نه تنها موجباِت نا رضایتی 
دِر مخالفت  پدرش )شیخ عبدالوهاب( را بارآورد، بلکه حتا برادرش ) سلیمان بن عبدالوهاب( نیزضمن آنکه با او از

پیش آمد، ناگزیرشد کتابی بنام " الصواعق" را برضد افکار واعماِل وی بنویسد و گفتارو کردار اورا با گفتارو 
کردار خوارج دراسالم مقایسه نماید. این تشنج فزایی و تاخت و تاِز محمد علیه عقاید اسالمی مردم، باالخره باعث 

ورند ودرنیتجه، ازآنجا  رانده شود. به همین بنیاد بود که وی به عراق و آن شد که مسلماناِن زادگاهش علیه وی بش
شام )سوریه( وهمدان و مصرمسافرت نمود و مدت چهارسال را درشهر ها و کشورهای متذکره سپری کرد. او، 

اهالی  وقتی پس از چهارسال، مجدداً به زادگاهش )نجد( برگشت، بازهم دراثربد زبانی و بد رفتاری هایش درمقابلِ 
آنجا، با مخالفِت عموم مواجه شد و رهسپاراصفهان که در آنزمان، یکی ازمراکِز علما و فالسفۀ اسالمی شناخته 

هجری قمری( بیشتر  164-241میشد، گردید و هم درآنجا بود که با افکار و اندیشه های اسالمی احمد بن حنبل )

عالم نمود. گفته شده که حتا وقتی محمد دراثر فشارها آشنا شد وطرفداری اش از راه و رسم )حنبلی( ها را ا
ومخالفتهای مردِم نجد، رهسپارشهربصره شد، علما ومخالفانش درنجد، طی ارسال نامه هایی عنوانی علما و 
بزرگاِن شهربصره، اندیشه های انحرافی وسخیف و خطرناک او را به اطالع آنها رسا نیدند. )طی صفحاِت بعدی، 

 اموِن مذهِب حنبلی نیز خواهیم داشت (                                                                                    توضیحاتی پیر

اززاویۀ دید محمد بن عبدالوهاب، طاعات، عادات و شیوه های دینی و مذهبی مردم نجد، با آنکه خدا را می 
قرآن را میخواندند و صحابۀ پیامبر را می ستودند، هنوزهم " شرک "، "  پرستیدند، به پیامبر احتراِم عمیق داشتند،

بدعت "، "خرافه " و تهی ازراه و رسم " سلِف صالح " )صحابه و پیروان صحابه الاقل تا سه قرن پس 
ازصدراسالم( بود. این مرد رجعتگرای پَرخاشگر، سخناِن اعتراضی اش را برای باشنده های خطه یی میگفت که 

ند ازمزایای برخاسته ازمهِد اسالم، فتوحاِت گستردۀ سلِف صالح، غنیمت های عظیِم جنگی و افتخاراِت منسوب هرچ
به دو شهرمقدس )مکه و مدینه( برخوردار بودند، با آنهم، تحِت امر و نهی ظالمانه و نا منصفانۀ امرای زورگوی 

گ و ستیز دایمی، هرج و مرجِ اجتماعی، جهل و نا متعدد و رؤسای قبایِل بدوی، بگونۀ بنده واربسربُرده با جن
دانی، فقر ومحرومیت های اقتصادی، تعدی و تجاوز و بی اطالعی ازجهان بیرونی و ازهم گسیخته گیهای سیاسی، 
اخالقی و اجتماعی دست وگریبان بودند. عمده ترین اشتغاِل اهالی نجدعبارت ازمالداری، چادرنشینی، تاخت وتاز 

 دیگر وغارِت اموال و دارایی رقبا و یا دشمنان شکست خوردۀ شان بود.                                                      باالی قبایلِ 

هجری چشم از جهان فرو بست، درواقع، یکی ازموانع بزرگ  1153وقتی شیخ عبدالوهاب پدر محمد در سال 

ن طلبۀ عصبانی و خشن، تبلیغات و فعالیتهای مذهبی اش را ازسِر راِه محمد برداشته شد و پس از آن بود که ای
بگونۀ گسترده تر و جدی ترازقبل به راه انداخت وکتاب " التوحید " را غرض توضیح و تبلیغِ راه و رسم جدید 
خویش نوشت. مگر، شکایتها و مخالفتهای افراد و گروه های مختلف دینی و مذهبی علیه وی چنان باال گرفت که 

مجبورگردید ازنجد به شهر " دُرعیه " نزد " محمد بن سعود" امیرآن شهررفته پناهنده شود. چنانکه پس بازهم 
ازهمین مسافرت و پناهنده گی است که " محمد بن سعود " نه تنها او را با گرمی استقبال میکند، بلکه مذهِب جدید، 

بال و این پذیرِش متقابله، بسیار زود به عقِد یک سختگیرانه و خشونت آمیِز )وهابیت( را نیز می پذیرد. این استق
پیماِن دوجانبه ویک توافِق رسمی میان آن دو، به منظوِرسرکوِب امرای شهرهای همجوار، رؤسای قدرتمند قبایل، 

                            اشغاِل اراضی بیشتر و ترویجِ وهابیت یا همان " سلفیسم " )مراجعه به سلف صالح( درسراسِرعربستان منجرگردید.       
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مذهبی میان محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود )محمدین یا محمِد  –باید دانست که این توافِق سیاسی   

هجری( صورت گرفت، هرگزنمیتوانست بدون تصمیم، پادرمیانی و فعالیتهای مؤثِر 1206مضاعف( که درسال )

سیاسی  -بعبارۀ دیگر، این عهد و پیماِن متقابله یا این امتزاجِ فکری  جواسیِس استعماربریتانیایی به ثمربرسد. یا
درواقع، جزیی ازبرنامۀ کالِن استعماِر بریتانیا درعربستان ومنطقه بود که شکل گرفت و درون مایۀ اصلی گسترِش 

نخستین سنگ بنای مذهبی،  –مذهِب تازه وارِد وهابیت درآینده را تشکیل داد. همچنان، این فعل و انفعال سیاسی 
پیشروی های نظامی توأم با ویرانگریها، قتل عام ها، تباهی بناهای تاریخی و غارِت اموال و دارایی هزاران 
مسلماِن مومن و معتقد درخاِک عربستان، شام، عراق، یمن و سایر نقاِط خاور میانه نیز گردید. ) داستان مربوط به 

توری عثمانی و استخدام محمد بن عبدالوهاب درجهِت منافع انگلیس دربین فعالیتهای استعماربرتانوی به ضد امپرا
          النهرین، بعداً اززبان همفر جاسوس کارکشتۀ استعمارتوضیح داده خواهد شد(                                                         

 در دسترس نیست و اما، مفاد کلُی آن چنین بود:                                                                             متِن کامِل پیمان میان محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود 

  درصورت ِحصول ِ پیروزی محمد بن عبدالوهاب } علیه مشرکین{، وی همکاری خود را با محمد بن سعود
                                                استمراربخشیده هیچگاه او را ترک نکند.          

           .درقسمِت اخِذ مالیات از اهالی دُرعیه، با محمد بن سعود همکاری نموده مانع آن نشود    

 

آنها با عقد این پیمان، در حقیقت، چنین فیصله بعمل آوردند که  بایستی در اثرلشکرکشی و تاخت و تاِزجنگی و 
شتارهای سبعانه و بیباکانه و دستبُرد به مال و جاِن اهالی نجد و ریاض و مکه و مدینه و سرزمین براه اندازی ک

های دیگر، محمد بن سعود به وسعِت قلمرو و استحکاِم حاکمیِت سیاسی خویش بپردازد و موازی بدان، محمد بن 
ن، مذهب جدیِد خودش را  گسترش دهد عبدالوهاب، با صدوِرحکِم تکفیر بر"مشرکین " و راندِن شمشیر بر گلوی آنا
 که چنین هم شد.                                                                    

گفته شده که محمد، درهنگامیکه نزد برخی ازعلمای دینی در مکه و مدینه آموزش میدید، حرفهای منافی اعتقاداِت 
این دو شهِرمقدِس عربستان، او را گمراه و فتنه انگیز میدانستند. این  مسلمانها نیزاززبانش بیرون میشد وبزرگانِ 

موضوع نیز در مورد وی گفته شده که وی به زنده گینامۀ " مسلمۀ کذاب "، " اسود عنسی" و " طلیحه اسدی" و 
          امثالهم که گهگاهی ادعای پیامبری نیزنموده بودند، عالقه داشت.                               

درشرح زنده گی محمد بن عبدالوهاب آمده است که  وی درطوِل حیاِت خویش با بیست زن ازدواج نمود و هجده 
فرزند ازخود بجا گذاشت. البته ازدواجهای رسمی ابن عبدالوهاب مستثنا از روابِط خاِص عاشقانه اش با جواسیِس 

" آسیه " و غیره بود که از کاناِل استخباراِت بریتانیا برایش  زنانۀ استعمار درشیراز و بصره  بنام های " صفیه "،
تدارک دیده میشد. ) شرحِ این تماس ها و ارتباطات را مسترهمفر، طی نگارِش خاطراِت خویش  تشریح نموده 

 (                                                                     است

یت آمده است که نام این مذهب تازه وارد، ازاسم عبدالوهاب پدرمحمد مشتق شده است، درشرح و تفسیِرتاریخِ وهاب
ورنه بنیانگذاِر وهابیت و پیرواِن او، خودشان را " سلفیه " وگاهی هم " الموحدون " نامیده اند. یا بعبارۀ دیگر، 

 یش می انگارند.عنوان وهابی یا وهابیت را نمی پذیرند و آنرا کار دشمنان و بد بینان فکری خو

 )ادامه دارد(
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