
 

 

4931زمستان02شمارهپنجمسالرینامهنقدوهابیت؛سراجمنپژوهش

00/42/4931:تأییـداریخـت44/21/4931تاریخدریافت:14-72صفحات:
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* 

 چکیده
ن هشتم هجری تیمیه از قر  دهد برخی از شاگردان ابن شان مینشواهد تاریخی هرچند 

ـا نتوانسـتند اندیشـه سـلفیه را در آن دیـار نهادینـه کننـدشدوارد هندوستان  . ایـن ند، ام 
دهلـوی شد. فکری در هندوستان تبدیل  یالله دهلوی به نهضت ولی اندیشه در دوره شاه

سـلفی  های شخصـیتبا برخـی از  فتنگر  حجاز داشت و از طری  ارتباطبا سفری که به 
در مدرسـه  بـرد.او را به هنـد  های اندیشهو  و آرا شدتیمیه حرانی آشنا  اندیشه ابنآنجا با 

و بعـد از او هـم مدرسـه فکـری  نـدتیمیـه بهـره برد الله دهلـوی از تفکـرات ابـن ولی شاه
اینکـه در قـرن تـا کردنـد فرزندان و شاگردانش با این مـنهج اداره را الله دهلوی  ولی شاه

و  ندکه تقلید از ا مه اربعـه را کنـار گذاشـتکرد سیزدهم هجری این اندیشه تا جایی رشد 
د و سلفی معرفی ال  خود را غیرعم کـه  یمدیگـر در ایـن قـرن شـاهد کردند. از طـر مقل 

گسـترش آن در بـه و شـد  قاره شـبهخان وارد  صدی  حسن از طری جریان سلفی زیدی 
 .میدانجاهند  قاره شبه

 الله دهلوی، اهل حدیث، وهابیت. ولی قاره هند، شاه گری، شبه سلفی ها: کلیدواژه
  

                                                
 و دانشجوی دکتری مدرسی معار  اسالمی دانشگاه تهران. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *

Meybodi60@chmail.ir 
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 مقدمه

 تفکر بازگشت به قرآن و حدیث و تفسیر آن بـر اسـا  فهـم سـلف منهجـی اسـت کـه
انی آن را در قرن هشتم هجری  ابن او بر این اسا ، بـا فلسـفه  کند. میریزی  پایهتیمیه حر 

و معتقد بود فهم علمای خلف هیچ جایگاهی  کردمخالفت ل صوفیانه اعماو کالم و برخی 
به قرآن و حدیث مراجعه کـرد و باید فقهی و اخالقی  ،در اسالم ندارد و در مسا ل اعتقادی

در میـان جـز ه بـ ،تیمیـه کـرد. ایـن روش دینـی بعـد از ابـنبر اسا  فهم سـلف اسـتنباط 
رفـداران چنـدانی پیـدا نکـرد تـا اینکـه در مقابله علمای قرن هشتم ط دلیلبه  ،شاگردانش

ـد بـن االمیـر صـنعانی در یمـن و  کردنـد. ابـناسـتقبال ای از آن  عـدهقـرن دوازدهـم  محم 
تیمیـه،  از آرای ابنالله دهلوی در دهلی، هر کدام با تفسیری  ولی عبدالوها  در نجد و شاه

گری و  گونه هندی سلفی . در این مقالهاز اندیشه را در مناط  خود گسترش دادند ای گونه
زیدی در  هو سلفیگری  همچون وهابیگری،  دیگر سلفی های گونهگیری آن با  نحوه ارتباط
 ش و رشـد ایـن جریـان فکـری بـودهیکـه دوران پیـدارا، و سیزدهم هجـری  مقرن دوازده

 .خواهیم داشتیکدیگر اشاراتی  ازو به تمایزات فکری آنان کنیم  بررسی می است،

 قاره گری به شبه ه سلفیورود اندیش
د تولـ  ین اندیشه به قرن هشتم هجری و ورود ا معتقدندن محققا عصر حکومت محم 

انـی ر این دوران برخی از شاگردان ابند گردد. برمی (ه.ق. 385-358) از جملـه  ،تیمیه حر 
، شـیخ بنـا بـه نقلـی ند.وارد هندوسـتان شـد ،الـدین و شـیخ علـیم 0العزیز اردبیلیشیخ عبد

د معلی از  متفکـر متـ ثر دیگـر کـرد. میتول  را به ازاله بـدع و منکـرات ترغیـب  ،الدین محم 
صـر ممـذهب  از قضـات حنفـیاالدین ابن الحریری شمستیمیه شخصی به نام  ابن اندیشه

ه.ق.، در عهـد  352و در سال  شدتیمیه از قضاوت عزل  ات ابنت یید تفکر  سبببود که به 
 2رفت.هندوستان  بههمراه چهارصد کتا  حدیثی  به ،الدین خلجی سلطنت عالء

                                                
 .82، صتریخ البدع ةالإلساماسافیالبهند ،. ندوی، مسعود1

 .85و  81، صأثةهراعلیالبحةکرتالإلساماسالبمیرصةةاتاماها اشا الالسامال ن. مقبول احمد، صال  الدین، 2
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 حـدیث علم تحصیلبرای  دهلوی الله ولی شاهدر قرن دوازدهم هجری شخصی به نام 
 شـیخ بـه واسـطه قـیم ابـن و تیمیـه با آثـار ابـن آنجا او در شد. شریفین نبوی، عازم حرمین

از دهلـوی  پـذیریت ثیر . ت ثیر فـراوان پـذیرفت تیمیه ابن اندیشه از وآشنا شد  ابراهیم سلفی
ی  ابن لبجرمعااکترباین رساله در  نوشت.تیمیه  ای در دفاع از ابن رسالهکه  شدتیمیه به حد 

جاااءالبیانااانافاایامحرکمااساآمــده و آلوســی در کتــا   تاماااهاابیاااةةاشااا الالسااامال اان
ه تیمیـ ن در حـال ابـنمـ: »گویـد میدهلوی در این رساله  .از آن نقل کرده است لألحمدخن

الله یافتم  الله و معانی لووی و شرعی و حافظ سنت رسول تحقی  کردم، او را عالم به کتا 
همگی نزد او با دلیل از کتا  و سـنت و آثـار سـلف  اند گرفته... اموری که علما بر او خرده 

بعـد از بازگشـت بـه وی  0«.ثابت شده است، پس مثـل چنـین شـیخی در عـالم نـادر اسـت
تیمیه ت سـیس  اهتمام به علوم حدیث و گسترش تفکر ابن با هد یه را مدرسه رحیم ،دهلی

 2است. عبدالعزیز دهلویآموختگان این مدرسه فرزند او  ترین دانش کرد. از معرو 
آوردنـد و  به عقیده دهلوی، سلف احکام الهی را با رجوع به کتا  و سنت به دسـت می

از فقـه مـذهب خـود  ای طایفـهی هـر در دوره عباسـ .این شیوه تا عصر اموی ادامه داشـت
کرد، در جایی هم که نصی از امام مذهب نرسیده بود از کتا  و سـنت اسـتنباط  میپیروی 

. اما با گسترش دولـت اسـالمی و انتشـار اسـالم در نقـاط دوردسـت جهـان، هـر ندکرد می
سنت مسلمانی بر مذهب فقهی امام خود تکیه کرد و آنچه مستنبط از کتا  و سنت بود به 

ر تبدیل شد و به صورت اصلی درآمد کـه مسـا ل فرعـی از آن حکـِم مسـتنبط تفریـع  الیتوی 
بر همین اسا ، دهلوی با لحنی تند مقلـدان ابوحنیفـه، مالـک، احمـد حنبـل و  1شد. می

 ینکند که اجماع صحابه، تابعین و تـابع دهد و به آنان گوشزد می شافعی را خطا  قرار می
تبعیت از قول غیر است. به همین دلیل اگر کسی از این ا مـه اربعـه تابعین همگی بر منع 

                                                
د عزیز ،. شمس1 د،  ،عمران ؛محم  نعمان بن محمود،  ،؛ آلوسی712، صتاماساالبجرمعابیاةةاشا الالسامال نعلی بن محم 

 .75، صجاءالبیانانافیامحرکمسالألحمدخن

 .187، ص8، جخررالبمیرصةةقضراحرضةالبیربمالالسامیا جمیل عبدالله محمد،  ،. مصری2

 .215-217، صتریخ البدع ةالالساماسافیالبهندمسعود،  ،. ندوی3
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یقـین بـا اجمـاع امـت مخالفـت کـرده  باشد بهتبعیت کند و توجهی به قرآن و سنت نداشته 
کردنـد و  عالوه، خود ا مه اربعه تقلیـد از خودشـان و تقلیـد از دیگـران را نهـی می است. به

بـه عقیـده  0لیـد از صـحابه و تـابعین در اولویـت اسـت.اگر بنا به تقلید باشد تق ندمعتقد بود
صـورت کـه بـرای  هب و رجوع به سیره سلف اسـت، بـدیندهلوی، عالج کار در تلفی  مذا

یافتن و فهمیدن احکام شرعی باید سنت نبوی را اصل، و فهم فقهای مذهب را فرع قـرار 
را دارند، به حدیث نبـوی داد. بر این اسا ، باید فقه حنفی و شافعی، که بیشترین مقلدان 

و سـایر احکـامی کـه اصـل  شوندعرضه شوند. هر یک از احکام که اصل روایی دارند ثابت 
ی از جانب شارع  2اعتبار ساقط گردند. درجه  روایی ندارند از  دهلوی در مسا لی که اصال  نص 

 ،نکـرد ولی برای مردم عادی مذهبی را پیشـنهاد 3،نرسیده بود خود تابع مذهب حنفی ماند
در صورت تقلیـد از عـالم و  . چونندردک میبلکه به نظر او باید آنان از شخص عالمی تقلید 

بروز خطای احتمالِی عالم، شخص جاهل معذور است، اما اگر به این شیوه عمل نکنـد در 
 4روز جزا معذور نخواهد بود.

د در علـم کـالم و او بایـ عقیده  دید بلکه به  دهلوی مشکل را صرفا  در احکام فرعی نمی
شدن عقاید اسالمی با براهین یونـانی  زیرا آمیخته .گرفت تصو  بازنگری جدی صورت می

و اشتوال قلو  مسلمانان به اعمال صـوفیانه منجـر بـه دوری آنهـا از سـیره سـلف، یعنـی 
 5رجوع به کتا  و سنت، شده بود.

بلکه او در مسئله توحید تیمیه فقط در مسا ل اجتهادی نبود،  ت ثیرپذیری دهلوی از ابن
ر وی و شــرک هــم از   دادن بــهنــداود. او بــا توســعه معنــای عبــادت هــر گونــه شــده بــمتــ ث 

نِإیاک نمصداق عبـادت و بـه حکـم آیـه  شدن حاجات را برای برآورده غیرخداوند ن ع ا د ُد ْب َع ِإیاک ن

                                                
 .25-21، صعقدالبجادافیاأحکرمالالجتهرلا لبتقلاداحمد بن عبدالرحیم،  ،. دهلوی1

 .827-828، ص2، جلبتفهامرتالالبهاس. همو، 2

 .285، صئلهدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرصدی  حسن خان، قنوجی بخاری، . 3

 .75، صعقدالبجادافیاأحکرمالالجتهرلا لبتقلاداحمد بن عبدالرحیم،  ،. دهلوی4

 .27-28، ص2، جلبتفهامرتالالبهاس. همو، 5
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ن ِْ د َع ا سب
نع

و حتـی  او سماع موتی را برای صـوفیان، اولیـای الهـی 2دانست. میکفر مح   0
ـ بـهعمـر  توسـل دربـارهبـه روایـت بخـاری  استنادبا و  1دانست برای انبیا ثابت نمی  ،ا عب 

را مخـتص بـه حـال حیـات پـذیرفت و آن  نمیرا  ممـات بـهتوسـل  ،4 پیـامبرعموی 
کردنــد  طلــب حاجـت میاز مردگـان  ایــن دلیـل کــهمـردم دوران خــود را بـه  و 5دانسـت می

ــوهش  ــرد مینک ــا کفرآمیز ک ــارخواو ب ــن ک ــدن ای ــراز از  ن ــال را  ایناحت ــه اعم ــب گون واج
 6.تدانس می

ن به مواضع متبرکـه امشرکو سفر برای زیارت معتقد است « شد  رحال»دهلوی در با  
، لـذا جسـتند میخـود تقـر   هـای بتبه به مقصد به مح  رسیدن  کردند و میعزم سفر 

را انحـرا   جلـویو  کندپیدا نجاهلی رواج این رسم برای اینکه   اکرمحضرت رسول 
منـع کردنـد و را  ،بـه غیـر از مسـاجد ثالثـه بـه قصـد تبـرک ،سفر به مواضع متبرکـه بگیرد

َحا   ِإال ِإَلی َنالَنِ  َسَلاِجَث »فرمودند:  َشثُّ الیِّ مگـر بـه سـوی  شود نمیبار سفر بسته » ؛«ال ت 
زیـارت  ،یبـه عقیـده دهلـو  7.«سه مسجد ]مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجداالقصـی[

 روایـت ناهیـه نبـوی مشـمولالهی و رفتن به کوه طـور همگـی  یقبر و محل عبادت اولیا
 شـمرد، میبلکه آن را از گناهـان بـزرگ  کرد نمیه نددهلوی حتی به نهی هم بس 8شود. می
دهندگان این اعمال را  انجام خصوص وارد نشده اینی از جانب شارع در نص   از آنجا کهاما 

چنـین ن جـایز نیسـت و اناساخت مسجد بر قبور مسلم ،به عقیده دهلوی 9.کرد تکفیر نمی
                                                

 .5آیه (: 2) . سوره فاتحه1
 .22، صتحفسالبم ّحدخناحمد بن عبدالرحیم،  ،. دهلوی2
 .87-88. همان، ص3
نا فتسقینا، و. »4 ل بنبی  ا نتوس  هم إن  نا فاسقنا الل  ل إلیک بعم  نبی  ا نتوس  ، 8، ج خارییلبصحاحامحمد بن اسماعیل،  ،بخاری ؛«إن 

 .2525،  83ص
 .27، صلب اغالبم اناحمد بن عبدالرحیم،  ،. دهلوی5
 .255، صلبخاةالبکثاة. همو، 6
 .288، ص2، ج ربغسلبحّجسالبلها؛ همو، 22، صمصفیاشةحام طأ. همو، 7
 .785، ص2، جحّجسالبلهالب ربغس. همو، 8
 .15، ص8، جلبتفهامرتالالبهّاس. همو، 9
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روی کـه بـر  هایی تخریـب قبـه ،همچنین کرد.هموار را و زمینش  ،باید منهدممسجدی را 
اسـت و   پیـامبراز زیـرا اسـا  ایـن بناهـا بـر عصـیان  .واجب است شود میقبور بنا 
هـدم مسـجد ضـرار از باشـد  الله سولر با آن بر معصیت و مخالفت  یچیزی که بناتخریب 

بر قبـور بنای  یهایوجو  هدم چنین بنا دلیلبه   اکرمپیامبر  ،رو از این .استتر  مهم
 0لعنت کرده است.بر قبری مسجدی بنا کند  را منع کرده و کسی را که

هماننـد  و در ایـن کتـا  نویسد می قةةالبیانان ی به نامکتابدهلوی در رد  اندیشه شیعه 
بـه  زمینـهو در ایـن  کنـد میل ایسـلب فضـ  علیاز حضرت  ،منهرجالبیّنهدر  تیمیه ابن

ایـن  بـارهدر  ،در مصـر هشـیخ الجماعـ ،حدی افراط کرده است که وقتـی از ابـراهیم السـقا
اینکـه خالفـت را از امـام  سـبببـه را دهلوی  ،او در جوا  تندی پرسند میدهلوی رویکرد 

. در ایـن کنـد میو به اهل بدعت ملح   داند میارج از اهل سنت خکند  مینفی   علی
در هنـد و برخی دیگر از ا مه حـدیث  ،لکنوی پدر عبدالحی   ،باره عالمه عبدالحلیم لکنوی

های دهلــوی  بــا بررســی دیــدگاه 2هــایی نوشــتند. کتا رد او  در بودنــدمعاصــر دهلــوی کــه 
است کـه است، و این تا به حدی  داشته فراوانیتیمیه ت ثیرات  توان دریافت که او از ابن می
 قاره هند دانست. تیمیه در شبه الله دهلوی را مروج تفکر ابن ولی توان شاه می

 الله دهلوی ولی مدرسه فکری شاه
امـا  1دار مکتـب فکـری پـدر بـود، میـراث ترین بزرگالله دهلوی،  عبدالعزیز، فرزند ولی

وش پـدر را در زمینـه اجتهـاد قبـول برخال  پدر به تقلید از مذهب حنفی تمایل داشـت و ر 
اللـه دهلـوی از شـاه عبـدالعزیز تبعیـت  ولی ت. بیشـتر طرفـداران مکتـب فکـری شـاهنداش
د مذهب حنفی بودند و با شعار مبارزه با بدعت و خرافات افکار ابن می تیمیـه را  کردند و مقل 

                                                
 .22، صلب اغالبم ان. همو، 1
 .15، صطربباإمرمالبیریفانااعلیا نال یاحمد بن محمد بن صدی ،  ،. غماری2

 .882-883، ص هر اتا اعة یترناسی لی ،. کامنیز، دیوید3
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 خـی دیگـر همچـوندر کنار اکثریِت متمایل به تقلید از مذهب حنفی، بر  0.کردند ترویج می
مـذهب حنفـی و گـرایش بـه از دوری از تقلیـد اللـه دهلـوی  ولی شـاهنوه  ،اسماعیل دهلوی

 باش و عموهایش آموخته بود ش آنچه از جداو در زمان حیات .ندحدیث را برای خود برگزید
ت لیفات خود تطبی  داد و صفو  اهل حدیث را با اعتصام به کتا  و سـنت در هندوسـتان 

او از طریـ  جـدش  2.دشـواین حرکت باعث شد این جریان از تصو   خالی  .یدتمییز بخش
و  ،یلالالشاةل  اتق خاسالالخمارنتیمیه آشنا شده بود در آثـارش همچـون  که با تفکرات ابن

ی از  تق خاسالالخمارننگارش کتـا   3کند. مید دفاع از این عقای تن خةالبیانان بـا مقابلـه جـد 
ا یلاتق خسالالخمارنا تزکاسالالخقرنچ ناد، و آثاری شاجه سوی علمای اهل سنت منطقه مو 

 اسـت آثـاری جمله از تحقاقالبحقاقسا إ لبسالبشک  ا لأل هرمافیالبةلاعلیاتق خسالالخمرنا
و اندیشه اسماعیل دهلوی نگاشته شد. برخی معتقدند کتـا   تق خسالالخمرنرد  کتا   بر که

ا  بـوده و  لبت حااد اسماعیل دهلوی شرحی بـر کتـا  تق خسالالخمرن ـد بـن عبـدالوه  محم 
 4.اسـت شـدهاسماعیل دهلوی با نگاشتن این کتا  بر طریقه نجدیه قرار گرفتـه و وهـابی 

که اگر  کند میرا به عربی ترجمه کرده اذعان اتق خسالالخمرنابوالحسن ندوی که خود کتا  
ا  و کتا   یسربسالبت حادشخصی  د بن عبدالوه  سـماعیل دهلـوی را ا تق خاسالالخمارنمحم 

بودن هندوستان  الحر بعد از اعالن دار  5یابد. میمطالعه کند در دعوت هر دو موافقاتی را 
العزیز بــا احمـد عرفــان یل دهلــوی و بسـیاری از خانــدان عبـداسـماعالعزیز، از سـوی عبــد

                                                
 تیمیـة و  الدین، دعوة شـیخ االسـالم ابـن صال  ،ول احمد؛ مقب215، صتریخ البدع ةالالساماسافیالبهندمسعود،  ،. ندوی1

 .525موقف الخصوم منها، ص أثرها علی الحرکات االسالمیة المعاصرة و

دی؛ صال  الدین ،. مقبول احمد2  .72، صأهلالبحدخثافیاش هالبقریةالبهندخسعار  جاوید،  ،محم 

موقـف الخصـوم منهـا،  علی الحرکات اإلسـالمیة المعاصـرة و أثرها صال  الدین، شیخ االسالم ابن تیمیه و ،. مقبول احمد3
 .77ص

 .813-817ص لبثقرفسالإلساماسافیالبهند . حسنی، عبد الحی، 4

 .22، صلذلاه تایخحالالخمرنابو الحسن،  ،. ندوی5



 

 

18 

سال 
پنجم

 ،
زمستان
 

4931
، شماره 

02
 

در  تتــا بتواننــد خالفتـی بــر مــنهج نبــو   0کننـد، میجهــاد بـا بریتانیــا بیعــت  بــرایبریلـوی 
 2.وستان ایجاد کنندهند

ت  احمد عرفاندند تقبرخی مع دربـاره اصـل توحیـد  فاصـله گرفـت و الله ولی شـاهاز سن 
خاذ کرد که به باور پژوهشـگران بریتانیـایی ایـن نگـرش، نظرانه دیدگاهی تنگ حاصـل  تر ات 

ــه داشــت 2282پـذیری او از وهابیــان در سـفری زیــارتی اسـت کــه بـه ســال ت ثیر   3.بـه مک 
بـا برخـی علمـا و اتبـاع دعـوت  عرفـان احمـدجماعت  ،در هنگام ورودمعتقدند ن تحلیلگرا

برخـی  4پـذیرد. میآن را و وی  گـردد میو دعوت سلفی بـر او عرضـه شود  مواجه میسلفی 
 عرفـان احمـدمعتقدنـد و محمـود عقـاد  ،مستشـرق آمریکـایی 5،ردادسـتا همچون لـوترپ

 6.است داده تشکیل وهابی حکومت هند قاره شبه شمال در و پذیرفته وهابیت را دعوت
گشت از حرمین مردم را به سوی دین خالص و جهاد در راه خدا از از ب پس احمد عرفان

در مناط  شمالی هند مرکزی بـرای دعـوت خـود تـدارک دیـد تـا  را یدعوت کرد و جماعت
کتا  و سنت و بر مبنای  کندبیرون از آنجا را  ها انگلیسیو  برودبدین طری  بتواند به هند 

غلبـه هـا ن توانستند در چند جنگ ابتدایی بـر سـیکامجاهد شکیل دهد.دولت اسالمی ت
که شـامل پیشـاور و شـهرها و روسـتاهای  ،و دولتی اسالمی در مرزهای شمال غربیکنند 

 نـوعیو  کردنـد میآنان در این دولـت حـدود شـرعی را اجـرا  .ت سیس کنند شد، میاطرا  
در پیشاور با بسیاری  احمد عرفان 7.مبنای نظام اسالمی برقرار کردندمالی بر  -نظام اداری

اش را بـه طریقـه  طریقـههمین باعث شـد کرد. مقابله  خواند میاز چیزهایی که خود شرک 

                                                
 .25. همان، ص1

دی؛ صال  الدین ،. مقبول احمد2  .72، صأهلالبحدخثافیاش هالبقریةالبهندخسعار  جاوید،  ،محم 

 .882، ص هر اتا اعة یترناسی لیدیوید،  ،. کامنیز3

 .32، صأثةهرافیالبیربمالإلسامیالع ةامحمدا ناع دالب هربا محمد بن عبدالله،  ،. سمان4

5. Lothrop Stoddard 

 .13، صلإلسامافیالبقةنالبیشةخنمحمود،  ،؛ عقاد877، صحرضةالبیربمالإلسامی، پر تلو ،درداستا. 6

 .2-3، صلذلاه تایخحالالخمرنبو الحسن، ا ،. ندوی7
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که بود  دلیلبه همین  1.دنخوانبو آنان را وهابی  هندالوها  نجدی نسبت دمحمد بن عبد
د تبعیـت  احمـد عرفـاندر جمیع افکار و رفتار از که  ،آبادی لهحسین البرخی همچون محم 

فضـل رسـول بـدایونی در ایـن بـین برخـی احنـا  همچـون  2گرفـت.لقب وهابی  کرد، می
در رد  وی  دیدنـد.را برخال  اندیشه اهل سـنت و جماعـت  احمد عرفانو افکار  ، آراقادری

 3کرد.ت لیف  سافالبج ری نام افکار او و پیروانش کتابی به
 4دیری نپایید تا اینکه در جنگی که در وادی باالکوت احمد عرفانکومتی تشکیالت ح

ـد اسـماعیل دهلـویبـه همـراه  عرفـاناحمـد هـا داشـتند با سـیک و برخـی دیگـر از  محم 
 درمانــده یــارانش  م کشــته شــد و بــاقی 2272/ه.ق. 2817القعــده  ذی 81ان، در مجاهــد

 5.ها متواری شدند کوه

 قاره هند اهل حدیث شبه
، نـوه دختـری الله دهلوی، شیخ محمد اسحاق دهلـوی ولی شاهم از مدرسه دونسل  در

العزیز دهلـوی فـراوان داشـت، بعـد از عبـدکه با او مالزمت و مصاحب  ،العزیز دهلویعبد
هنـد از علـوم او منتفـع شـدند کرسی در  حدیث را بر عهده گرفت و خل  کثیری از مردم 

 6.در هند به او منتهی شدی که در زمان او ریاست حدیث تا جای
ـد اسـحاق دهلـوی بـودانذیر حسین دهلوی از مالزم  2811او در سـال  .ن در  محم 

حـدیث و  کرد و سالیانی مالزم استاد بود تا اینکه در علـم ذلمتمحمد اسحاق  . نزد شاهقه.
ه داد تفسیر و فقه و فتوا فارغ د اسحا .التحصیل شد و سپس به او اجازه عام  ق با سفر محم 

مه، نذیر حسین دهلوی بر مسند تـدریس اسـتاد نشسـت.  .قه. 2852در سال  ه مکر  به مک 
                                                

 .22. همان، ص1

 .2752، ص2، جلإلعاما منافیاتریخ البهندامنالألعام. حسنی طالبی، عبد الحی، 2

 .817، صلبثقرفسالإلساماسافیالبهند، همو. 3

4. Balakot 

 .22، صلذلاه تایخحالالخمرنابو الحسن،  ،. ندوی5

 .271، صاماسافیالبهندلبثقرفسالإلسعبد الحی،  ،. حسنی6
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حـدود کـرد و بسنده تفسیر و حدیث  هاو ابتدا در تمامی علوم کرسی در  داشت تا اینکه ب
 داشـت تـا عالقـه بسـیار حنفـی فقـه بـه حسـین نذیر 1.دسال به کار تدریس مشوول بو 75

 ،حـدیث و قـرآن از غیـر دیگر علوم به اشتوالاز  وشد  غالب ثحدی و قرآن حب   او بر اینکه
و را خـارج از ا های اندیشهشد که مردم زمانه  ای گونهرویکرد او به  .گزید دوری ،فقه جز به

 .او در صدد خروج بر حاکم بر خواهد آمدو معتقد شدند که  شمردنداهل سنت و جماعت بر 
و بعـد از حـدود یـک سـال حـبس  ،گیر دست باعث شد دولت انگلستان او راهمین مسئله 

ن را به کتـا  و انامسلمآن نگاشت و در  میاریالبحقنذیر حسین کتابی به نام  2.کند شآزاد
از سـلفیان یمـن، بـا  حسین بن محسـن یمـانی 3داشت.سنت دعوت کرد و از تقلید برحذر 

مواف  کتـا  و  اعتقادی او را مواف  عقیده سلف صال  و ی، آرانذیر حسینبررسی اندیشه 
این شاگردان در سراسر  .تربیت کرد بسیارینذیر حسین شاگردان  4.سنت بیان کرده است

و مدار  علمیه ت سیس کردند و علم حدیث و مذهب اهل حـدیث را در پراکنده شدند هند 
 5.هندوستان و دیگر نقاط جهان گسترش دادند

دهلـوی و  الله ولی . شاهگذاشت ادوار مختلفی را پشت سر قاره شبهرویکرد اجتهادی در 
ت را  ،عرفاناحمد به تبع او اسماعیل دهلوی و اکثر پیروان  که رویکرد رجوع به کتا  و سن 

ی جایز  ،پیش گرفته بودنددر  ا برای شخص عالمی که  دانستند میتقلید را برای فرد عام  ام 
ن رجوع به کتا ت و به دست آوردن قولی بر تمک  مـذهب را داشـته  خال  قـول امـام  و سن 

ا این رویکرد اجتهادی دانستند نمیباشد جایز  صدی  حسن خان ، و نذیر حسین دهلوی، ام 
باع بر صری   آبادی ی إلهشیخ فاخر بن یحیو  قنوجی و اتباعشان بر حرمت تقلید و وجو  ات 

یت قیا  و اجماع پیگری شـد ت و ابطال حج  می هـم ، گـروه سـودر ایـن بـین .قرآن و سن 

                                                
 .151-152، صمشرهاةاعلمرءانجدعبد الرحمن بن عبد اللطیف،  ،. آل الشیخ1

 .2718، ص2، جلإلعاما منافیاتریخ البهندامنالألعامعبد الحی،  ،. حسنی2

 .151، صمشرهاةاعلمرءانجد ،عبد الرحمن بن عبد اللطیف . آل الشیخ،3

 .2718، ص2، جنافیاتریخ البهندامنالألعاملإلعاما م ،. حسنی طالبی، عبد الحی4

 .172، صمشرهاةاعلمرءانجد ،. آل الشیخ، عبد الرحمن بن عبد اللطیف5
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ـد را در که جانب افراط را بودند  پیش گرفتند و در حرمت تقلید مبالوه کردند و جماعـت مقل 
ی پـیش رفـت کـه ا مـه مـذاهب از جملـه  .اهل بدعت معرفی کردند ایـن وضـعیت بـه حـد 

از شـاگردان اسـماعیل  الله بنارسـی الح  بن فضلشیخ عبداکردند. میابوحنیفه را بدگویی 
د اسحاق دهلوی  آبادی الهالله صدیقی عبدشیخ دهلوی و  و اتباعشان در از شاگردان محم 

دزمره جماعت سوم از غیر  1رفتند. مین به شمار امقل 

 قاره هند اهل حدیث یمن در شبه
شده بود، جریانی سلفی یمنی بود کـه  قاره شبهسلفی که وارد  های یانجر یکی دیگر از 

 2837او در سـال  کـرد. قاره شـبهخـان قنـوجی وارد  صدی  حسندر قرن سیزدهم هجری 
ا در بین راه از وقو  کشـتی در یمـن اسـتفاده کامـل را شدبه حج  مشر    .قه. در  بـرد.، ام 

ت اقامتش در یمن تعدادی کتا  از جمله کتا   تیمیـه را  ابـن لقتضرءالبصةلطالبمیتقاممد 
مه  یخریداری کرد و بعد از ادا ل کاری که در مکه مکر  برداری  کرد نسخهمناسک عمره، او 

خود هر جا مناسـبتی بـرای ذکـر  او در آثار 2.تیمیه حرانی بود ابن لبیارسسالبشةعاساز کتا  
 3کرد. یماز او و افکار و دعوتش یاد  یافت یمتیمیه  ابن

شیخ قاضی حسین بن محسن سبعی خان بعد از آنکه به بوپال رفت، نزد  صدی  حسن
د بن ناصر حازمی شریفکه هر دو از شاگ ،العابدین زینو برادرش شیخ  بودند،  4ردان محم 

ی شـد کـه در  اش پـذیریو ت ثیر  5در علم حدیث و تفسیر بهره علمی برد از شـوکانی بـه حـد 
دی از شـوکانی آورد هـای نقلو دیگر کتب، اتفیاةافتحالب ارنآثارش همچون  . حتـی متعـد 

                                                
 .251-257، صلبثقرفسالإلساماسافیالبهند ،. حسنی، عبد الحی1

، بخصا مامنهارم قافالاأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا اشا الالسامال ناتاماها  ،. مقبول احمد، صال  الدین2
 .71ص

 .75. همان، ص3

 . وی نیز شاگرد شوکانی بوده است.4
أبجـد العلـوم، همـو، ؛ 577، صلبتارجالبمکلالاماناجا لهةامالثةالبطاةل الألراةا لأل لصدی  حسن خان،  بخاری، . قنوجی5

 .385ص
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برخـی او را کـه باشـد  دلیـلیـن اشـاید بـه  1.عین عبارات شـوکانی را بیـان کـرده اسـت گاه
 2.ندا همذهب خواند زیدی

مراتب از موقعیت دیگر سلفیان آن دوران بهتر  داشت بهخان  ی  حسنموقعیتی که صد
، عمـال  کـرد( ازدواج .قه. 2721) یگمبـ جهان بود، او وقتی با ملکه بوپال هند بـه نـام شـاه

را  یـت مناسـبیو این خـود موقعگرفت به دست  .قه. 2822تدبیر امور حکومت را در سال 
 یبـه نشـر افکـار و آرااقـدام خـان  کرد. لذا صدی  حسـنمهیا برای نشر افکار و نظریاتش 

تیمیه، ت سیس مدار  علمیه، ت سیس مطبوعات و مساجد در داخل و خـارج از کشـور  ابن
 حارف اتفیااة شـوکانی، علیمحمـد ناالالأل طاری و برخی کتب سلفیان همچـون 3کند یم

کنـد.  را منتشـر میعسـقالنی  حجر ابناثر  یافیاشةحاصحاحالب خرییفتحالب ریا کثیر، ابن
 خانه چاپ در کتب نشر این کهکند  را هم منتشر میخودش  اثر لب ارنافتح همچنین تفسیر

او در دفاع  4.در جهان اسالم داشت گری سلفیدر ترویج اندیشه  ای ویژهمصر، ت ثیر  امیریه
اثــر الباةّلالبا لفةاعلاایامانا عامال ااناتامااهاکارفةتیمیـه دســت بـه انتشـار دو کتــا   از ابـن

اثـر نعمـان بـن اجاءالبیانانافیالبمحرکمسا انالألحمادخنو کتا   ناصرالدین دمشقی ابن
نشر کتـب حـدیثی، و نشـر آثـار فراوان، عالوه با نگاشتن ت لیفات  به 5.زند د آلوسی میمحم  

 6رشـد ایـن اندیشـه کـرد.بـه کمـک بسـزایی بـود  قویت اندیشه اهل حدیثدر تعلمایی که 

                                                
د بن عبد الرحمن، 1  .785، صلبمفّیة نا انالبتأ خلا لإلث رتافیاآخرتالبصفرت. موراوی، محم 

 .2، صمراخک نا اناخدیالبیرعسالالذلعسابمراکرنا صدی  حسن خان،  بخاری، . قنوجی2

، م قافالبخصا مامنهاراأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا اشا الالسامال ناتاماها صال  الدین،  ،. مقبول احمد3
 .71ص

د عبد العزیز،  ،. خولی4  .811، صتریخ افن نالبحدخثالبن  یمحم 

، م قافالبخصا مامنهاراأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا اشا الالسامال ناتاماها صال  الدین،  ،ل احمد. مقبو 5
 .75ص

د عبد العزیز، 6  .811، صتریخ افن نالبحدخثالبن  ی. خولی، محم 
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بالد اسالمی در  بیشترخان در نشر این آثار ت ثیر خود را گذاشت و  های صدی  حسن تالش
 1شد.از علوم سلفیه  کوشیدند و عالم اسالمی مملوطبع کتب حدیث و تفسیر 

 ویـل صـفات، از جملـه تخان در برخی مسا ل بر منهج سلف عمل نکرد،  صدی  حسن
ال یطـاق، بـدون اینکـه انکـار قـول بـه تکلیـف بـه مـا و  2،قب  عقلیحسن و قول به انکار 

هی داشته باشد که علمای سلف در این مس در  او با اینکـه 3اند. شدهله قا ل به تفصیل ئتوج 
با  صفات خبری اکثر صفات خبری را بر مذهب سـلف تفسـیر کـرده ولـی برخـی صـفات 

ا در کتا   می و دیگر صفات را ت ویل ، حیاغضب ،رحمت ،همچون وجه قطفالبثمةابرد، ام 
ر سلفیان اثبات  فیا ارناعقادةاأهلالألثة  4ند.ک میتمام این صفات را بر وف  تفک 

ته سـدان اینکه مجرد قیل و قال مـی سبب به اربعه رااز مذاهب  خان تقلید صدی  حسن
 کتـب از آن جـای بـه و کرد خارج اش خانه از را عقلی و فروع کتبرها نمود و بدین منظور 

در علوم فلسفه و  را به دلیل اینکه او علمای هندوستان 5.آوردگرد  حواشی و شرو  و روایی
در بـین  یـد.نکوهکردنـد فنون یونان غـرق شـدند و از اشـتوال بـه کتـا  و سـنت اعـراض 

مریـدان سـید احمـد را   ینمرسلالگروه به سنت سید ترین یکنزدعلمای هندوستان 
 6.از مذاهب اربعه را کنار گذاشتند که تقلید دید یمبریلوی 

ل کسانی کـه  ؛خان دو طیف از علمای زمانه خود را نکوهش کرد صدی  حسن دسته او 
د در مکـه زنـدگی کـه م برخی از علمای هنـد دسته دو ند؛ن مذاهب اربعه را تکفیر کردامقل 

ن و الـدمقبـه قتـل غیرو حکـم داشـتند ای  انهگیر  له تقلید فتوای سختئو در مس کردند یم

                                                
د منیر،  ،. دمشقی1  .172، صنم ذجامنالألعمرلالبخاةخسافیاإللیةالبط رعسالبمناةخسمحم 

 ن و قب  شرعی اعتماد کرد.. وی به حس2

 .81، صلبةسرئلالبمت رلبسا اناصدخقاحیناررنا اأحمدا ناعاییسلیمان بن صال ،  ،. خراشی3

د بن عبد الرحمن، 4  .785، صلبمفّیة نا انالبتأ خلا لإلث رتافیاآخرتالبصفرت. موراوی، محم 

 .571، صلألرةا لأل للبمکللامناج لهةاملثةالبطةل ا لبترجصدی  حسن خان،  بخاری، . قنوجی5

 .518. همان، ص6
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ت عامال ا مه را بر کتـا   ، کسی که آرایخان به نظر صدی  حسن 1.دادندن به کتا  و سن 
م   2.رفته ولی استحقاق تکفیر ندارد کند به خطاو سنت مقد 

 اهل حدیث هندوستان و دعوت وهابیت

ـد  یان اهل حدیث هندوستان، صدی  حسناز م خان تنها کسی است که اندیشـه محم 
ا  و  تةجمارنا هر ااتکتـابی بـه نـام زمینـه و در ایـن کرده تحلیل را پیروانش  بن عبدالوه 

ا  راجع خان معتقد است در میان علما  . صدی  حسننگاشته است د بـن عبـدالوه  به محم 
و در انتسـا   انـد کرده مـد  و ثنـا سه نگرش وجود دارد: برخی او را در تمام گفتار و کردار

تمـام بـا ظن دارنـد کـه  قدر به او سوء . برخی دیگر آندکنن میخود به او و طریقتش افتخار 
، و برخی کنند میو تکفیر  ندخوان میو او را اهل بدعت  کنند میآنچه او اختیار کرده مقابله 

را کـه کـه آن مقـدار از اقـوال و اعمـال او  طـوریه بـ اند، گرفتهپیش در دیگر راه انصا  را 
صـدی  ، کـه بـه نظـر کننـد می ردخـالف باشـد و آنچه را م مواف  کتا  و سنت باشد اخذ،

 3.است تر نزدیکخان این طریقه به صوا   حسن
جزیـره عـر ، انزجـار جهـان  و جنایـات آنـان در شـبه اعمال وهابیان در قرن سـیزدهم

های مختلف  ن از فرق و جریانااسالم را از عملکرد آنان در پی داشته است. علمای مسلم
ای شـد کـه برخـی همچـون صـدی   گونـهوضـعیت بـه  نـد، وکردمخالفـت با ایـن دعـوت 

ـد بـن عبـدگرایی داشت و با بسیاری از  که نگرش حدیثخان  حسن ا  معتقدات محم  الوه 
کتـابی در اواخـر قـرن  ،که در آن زمان رایج شده بـود ،مواف  بود برای دفع نسبت وهابیت

اهـل حـدیث  در ایـن کتـا  برا ـت جماعـتوی  4نگاشت. تةجمرنا هر اتسیزدهم به نام 
د بن عبد شبه ا  و دعوت و حرکت و منهج او قاره از شیخ محم   کرد. همچنین،ابراز را الوه 

                                                
 .511. همان، ص1

 .257، صم لئدالبی لئدامناعا نالألر ریا لبف لئدصدی  حسن خان،  بخاری، . قنوجی2

د صدی  حسن خان،  ،. قنوجی بخاری3  .727ص أ جدالبیل م محم 

 .75، صلعرخرتامکثفساضدالبشا امحمدا ناع دالب هرب. نعمانی، محمد منظور، 4
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حرکـت وهابیـت بـا گوید  میگرچه  0االرض دانست. فیاز مفسد او را و  عملش را تقبی  کرد
ا در کتـا  دارد عتقدات اشتراکاتی محرکت اهل حدیث در هندوستان در برخی  تةجمارناام 

که خود حد  فکری بین اندیشـه اهـل  کند میدیگر آثار خود وجوه افتراقی را ذکر  و  هر ات
 :کنیم مینقل را  آن، که در ادامه رود میحدیث و وهابیت به شمار 

 تقیدنداشتن به مذهبی خاص
تقلیـد از  را حدیث اهل جماعت و وهابیت اندیشه های تفاوت از یکی خان حسن صدی 

دا داند. میمذهب خاص  فقهی  ا  بن و معتقد است محم  د عبدالوه  مذهب احمـد بـن  مقل 
و در آنجـا بـه  نوره طلب کرد و بعد به نجد برگشتدیث را در مدینه مححنبل بوده است که 

معتقـد بـه  کسـانی کـهلذا وی در خصوص  .قیم عمل کرد تیمیه و ابن اجتهادات ابن برخی
ت به خرج ت ثیر امواد در عالم دنیا بودند ش  از هیچ حدیث اهل جماعت، حال آنکه داد مید 

و برای به دست آوردن مسا ل فقهی مستقیم به سراغ  کنند نمی تقلید اربعه مذاهب از یک
 و وهابیـان بین فرق اسا  همین بر و ،کنند میو احکام را استنباط  روند میکتا  و سنت 

 2.آسمان است زمین تا از حدیث هندوستان اهل

 تکفیرنکردن
 را در اختالفـات بـین وهابیـان و جماعـت اهـل حـدیثاز دیگر یکی  خان صدی  حسن

دربـاره جماعت اهل حدیث چنین رویکـردی داند. به نظر وی،  میرویکرد تکفیری وهابیان 
ـدناصـر حـازمی و محمد ،ن ندارند. او از مشایخ خوداناسلمم عبـاراتی را علی شـوکانی محم 

ن بـدون هـیچ اناب شدند تکفیـر مسـلممنکری که وهابیان مرتک ینتر  معرو  کند. یمنقل 

                                                
 .257ان، ص. هم1

، لبتارجالبمکلالاماناجا لهةامالثةالبطاةل الألراةا لأل لهمو،  ؛75، صتةجمرنا هر اهصدی  حسن خان،  بخاری، . قنوجی2
 .787ص
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ــا اینکــه  1.اســت یدلیــل و برهــان ــد بــن التحااراالبناا اءدر کتــا  وی ب از معتقــدات محم 
ا  دفاع عبد ه  کند بر تکفیری یمالوه   2گذارد. یمبودن او صح 

لبیاافالبهنادیافایاادر کتابش به نام الله بن عیسی صنعانیعبدخان از  صدی  حسن
کنـد  یمجریانی را نقل  ،نگاشته است .قه. 2822که در سال  ،یإ رنساطةخقسالبشا البنجدا
د بن عبد ا  روستاهاکه وقتی محم  ی اطرا  درعیه را بـه تصـر  خـود درآورد و افـراد الوه 

ه غیـر از خـدای متعـال را هر کسی ک»آنان گفت: خطا  به تحت فرمان او شدند  بسیاری
یا امتناع ورزد، به سطه قرار دهد، چه بخواهد را وا یا اینکه پیامبر، فرشته، یا عالمی ندا دهد

خـان بعـد از نقـل ایـن  لذا صدی  حسن«. شود یما نه، آن شخص مشرک یمعتقد باشد آن 
د بن عبدالوها  با این عبارت، جمهور مسلم گوید یمجریان  ن را تکفیـر کـرده و بـا انامحم 

 3.استکرده ن جنگ و مقاتله انامسلم
کـه  کند میگونه بیان  رویکرد تکفیری نجدیان را این یخان در جای دیگر  صدی  حسن

د از اسـالم اوامر او را امتثـال نکنـاگر کسی تحت لوای حکومت صاحب نجد قرار نگیرد و 
به نـام  ،و برای ت یید این کالم جریانی را از امیر حجاج یمن گردد؛ میو کافر شود  میخارج 

د بن حسین مراجل کبسی او بـه همـراه جمـاعتی از حجـاج بـه که  کند مینقل  ،سید محم 
بـه تفتـیش شـروع و  ندرفتقرار گاز وهابیان سر راه آنان  ای عدهسمت حجاز عازم بودند که 

ا بر مذهب اسالم هستند یا نه، تا جواز بـرای ادای مناسـک هآنکردند که ببینند  شاندیعقا
 4.حج داشته باشند

 سفک دماء مسلمانان
خان از  ت اهل حدیث و وهابیت که صدی  حسنماعبین ج اختال  یکی دیگر از وجوه

 بـه دسـتگناه و معصـوم  بی های ، به خاک و خون کشیدن انسانکند میمشایخ خود نقل 
                                                

 .725أبجد العلوم، صهمو، ؛ 221، صهدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرئل. همو، 1

 .851، صمفتةیاعلاهامحّمدا ناع دالب هربامصلحامظل ما . ندوی، مسعود، 2

 .725، صأ جدالبیل مصدی  حسن خان ،  ،. قنوجی بخاری3
 .785، صلبترجالبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل ل. همو، 4
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خـان در ایـن بــاره  صـدی  حسـن 1.وهابیـان، بـدون حجـت و اقامـه برهـان بـر آنــان اسـت
 :گوید یم

ده اینکه او جان از جمله خبرهایی که از صاحب نجد )عبدالعزیز بن سعود( به من رسی
ایـن  .شوند بر خـود حـالل دانسـته اسـت ینمبرای ادای نماز جماعت حاضر که کسانی را 

اسـت که خبرهـایی رسـیده   همچنان 2،نیستسازگار خبر اگر صحی  باشد، با قانون شرع 
الهـی، یـا افـرادی از ایـن قبیـل  یکسانی را کـه بـه پیـامبران، اولیـاخون که صاحب نجد 

گونـه اعمـال از سـوی آل سـعود و وهابیـان باعـث  این 3.مبا  شمرده استاستواثه جویند 
 شـوند.آیـد برافروختـه  یمشده است مردم حرمین شریفین وقتی نام صاحب نجد به میـان 

که هـر کـه از  طوریه بر سر اهل حجاز آورده، ببسیاری چون صاحب نجِد وهابی بالهای 
د بـن عبـدعداوت م گردد یممکه معظمه و مدینه منوره باز  ا  را هـم بـا خـود بـه حم  الوه 

 4آورد. یمارموان 
تشـری   رادر ایـن بـاره نظـر اهـل حـدیث  تةجمرنا هر ااتخان در کتا   صدی  حسن

ا هیچ یو  کند. می گاه جهـاد  معتقد است اهل حدیث در طول سیزده قرن حضور داشتند ام 
د ب ا  را به راه نینداختندن عبداصطالحِی محم  ل حـدیث هـیچ اعتقـادی جماعت اه .الوه 

آثــار آنـان اثــری از فســاد و  کــدام از د و در هـیچنــریـزی ندار  بـه فتنــه، فسـاد، قتــل و خــون
د بن عبـدشکنی نخواهید دید، ا پیمان ا بر عکس درباره محم  ا ، کتـب اندیشـمندان م  الوه 

 پـر از فسـادگری اومنتشـر شـده، که در بیروت و امثـال آن  ،غربی در تاریخ مصر و غیر آن
گـاه شـوند الوها  نجدی عبد رای اینکه دیگران از احواالت ابنخان ب است. صدی  حسن آ

ا  و پیـروانش  ـد بـن عبـدالوه  نقـل  تةجمارنا هر ااتدر کتـا  را بسیاری از جنایات محم 
ـد بـن عبـدالعزیز بـن درباره ورود سـعود ،شاز کتاب پنجم فصل درمثال   5کند. می  بـن محم 

 :گوید میچنین  منوره مدینهبه  ه.ق. 2851 سال در سعود
                                                

 .725أبجد العلوم، صهمو، ؛ 221، صهدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرئل. همو، 1

 .787، صلبترجالبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل ل. همو، 2

 .787. همان، ص3

 .72، صم لئدالبی لئدامناعا نالألر ریا لبف لئد. همو، 4

 .75، صتةجمرنا هر اه. همو، 5
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، کنـد مـی واجـب آنجا اهل بر را جزیه و دشو می مدینه وارد عبدالعزیز بن سعود سپس
ارزش آن را کـه بـه نقلـی در حـدود کند و اموال با میرا تخلیه   ضری  مقد   نبوی

نیـز قبـر شـیخین دربـاره همـین عمـل را  .دبر  میو به درعیه کند  میبار شتر بود غارت  75
 نشـد.را تخریـب کننـد کـه   خواستند قبه ضری  مقد   نبوی آنان می .جام دادندان

نیـز  .ده جـای نیـاور بـ اللـه حـج در بیتدر آن سال دستور دادند کسی بـه غیـر از وهابیـان 
مسـئله ایـن شدند کـه به حرمین مانع ورودشان که تحت حکومت عثمانی بودند را مردمی 

رساندن وهابیـان ج شام و عجم هم از تر  ضرر . حجادشوقطع  چند سالی حجباعث شد 
 0.شان را کامل انجام دهنده آنان نتوانستند فرای  حجب

 بندی جمع
بعد  های دورهد و در کر ریزی  پیدر هندوستان گری را  دهلوی اندیشه سلفی الله ولی شاه

ایـن حرکـت در بـا  زمان کردند. هم منتشردر مناط  هندوستان آن را  اش شاگردان فکری
هندوستان، تحرکات سلفی دیگری در نجـد و یمـن صـورت پـذیرفت کـه بـا سـفر برخـی از 

 آن را بـهو نیـز تـ ثیر پذیرفتنـد اهالی هندوستان به این مناط ، از اندیشـه سـلفی آن دیـار 
فکری و عملی این تحرکات سلفی در قـرن دوازدهـم و های  فعالیتکه آوردند، هندوستان 

 د.بررسی شان سیزدهم هجری در منطقه هندوست
  

                                                
 .813، صلبترجالبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل لهمو، ؛ 57-58. همان، ص1
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