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  چكيده

در دنياي معاصر، يكي از الگوهاي رقيب سياست متعاليه و مدل حكومتي برآمده از 
باشد كه با حمايت وهابيون، شعار مباني توحيدي اسالم، الگوي نظام سياسي آل سعود مي

دان آل سعود در طول سه دوره زمامداري خان. دهند را سر مي گرايش به توحيد و خداپرستي
طلبي خود، به خصوص حاكميت دولت سوم در هشت دهه اخير، با گره زدن توسعه

ارضي خود به رويكرد ديني ابن عبدالوهاب، از نفوذ و تأييد علماي وهابي جهت  - سياسي
گرفته تسخير بسياري از نقاط شبه جزيره عربستان و سلطه بر اقوام و اديان مختلف بهره 

هاي معاصر وهابيت چگونه از سوي  سؤال اصلي مقاله حاضر اين است كه جريان. است
حاكمان سعودي در تداوم قدرت نظام سياسي در طي هشت دهه گذشته مورد استفاده قرار 

  .گرفته است
  

   :كليدي هايواژه
  .هاي معاصر، آل سعود، نظام سياسي و قدرت وهابيت، جريان

   

                                                      ∗ 
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  مقدمه
يه به معناي تدبير و هدايت جامعه از دنيا به سوي آخرت به منظور تقرّب سياست متعال

هاي سياسي به توحيدمحور و  در اين راستا نظام )87: 1387زايي، لك(. باشد به خداوند متعال مي
سياست متعالي و توحيدمحور مورد نظر حضرت امام خميني، امروزه . شوند  دنياگرا تقسيم مي

ر نظام جمهوري اسالمي جريان داشته و الگوي برگرفته از آن در در قالب واليت فقيه د
  .شود ساالري ديني به كشورهاي مسلمان صادر مي قالب مردم

يكي از الگوهاي رقيب سياست متعاليه و مدل تبليغي برگرفته از مباني توحيدي اسالم، 
سان به باشد كه با حمايت وهابيون، شعار رسيدن ان الگوي نظام سياسي آل سعود مي

از آنجا كه يكي از شروط موفقيت . دهند خداپرستي و گرايش از شرك به توحيد را سر مي
هاي مختلف از جمله  المللي، شناخت دقيق رقبا در عرصهاي و بين هر كشور درعرصه منطقه

مورد ) شعار تا واقعيت(ها را از نظر تا عمل  باشد؛ ضرورت دارد آن ساختار قدرت مي
  .داد بررسي قرار

محمد ابن عبدالوهاب بن سليمان تميمي «گذاري رويكرد وهابيت توسط  با توجه به پايه
را بر آن نهادند؛ اما » وهابيت«، ساير مذاهب، نام »ابن عبد الوهاب« ملقب به» نجدي
را » اهل التوحيد«كنند، بلكه واژه  ن وهابيت، هيچ گاه خود را وهابي معرفي نميادار طرف

ها مدعي هستند كه در  همچنين آن )Lacroix, 2005: 35- 56(. برنديبراي خود به كار م
كنند، لذا پيروي مي) ، صحابه و تابعين)ص(پيامبر اكرم(اعمال و افعال خود، از سلف صالح 

  )152 :1390هوشنگي و پاكتچي،(. خوانندنيز مي» سلفيه«خود را 
وهابيت از طريق اتحاد  گيري نكته مورد بحث در اين مقاله آن است كه از زمان شكل

ها، با توجه  داري سياسي سعودي ميالدي، در طول سه دوره زمام 1744با آل سعود در سال 
به منافع مشترك طرفين عمالً وهابيت، به مثابه ابزاري براي خاندان آل سعود جهت تداوم 

 با وجود همكاري بين طرفين در طول اين دوره، در يك. گردد قدرت سياسي محسوب مي
ها وجود داشته و با توجه به اختالفاتي كه منجر به جنگ بين  سده اخير، تضادهايي بين آن
هاي  هاي وهابيت شده و همچنين تضاد فكري برخي جريان آل سعود و برخي از جريان

هاي معاصر وهابيت  داخلي وهابيت با يكديگر، سؤال اصلي مقاله آن است كه جريان
  گيرند؟ ر تداوم قدرت مورد استفاده قرار ميچگونه از سوي حاكمان سعودي د

نگارنده براي پاسخ به اين سؤال، پس از توضيح چارچوب نظري، به صورت مختصر به 
گيري وهابيت و چگونگي پيوند با آل سعود پرداخته و در  هاي تأثيرگذار در شكل جريان

د از اين جريانات مندي آل سعو هاي معاصر وهابيت و چگونگي بهره ادامه به تفصيل، جريان
  .در تداوم قدرت را مورد بررسي قرار داده است
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  چارچوب نظري. 1
قدرت (شناسي  هاي مختلف از جمله جامعه موضوع قدرت از مفاهيمي است كه در رشته

شود و در سياست نيز قدرت همچون روحي در  بحث مي) فرد، جامعه و چارچوب قدرت
ه به عنوان موضوع و محور اصلي علم سياست، كالبد علوم سياسي جريان دارد تا جايي ك
  .غايت و هدف اين علم معرفي شده است

ها تداوم قدرت  قدرت سياسي، انواع مختلفي در اداره حكومت دارد كه هدف تمامي آن
علت تداوم «پردازان به ارائه نظريه  هاي گوناگون است و در اين خصوص، تئوري از راه
اند كه پس از اشاره اجمالي به اين بحث، به توضيح  اختههاي گوناگون پرد در رژيم» قدرت

مندي از تحليل عابد الجابري جهت بررسي علل تداوم قدرت در عربستان و  چگونگي بهره
  .شود هاي وهابيت در تداوم قدرت پرداخته مي مندي آل سعود از جريان نحوه بهره

  )65- 66: 1393طاهري،( :هاي دموكراتيك علل تداوم قدرت در رژيم. 1- 1
  

  تداوم قدرت عامل اساسي متفكر   
 سيستم دموكراتيك رابرت دال

  دموكراسي سياسي  ليپست
 جامعه مدني دو توكويل

  گردش نخبگان  پاره تو
 همبستگي اجتماعي  دوركهايم

  سيستم بروكراتيك ماكس وبر
 حكمراني هوشمند جوزف ناي

 حكمراني قانونيرونالد دوركين

 باطيحكمراني ارت هابرماس

 نوسازي سياسي هانتينگتون
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  )67: 1393طاهري، ( :هاي غير دموكراتيك و استبدادي علل تداوم قدرت در رژيم. 2- 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )68: 1393طاهري،( :هاي استبدادي عرب علل تداوم قدرت در رژيم. 1- 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جابريديدگاه محمد عابد الهاي استبدادي عرب از  علل تداوم قدرت در رژيم. 1- 4

هاي عمل در  بررسي نمودها و مشخصه ، باجابري در كتاب عقل سياسي در اسالمعابد ال
اي دوسويه ميان عقل سياسي و  به وجود رابطه، يند سياست در فرهنگ و تمدن اسالميافر

  .كند اشاره مي )تاريخ سياسي عربي( واقعيت پيرامون آن
منبع و مرجعي است كه چارچوب ناخودآگاه سياسي را » يعقل سياس« ،   از نظر جابري

توان  گروهي است كه مي» روان«جايگاه اين ناخودآگاه در    دهنده دهد و تشكيل شكل مي

  عامل اساسي تداوم قدرت متفكر
 قدرت مبتني بر زور ماكياول

 سلطه ايدئولوژي و مذهب ماركس

  حكمراني امپرياليستي والرشتاين
 مراني ايدئولوژيكحك گرامشي

  قدرت نظامي وسين پايل
 وابستگي پيرامون به مركز  گوندر فرانك

  عامل اساسي تداوم قدرت متفكر
 قوميت و ثروت ابن خلدون

 اقتصاد رانتي وابسته سمير امين

 گبا كشورهاي بزر اتحاد استراتژيك مرشايمر

 مبتني بر مشروعيت مذهبيحكمراني سنتي  فريد زكريا

 حكمراني ايدئولوژيك هشام شرابي

 سنت همبستگي و عصبيت عربي علي وردي

عابد الجابري
گانه قبيله،  با تكيه بر عناصر سه ناخودآگاه عربي
 عقيده و غنيمت



  تعاليه
  م
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آل 
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هل 

ظهو  به منصه» ي
و نمودها   شود ي
سازند كه آن مي

د، بر پايه سه عنص

ن به جاي توجه
  دموكراتيك؛

وجب همبستگي

رآمد بدون نياز

 دهاي ناشي از
  )دس و نفت

پيوند آن با عقي
وم قدرت محسو

گي پيوند با آ

باش  ابن تيميه مي
مكتب اه« متفكر

كنش سياسي« و
جامعه اعمال مي

چيزي را م  نتيجه

دنه پيش ميربي

ان و خويشاوندان
آمده از انتخاب د
ايمان بوده و مو

گونه درهر(نت

درآمد(غنيمت 
اماكن مقد    

، پ)آل سعود(
هاي اصلي تداو صه

يت و چگونگي

بن حنبل ود ا
ترين مت ت و مهم

خود را در عمل
ي است كه در

، در  اند  اجتماعي
1(  

عرقالنيت سياسي
  :باشد 

نزديكا   به قدرت
مردم و يا نظام برآ

ريز باورها و ا يه

 پايه خراج و را

  قبيله

  قبيله عربي
  )آل سعود(

       

 مبتني بر قبيله
، از شاخص)و حج

گيري وهابي ل

ز تفكرات احمد
 مذاهب اهل سنت

ناميد كه آثار خ  
قدرتي   به مثابه

اي  داراي چهره
17- 21: 1384جابري،

براي قرائت عقال
استوار مي» مت

 مبتني بر تكيه ب
راد مورد اعتماد مر
ني است كه پايه

  ردد؛
د در جوامع بر

 )71- 76: مان

    ) بيت

ساختار قدرت،
درآمد نفت و(ي

گذار در شكل

هابيت برگرفته ا
ذهب چهارم از

»مخيله اجتماعي
كنش سياسي. 

 و عملي آن كه
ج(. نامد مي» ياسي
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حكومت  ، شيوه
صص، توانايي افر
ه، نمادهايي ذهن
گر شدن جامعه مي

ت، نقش اقتصاد
هم(. باشدمي) سان

وها(عقيده 

عربستان معاصر،
و اقتصاد رانتي) 
.  

هاي تأثيرگ يان
 

ريزي فكري وه
امام مذ »ن حنبل
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است كه سخت مخالف عقل بوده و تنها به ظواهر قرآن، حديث، نقل اخبار و » حديث
  )361- 362: 1321شهرستاني، ( .كرد روايات تكيه مي

ايماني مردم به عصر بي«ي كه معروف به هنگام حمله مغول و سقوط خالفت عباس
ابن  )150 :1390، هوشنگي و پاكتچي(بود، » اصول اعتقادي و جدا شدن آنان از شريعت اسالمي

درصدد برآمد تا براي يافتن چارچوبي سخت » ابن قيم الجوزي«تيميه با كمك شاگردش 
هايي را از سوي  الفتو نقدناپذير از خوانش رسمي اسالم اقدام نمايد كه اين اقدام، مخ

  .علماي اسالمي و عامه مسلمين به همراه داشت
تأكيد بر : ترين تفكرات ابن تيميه كه با مخالفت ديگران مواجه شد، عبارتند از مهم

حجيت ظاهر قرآن و حديث، منع سوگند به غير خدا و كافر دانستن معتقدان به اين عقايد، 
با عقل، اعتقاد به رؤيت خداوند در آخرت،  بدعت دانستن هر امر نوين و مخالفت كردن

، منع زيارت قبر پيامبر، )صحابه و تابعين(و عمل سلف  )ص(بازگشت به سنت پيامبر اكرم
ها  آن حرمت شفيع قرار دادنو ) ع(ائمه ،)ص(، منع توسل به پيامبر اكرمو صالحان ءانبيا

گذاري  يه و شيعيان و نام، كافر دانستن صوفحكم به قتل كاهالن نماز و احكامنزد خدا، 
  )166- 167: 1393طاهري، (. و فلسفه علم شيمي رد، »روافض«ها به عنوان  آن

با توجه به بحران مشروعيت سياسي اهل سنت در اين دوره، ابن تيميه، ضرورت 
تأسيس حكومت در قالب واحدهاي خودمختار وابسته به يك واحد و همچنين پذيرش 

مندسازي مسلمانان  به منظور توان) حكومت از طريق زور گيري شكل(غلبه / اصل شوكت
در اين راستا كاربرد زور  )370: 1995، عبدالحميد(. در مقابل مرتدان و مشركان را مطرح نمود

، به منزله ابزاري براي اعمال »امر به معروف و نهي از منكر«در حوزه داخلي را در قالب 
قتل «و » جهاد«ر حوزه خارجي نيز در قالب حدود و اجبار مردم به عبادت و همچنين د

  )95: 2003، ابن تيميه(. براي حل مشكل تئوريزه نمود» كفار
بر عقائدش، علماي مذاهب اربعه اهل سنت در شهرهايي چون پافشاري ابن تيميه با 

مبني بر دمشق و قاهره با وي به مناظره پرداختند كه نتيجه آن، صدور حكم علما عليه وي 
درگذشت او در زندان، موجب  )135، 1407، ابن كثير(. بود» تواي دور از مذاهب اسالميفارائه «

ق، محمد بن عبدالوهاب، آن افكار را پي .افول انديشه وي شد تا آنكه در سده دوازدهم ه
به  ،ت ابن تيميه را كه در زمان خودش در حد يك نظريه باقي مانده بودنظراگرفت و 

  .مرحله عمل درآورد
هنگام ظهور ابن عبدالوهاب، مردم شرق عربستان شيعه بوده، مردم منطقه عسير از 
پيروان مذهب زيدي، اهالي نجد اهل سنت حنبلي، در حجاز اكثريت شافعي، در شمال 
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هاي صوفيه همچون چنين در حجاز برخي مردم معتقد به فرقهبيشتر مردم حنفي بودند و هم
  )104: 1968، ادؤف(. سنوسيه، ادريسيه، قادريه، گيالنيه و بكتاشيه بودند

ابن عبدالوهاب با تكيه به آراي سياسي ابن تيميه و به منظور تحقق نگاه ديني خاص 
 ،رؤساي قبايلهاي  لفتكرد؛ اما با توجه به مخاخود، دست نياز به سوي هر حاكمي دراز 

ء احسا و زبير، مكه، مدينه، بصره، حرَيمالء، عيينهشهرهاي مختلف؛ از جمله  شيوخ و علماي
  .، در نهايت براي حفظ جان خود به حاكم درعيه پناه برد...و

، حاكم اين شهر، همراهي با وي در جهاد با مخالفان را مشروط به »محمد بن سعود«
بعد  )13- 14 :1969، عبدالفتاح(. وزي و دريافت غنيمت پس از فتوحات كردهمراهي پس از پير

م، تقسيم كار بين آن دو 1744 /ق.ه1157از توافق بين طرفين و ايجاد اتحاد در سال 
دهى، رهبرى نيروها و نصب حاكم براى مناطق به عهده  سمت سازمان: صورت گرفت

ى براى مناطق، اجراى حدود، تعزيرات و سعود و سمت فتوا دادن، قضاوت، نصب قاض ابن
از آنجا  )39- 40: 2003كشيشيان،(. عبدالوهاب گذاشته شد المال بر عهده ابن نظارت بر توزيع بيت

پيوسته مدافع و ياور امير سعودي  ،و پيروانش اوالد ،خود كه ابن عبدالوهاب متعهد شد كه
، لذا از آن تاريخ به دان به كار برندباشند و تمام نيرو و نفوذ خود را در حمايت از آن خان

  .ندشاهان سعودي بود در خدمتپيوسته ، »آل شيخ«بعد، فرزندان و نوادگان وي معروف به 
نفوذ آل سعود و آل شيخ تا اويل سده بيستم محدود به شهر كوچك درعيه بود، اما با 

دالرحمن و توسط عبدالعزيز بن عب 1902سعود به رياض در سال گسترش منطقه قدرت آل
و در نهايت با فتح  1922، منطقه عسير در سال 1913سپس منطقه نجد و االحساء در سال 

پيماني و تعامل، عمق و انسجام بيشتري يافت تا اينكه باالخره هم ، اين1925حجاز در سال 
  .توسط عبدالعزيز پا به عرصه وجود نهاد 1932دولت سعودي در سال 

ربستان، پيوندي وثيق با مذهب وهابيت يافت؛ به نحوي از اين پس، ساختار سياسي ع
كه حمايت وهابيت از ساختار قدرت موجود، از داليل اصلي تداوم قدرت سياسي سعودي 

ها به نحوي از  هاي وهابي، تمامي آن هاي بسيار بين جريان محسوب گشته و با وجود تفاوت
  .گيرد ر ميسوي آل سعود براي تداوم قدرت سياسي مورد استفاده قرا

  ها مندي آل سعود از آن هاي وهابيت معاصر و نحوه بهره جريان. 3
 )درباري(ملكيه / يسنت. 1. 3

ديرينه مبتني بر پيمان ابن عبدالوهاب و ابن سعود،  ونديپ ليبه دلجريان وهابيت سنتي 
زاد و شريك حكومت است  قرار داشته و در واقع، هم در تعامل با دولت و حكومتهمواره 
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گونه خروج بر داران اين جريان عموماً اطاعت از اولي االمر را واجب دانسته و هر طرف«و 
  )30و  28: 2012ابراهيم، (» .كنندآن را حرام و مخالف شرع تلقي مي

هاي نادرست از احكام هاي اصلي طرفداران اين ديدگاه، برداشت يكي از شاخصه
با هر گونه اجتهاد، به ويژه در مسائل سياسي و ها به مسائل است و اسالمي و نگاه بسته آن
هايي در مخالفت با مسائلي ها به دليل جمود فكري، ديدگاه آن. كننداقتصادي مخالفت مي

چون رانندگي زنان، آزادي، برگزاري انتخابات و مشاركت سياسي، حضور زنان در مجلس 
  .دهند ارائه مي... شورا و

، صالح اللحيدان، صالح الفوزان، عبداهللا الخنين، )بستانمفتي كل عر(عبدالعزيز آل الشيخ 
عبداهللا بن محمد آل الشيخ، محمد العيسي، عبداهللا التركي، محمد الشقره، عبداهللا الغفاري، 

  .هاي شاخص اين طيف هستندفيصل نور و ناصر القفاري از چهره
اول، اينكه : اند هاي خود را بر دو فرض اساسي بنا كرده داران اين جريان، تحليل طرف

وهابيت، اسالم واقعي است و دوم، اينكه وهابيت بايد به صورت انحصاري، سياست دولت 
  )bashgah.net، دوران(. را در دست داشته باشد

ان از سر ايمان باشد، با برخي از افرادي كه به دفاع از رژيم معتقدند، بيش از آنكه نظرش
نظر به عواملي چون ضرورت وجود مركزيت نيرومند در چارچوب عقيدتي اهل سنت و 

لذا با اينكه برخي از علماي . نگرند مصالح سياسي، نظامي و اقتصادي به اين موضوع مي
طرفدار رژيم در داخل و خارج كشور نسبت به وابستگي آل سعود به كفار، فساد موجود 

بار و ساير مشكالت حكام سعودي مطلع هستند؛ با اين حال بنابر ضرورت پذيرش و در در
بخش را داري نموده و يا حداقل سكوتي رضايت احترام نسبت به قدرت فائقه، از آنان طرف

  .اندپيش گرفته
سعود از طريق صدور اكثريت وهابيون درباري با اين نگاه، دست به توجيه اقدامات آل 

احساسات حتي اگر سياست دولت در تقابل با اعتقادات مذهبي و  زنند،سي ميفتواهاي سيا
به همين سبب، گاهي نزد برخي متفكران اهل سنت غير وهابي . جامعه باشد عمومي

هاي خود علماي سلفي اسالم را تحت انقياد خواسته«: شود كهعربستان چنين درك مي
وا و هوس آنان انجام گيرد، مطلوب شرع از اين رو هر چه را كه موافق ه. انددرآورده

 )166: 1386، مالكي(. »آورنددانسته و آن را توحيد ناب به شمار مي
موارد متعددي از صدور فتواي سياسي توسط اين جريان در عربستان مشاهده شده است 

صدور فتواي اعدام وهابيان مخالف ملك عبدالعزيز به دليل : ها عبارتند از ترين آن كه مهم
، جواز 1979، صدور فتواي ارتداد مخالفان ملك خالد در سال 1929خروج عليه شاه در سال 

هاي نظامي غير مسلمان فرانسوي به خانه خدا براي سركوب جهيمان شرعي ورود گروه
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ر ساختار قدرت

012بي در سال 

سعودي نيز آنن 
فراتر از نقشيت، 
يدادگستر هاي نه

همچنين عال. اند 
 امور مذهبي تحت
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هاي و در عرصه

ياز دارد، اما با و
لذا در. شته باشد
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139 :196 -188(  
جه به نقش اين گ
هب مادي و مع

سهمي از ،ينيد د
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تي پرداخته و براي تحقق مبارزه با حاكميت سياسي آل سعود و حاكميت ديني وهابيت دول
  .هاي تروريستي شونداهداف خود حتي دست به اقدامات مسلحانه زده و وارد سازمان

  اخوانيه. 2. 3
بند به اصول و مباني  اين جريان با فاصله گرفتن از جريان ملكيه، به شدت خود را پاي

وبه و عزل وهابيت دانسته و هر گونه تحرّك خارج از چارچوبِ اين اصول را مستلزم ت
دانند و در اين راستا همواره با حاكمان سعودي و برخي از سران وهابيت درباري به دليل  مي

انحراف از اصول وهابيت مبارزه نموده و معتقدند جريان ملكيه از مسير وهابيت واقعي 
  .عبدالوهاب منحرف شده است بن   ترسيم شده توسط ا

بر » االخوان من اطاع اهللا: اخوان«تخاب نام رغم ان ها بايد گفت علي در خصوص نام آن
ها، هيچ ربطي به اخوان المسلمين مصر نداشته و اين جريان، پيروان افرادي هستند كه  آن

جهت حمله به ساير بالد و ترويج وهابيت بوده و  18جزء لشكر ابن عبدالوهاب در سده 
هاي حكومت  ان، پايهنيز به كمك عبدالعزيز بن عبدالرحم 20همچنين در اوايل سده 

  .سعودي را به منظور ترويج مكتب وهابيت برافراشتند
م، برنامه اسكان اعراب صحراگرد و تأسيس  1912/ ق.ه 1330عبدالعزيز در سال 

واحدهاي رزمي نوين را در نجد و قصيم آغاز كرد و از ميان جوانان تندخو و شجاع صحرا، 
ها ضمن كار كشاورزي، فنون  آورد كه آنبه وجود » اخوان«گاردي با انضباط به نام 

 )466 :2002، فيلبي(. كردندگرفته و تا آخرين قطره خون، جانفشاني مي جنگ صحرايي را فرا
و همكاري اين افراد با وي مشروط به دعوت براي گسترش اسالم سلفي با رويكرد 

ر و هدايت ديگر قبايل عبدالعزيز نيز از اين افراد براي تبشي )Habib,1978: 16(. وهابيت بود
  )155و153 :1969، عبدالفتاح(. گرفتبه سوي دين وهابيت، تهديد و انجام جنايت بهره مي

از لشكر اخوان براي گسترش سرزمين بهره  1916- 1920هاي  عبدالعزيز در طي سال
هاي آل سعود و تحكيم موقعيت  در پيروزي» فيصل الدويش«گرفته و اين گروه به رهبري 

اما در اثر تعامل عبدالعزيز با نيروهاي خارجي،  )115- 116 :2004، الكاتب(. ارزنده داشتنداو نقش 
، اخوان به مخالفت با وي 1926به خصوص بريتانيا براي تحكيم حكومتش در سال 

ما به آنچه كه مشايخ «: گويدالدويش در خصوص علت مخالفت با عبدالعزيز مي. پرداختند
 اي بين خود و خداها را واسطهد بوديم، زيرا آنگفتند سخت معتقسعودي مي

  )43 :1367، لسعيدا(. »باشندها واسطه بين ما و انگليس ميدانستيم كه آندانستيم؛ ولي نميمي
ترين محور ارتش گروه اخوان با حضور رهبران قبايل مطير، عتيبه و عجمان كه اصلي

كنفرانسي بر پا كردند تا » طاويهار«در  1926شدند، در دسامبر  عبدالعزيز محسوب مي
  :1386، ابراهيم(. مبارزه خود براي پاسداري از دين و مخالفت با مظاهر كفر را اعالم نمايند
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اي به شاه نوشتند و كارهاي خالف شرع ابن سعود  ها در اين كنفرانس، عريضه آن )35 - 36
تلگراف، تلفن و اتومبيل  را از جمله همكاري با بريتانيا، وارد كردن وسايل شيطاني؛ شامل

  )64 :1990الياسيني،(. را محكوم كردند... به بالد اسالمي، تساهل با شيعيان احساء و
پس از اين گردهمايي، اخوان در بسياري از اعمال خود بدون اجازه و دستور عبدالعزيز 

ز دو به يك مركز امنيتي عراق در نزديكي مر 1927از جمله آنكه در سال . كردندعمل مي
 .سپس به كويت و شرق اردن حمله كردند. كشور حمله كرده و تمام افرادش را كشتند

(Dekmegian, 1985: 138)  بخشي به  از آنجا كه اين حركت از چارچوب مشروعيت
سعود خارج شده بود، از اين رو، عبدالعزيز از علماي درباري و سران قبايل  حكومت آل

با مذاكرات صورت . در اين خصوص تصميم بگيرندخواست تا تجمعي برگزار كرده و 
 )540- 541 :2002، فيلبي(. ها را صادر كردند فتواي اعدام آن 1929گرفته، علماي درباري در سال 

استدالل علماي درباري براي مقابله با اخوان آن بود كه حق دعوت به جهاد، منحصر به 
باشد كه اخوان در اين دو  اجب ميحاكم بوده و اطاعت از امام و اجراي اوامر وي نيز و

  )148 :1969، عبدالفتاح(. زمينه تخطي كرده بودند
ها را نه تضاد جريان اخوان با عبدالعزيز تا جايي شدت گرفت كه عبدالعزيز، فعاليت آن

تنها مخلِّ نظم و آرامش، بلكه خطري جدي براي حكومت خود دانسته و در نتيجه طي 
بين عبدالعزيز با گروه اخوان رخ داد، در  1927- 1929 هاي هايي كه در سال درگيري

  )100- 103 :2005، الرشيد(. ها را سركوب كرد نهايت، عبدالعزيز، آن
اين گروه در ميان  با وجود شكست اين جريان در مبارزه با عبدالعزيز، انديشه

اياالت هاي نفتي به شركت 1940دارانش باقي ماند و هنگامي كه عبدالعزيز در دهه  طرف
داران اين  متحده اجازه داد تا براي عمليات اكتشاف نفت وارد اين كشور شوند، طرف

  .جريان به شدت با اين امر مخالفت كردند
م، به رهبري 1979نوامبر / ق.ه 1400داران اين جريان در اول محرم همچنين طرف

شورش برداشته و  در انتقاد و مخالفت با آل سعود سر به »جهيمان العتيبي«فردي به نام 
اين افراد در بيانيه خود كه به وسيله . مسجدالحرام را به مدت حدود دو هفته اشغال نمودند

نابودي مظاهر فرهنگ و : العتيبي در كعبه قرائت شد، خواستار مواردي شدند كه عبارتند از
 هاي اسالمي، سرنگوني حكومت سلطنتي موروثي، برقراريارزش هاي غربي، انتشارسنت

حكومت اسالمي، محاكمه خاندان سعود و مصادره اموال آنان، كافر بودن ملك خالد و 
اش، قطع رابطه با كشورهاي استعماري غرب، متوقف كردن صادرات نفت به  خانواده

هاي نظامي آمريكا، اخراج كليه كارشناسان و مستشاران نظامي خارجي و برچيدن پايگاه
  )89- 90 :1368، آقايي(. آمريكائي
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در اين موقعيت كه ملك خالد پادشاه عربستان از همه جهت درمانده شده بود؛ از 
هاي نظامي براي سركوب العتيبي و جهت ورود گروه» بن باز«علماي درباري به رياست 

لذا چتربازان غير مسلمان فرانسوي با  )201- 202 :2005، الرشيد(. هوادارانش درخواست فتوا نمود
رباري وارد مسجد الحرام شدند، مسجد را آب انداختند و با كشتن اجازه علماي وهابي د

  )118: تا ابوريش، بي(. شورشيان به وسيله برق، قضيه را به اتمام رساندند
هاي قدرت خود را در  آل سعود گرچه در دولت اول و سوم با كمك اين جريان، پايه

ن با آل سعود و وهابيت سراسر عربستان محكم نمود؛ اما با توجه به مخالفت اين جريا
درباري با استدالل انحراف از وهابيت اصيل، خاندان سعودي با فتواي وهابيون درباري به 

هاي  ها پرداخته و در عين حال از جريان افراطي اخوان براي كنترل خواسته سركوب آن
 .بهره بردند ليبرال جريان وهابيت

 جهادي/ تكفيري. 3. 3
ده از وهابيت حكومتي يا سنتي است كه تحت تأثير اي جدا شاين جريان، شاخه

در اين . هاي وهابيت تجديد نظر نمودندهاي سلفي مانند اخوان المسلمين، در آموزهگرايش
بسياري از «: دارد يابي افكار اخوان المسلمين اذعان مي با ريشه» ژيل كپل«خصوص، 

ادي يافتند و در تكوين اعضاي اين جنبش به عربستان مهاجرت كردند و حتي مقام است
  )Kepel,2008, 23 -28(» .وهابيت جهادي موثر بودند

افرادي همچون عبدالرحيم النشيري، يوسف العييري، علي بن خضير بن فهد الخضير، 
ي، احمد الخالدي، ريابوبكر الجزا ي،االلبان نيناصر الد، نيميمحمد عث ناصر بن حمد الفهد،

، عبدالعزيز المقرن، خالد علي الحاج، كريم المجاطي و صالح السطان العتيبي، عبداهللا الرشود
  .آيندالعوفي از مشايخ برجسته اين جريان در عربستان به شمار مي

داران اين جريان، خواستار اجراي احكام الهي بر مبناي ديدگاه متعصبانه خود بوده  طرف
را محدود به نظر اولي و در اين راستا با اعتراض به آراي وهابيت سنتي كه مفهوم جهاد 

ها جهاد، شرط  از نظر آن. كننددانند، آن را نشانه انحراف از مفهوم جهاد تعبير مي االمر مي
هاي ديني قلمداد شده و تا نابودي كامل كفار و بسط اسالم، هيچ بقاي اسالم و احياي ارزش

كه هدفش  دانندهمچنين ولي امر شرعي را كسي مي. گرددتوقفي براي آن تصور نمي
تشكيل حكومت، اقامه دين و امر به معروف و نهي از منكر باشد، در غير اين صورت، ولي 
. امر شرعي نيست؛ همانند بسياري از حكام كنوني مسلمانان كه ولي امر شرعي نيستند

  )115و119: 1390، باغناظمي قره(
 1979در سال گيري اوليه اين جريان، ريشه در اشغال افغانستان توسط شوروي  شكل

كيشان دارد كه موجي از همراهي جوانان اهل سنت از جمله عربستان براي كمك به هم
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» العربمجاهدين افغان يا افغان«خود در افغانستان آغاز شد و اين افراد، جرياني را به نام 
بود كه همانند بسياري از » اسامه بن الدن«ترين افراد اين گروه،  يكي از مهم. شكل دادند

- وي عالوه بر فعاليت. ها بودمند به مشاركت در جهاد عليه كمونيست جوانان عرب، عالقه
به صحنه جهاد  1983هاي تبليغي جهت جذب نيرو براي كمك به مجاهدين افغاني، از سال 

پيوست و با حمايت از سوي عربستان، پاكستان و آمريكا به پشتيباني لجستيك، تأسيس 
ها در نشيني روسها پرداخت تا اينكه با عقبجهادي عليه روسپادگان، عمليات نظامي و 

  )69- 58 :1390محموديان،(. ، افغانستان را ترك كرده و به عربستان بازگشت1989سال 
پس از گذشت يك سال و نيم از مراجعت مجاهدين به عربستان، حمله عراق به كويت 

عليه سرزمين عربستان، به ملك فهد اسامه بن الدن در برابر تهديد نيروهاي عراقي . رخ داد
ملك فهد ضمن مخالفت با اين پيشنهاد، در . پيشنهاد كمك از سوي مجاهدين را داد

  .عوض، اجازه ورود نيروهاي آمريكايي و متحدان را به خاك عربستان داد
)Jehl, NewYork Times, 27 Dec 2001(  همكاري رياض با واشنگتن به ايجاد چالش ميان

و حكومت سعودي و صدور فتواي تكفير حكومت منجر شده و با تأسيس  اين جريان
ها عليه نظام سلطنتي آل سعود، تهديد و اعالم رسمي فعاليت» شاخه القاعده شبه جزيره«

  .جديدي را بر ضد حاكمان اين كشور شكل داد
ن ساز انتقال ناامني به خاك عربستااوضاع آشفته عراق در جنگ دوم خليج فارس، زمينه

شد و رخداد ناامني در بعضي از شهرهاي عربستان نشان داد كه اين گروه در مقابله با دولت 
سعودي جدي است و مايل است تا لبه تيز حمالت خويش را از خارج به داخل شبه جزيره 

  )A,2008: 168(. بكشاند
ل شدت گرفتن انتقادات صريح بن الدن از رژيم سعودي به دلي در ادامه اين روند با

گر قدس در اوسلو، تابعيت سعودي وي در سال  هاي سازش با رژيم اشغالحمايت از توافق
  .تري يافتسلب شد و دشمني آشكار وي و القاعده با رژيم سعودي، ابعاد گسترده 1994

با انتقادات مكررش به حاكمان سعودي، ممنوع الخروج شد؛ اما از طريق وساطت و به دنبال 
   1996ج از كشور، به پاكستان و بعد سودان رفت و تا سال يافتن راهي جهت خرو

دهي كرد و تحت فشار آمريكا و  هايي را عليه عربستان و آمريكا سازمانعمليات
  .كشورهاي عربي، از سودان به سوي افغانستان رفت

، 1996اوت  23در » اعالميه جهاد«با ورود وي به افغانستان، جريان تكفيري با انتشار 
. رسمي براي آزادسازي سرزمين حرمين شريفين از اشغال آمريكا را شروع كردندمبارزه 

هايي از ابن تيميه، عملكرد نظام  الدن با استناد به آيات، روايات و آموزه در اين اعالميه، بن
  :را ضد اسالمي دانسته و داليل فقدان مشروعيت رژيم را در دو بعد مطرح نمود
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گزيني آن با قانون مدني ساخته انسان كه در  شريعت و جايتعليق قانون اسالمي : اول
رهبران جريان صحوه از جمله سلمان [اثر آن، رژيم وارد رويارويي خونيني با علماي واقعي 

  جو شد؛و جوانان حق] العوده و سفر الحوالي
  ناتواني رژيم در حفاظت از كشور و اجازه دادن به دشمن امت ـ نيروهاي: دوم

. هاي متواليسال براي] حرمين شريفين[براي اشغال سرزمين  ـكا صليبي آمري
)http://www.Pbs.org(  

دانست كه در آن ابتدا رويارويي بن الدن، تحقق اعالميه جهاد را فرايندي دو گامي مي
گيرد و سپس رژيم تقريباً به نحوي خودكار ها صورت مي ها و شكست آنبا آمريكايي

سازي براي در اين راستا القاعده به زمينه )Hegghammer, 2010: 8(. »سقوط خواهد كرد
اقدامات عملي  1996گران سرزمين حرمين شريفين پرداخته و در اواخر  مبارزه با اشغال

ها، يوسف ترين آنخود را در عربستان با افراد اندكي آغاز كرد كه از جمله شاخص
، عبدالعزيز المقرن، خالد علي )عربستان گذار سازمان القاعده درترين بنيانمهم(العييري 

  )2006س مار 1الطريفي، (. الحاج، كريم المجاطي و صالح العوفي بودند
هايي در عربستان، ، تالش القاعده براي ايجاد شبكه2000تا  1996هاي  در فاصله سال
  نداران بن الدن و القاعده، به كمپ افغانستان آ آميز نبود و اغلب طرفچندان موفقيت

به بعد، بن الدن موفق شد دو شبكه وابسته به اين جريان را به  2000پيوستند؛ اما از سالمي
  .رهبري عبدالرحيم النشيري و يوسف العييري در عربستان تشكيل دهد

رغم اتخاذ سياست انقباضي در داخل كشور عليه اين جريان از سوي دولت سعودي،  علي
ين جريان را براي تحقق اهداف خود در گسترش وهابيت الملل، تعامل با ااما در عرصه بين

ترين شواهد در اين زمينه، روي كار آمدن طالبان در  كرد كه يكي از مهم دنبال مي
  .افغانستان با حمايت عربستان بود

با سقوط طالبان پس از اشغال افغانستان توسط آمريكا عطف به حادثه يازده سپتامبر 
از اين كشور به عربستان، مبارزه براي حمله به اهداف و بازگشت صدها مبارز  2001

هاي جهادي در اين دوره زماني توانست شبكه/ آمريكايي شدت يافت و جريان تكفيري
نخست، بازگشت بسياري از : گيري از دو واقعيت گسترش دهدعربستاني خود را با بهره

وارد شبكه عربستاني القاعده اعضا و كادرهاي القاعده از افغانستان به دستور بن الدن كه 
  .شدند؛ دوم، ضعف ساختاري و مهارتي نيروهاي امنيتي سعودي

با اين حال، توان عملياتي القاعده در برابر ضعف نيروهاي امنيتي، به تدريج از سال 
به بعد به سود نيروهاي امنيتي تعديل شد و دولت عالوه بر نشان دادن دست آهنين به  2003

براي ) ها نوسلفي(اي تراز اول سنتي و رسمي ديني و همچنين وعاظ صحوه تندروها، از علم
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. برداري نمود هاي ديني بهرهها براساس آموزهموعظه مبارزان و نيز محكوم كردن رفتار آن
  )2003ژوئيه  23الشرق االوسط، (

و  2003با اقدامات صورت گرفته از سوي حكومت، يوسف العييري در اواخر 
پس از كشته شدن و دستگيري تدريجي . كشته شدند 2004قرن نيز در ژوئن عبدالعزيز الم

ها به تدريج رو به ضعف  رهبران القاعده عربستان توسط نيروهاي امنيتي، توان عملياتي آن
به . اي خود را در عربستان به كلي از دست دادنهاد و القاعده، حضور سازماني و شبكه

يتي بر مرزهاي مورد استفاده القاعده براي وارد كردن عالوه، افزايش كنترل نيروهاي امن
ها شد و بدين ترتيب، عمليات القاعده به  تسليحات و مواد منفجره، موجب كاهش عمليات

هاي تجاري و يا هاي كالن به حمالت گروهي مسلح به مجتمعگذاريتدريج از بمب
  .مسكوني اتباع غرب در عربستان تبديل شد

ا كه سياست حكومت سعودي طي چند دهه اخير، تأمين مالي با اين وجود از آنج
تندروهاي وهابي در آسياي مركزي، پاكستان، افغانستان، بالكان، مصر، كشمير، قفقاز، 

هاي جهادي به منزله يك اهرم نفوذ در بود، گروه... فيليپين، اندونزي، فلسطين اشغالي و
لذا اشغال عراق توسط  )Schwartz, 10 Mar 2011(. سياست خارجي عربستان به كار مي آمد

، رويدادي بود كه تا حدودي به فرياد 2003نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا در سال 
  . رژيم آل سعود رسيد

هايش در منطقه و پس از سقوط صدام حسين، انگيزه مخالفت با آمريكا و سياست
جهادي را از عربستان به عراق  ها مبارزه با تقويت شيعيان در عراق، مبارزانافزون بر اين

ها فرار مبارزان عربستان به عراق و به عبارت ديگر، هدايت غير مستقيم آن. سوق داد
اي جديد براي مبارزه با هاي تنبيهي رژيم آل سعود و يافتن عرصهتوسط حكومت با سياست

نموده و از  ها در داخل رهاآمريكا، رژيم را از يك سو براي مدتي از شرّ عمليات جهادي
طرف ديگر با كشتار شيعيان، ايجاد ناامني در عراق، حمايت از اهل سنت اين كشور و نيز 

اي را در سياست خارجي براي دولت عربستان به مقابله با نقش ايران، دستاورد قابل مالحظه
ها براي خود، فرصت مغتنمي در عرصه از اين رو عربستان از تهديد جهادي. همراه آورد

جي فراهم ساخت و از آن زمان تا به حال همچنان در تحوالت لبنان، سوريه، عراق و خار
  .پردازد اي خود مي يمن با حمايت از اين جريان به مقابله با رقباي منطقه

  روسلفي ميانه. 4. 3
  دانسته و] الصحويون[» بيداري اسالمي«پيروان اين جريان، خود را مناديان 

جريان شامل سفر الحوالي، سلمان العوده، ناصر العمر، عائض هاي اين ترين چهرهشاخص
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القرني، شيخ سعود الفنيسان، عوض القرني، شيخ محسن العواجي، الرشودي، التوجيري، 
  .باشند مسعري و بن جبرين مي

هاي وهابيت سنتي و جهادي، به دنبال آن هستند تا  اين افراد با انشعاب از جريان
گري دو دسته قبلي، تر و به روزتر بسط داده و در برابر افراطلوهابيت را در بستري معقو
هاي مختلف رو وهابي داراي گرايشميانه هاياين شخصيت. رويكرد جديدي ارائه كنند

بند هستند؛  برخي مانند سلمان العوده، بيشتر به گفتگو و اجتناب از توهين آشكار پاي. هستند
در اكثر موضوعات مرتبط با شيعه و ايران، تابع  اما برخي ديگر مانند ناصرالعمر عمالً

  .وهابيت سنتي يا جهادي هستند
و ) در مسائل اجتماعي(هاي سنتي اين جنبش از نظر ايدئولوژيك، تركيبي از ديدگاه

بوده و عالقه به طرح مسائل روز، ) در مسائل سياسي(تر اخوان رويكرد مسلمانان امروزي
ايز كرده و ديدگاه بازتري نسبت به تكنولوژي نوين ارتباطي ها را از وهابيت سنتي متمآن

  )108: 1386يوسفي، (. دارند
داران آن، كه  ميالدي بوده و طرف 1960آغاز فعاليت اين جريان در عربستان از دهه 

عرصه سياسي ـ اجتماعي  1980معتقد به بازبيني مجدد در اجتهاد و فقه سلفي بودند، تا دهه 
أثير خود قرار داده و چند هزار طلبه جوان از طبقه متوسط شهري با عربستان را تحت ت

رهبري وعاظ، معلمان و دانشجويان مذهبي به تكثير مخفيانه كتب و نوارهاي صوتي 
  )262: 1377دكمجيان، (. پرداختند مي

نفر از دانشگاهيان، نويسندگان، بازرگانان و  43، گروهي متشكل از 1990در دسامبر 
. ي، با امضاي طوماري از ملك فهد، خواستار تدوين و تصويب قانون اساسي شدمقامات دولت

ها پيشنهاد آن داده شده بود، ايجاد و به آن به عالوه خواستند تا شوراي مشورتي كه مدت
. قدرت و اختيار عمل بيشتري از جمله حق نظارت بر كار نهادهاي اجرايي داده شود

به عالوه چارچوبي . ها حمايت كردندشورتي در استانها از ايجاد شوراهاي مهمچنين آن
بايست فتواهاي صادره از سوي علما، مورد براي صدور فتوا پيشنهاد كردند كه طبق آن مي

  )221: 1389واعظي و اسدي، (. گويي قرار گيرد ارزشيابي، بحث و پاسخ
حي و حضور نيروهاي خارجي در سرزمين و 1991اشغال كويت توسط عراق در سال 

ها به  با هدف آزادسازي كويت، موجب برانگيختن خشم اين جريانات و ورود رسمي آن
اي بود ها به اندازه حمايت اقشار مختلف از آن. صحنه سياسي تحت حمايت عموم مردم شد

سو حاكمان رژيم را به دليل فساد، وابستگي به آمريكا و  كه رهبران اين جريان علناً از يك
  رجي در خاك عربستان مورد انتقاد قرار داده و از طرف ديگر،پذيرش نيروهاي خا

به . دادها را به سبب رواج سكوالريسم و تضعيف جامعه سعودي مورد انتقاد قرار ميليبرال
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عالوه، روحانيون سنتي را نيز به علت سكوت در برابر رژيم و افكار سكوالريستي محكوم 
وعاظ صحوه از اقبال عمومي برخوردار شد و به  هاي تندبه همين دليل، سخنراني. نمودمي
ها را به دژهاي خود اين جريان، دانشگاه. ها اعتباري بسيار فراتر از روحانيون رسمي دادآن

. زدندهاي سياسي دامن ميتبديل كرده و از طريق دانشجويان و روشنفكران به نارضايتي
)Fandy,1999: 43(  هاي  بعضي از گرايش، يد وهابيتبه عقا يبند پاي در عيناين گروه

اده و همچنين بر خالف جريان اخوان، در صدد د تكفيري تند وهابي را مورد انتقاد قرار 
  .بودنداز مظاهر تمدن و مدرنيته استفاده 
بوده و دموكراسي در جامعه و تحقق مشروطه به دنبال نظام نظام پادشاهي ها با نقد  آن

آزادي  زير سؤال برده و در صدد تحققبستان را حقوق شهروندي در عر همچنين عدم
با نوشتن نامه به  1992سال در ژوئيه اين جريان رهبران در اين راستا . بودند مطبوعات

خواستار آزادي بيان براي روحانيون مستقل، حق دسترسي به راديو و تلويزيون پادشاه 
كن كردن  جي، ريشهسياست داخلي و خاردر يرات اساسي غينظرات، تجهت ارائه رسمي 

 .شدند... و استفاده از قانون واقعي اسالمي ،هاي مقامات سوء استفاده به فساد، پايان دادن
)Wright, The New Yorker, 16 September 2002(  

هاي مكرر صورت گرفته براي اصالحات، ملك فهد در مارس با توجه به درخواست
از اين رو فرمان . ايط، اقداماتي انجام دهدتصميم گرفت تا به منظور آرام ساختن شر 1992

سيستم دولت محلي براي چهارده  تدوين قانون اساسي، تشكيل شوراي مشورتي جديد و
  .استان عربستان را صادر كرد

هنگامي كه گروهي از روحانيون و افراد تندرو با تأسيس كميته دفاع از حقوق شرعيه 
مكاري با صحوه داشتند، خشم رژيم سعودي ، سعي در ه1993در سال ) قوانين شرع مقدس(

برانگيخته شد و محمد المسعري و سعد الفقيه از اعضاي برجسته كميته مذكور را دستگير و 
  )Simon, 2002: 108&Benjamin(. سپس تبعيد كرد

برداري كرده و بهره رژيم در اين شرايط از روحانيون سنتي و درباري عليه اين جريان
مفتي بزرگ كشور را ترغيب به صدور فتوايي جهت توجيه دستگيري  عبدالعزيز بن باز،

ها نمود و با اين اقدام، الحوالي و العوده، متحمل دو سال حبس شدند و مجازاتي همچون آن
  .ها اعمال نمودند ممنوع المنبر شدن و خلع از مناصب دولتي را براي آن

رويكرد : ريان ايجاد شدها دو رويكرد در ميان اين ج پس از فشار حكومت بر آن
طلبانه، نسبت به اصالح بر اساس ضرورت تعامل با حكومت با نگاه» درون حاكميت«

، با زير »برون حاكميت«سياسي داخل كشور نظر مثبت دارد؛ اما طيف  - تحوالت اجتماعي
بخشي به حاكميت سياسي، بر اين درباري در مشروعيت - سؤال بردن نگاه سلفيت سنتي
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  هاي مردم را برآوردهاصالحات موجود در سطح مطلوب نيست و خواستهباورند كه 
كند، اما در عين حال، آنان روحيه جهادي و قيام مسلحانه حتي مبارزه سياسي را هم رد نمي
  )www.vahhabiat.com. (كنندمي

هاي تكفيري وارد منازعه جدي سپتامبر كه دولت عربستان با سلفي 11پس از واقعه 
داران جريان نوسلفي را از زندان آزاد نمود تا بتواند مشروعيت  رهبران و طرفشد، تمام 

رو سعي دارند تا ديدگاه رايج اهل هاي ميانهلذا در حال حاضر، وهابي. خود را بازسازي كند
سنت و وهابيت درباره مشروعيت سياسي را رعايت نمايند و به همين جهت، رژيم سعودي 

رو استفاده نموده و در اين راستا برخي هاي ميانهللي خود از وهابيالمبراي ترميم چهره بين
اند  المللي مبادرت كردههاي اين جريان با حمايت رژيم به تشكيل مراكز بيناز شخصيت

هاست كه قصد دارد تا  به دبيري سلمان العوده از جمله آن» اتحاد جهاني علماي اسالم«كه 
  .الشعاع قرار دهدهاي تقريبي ايران را تحت فعاليت

  ]التنوير االسالمي /العصرانيون[روشنگري اسالمي. 5. 3
  هاي فرهنگي و تمدني است كه به دنبالروشنگري اسالمي، جرياني با دغدغه

پردازي در مسائل كالن جهان اسالم و احياي تمدن اسالمي بوده و مباحث جديد را نظريه
  .كندسياسي عربستان دنبال مي - در فضاي فكري 
نگاران بوده و عمدتاً از فضاي داران اين جريان از نويسندگان و روزنامه بيشتر طرف
افرادي همچون سليمان . برندهاي اجتماعي براي ترويج افكار خود بهره ميمجازي و شبكه

الضيحان، عبدالعزيز القاسم، عبدالعزيز الخضير، طارق المبارك، نواف القديمي و منصور 
پردازان بارز با رويكرد اسالمي در اين جريان محسوب شده و ا و نظريههالهجال از شخصيت

همچنين افرادي از جمله عادل الطريفي، منصور النقيدان، مشاري الذايدي و عبداهللا بجاد از 
  )108ـ 107 :2012، المشوح(. شوندهاي برجسته با گرايش ليبراليسم اين جريان محسوب ميچهره

شان، انطباق بيشتري با تحوالت  ريان به لحاظ نوع و بينش ديدگاهبا توجه به اينكه اين ج
اي دارند، در نتيجه، شانس بيشتري براي بقا و رشد در جامعه داشته و المللي و منطقهبين

اين جريان به عنوان يك جريان فعال در محيط سياسي ـ مذهبي عربستان  امروزه، فعاليت
ي نيز برخوردار بوده و به عالوه از اين جريان براي المللهاي بينمطرح بوده و از حمايت

  .شود كنترل وهابيت درباري و تكفيري استفاده مي
  ليبرال مذهبي. 6. 3

كرده در خارج  بخش عمده طيف ليبرال مذهبي جامعه عربستان شامل افراد تحصيل
، »تنويريون«هايي چون كشور، فرهنگي و دانشجوياني است كه در حال حاضر به نام
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  هايشناخته شده و به دنبال بازنگري عقالني آموزه» عقالنيون«و يا » اصالحيون«
افرادي همچون عبدالحميد قاسم، عبدالعزيز القاسم، عبداهللا الحامد، حسن . باشند وهابي مي

  .ترين رهبران اين جريان هستند المالكي، محمد سعيد المتروك و متروك الفالح از مهم
) Bachar & ordan, 4 Dec2006(  

هاي سياسي را از دولت  هايي با دولت داشته و خواسته اين جريان از يك سو مخالفت
گذاري كند كه شامل ايجاد نظام مشروطه سلطنتي و پارلمان داراي حق قانون درخواست مي

و نظارت، احترام به حق انتخاب مردم و گسترش مشاركت سياسي، حمايت از آزادي 
از جمله حق اشتغال، (گيرانه و شديد  زنان از قوانين سختسياسي و اجتماعي، رهايي 

  و نيز خارج شدن صدور فتاواي ديني از انحصار چند شخصيت معدود...) رانندگي و
از طرف ديگر، اين جريان، مخالف نهاد سنتي ديني بوده و كاركرد بنيادهاي . باشدمي

ا ابزار آل سعود جهت كنترل داند و آن ر رسمي دين را وسيله سيطره بر افكار عمومي مي
هاي ميانه رو را نيز عامل دولت ها حتي سلفيآن. كنداحساسات و عواطف مردم تلقي مي

  )219 :1384، پيشهزراعت(. دانند براي سوق دادن جامعه به امور ظاهري و روبنايي مي
هاي جريان اول با فعاليت در برخي روزنامه: باشداين طيف شامل دو جريان اصلي مي

تر و ، تغيير اجتماعي را از تغيير سياسي حياتي)الوطن، الرياض و الشرق االوسط(عربستاني 
متساهل ها نقد وهابيت افراطي كه مروج فرهنگ غيربه نظر آن. دانند تر ميضروري

دسترسي اين گروه به جرايد در اوج . عربستان است، بايد در مقدمه مطالبات قرار گيرد
ي جهادي و در شرايطي كه آل سعود از سوي اياالت متحده آمريكا براي هافعاليت سلفي

ها براي انجام اصالحات سياسي تحت فشار قرار داشت، نوعي حمايت ضمني رژيم از آن
از اين جهت، . ساختهاي جهادي را به ذهن متبادر ميها و سلفيايجاد توازن ميان آن

ها ي نبود، خطري براي خود نديده و حتي از آنرژيم، اين جريان را كه خواستار تغيير سياس
  )2003مه  11الرياض، (. كرد برداري ابزاري نيز ميبهره

در مقابل اين گروه، جريان ديگري وجود دارد كه تغيير سياسي را مقدم بر تغيير 
اجتماعي قلمداد كرده و برقراري جامعه مدني، مشاركت عمومي و دموكراسي در چارچوب 

ي، ايجاد رژيم مشروطه سلطنتي، حكومت قانون، برگزاري انتخاب و تشكيل مقررات اسالم
پارلمان منتخب، احترام به حقوق بشر و پايان دادن به تبعيض، به ويژه عليه شيعيان را مورد 

ها، با اين  هاي سياسي آن با وجود مخالفت خاندان آل سعود با ديدگاه. دهدتأكيد قرار مي
برداري ابزاري  بهرهو اخوانيه  نظور ايجاد توازن با وهابيت جهاديها به م حال، رژيم از آن

  )128: 1386يوسفي، (. كند مي
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عبدالحميد قاسم، عبدالعزيز القاسم، محمد سعيد المتروك، متروك الفالح از اهل سنت و 
دهند كه در واقع، يك شيعياني چون جعفر الشائب، نمايندگان اين گروه را تشكيل مي

اند را محقق ساخته) گراطلبان سياسي اسالمتحت عنوان اصالح(راي متمايز ائتالف مركزگ
گرايان سنتي مترقي از جمله صحويون را نيز به ، اسالم)نويسي(كه در جريان البي عريضه 

  .جمع خود كشاندند
زماني كه عريضه مربوط به درخواست حكومت مشروطه سلطنتي و اصالح قانون 

ها را توبيخ و اي برگزار و آنطلبان، جلسهبا گروهي از اصالح» نايف«اساسي آماده شد، 
براساس بيانيه وزارت كشور، به دليل  2004تهديد به زندان كرد و در اين راستا در مارس 

كرد، دستگير و زنداني بيان مطالبي كه وحدت ملي و همبستگي اجتماعي را مخدوش مي
  )Christian Science Monitor,18 March 2004(. شدند

طلبان سياسي و تقاضاي فرايند سه ساله داران اصالح هاي طرفبا تندتر شدن درخواست
نويس قانون اساسي و درخواست رفراندوم گذاشتن آن، آل سعود از ترس براي تهيه پيش
را مورد استقبال  سو جريان صحوه روي صحوه، از يك هاي ميانهطلبان و سلفيائتالف اصالح
ها در خصوص حقوق زنان، تغيير و اصالح متون درسي و لزوم انتقاد آن قرار داد و از

طلبان قرار داد و از برداري نموده و اين گروه را در مقابل اصالحيني بهرهبرقراري مداراي د
ها را خالف طرف ديگر نيز دست به دامان نهاد رسمي ديني شد و علماي سنتي نيز عريضه

  )2003ژانويه 20ايالف، (. قوانين الهي دانسته و محكوم كردند
  گرا ليبرال غرب. 7. 3

 اي وهابيتفتاوبستان بر خالف گذشته به عري در هاي وهاب امروزه برخي از جريان
از جمله اين . دهند ي اهميت نداده و آن را با ديدگاه انتقادي مورد بررسي قرار ميدولت

گراست كه حتي با ترديد نسبت به برخي مسائل ديني از جمله  ها، جريان ليبرال غرب گروه
  .داننداجتماعي ميحجاب، آن را نه يك تكليف ديني، بلكه مسئوليتي عرفي و 

حجابي زنان در مقابل يكديگر و بدون در برابر برخي از مفتيان سعودي افراطي كه بي
دارن اين جريان معتقدند كه آيه وجوب حجاب  دانند، طرفحضور مردان را نيز حرام مي

  .شودصرفاً در شأن زنان پيامبر نازل شده و عموم مسلمانان را شامل نمي
  دل الطريفي، منصور النقيدان، مشاري الذايدي و عبداهللا بجاد ازافرادي از جمله عا

گرچه اين جريان در كشور . شوندگرا محسوب مي هاي برجسته جريان ليبرال غربچهره
عربستان آزادي عمل كافي نداشته و با مقابله هيأت امر به معروف و نهي از منكر رو به 

اني در اين كشور داشته و نفوذ برخي ها طرفدار روست؛ اما با اين حال، نظريات آن
از جمله آنكه تظاهر به . شود هاي آنان حتي در ميان خاندان حكومتي نيز مشاهده مي ديدگاه
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. شرب خمر و دست دادن به زنان نامحرم در ميان مقامات ارشد، ناشي از اين رويكرد است
  )227: 1393طاهري، (

  گيري نتيجه
بر وهابيت، يك فرد حنبلي مذهب شاگرد مكتب ابن محمد ابن عبدالوهاب به عنوان ره

تيميه و ابن قيم الجوزي بود كه توانست از طريق اتحاد با محمد ابن سعود، عقايد وهابيت را 
وهابيت در طي سه قرن با كمك خاندان آل سعود به . در جزيره العرب گسترش دهد

ك با حاكمان سعودي، تدريج بر سرزمين عربستان مسلط شده و با توجه به منافع مشتر
  .گردد ها در تداوم قدرت سياسي محسوب مي عمالً ابزاري براي آن

هاي وهابيت معاصر در عربستان، تضاد دروني  با وجود تفاوت اساسي در بين جريان
هاي معاصر وهابيت  ها با يكديگر و حتي نزاع با حاكمان سعودي، جريان برخي جريان

اند كه به اختصار  تداوم قدرت مورد استفاده قرار گرفتههمواره از سوي حاكمان سعودي در 
  :عبارتنداز

 درباري/ جريان سنتيـ 
 )شيخآل(با عقيده ) سعودآل(پيوند تاريخي با قدرت عطف به اتحاد قبيله ـ 

  » االمروجوب اطاعت از اولي«سعود بر مبناي ايده ـ مشروع نمودن اعمال آل
دولتي در داخل كشور و بيشترين مبلّغ خارج برخورداري از قدرت دولتي و غير ـ 

  كشور در صدور وهابيت
 جريان اخوانيهـ 
بن عبدالوهاب در ايجاد دولت اول سعودي و كمك به عبدالعزيز در ا جزء لشكرـ 

 ايجاد دولت سوم سعودي
ها با اخذ فتواي ارتداد از وهابيت درباري به اتهام خروج  مقابله حاكمان سعودي با آنـ 
  اكم مسلمينعليه ح
  با رويكرد ليبرال ها براي كنترل وهابيت استفاده از آنـ 
 جهادي/جريان تكفيري ـ 
 ها جهت ترويج وهابيت در خارج مرزها حمايت مالي از آنـ 
  در منطقه ر رقبايشيعيان و سا مقابله با نفوذ ايران،ـ 
 روميانهجريان سلفي ـ 
بيت تكفيري با هدف عدم اتحاد اين دو ها پس از منازعه دولت با وها همكاري با آنـ 

 جريان در برابر حكومت
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المللي حكومت بين سپتامبر جهت ترميم چهره 11ها پس از وقايع  برداري از آن بهرهـ 
  سعودي
 جريان روشنگري اسالميـ 
المللي و بين - اي شان با تحوالت منطقه ها به دليل انطباق ديدگاه همراهي با آنـ 

 الملليبين يتبرخورداري از حما
  ها براي كنترل وهابيت درباري و تكفيري استفاده از آنـ 
 جريان ليبرال مذهبيـ 
دليل فشار اياالت متحده آمريكا براي انجام اصالحات ها بهحمايت ضمني رژيم از آنـ 

 سياسي 
 يها با وهابيت جهادها به منظور ايجاد توازن ميان آن برداري ابزاري رژيم از آن بهرهـ 

   و اخوانيه
 گرا جريان ليبرال غربـ 
 توجيه اعمال غير اسالمي حاكمان سعودي با تأثيرپذيري از اين جريانـ 
  تكفيري ها براي كنترل وهابيت درباري، اخوانيه و استفاده از آنـ 
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