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 چكيده

رهبري  ه.ق به 1400ي اشغال مسجدالحرام در اول ماه محرم سال بازخواني واقعه
هاي جريان تكفير در هاي مطالعاتي براي فهم ريشهيكي از سرفصل "جهيمان العتيبي"

 هاي فكري حركت جهيمان،جهان اسالم است. عطف به اين واقعيت كه ظرفيت
ي قرار داده است، بازخواني انديشههاي جهادي پس از خود را نيز تحت تأثير جريان

گردد كه به اين مسأله برمي "قيام جهيمان"سازد. اهميت  سياسي وي را ضروري مي
شده در  و تئوري رهايي مطرح "الباني"سنتز خط فكري اخوان قديم و مكتب حديثي 

 بودن حاكمان سعودي دليل ناصالح ي جهيمان، به عقيده است. به "الساعه اشراط"احاديث 
سو، و سكوت علماي دين  از يك -چون ترويج بدعت و فساد  داليل مختلفي همبه -

ديگر؛ بر امت متدين و مسلمان واجب است كه براي مبارزه با در دفاع از حق، از سوي
فتنه و بدعت قيام نمايند؛ حتي اگر اين امر مصداق خروج بر حاكم مسلمان باشد. اين 

هاي اسالمي است و راه المسلمين و چپاخوان هايبازيحركت متفاوت با سياست
كند و تنها راه  وجو مي هاي ذكرشده در روايات آخرالزمان جستچاره را در نشانه

داند كه با قيام مهدي محقق  نجات را در بازگشت به خالفت بر اساس سنت نبوي مي
مدبن عبداهللا مح"هاي روايي و رؤياهاي متواتر، خواهد شد. جهيمان با استناد به نشانه

 داند كه بايد در كنار كعبه با وي بيعت كرد.را مهدي موعود مي "القحطاني

 كليدي: هايواژه
ي سياسي اسالم، اشغال مسجدالحرام، جماعت سلفي محتسبه، جهيمان العتيبي، انديشه

 المسلمين، مهدي موعود.اخوان

                                                      
 ).mam50025@yahoo.comاستاديار جامعه المصطفي(ص) ( ∗
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 مقدمه
اند. هان اسالم تبديل شدهاي بغرنج براي جهاي تكفيري به مسألهامروزه جريان

 ها زمان و فرصت مفصليي آناين پديده علل و عواملي دارد كه بيان همه
هاي سلفي تكفيري جديد، قيام ها و عوامل پيدايش جريانطلبد. يكي از ريشهمي
ميالدي و اشغال مسجدالحرام  1979در سال  40F1"جهيمان بن محمد بن سيف عتيبي"

ا وجود جايگاه مهم اين قيام در تبارشناسي سلفيت و ادعاي ظهور مهدي است. ب
چنان كه بايد، به ابعاد اين مسأله پرداخته نشده است. اين نوشته بر آن مدرن، آن

ي سياسي جهيمان العتيبي و علل قيام او و ابعاد است تا به واكاوي انديشه
 هاي سلفي بپردازد.هاي بعدي جماعتتأثيرگذار آن بر نسل

رهبري به اي مسلحهجري، عده 1400الحرام سال آغازين محرم يشنبهدر سه
نام جهيمان العتيبي مسجدالحرام را اشغال كرده و در بين ركن و مقام با شخصي به

كردند، بيعت نمودند. معرفي مي "مهدي"كه او را  "محمد بن عبداهللا القحطاني"
يك؛ اين ماجرا  بود.اين مسأله از جهات مختلفي براي حاكمان سعودي ناخوشايند 

ي مردمي نظام را حاكي از نارضايتي مردم از حكام خود بود و در نتيجه پشتوانه
برد. از طرف ديگر، اين داستان چند ماه پس از انقالب مردمي ايران زير سوال مي

 توانست آغاز يك انقالب مشابه در عربستان سعودي باشد.رخ داده بود و مي
و ناكارآمدي نيروهاي امنيتي و اطالعاتي عربستان  كه ضعفي سوم، ايننكته

شد. پس از مي ي آبروريزي براي اقتدار ادعايي آنان تلقيبرمال شده بود و مايه
گذشت يك هفته از اشغال حرم و دادن تلفات سنگين از ارتش و گارد ملي، 

ي اشغال مسجد رسوايي بزرگي براي عربستان به عجز خود واقف شد. ادامه
دادن به ماجرا، ن سعودي بود. در نهايت نيروهاي امنيتي سعودي براي خاتمهحاكما
: 1395(آقامحمدي، ب، ويژه نيروهاي فرانسوي شدند دامن نيروهاي خارجي، بهبهدست

56( . 
                                                      

در جنوب قصيم در يكي از هجرهاي  1938در سال  "جهيمان بن محمد بن سيف عتيبي". 1
به گارد ملي پيوست  1955.  او در سال )117: 2011(نقيدان، متولد شد  "ساجر"نام هجر اخوان به

ي وقت خود را با ). وي پس از مدتي استعفا داد و از آن پس عمده47: 2014(هيگهامر و الكرو، 
 .)86: 2012(حزيمي، جماعت سلفي گذراند 
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شدن دو هفته، غائله خاتمه يافت، اما خيلي زود مسئوالن اگرچه پس از سپري
چيزي است كه در ابتدا گمان كرده بودند. سعودي دريافتند كه مسأله حادتر از 

كنندگان مسجدالحرام جمع كوچكي از هاي بعدي نشان داد كه اشغالبازجويي
باشند. زياد طول نكشيد كه يك جريان فكري زنده و گسترده در عربستان مي

تر از اندك افرادي است مراتب گستردهبازجويان متوجه شدند جنبش جهيمان به
ام حمله كرده و آن را اشغال نموده بودند. مرزبانان سعودي، كه به مسجدالحر

اي براي جهيمان در مرز كويت دستگير كردند. اين نامه قاصدي را همراه با نامه
 :Trofimov ،2007(از طرف سرسپردگان كويتي آرمان جهيمان نوشته شده بود 

 حق تلقيي سلفي و الگويي براي مجاهدان راه . جهيمان، قهرمان جامعه)175
هاي سلفي بود و ي عطفي در ميان جرياني اشغال مسجدالحرام نقطهشد. حادثهمي

تر بهها را بيشهاي سلفي پس از خود داشت و آنگيري بر جريانتأثيرات چشم
شدن و اقدامات خشن پيش برد؛ تا جايي كه برخي از مسئولين ارشد سمت جهادي

. )32: 2011(احمد، » افكارش را صادر كرديمما جهيمان را كشتيم و «سعودي گفتند: 
استمرار نيافت، اما آن  "جماعت سلفي محتسبه"نام ظاهر بهاگرچه اين جماعت به

چون اسامه بن الدن، چنان باقي بود و در فواصل مختلف در مواردي همتفكر هم
 (آقامحمدي، الف،ابومحمد مقدسي، زرقاوي و نيز جوانان بيت شبرا خودنمايي كرد 

1395 :123(. 
 هاي افراطي نام بردهعنوان القاعده و داعش و ديگر گروهچه امروزه به آن

نوعي فرزندان و نوادگان فكري جهيمان عتيبي دانست. توان بهشود را ميمي
خبرنگار و محقق مسائل سياسي خاورميانه معتقد است كه  "ياروسالو تروفيموف"

 ي يازده سپتامبر منجر شد. اين داستانقيام مكه آغاز چيزي بود كه به حادثه
او در  .تا)، بيthe siege of mecca(ي عطفي در تاريخ اسالم راديكال است نقطه

 گويد:جاي ديگر مي
شك داستان ي عطفي در تاريخ مدرن است. بي اين دو هفته نقطه«

درآمدي بر پيدايش القاعده است؛ پيش اشغال مسجدالحرام پيش
كند وقايع امروز عراق و افغانستان را بهتر درآمدي كه كمك مي

 .تا)بي ،bookbrowse(» درك كنيم
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 پردازعنوان نظريهي سياسي جهيمان بهاين نوشته درصدد بررسي انديشه
41Fكنندگان مسجدالحرام است.اشغال

بر متن نصوص تفكر سياسي جهيمان مبتني 1
برخي مشكالت ديني با برداشتي ظاهرگرايانه است. اگرچه وي در پي حل 

خارجي است، اما در معادالت خود، نظري بر واقعيات خارجي ندارد و صرفاً از 
هاي جهادي ي مهم در اين است كه جرياننكته گيرد.ظواهر احاديث بهره مي

چون توسل به تئوري مهديِ بعدي با حذف برخي اختصاصات اين تفكر، هم
 ين حركت گرفتند.سزايي از ابخش، در جهات ديگر تأثير بهرهايي

 هاي سياسي جهيماناصول انديشه
ي سياسي او ابتدا بايد براي درك درست از حركت جهيمان و تبيين انديشه

گيرد، هايش در آن شكل مياي كه شخصيت او و آرمانفرهنگي -بستر اجتماعي
گاه تحوالت اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و نيز مطالبات او شناخته شود؛ آن

 هايش آمده، بررسي گردد.ها و سخنرانيدر رسائل و خطبهكه 
هاي وهابيت با تأكيدبر روش و بستر تكون شخصيت او، آموزه ذهن بدوي

هاي حديثي او در فهم ديني الباني، انزجار از شرايط اجتماعي و در نهايت يافته
ي سياسي خاصي براي جهيمان شد. كتب مالحم و فتن، موجب پيدايش انديشه

 شرح زير است:ي سياسي او بهانديشه ي اصولارد برجستهمو

بر برداشت خاص از . ضرورت مبارزه با فساد و بدعت در جامعه، مبتني1
 بدعت و فساد

 "ملك عبدالعزيز"ي ميالدي، قرن گذشته 30ي كه در اوائل دههاز زماني
و در اينسازي كشور افتاد فكر مدرنقدرت خود را در عربستان تثبيت كرد، به

ها به او ها درخواست كمك كرد. اين در حالي بود كه انگليسراستا از اروپايي
                                                      

يعني  -كم سه بعد مهم از زندگي دست كند كهاي از انديشيدن اشاره مي. تفكر انتقادي به شيوه1
دهد. هدف انتقاد، يافتن عيوب است و تفكر را تحت تأثير قرار مي -افكار، افعال و اخالق 

ها، آگاهي از ي مسائل پيرامون است براي يافتن ناكارآمديورزي دربارهاي از انديشهانتقادي شيوه
الحي نظام سياسي و تداوم ثبات سياسي جامعه، ايجاد زمينه براي پيشرفت و نوآوري، خوداص

ي سياسي جهيمان را در . طبق اين تعريف شايد بتوان انديشه)135: 1395(ميراحمدي و احمدي، 
 هاي انتقادي قرار داد.ذيل انديشه
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بايست از حمله و تاختدادند و او ميجزيره را نميي پيشروي از خاك شبهاجازه
ي كدام از اين حوادث به ذايقهكرد. هيچمي نظروتاز و غارت همسايگان صرف

 ترتيب اخواني كه عبدالعزيز به كمكاينبهخوش نيامد؛  "اخوان من طاع اهللا"
ساز شده و بر سر ها بر اشراف حجاز پيروز شده بود، در چنين فضايي مشكلآن

راه قدرت ملك عبدالعزيز قرار گرفته بودند. از نظر اخوان، ابزار مدرن و كاالهاي 
ها صرف نظر شد و عبدالعزيز بايد از آنجديد، همه بدعت و غيرمجاز تلقي مي

 كرد.مي
ها بر اساس همين آموزه در ركاب عبدالعزيز ي ديگر، جهاد بود. آنمسأله

جنگيدند و براي او فتوحات زيادي به ارمغان آوردند. عبدالعزيز درصدد بود مانع 
انجام جهاد در عراق شود؛ تلقي اخوان وهابي اين بود كه عبدالعزيز مانع كشتار و 

ها، عبدالعزيز راه بدعت در پيش آن غارت شيعيان مشرك شده است. از نظر
(قحطاني، ناميد، در حالي كه از نظر اخوان او امام بود  "ملك"گرفته بود؛ او خود را 

االطاعه نبود و جنگ با عبدالعزيز الزم "ملك". در اين وضعيت، )14-16: 1987
انگليس نمود. در اين نبرد، عبدالعزيز به كمك ماشين نظامي غيرقابل اجتناب مي

ها را هم در ها را از ميان برداشت و باقي آنبر اخوان فائق آمد و رهبران آن
هجرها مستقر كرد. اگرچه در ظاهر عبدالعزيز فتنه را خاموش كرد اما در واقع 

ي در حال مدرن ها را با جامعهچنان در قلب اخوان باقي ماند و آناين تفكر هم
ها نهفته ماند، اما ار داد. اين عقده در سينهي سعودي در تقابل قرشدن و توسعه

 كرد.همواره خودنمايي مي
اي داشت، بار ديگر اين ي كشور رشد فزايندهدر زمان ملك فيصل كه توسعه

ها به نوسازي و ابزار جديد مثل تلويزيون و تصاوير ها ابراز شد و وهابينارضايتي
ان و جماعت او از اوضاع ها و ديگر امور اعتراض كردند. جهيمروي اسكناس

ها جامعه دچار انحطاط و غرق در فساد بود و دين جامعه ناراحت بودند. از نظر آن
هاي آخرالزمان همه جا را گرفته بودند و مردم در حال نابودي قرار داشت. فتنه

ي اي نمانده بود كه فتنه در آن وارد نشده باشد. جهيمان در رسالهديگر خانه
ها را مشخص كرده است كه عبارتند از: تصاوير انواع فتنه "ط الساعةالفتن و اشرا"

ها او مخالف مشاغل بر اينها. عالوهها و تلوزيون و مانند آنروي اسكناس
كند، ديگر حكومتي بود؛ زيرا تا وقتي كه انسان از حكومت حقوق دريافت مي
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زبان آورد ق را بهي حگونه كه بايسته است در قبال حكومت، كلمهتواند آننمي
 .)2009(حزيمي، 

 خورده به دنيا . لزوم انزجار و دوري از عالمان فريب2
دانست كه از بيان حقيقت اجتناب جهيمان، مشكل ديگر را در عالماني مي

نمايند. او در يكي از هاي موجود، سكوت اختيار ميكنند و در مقابل بدعتمي
 گويد:باره ميهايش در اينرساله

ي ما نسبت به عالمان ديني كه نيرو و بازوي ته بغض و كينهالب«
ها اسباب شرّ براي حاكم و اند، بسيار شديد است؛ اينحكومت شده

گويد كني در جوابت ميمحكوم هستند. وقتي شما كسي را ارشاد مي
(عتيبي، » فهمد و خودش منصب حكومتي داردفالن عالم بيش از تو مي

 .)25تا الف: بي
را كه  "بن باز"همان رساله علت بها دادن حكومت به علمايي همانند  او در

 كند:نابينا هستند، چنين بيان مي
را در اين جايگاه  -امثال شيخ بن باز  -ها ما مي دانيم كه آن«
ها اعتماد دارند و هم نابينا دهند كه هم مردم بر تدين آنمي قرار

ها با اين علما وقتي حكومتي بينند وهستند و خيلي از منكرات را نمي
كنند تا اگر زباني ميبوسند و چربها را ميآن كنند، پيشانيديدن مي

شان براي گفتن هست را خنثي ها رسيده و چيزي در دلخبري به آن
 .)2(همو: » ها از دسائس ابليس استنمايند و اين

به رياض ميدر ايامي كه جهيمان متواري بود، ناصر الحزيمي از دوستان او 
شود كه چرا در كند و با عتاب او مواجه ميجا با جهيمان مالقات ميرود و در آن

 كند:شود. او داستان را چنين نقل ميدرس بن باز حاضر مي
بعد از سالم مرا مورد عتاب شديد قرار داد كه از شيخ بن باز «... 

داده خواهي؟ اين شيخ هم چشمش و هم بصيرتش را از دست مي چه
(حزيمي، » سعود استچرخيد؟ او از شيوخ آلدور او مياست و شما به

2012 :70(. 

 . لزوم مقابله با حضور مسيحيان و شيعيان در مملكت3
 گويد:جهيمان در يكي از رسائل خود مي
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كردند،  ملك عبدالعزيز، اخوان را كه در راه خدا هجرت مي«
س كتاب و سنت؛ سپس كردند، به بيعت خود خواند بر اسا جهاد مي

ها را فتح كردند و براي او  ها در ركاب او جهاد كردند و سرزمين آن
كه او امام مسلمين  فرستادند به اعتبار اين غنايم و خمس و فيء را مي

اش تثبيت شد و به مقصود خود رسيد،  است. اما وقتي حكومت
رد العرب ممنوع ك سمت مسيحيان رفت و جهاد را در خارج جزيره به

كه علي و فاطمه و حسين  -و وقتي اخوان براي قتال مشركان عراق 
تالش كردند، او و مشايخ جاهل  -خوانند  را در كنار خدا مي

 .)26تا الف: (عتيبي، بي» ها را خوارج ناميدند همراهش آن
بيش از جاهاي ديگر، خشونت و سرسختي در  "رفع االلتباس"ي او در رساله

مقابل ديگراني كه در عقيده با او موافق نيستند (مانند شيعيان و مسيحيان) نشان 
وطني وطنان او هستند و حقوق همدهد؛ بدون توجه به اين نكته كه اينان هممي

 گويد:دارند. او مي
لمين نامد، بين صفوف مساين دولتي كه خود را دولت توحيد مي«

و نصاري و مشركين وحدت ايجاد كرده و هركس را بر دين خود 
قرار داده [است]، مثل روافض؛ و با كساني كه با اين تصميم مخالفت 

كند و اين حكومت با كساني كه بخواهند با  كنند، برخورد مي
كنند،  خوانند و عبادت قبور مي مشركاني كه علي و حسين را مي

 .)13تا ب: (عتيبي، بي» كنندبجنگد، مقابله مي
نشين خيز شيعهي نفتها در شركت نفتي آرامكو در منطقهحضور امريكايي

شوند، نشان دور شدن عربستان و نيز شيعياني كه شهروند عربستان تلقي مي
گر اسباب خروج اخوان بر حاكمان و جامعه از احكام دين است. اين افكار بيان

 ت تأثر جهيمان از افكار اخوان متقدم است.گر شدملك عبدالعزيز و نيز بيان

 ي نبويبر سيره. ضرورت احياي خالفت مبتني4
الخالفة التي علي منهاج النبوة و الملك "جهيمان در رسائل خود در فصل 

 آورد كه از رسول خدا نقل كرده است:حديث نعمان بن بشير را مي "الجبري
يرفعها اهللا إذا شاء أن  تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، ثم«

يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن تكون، 
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ثم يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء اهللا 
أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء اهللا أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية 

رفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم ي
 42F1.)34: 2000(الباني، » خالفة على منهاج النبوة

جهيمان حركت خود را بر اساس اين پنج مرحله كه در حديث آمده بنا كرده 
ي اول، نبوت يا رسالت است و بعد از آن خالفت بر مسلك است: در مرحله

 "ملك عاض"دين هستند. سوم ي راشنبوت است و مراد از آن خلفاي چهارگانه
يابد. چهارم پادشاه جبري است. (حاكم ستمگر) است كه آن هم خاتمه مي

 گويد:ميجهيمان 
اگر در تطبيق اين مطلب بر عالم خارج دقت كني، خواهي ديد «

بريم كه مسلمانان در انتخاب سر ميكه ما در زمان پادشاه جبري به
كند و ود را بر مردم تحميل ميخليفه مختار نيستند؛ بلكه پادشاه خ

اند، و اگر از كنند. اما بيعتي كه به آن مجبور شدهسپس با او بيعت مي
شود، بلكه آن حاكم ناراضي باشند موجب انعزال و بركناري او نمي
كالم حق "امر اجباري است. امروز حاكمان مسلمانان بر اساس معيار 

اهللا(ص) در بيعت لكه مالك صحابه رسو "ياري دين"و  "در هرجا
ها بر اساس قوانين و گيرند. بلكه اين بيعتبود، از مردم بيعت نمي

جايي كه هايي است كه از شرع در آن خبري نيست، مگر آننظام
ها باشد. اما آن بخش از شرع كه مخالف ميل موافق هواي نفس آن

ها، خالفت بر كنند. پس اين حكومتهاست، اعتنايي به آن نميآن
 . )9-8تا الف: (عتيبي، بي» ي نبوي نيستسيره

                                                      
. ترجمه: تا وقتي خداوند اراده كند، نبوت در ميان شما هست و زماني كه او بخواهد، آن را از 1

شود و اين هم تا وقتي خداوند اراده ي نبوي محقق مي شيوه از نبوت، خالفت بهگيرد. پس مي شما
ملك "دارد. سپس نوبت به كند ادامه خواهد داشت و هر وقت خداوند اراده كرد، آن را برمي

رسد و تا وقتي خدا بخواهد، ادامه خواهد داشت و هر وقت خداوند (حاكم ستمگر) مي "عاض
رسد و اين هم تا وقتي خداوند اراده دارد. سپس نوبت به پادشاه جبري ميبرمي اراده كرد، آن را

دارد. پس از آن خالفتي بر منهج كند، ادامه خواهد داشت و هروقت خداوند اراده كرد، آن را برمي
 وجود خواهد آمد. و روش نبوي به
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 داند:اي كه بايد با او بيعت كرد را سه چيز ميجهيمان شروط خليفه
ي دين. دليل اين دو شرط قول  مسلمان بودن، قرشي بودن و اقامه«

. از "االمراء من قريش ما اقاموا الدين"پيامبر(ص) است كه فرمود: 
. اما )9(همو: وط را ندارد، جايز نيست رو بيعت با كسي كه اين شراين

ي چه وجود دارد، اين است كه حكام از قريش نيستند؛ اقامهامروزه آن
ها از مردم به اختيار و ميل جنگند و نيز آنكنند؛ با دين ميدين نمي

گيرند؛ بلكه به جبر و قهر است؛ بنابراين بيعت با اينان قلبي بيعت نمي
ها در جايي كه معصيت نباشد، جايز آن واجب نيست. البته اطاعت

ها اجتناب شود و است. گرچه بنابر شرع اولي اين است كه از آن
دوري اختيار شود؛ چراكه وجودشان سبب هالكت دين و حق و 

 .)10(همو: » احياي بدعت است

 . لزوم قيام عليه حاكم فاسق، ضرورت اتباع از ملت ابراهيم(ع)5
مسلك  "لتباس عن ملة من جعله اهللا اماماً للناسرساله رفع اال"جهيمان در 

درگيري با نظام حاكم را برگزيده است؛ همان كاري كه ابراهيم خليل(ع) انجام 
داد. او در مقام تبيين اين مسأله، ملت ابراهيم را بر دو اصل اخالص در عبادت اهللا 

43Fداندميها استوار و تبري از شرك و اهل شرك و اظهار دشمني و عداوت با آن

1 
44Fي مسلمانان مأمور به اتباع از اين ملت هستند.و معتقد است كه بالشك همه

2 
هاست؛ شرط ملت ابراهيم بودن برائت از شرك و اهل آن، و قطع ارتباط با آن

45Fكمال و تماميت نرسيداسالم هم بدون اين اصل به

. پس هركس )5تا ب:  (العتيبي، بي 3
چه آنان ا و ياري كند، بايد خود را براي آنامروز بخواهد دين محمد(ص) را برپ

 .)6(همو: خود را مهيا كردند، آماده سازد 
                                                      

نِ اتَّبِع ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً و ما كانَ ثُم أَوحينا إِلَيك أَ«ي نمل است: سوره 123ي . استناد او به آيه1
 ».منَ الْمشْرِكينَ

 .)4(الممتحنه:  »إِبراهيم...  قَد كانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في. «2
ي اين بيعت اي اهل يثرب! الزمه«طور كه اسعد بن زرارة در روز بيعت با پيامبر گفت: . همان3

شدن خوبان شما است. حال اگر با دانستن اين مطلب ي عرب و كشتهمفارقت و جدايي از همه
» ترسيد، از آن دست بكشيدحاضر به بيعت هستيد، به جلو بياييد و اجرتان بر خداست؛ و اگر مي

 .)194: 1971كثير، (ابن
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ي متدين و مذهبي معتقد است اگر كسي كه قدرت در او در انتقاد از جامعه
گيرند؛ اما اگر سلطان خطا كند، برايش عذر دست ندارد، خطا كند بر او سخت مي

كنند كه در موضع ودشان عذرتراشي ميتراشند و اگر عذري نيافتند براي خمي
ضعف هستند و قدرت تغيير امور را ندارند. اين در حالي است كه سكوت در 
مورد برخي و بيان در مورد برخي ديگر برخالف ملت ابراهيم(ع) است كه نه از 

. اين نگاه جهيمان با جريان رايج در ميان اهل)7(همو: جان و نه از مالش ترسيد 
دانست بود. او سكوت در مقابل خطاي سلطان و حاكم را جايز نميسنت متفاوت 

شروع  و معتقد بود ياري دين با دعوت به توحيد و تبري از شرك و اهل بدعت
و اين كار، آزارها و تبعيدها و توقيف اموال را در پي دارد. پس بايد به  شودمي

و درگيري  مكاني كه همه جمع شوند، هجرت كرد و در نهايت قتال و جنگ
 .)16(همو: شروع خواهد شد 

 . قيام مهدي، تنها راه رهايي6
اي مبتال به ي سعودي مملو از فساد و بدعت بود؛ جامعهاز نظر او، جامعه

شان سكوت اختيار كرده طلبي كه براي حفظ دنيايحاكمان فاسد و عالمان دنيا
مربوط به فتن بود؛  بودند. در نظر جهيمان، راه رهايي رجوع به اخبار و روايات

ها اخبار صادق بودند و هاي آخرالزمان داده بودند. اينرواياتي كه خبر از فتنه
شد كه در آن احاديث طبيعتاً راه نجات و درمان هم در همان چيزي منحصر مي

بيان شده است. بر اساس روايتي كه ذكر آن گذشت، پس از حاكم جبري، نوبت 
رسد و اين با ظهور خالفت بر اساس سيره نبوي ميي پنجم به دوباره در مرحله

 شد. اين، اساس و بنيان طرح اشغال حرم است.مهدي از نسل فاطمه(س) محقق مي
فكران او ترين تأثير را بر جهيمان و هم، بيش"محمد ناصرالدين الباني"

هاي سياسي مخالف بود و آن را مخالف با جوهر دعوت و داشت. الباني با فعاليت
سياست در ترك "ي او معروف بوده و هست كه دانست. اين گفتهليغ ميتب

ها مورد استشهاد است. از . اين جمله حتي االن هم در داخل سلفي"سياست است
دادند و ديگر روي جماعت سلفي محتسبه هم تمايلي به سياست نشان نمياين

ين مطلب كمك كردند. اشدت محكوم ميالمسلمين را بهها مانند اخوانجماعت
كند. او خود را ي مهدي از سوي جهيمان ميزيادي به درك چرايي انتخاب ايده

ي الهي ديد، اما راه مقابله با آن را در انتظار براي مداخلهدر تعارض با حكومت مي
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ي الهي در گرو قيام مهدي دانست و اين مداخلهرفت از گرداب ميبراي برون
 .)30: 2014(هيگهامر و الكرو، » بود

 . ماهيت وحياني و حجيت رؤياي مومنين 7
ها را در سمت بيعت با مهدي كشاند و آناز جمله اموري كه جماعت را به

هايي بود كه در مورد مهدي و داشت، كثرت خواباين مسير ثابت قدم نگه مي
در همان سال، سونامي رؤياهاي  شد.نقل مي "محمد بن عبداهللا"تطبيق آن بر 

نورديد. اولين نفر، خواهر از ديگري ياران جهيمان را درمي يكي پسصادقه، 
ي كعبه ايستاده بود اين رؤيا، محمد بن عبداهللا كنار خانه محمد بن عبداهللا بود؛ در

كردند. حتي اعضاي لبناني گروه جهيمان نيز چنين و هزاران مؤمن با او بيعت مي
ي . در همان خطبه)Trofimov ،2007 :43(رؤيايي را تجربه كرده بودند 

مسجدالحرام، اليامي يكي از مستندات ظهور مهدي و بيعت با او را رؤياهاي فراوان 
 ي او ذكر كرد:مؤمنين درباره

اي جماعت مسلمين! شما را بشارت دهيم كه همانا رؤياهاي «
كه اين مرد شماري در مورد خروج مهدي و در بيان اينفراوان و بي

شناختند، ه شده است و نيز كساني كه اين مرد را نميمهدي است، ديد
ي اين مرد دريافتند كه او مهدي را در رؤيا ديدند و پس از مشاهده
بسا بعضي از اين رؤياها به همان است كه در خواب ديده بودند. چه

في آخرالزمان ال تكاد رؤيتكم «پيامبر(ص) فرمود: ». شما رسيده باشد
اين حديث ». روياي شما دروغ نخواهد بود ان تكذب؛ در آخرالزمان

داخل  "المهدي المزعوم"(النص الكامل لخطبة مبايعة را بخاري نقل كرده است 

 .)2014الحرم، فيديو، 
ي فراوان از روايات در مورد خروج مهدي، خطيب جماعت بعد از ذكر ادله

دارد را متذكر بودن محمدبن عبداهللا در پايان، قرائن ديگري را كه داللت بر مهدي
 شود:مي

اين قرائن سه قسم است: قسم اول خواب كساني است كه محمد «
ها گفته شده كه اين شخص مهدي شناختند و درخواب به آنرا نمي

است و وقتي او را در عالم بيداري ديدند، آن عالمات را كه در خواب 
هايي است كه نشان از ديده بودند، در او يافتند. قسم دوم خواب
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هايي است كه تاريخ شدن خروج مهدي است. قسم سوم خوابنزديك
كه براي او در بين ركن و مقام بيعت بيعت را مشخص كرده و اين

و غالب اين  )2015(بالفيديو، ننشر تفاصيل احتالل الحرم المكي، » شودگرفته مي
شناختند و رؤياها تا به امروز به بيش از بيست، ها اين مرد را نميآدم

طوري كه سه تن از اخوان، لكه بيش از پنجاه رؤيا رسيده است؛ بهب
اند و هركس در اين مورد سوالي آوري اين رؤياها بودهمسئول جمع

مراس بن ملعاط "ها بپرسد. آن سه نفر عبارتند از تواند از آندارد، مي
ي و... (صداي همهمه و فرياد اجازه "رضايوسف اكبر آل"، "الغامدي

 17/1/1400ميالدي يا 1979الحرم،  (خطبهدهد) دن نام نفر سوم را نميششنيده

 .هجري)

 نتيجه
مكتب حديثي "و  "اخوان من طاع اهللا"قيام جهيمان، سنتزي از خط فكري 

تبع الساعه است. جهيمان بهو تئوري رهايي مذكور در احاديث اشراط "الباني
ها جامعه را آلوده كرده بود، ي آنعقيدهها و مفاسدي كه بهاخوان، از بدعت

اند و اطاعت داليل مختلفي ناصالحانزجار داشتند و معتقد بودند حاكمان سعودي به
ها از قريش نيستند؛ به اجبار اين بود كه: آن ترين ادلهها واجب نيست. مهماز آن

شوند؛ اين حاكمان با نصاري گيرند؛ با عدم بيعت مردم عزل نمياز مردم بيعت مي
كنند؛ وطن خطاب ميها را هممواالت دارند؛ مانع قيام و جهاد عليه شيعه شده و آن

ها شود؛ مروج بدعت دهند افكار ضاله در مدارس و مشاغل دولتي ترويجاجازه مي
. در چنين شرايطي كه بر علماي دين واجب است از حق و فساد در جامعه هستند

اند! بنابراين بايد اقدامي كرد. اين وت كردهشان سكخاطر منافعها بهدفاع كنند، آن
چاره در ها نيست؛ بلكه راهالمسلمين يا چپهاي اخوانبازيسبك سياستاقدام به

توان با استفاده از هاي آخرالزمان ذكر شده است و مياحاديث فتن و نشانه
شت احاديث صحيح راه نجات را پيدا كرد. اين احاديث تنها راه نجات را در بازگ

شود؛ اند كه با قيام مهدي محقق ميبه خالفت بر اساس سنت نبوي ذكر كرده
هاي ذكرشده در روايات و رؤياهاي متعدد هم مؤيد اين مطلب است. نشانه

عنوان مهدي موعود به "محمد بن عبداهللا القحطاني"بر تعين رؤياهاي متواتر داللت
ي كرد و پس از آن خداوند بقيه دارند. بايد به مسجدالحرام رفت و با مهدي بيعت
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طور كه در روايات آمده، اصالح خواهد كرد. بهترين زمان براي اين امور را آن
جز اشغال گونه فاجعه رقم خورد. بهحركت نخستين روز از قرن جديد است؛ و اين

هاي جهيمان، حرف دل علماي طراز اول ي گفتهمسجدالحرام و قيام مهدي، بقيه
بايست به اين ي متدين وهابي جامعه بود. حاكمان سعودي ميسعودي و طبقه

شمار ديگري را بهبي توانست فجايعكردند و اين خود ميها تمكين ميخواسته
ارمغان آورد؛ در نتيجه بعد از كشتن جهيمان، بسياري از مطالبات او به اجرا درآمد 

گيري شكل مهمي درفكران او به اقصي نقاط دنيا گسيل شدند. اينان نقش و هم
سلفيت مدرن جهادي داشتند. كسي كه تفكرات و زندگي جهيمان را مطالعه كند، 

 يابد كه ابعاد زيادي در شخصيت و افكار جهيمان وجود داشت كهدرمي
تر نمايد. ديدگاه او در مورد توانست سلفيت موجود در آن زمان را راديكالمي

ترين عالم مملكت كانه در مورد برجستهبامذهب، علماي دين و برخورد تند و بي
كردن حاكمان طلبي، متهملوحي و عافيتو متهم كردن او به ساده -مانند بن باز  -

ها (گرچه به كفرشان حكم نشود) و لزوم جهاد به فساد و جواز خروج بر ضد آن
توانست سلفيت هايي بود كه ميبر ضد شيعه و نكات فراوان ديگر، همگي آموزه

ي حكومت بر رغم تبليغات گستردهتر نمايد. جهيمان و جماعت او عليفراطيرا ا
باز در راه دين و جزيره، قهرماناني پاكها، در اذهان عموم مردمِ شبهضد آن

 ها اقتدا نمود.بايست به آنمجاهدان راستين بودند كه مي
 ترين شخص از بازماندگان جهيمان، ابومحمد مقدسي است. مقدسي درمهم

كويت با آرا و افكار و خود جهيمان آشنا شد. مقدسي در داخل جماعت جهيمان 
ترين شخصيت رابط بين بسا بتوان او را اصليبوده و تحت تأثير او قرار داشت؛ چه

هاي جهادي سلفي افكار جهيمان با اتفاقات و تحوالت بعدي جهان اسالم و جريان
 گويد:سعود ميدانست. او در انتقاد از حكومت آل

همين دولت سعودي مردم را با تشويق به خواندن كتب توحيد و «
فريبد، چراكه از اين اسالم مخالفت با صوفيه و زيارت قبور مي

دهند كتب رسد؛ ولي اجازه نميها نميگزندي به تاج و تخت آن
» جهيمان كه مملو از معارف توحيدي است، توزيع و پخش گردد

تر به شاگردش اين افكار را در قالبي افراطي . مقدسي)22: 1984(مقدسي، 
منتقل كرد.  -ي عراق و داعش پدر القاعده -ابومصعب زرقاوي 

عبدالرحمن عبدالخالق (شخصيت اصلي جريان سلفي در كويت)، 
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دكتر عبداهللا النفيسي، جابر الجالهمه (از جهاديون معروف)، اسامه بن 
جهيمان قرار داشتند.  العرب تحت تأثيرالدن و ديگر اعضاي افغان

ي هشتاد كند كه او در اواسط دههيكي از ياران اسامه بن الدن نقل مي
مرداني كه «ي خصوصي در بين يارانش چنين گفت: در يك جلسه

مسجدالحرام را اشغال كردند، مسلمانان صادق بودند... و از هر جرم و 
: Trofimov ،2007(» طوري وحشيانه كشته شدندگناهي مبرا هستند و به

247( . 
در رياض هم حركت خود را امتداد حركت جهيمان  "بيت شبرا"ساكنان 

طور ويژه آموزش و تعليمات طور كلي جامعه را، و بهها بهدانستند. آنمي
شان جدا شده و در منزلي در هايها از خانوادهدانستند. آنمي حكومتي را، فاسد

رياض ساكن شدند و خود در آن منزل به  "السويدي"ي ي شبرا در منطقهمحله
بود و » بيت اخوان«ها يادآور تعليم و آموزش دين پرداختند. اين منزل براي آن

ها، فاسد بودند. آنبه بيت شبرا معروف شد. نهادهاي ديني و عالمان در تلقي اين
هاي جهيمان و مقدسي و برخي عالمان وهابي مربوط به قرن ي كتابها به مطالعه

 پرداختند و حكام و مؤسسات دينيمي -الشيخ مانند سليمان بن عبداهللا آل - 19
 رياض دست داشتند 1995ها در انفجارات سال كردند. برخي از اينرا تكفير مي

اي عده ي اعضاي بيت شبرا مبادرت كرد.و در نهايت پليس به دستگيري همه
ها شان به جهيمان با آنب عالقهسبموفق به فرار شدند و نزد بدويان كه قبالً به

 آشنا شده بودند، پناه بردند. بسياري از آنان به افغانستان رفتند و به جهاديون
 پيوستند.

حديث، يك از ديگر تأثيرات حركت جهيمان اين است كه در ميان اهل
طور افراطي به حاكميت متمايل دسته در واكنش به قيام و خط فكري جهيمان به

 "جاميه"است كه جريان او  "شيخ محمد امان الجامي"مهم آنان  شدند. شخصيت
هاي مهم شود. تمايل شديد آنان به حكومت سبب شد تا منابر و موقعيتناميده مي

ي ابعاد تأثير قيام كشور در اختيار اين جريان فكري قرار گيرد. پرداختن به همه
سياست ديني  طور خاص به رويكرد وبه هاي جهادي، وجهيمان بر جريان

حاكمان عربستان، نياز به بحث مبسوط و مستقل ديگري دارد و در اين مقاله به
 گردد.همين مقدار اكتفا مي
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