
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  یاسر قزوینى حائرى

 جریان جهیمان العتیبى، اخوان سعودى و سلفیه جهادى
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  چکیده

 جهیمان« نام به شخصى رهبرى تحت گروهى. نمود رخ شگفت اىحادثه هجرى، 1400 سال محرم اول در

 اینکه ات کشید طول هفته دو حدود اشغال این. کردند اشغال مهدویت دعوى با را مکى شریف حرم ،»العتیبى

 رهبرانش و دادند شکست را گروه این خونینى درگیرى در بیگانه نیروهاى کمک با سعودى نیروهاى نهایت، در

 است حالى در این. کند بررسى بعدش و قبل حوادث با را حادثه این نسبت تا است آن بر نوشته این. کشتند را

 رویدادى مثابه به حادثه این...  و سعودآل حاکمیت خواست و مهدویت دعوى همچون مختلفى دالیل به که

 جریان ظرىن و تاریخى مناسبات همچنین. ندارد اىدنباله و عقبه که شودمى گرفته نظر در الساعهخلق و یکتا

 از ىیک و »الجهادیه السلفیۀ« و سو، یک از »حدیث اهل« و »سعودى اخوان« جریان با »العتیبى جهیمان«

 و افغانستان در جهاد با جریان این نسبت دیگر، سوى از ،»المقدسى ابومحمد« یعنى آن، مهم رهبران

 توانمى لفمخت شواهد به توجه با. شودمى بررسى »النفیسى عبداهللا دکتر« ویژه به کویت، در گرایىاسالم

 مراحل از اىهمرحل را آن بتوان شاید بلکه نیست، الساعهخلق جریانى تنها نه جهیمان، جریان که گرفت نتیجه

  .گرفت نظر در »الجهادیه السلفیۀ« تکوین

  .تکفیر مکى، حرم مهدویت، الجهادیۀ، السلفیۀ العتیبى، جهیمان: کلیدواژگان

  مقدمه

 در فرد به منحصر و شگفت اىواقعه ،1400 سال محرم اول روز در یعنى هجرى، جدید قرن ابتداى در

 تمام ال،ح به تا اما گرفته، صورت آن خصوص در فراوانى هاىبحث تاکنون که افتاد اتفاق سعودى عربستان

  .است نشده روشن حادثه این زوایاى

 مقام و رکن بین بعد لحظاتى که کندمى تطبیق کسى بر موعود مهدى صفات تمام که بدانید مسلمانان، اى«

 او ى،العتیب سیف بن محمد بن جهیمان برادرتان همچنان،. ماست میان در اکنون او کرد، خواهید بیعت او با

 هجرى سال نخست روز شنبه،سه در العجمى فیصل که بود مشهورى خطبه از بخشى این. »ماست همراه نیز

 روز پانزده آغاز این. خواند مسجدالحرام نمازگزاران بر. م 1979 نوامبر بیستم با مطابق ،.)ق 1400( جدید

 ار مسجدالحرام مهدویت، دعوى با که بود العتیبى جهیمان رهبرى به گروهى دست به مسجدالحرام اشغال

 در ىالقحطان عبداهللا بن محمد گروه، این مهدى شدن کشته با تحرکشان نهایت، در و بودند کرده تصرف

 و تصرف جریان از پس ماه دو یارانش، از تن 62 و وى اعدام و جهیمان شدن تسلیم و مسجدالحرام محوطه

  . رسید پایان به دیگر، بسیارى شدن زندانى
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 گرفته امن »جهادیه سلفیه« امروزه آنچه با شگفت حادثه این که است آن پژوهش این اصلى پرسش و مسئله

  باشد؟ داشته تواندمى نسبتى چه است

 سلفیه« یا »هعلمی سلفیه« مقابل در معمولًا ،»جهادیه سلفیه« که گفت باید پرسش، این درباره بحث از پیش

 به و است بندپاى ىدین متن ظاهر به تقلیدیه یا علمیه سلفیه شودمى گفته و گیردمى قرار سنتى یا »تقلیدیه

 و ىگرایمتن جهادیه، سلفیه اما است، حاکمیت مطیع کاملًا سیاسى، امور در امر ولى از اطاعت به امر دلیل

 شده یزىچ آن و آمیخته درهم سیاسى اسالم هاىجنبش از پذیرفته تأثیرهاى با را علمیه سلفیه ظاهرگرایى

 که انىکس سوى از گاهى جهادیه، سلفیه اصطالح.  شودمى یاد جهادیه سلفیه عنوان با آن از امروزه که است

 اطالعاتى هاىسازمان پرداخته و ساخته اصطالح، این ظاهراً. است شده انکار شوند،مى خوانده نام این به

 و دکر آغاز را فعالیتش میالدى هشتاد دهه از که است جریانى جهادیه سلفیه از مراد صورت، هر در اما است،

 لظواهرىا ایمن و السورى ابومصعب الفلسطینى، ابوقتاده مقدسى، ابومحمد چون کسانى آن، فکرى هاىچهره

 واالعلىاب هاىنوشته تأثیر تحت قطب سید را شصت دهه در آن ابتدایى نظرى گیرىشکل هرچند هستند،

 این. رفتگ نظر در جهادیه سلفیه مانیفست نخستین را الطریق فى معالم بتوان شاید. داد صورت المودودى

 »مصر الجهاد« و »االسالمیه الجماعۀ« و »فرج عبدالسالم محمد« و »سریه صالح« با هفتاد دهه در جریان

 رضوان. «نهاد بنیان افغانستان در را جهادیه سلفیه اصول از برخى »عزام عبداهللا« بین این در. یافت ادامه

 هاىسلفى صفوف به بخشیدن وحدت جهت به و. م 1987 در عزام عبداهللا بار نخستین است معتقد »السید

  . کرد استفاده اصطالح این از هاروس خروج آستانه در افغانستان در غیرعرب و عرب

 لفیۀالس و العتیبى جهیمان جریان یعنى جریان، دو این میان گوناگونى هاىنسبت توانمى صورت، هر در

 یشترب ناخواسته، یا خواسته و رسدمى نظر به که است اىرابطه نخستین تباین،. گرفت نظر در الجهادیۀ

 دالحراممسج اشغال حادثه و گروهش و العتیبى جهیمان تحرکات که معنا بدین رود؛مى سمت آن به هاتحلیل

 بدون دثهحا این گویى. ندارد ارتباطى خود از بعد و قبل فضاى با الساعه،خلق و شگفت یکتا، اىحادثه چون

 جاى بر آن از هم اثرى و یافت پایان نهایت در خونین روز چند از پس و شد زاده بارهیک و اىمقدمه هیچ

  . نماند

 جریان دو این میان ارتباط وجود کرد، تصور جهادیه سلفیه و جهیمان جنبش بین توانمى که دیگرى نسبت

 حرم غالاش حادثه که است آن پژوهش این فرضیه واقع، در. است همین نیز رو پیش پژوهش فرضیه که است

 کنندهوصل قهحل مثابه به را آن توانمى بلکه ندارد، جهادى سلفیه دهندهشکل فضاى با تباینى تنها نه مکى،

 این در. دکر تلقى شود،مى نامیده »الجهادیۀ السلفیۀ« امروزه آنچه گیرىشکل فرآیند تکامل از اىمرحله و

 هرچند  د،کننمى تعبیر وهابیت جریان درون دوباره تولد مثابه به مکى حرم اشغال حادثه از برخى حتى بین،
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 رانده حاشیه به جهادى سلفیه گفتمان گیرىشکل بعدى مراحل واسطه به مهدویت، همچون آن، ابعاد برخى

  .شد برجسته هاحکومت مشروعیت به بندىپاى عدم مثل آن، ابعاد از دیگر برخى و شد

 زیرا ،است نهفته جهیمان جنبش در صرفاً خطى، اىرابطه در جهادیه سلفیه ریشه که ندارد ادعا پژوهش این

 و ورد علل و افکار و حوادث اثر بر که است، معتقد چندعاملى مختلف فضاهاى وجود به پژوهش این اساساً

 فرضیه ای ادعا بین، این در. شودمى مختلفى تحرکات گیرىشکل موجب و آیدمى وجود به مختلفى نزدیک

 که ایىفض گیرىشکل در مهم عنصرى مثابه به العتیبى جهیمان جنبش کهاست این صرفاً پژوهش، این

 بتوان ایدش که است مهم نقشى نیز نقش این و است کرده نقش ایفاى گرفته، شکل آن در جهادى سلفیه

  .کرد تلقى جهادى سلفیه تکامل جهت در اىمرحله را آن حتى

  مسجدالحرام اشغال پایان و آغاز

 در ىو. کند منتشر را هایشآموزه تا کرد سفر سعودى عربستان مختلف نقاط به جهیمان ،.م 1976 در تقریباً

 بود انزم این از. خواندمى حقوق و فقه ریاض، دانشگاه در که شد آشنا القحطانى عبداهللا بن محمد با ریاض

 و دش جهیمان هاىفعالیت جذب محمد، که بود گونهاین و کرد تلقى مهم را مهدى ظهور مسئله جهیمان که

 به را آنها از برخى و گرفت نظر زیر را جهیمان طرفداران هاىفعالیت دولت، ،.م 1978 در. کرد تحصیل ترك

 ختلفم نقاط به دیگر بار گروهش، و جهیمان و کرد آزادشان شیوخ، برخى وساطت دلیل به اما افکند، زندان

 کار گرفتن باال با.  رساندند سعودى عربستان نقاط تمام به را خود هاىاندیشه و کردند سفر سعودى عربستان

 عمطل را وى دولت، در او دوستداران برخى اما کند، گیردست را یارانش و او گرفت تصمیم دولت جهیمان،

 ساطتو اثر بر و چندى از پس.  نرسد او به دولتى نیروهاى دست تا گذراند بیابان در را روزى چند او و کردند

 یمانجه به جوانان پیوستن از جدیدى موج شد باعث امر همین و شدند آزاد جهیمان شدهزندانى یاران شیوخ،

  . شود آغاز

 د،گذرانمى قیامت از پیش را روزهایش آخرین جهان، اینکه و آخرالزمان درباره سخنانى ،.ق 1339./ م 1979 در

 ظهور موعد و است آخرالزمان دوره دوره، که رسید نتیجه این به گروه آرام آرام و شد رایج گروه میان در

 را گروه کردند،مى تعریف یا دیدندمى باب این در گروه افراد که زیادى هاىخواب و رسیده؛ فرا موعود مهدى

 طانىالقح عبداهللا بن محمد گروه، نهایت، در.  کردمى ترنزدیک موعود مهدى ظهور اندیشه به بیشتر چه هر

 پنهان هاتابوت در که هایىاسلحه با هجرى، 1400 محرم اول تاریخ در و شناخت موعود مهدى عنوان به را

 در موجود مردم و یاران از مقام، و رکن بین و بستند را مسجد درهاى و شدند حراممسجدال وارد بودند، کرده

 گونهاین را انایش هاىخواسته الحرام اهللابیت اشغالگران نماینده. گرفتند بیعت عبداهللا بن محمد براى مسجد

 اسالمى فرهنگ واجر و غرب فرهنگ هاىنشانه و مظاهر بردن بین از. 1: کرد اعالم مسجدالحرام بلندگوى از
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 مىاسال حکومت برقرارى و موروثى سلطنتى حکومت سرنگونى. 2 غرب؛ استعمارى کشورهاى با روابط قطع و

 اسالمى هاىارزش برخالف که اشنواده و  خالد ملک تکفیر. 3 اموالشان؛ مصادره و سعودآل خاندان محاکمه و

 یرىجلوگ و نیاز حد در تولید کاهش و آمریکا متحده ایاالت به نفت صادرات کردن متوقف. 4  کنند؛مى حکم

  . خارجى نظامى مستشاران و کارشناسان همه اخراج. 5 ملى؛ ثروت اتالف از

 اهللاتبی به مهاجمان کوشیدمى ابتدا در سعودى دولت است معتقد عربستانى، شیعه معارض الحسن، حمزه

 داحم که است حالى در این.  کند مخفى را ایشان هویت نتوانست نهایت در اما دهد، جلوه شیعه را الحرام

 خبرى هاىکنفرانس و هامصاحبه و اسناد به استناد با اىمقاله در عربستانى، نگارروزنامه و فکرروشن عدنان،

 جهیمان روهگ بین ارتباط گونه هر دفاع، وزیر نایف، امیر ویژه به سعودى، عربستان دولت که داد نشان ایام آن

 ماىعل هیئت بین، این در.  کردمى رد را آمریکا حتى و انقالبى ایران شامل جهانى و اىمنطقه هاىقدرت و

 صورت به هایىدرگیرى نخست، روز سه در و  دادند رأى جهیمان گروه گمراهى به سعودى عربستان

 محمد از دیگر بعد، روز چند اینکه تا دادمى رخ سعودى تیراندازانتک و جهیمان نیروهاى بین گریختهجسته

 رسالتش تا مهدى گفتمى و پذیرفتنمى جهیمان اما است، رسیده قتل به شد گفته و نشد خبرى عبداهللا بن

 لىو کردند، منتشر او جسد از عکسى نیز سعودى نیروهاى که بود حالى در این.  مرد نخواهد ندهد، انجام را

 هفته دو هادرگیرى.  است نشده کشته عبداهللا بن محمد و است جعلى منتشرشده عکس بودند معتقد برخى

 دالحراممسج برق و آب قطع همچون هایىروش از استفاده با توانستند نهایت در سعودى نیروهاى و یافت ادامه

 محوطه هب  فرانسوى، ویژه نیروهاى مساعدت با و بالگرد و تانک و توپ و سنگین افزارهاىجنگ از استفاده و

 جهیمان و پذیرفت پایان خونین صورت به مسجدالحرام اشغال عملیات نهایت، در و  کنند، نفوذ مسجدالحرام

  .شدند زندانى نیز برخى و اعدام گیرشدگان،دست از بسیارى سپس و شد گیردست العتیبى

  پسین و پیشین مراحل با مکى حرم اشغال حادثه نسبت

 زا برخى زیرا شمرد، کوچک اىحادثه تواننمى کشید، طول هفته دو فقط که را، مسجدالحرام اشغال حادثه

 بارهیک که دنبو اىحادثه الحرام، اهللابیت اشغال حادثه شکبى. است نشده بررسى وضوح به تاکنون آن زوایاى

 روایت اىونهگ به و تلقى، جدابافته اىتافته صورت به حادثه این است شده تالش گاهى هرچند بیفتد، اتفاق

 ربستانى،ع نگارروزنامه و فکرروشن عدنان، احمد. است نداشته ارتباطى خود تاریخى فضاى با گویى که شود

  :است معتقد باره این در

 رهنگىف و اقتصادى و اجتماعى و سیاسى ابعاد با آن هاىبستگى بدون را مکى حرم اشغال حادثه تواننمى

 ریافت،د گوناگون سیاسى اسالم هاىجریان بر آن تأثیرات و بزرگ اىمنطقه هاىایستگاه و عربستان خود در
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 بود، مفه قابل گذشته در اگر اینها، تمام از جهیمان حرکت جدایى بر عربستان دولت رسمى روایت اصرار اما

  . نیست پذیرتوجیه امروزه

 ادثهح اهمیت است شده باعث مکى، حرم اشغال حادثه کردن تلقى جدابافته تافته به معطوف خواست همین

 گرفته نادیده آن از پس و پیش فکرى فضاى و حوادث با آن معلولى و علت ارتباط و نشود دیده بیش و کم

 یمانجه دست به مکى حرم اشغال حادثه تواننمى که یابیمدرمى دقت کمى با که است حالى در این. شود

  .گرفت نظر در آن تاریخى فضاى از جدا را یارانش و العتیبى

  تاریخى عقبه مثابه به اخوان

 لکم با مخالفت از پس و بودند سعودآل سپاه اصلى عنصر که »اخوان« بدوى گروه رهبران شودمى گفته

 هب جهیمان گروه فکرى پدران  شدند، سرکوب او دست به سعود،آل حاکمیت سوم دوره مؤسس عبدالعزیز،

  اندیشیدند؟مى فضایى چه در و هستند کسانى چه اخوان که باشد این پرسش نخستین شاید. رفتندمى شمار

 که ودندب بدویانى آنان. دادندمى تشکیل را عبدالعزیز ملک سپاه فقرات ستون برادران، یا  »اخوان« واقع در

 استقرار از پس. رساندندمى یارى را عبدالعزیز ملک مذهبى، شوراى مبناى بر و زیستندمى آن اطراف و نجد در

 از. دتافتنبرنمى را استقرار آنان زیرا شد، سازمشکل اخوان شور عبدالعزیز، ملک دوره در سعودآل حاکمیت

 لعزیزعبدا ملک سوى از) ص( پیامبر دوره هجرت از الگوگیرى با آنها کردن جانشین بر مبنى طرحى رو،این

 رس از جهاد شور نشد موجب امر این اما گزیدند، سکنا »هجر« به موسوم هایىشهرك در اخوان و شد ریخته

  .رود بیرون اخوان

 ار آنها رهبران و مبارز قبایل همیشه براى نتوانست داشت، که اىوجهه و عظیم قدرت رغمعلى سعود،ابن

 دولبه شمشیر از مذکور، رهبران که شود این از مانع نتوانست همچنین او. درآورد کامل کنترل تحت

 اخوان م، 1920 دهه اواسط در. کنند استفاده او مرکزگراى حکومت با رویارویى براى مذهبى گرایىافراطى

. کردند حمله عراق در انگلستان قیمومیت تحت مناطق به و سرپیچى سعودابن اطاعت از علناً معارض،

 بن سلطان عمیدابن« و »الدویش فیصل« رهبرى تحت اخوان ،.)م 1929( السبله نبرد در عبدالعزیز سرانجام،

  . ردک سرکوب تمام خشونت با را ایشان شورش و داد شکست را ،»عتیبه« و »مطیر« قبایل رهبران ،»بجاد

 هاىدیشهان با را خود کودکى و آمد دنیا به »ساجر هجر« نام به اخوان اسکان مراکز از یکى در العتیبى، جهیمان

 ملک معارض اخوانى رهبران از یکى بجاد، بن سلطان یاران زمره در پدرش زیرا  کرد، سپرى هااخوانى

 هک ها،اخوانى به عبدالعزیز ملک خیانت و اخوان پرافتخار هاىجنگ خاطرات با او رو،این از. بود عبدالعزیز

 او مخالفت در رسدمى نظر به که امرى شد؛ بزرگ کند، تبدیل ملت -دولت یک به را خود امارت خواستمى

 اىپایهدون نظامى اش،افراطى تحرکات از پیش سال بیست وى.  داشت بسزایى نقش سعودآل حاکمیت با
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 چند همراه به آن از پیش که حالى در شد، خارج ملى گارد از میالدى هفتاد دهه اوایل در. بود ملى گارد در

 أسیست مدینه در باز بن عبدالعزیز حمایت با و میالدى شصت دهه در را »السلفیه الجماعه« گروه دیگر، تن

 دهش جانشینیک آنها در بدویان که ،»هجر« مناطق و روستاها میان در بیشتر گروه، این هاىفعالیت. کرد

   .نامیدندمى »اخوان« را خود گروه اعضاى بیشتر و گرفتمى صورت عربستان، غرب در ویژه به بودند،

  اىقبیله عقبه مثابه به اخوان

 اننش نیز او یاران ترکیب و ستودمى را بدوى زندگى و بود بدوى فردى اش،اخوانى پدران همچون جهیمان

 اىقبیله  ت؛داش) عتیبه( اشقبیله به اىویژه تعصب همچنین وى.  بودند بدویان از ایشان بیشتر که دهدمى

 هیمانج دوستان خاطرات در. داشتند عبدالعزیز ملک علیه هااخوانى آمیزاعتراض تحرکات در اىویژه نقش که

 به و ندک تردید اسالم گرامى پیامبر به منتسب احادیث پذیرفتن در داشت عادت وى اینکه با که است آمده

 هیچ دونب رسیدمى اشقبیله هاىقهرمانى با مرتبط روایات ذکر پاى وقتى پذیرفت،نمى را حدیثى هر راحتى

 نیز را قبیله به ویژه نگاه و گرىبدوى این.  پرداختمى آنها نقل به و کردمى فرض مسلّم را آنها تحقیقى

 تانعربس از روز آن در که نبود چیزى قبیله به افتخار هرچند. کرد تلقى او اخوانى هاىشاخصه از توانمى

 این ویى،س از. داشت قرار تجدد با چالش در گرایىقبیله فضاها، از بسیارى در اما باشد، بربسته رخت سعودى

 دوره یعنى ش،جنب این اوج در که بینیممى زیرا نگیرد، خود به اىمنطقه ابعاد جهیمان، نشد باعث گرایىقبیله

 اىنمونه ینا و بودند پیوسته جنبش این به غیرعربستانى گراىاسالم جوانان از بسیارى مسجدالحرام، اشغال

  .گرفت شکل افغانستان در »العربافغان« عنوان با بعدها آنچه از بود

  غنامبن گفتمان بازتولید

 دهندهادامه هم هااخوانى آن از پیش که کرد تلقى گفتمانى دهندهادامه را العتیبى جهیمان جنبش بتوان شاید

 گفتمان .است کرده یاد آن از  »غنامىبن« گفتمان عنوان با دیگر جایى در نگارنده که گفتمانى بودند؛ آن

 قلیتىا و مسلمانان تنها را خود وهابیان آن، در که است گفتمانى ،)وهابیت تاریخ مورخ نخستین( غنامبن

 استر راه به اند،شده مشرك ایشان زعم به که را، مسلمانان اکثر است قرار که کنندمى قلمداد بخشنجات

 بن زعبدالعزی ملک اما شد، منتقل اخوان گروه به بعدها گفتمان، این. بجنگند ایشان با یا کنند هدایت

 عدقوا گیرندهنادیده افراطى هاىاندیشه این دهد، تشکیل ملت -دولت یک داشت قصد که عبدالرحمن

 در این. بودند درگیرى و جهاد دنبال به همواره سرزمین، بدون هاىاندیشه این زیرا. تابیدبرنمى را سرزمینى

 شود،مى دهنامی »السعودیه العربیه المملکه« امروزه آنچه کردن پارچهیک از پس عبدالعزیز، ملک که است حالى

 را نىسرزمی استقرار که هااخوانى اما کرد،مى فکر ملت -دولتشبه یک مثابه به سرزمین این استقرار به
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 شد؛مى اداره ابریتانی امپراتورى نظر زیر سویى، از که کنند حمله شیعى عراق به داشتند قصد تافتند،برنمى

  .برسد خود اوج به اخوان و عبدالعزیز میان چالش شد باعث که امرى

 در را فتمانىگ تحول نخستین انگلیسى، کفار با عبدالعزیز اتحاد از انتقاد با هااخوانى گفت توانمى سویى از

 وىس از او از پس و شد گیرىپى جهیمان شان،معنوى فرزند سوى از بعدها که زدند رقم غنامبن گفتمان

  .یافت ادامه القاعده

 و ندبگیر نظر در اىحاشیه امرى را اخوان با جهیمان حرکت نسبت کارشناسان از برخى شد باعث امر همین

 »النفطیه رةالطف« آنچه از پس سعودى، عربستان هفتاد دهه فضاى به واکنشى بیشتر را جهیمان جنبش اساساً

 صرفىم اىجامعه سمت به سعودى عربستان جامعه آن، اثر در که  کنند تلقى شود،مى نامیده) نفتى پرش(

 هاىعرصه به ورود و تجدد تا بدویت راه سعودى جامعه شدند باعث نفتى دالرهاى واقع، در. شدمى داده سوق

 خشب دست در نفت بادآورده ثروت مدیریت آن، در که کند طى سرعت به رانتى دولت یک سایه در را جهانى

 به سعودى، جامعه گوناگون هاىعرصه در را زیادى هاىتعارض امر، همین.  باشد جامعه از کوچکى بسیار

 حال ند،کمى استفاده نفتى هاىرانت از که آورد وجود به دولتى،شبه یا دولتى مندثروت طبقه ایجاد در ویژه

 تحرك انتومى بین، ینا در.  کنندمى نرم پنجه و دست...  و اجاره پرداخت همچون مشکالتى با اکثریت آنکه

  .نبود مک آن در نیز شریعت از تخلف که کرد تلقى سعودى عربستان جامعه در جدید شکل این به را جهیمان

 گفتمان این، از پیش او، سرزمینى رویکردهاى جمله از عبدالعزیز، ملک متجددانه رویکردهاى واقع، در

 در جددت پیش از بیش نفوذ به توجه با بار، این. بود رانده حاشیه به و کشیده چالش به را اخوان غنامىبن

 از چنیننای واکنشى نفتى، فزاینده درآمدهاى به عنایت با هفتاد، و شصت دهه در ویژه به سعودى، عربستان

 اب آمیزش در غنامىبن بدوى رویکردهاى. نبود انتظار از دور اخوان، غنامىبن گفتمان بازماندگان سوى

 نوع از  »المسلمیناخوان« الگوهاى از برگرفته افراطى هاىجریان سابق منتسبان برخى ترجدید رویکردهاى

 یرونب حاشیه از حدودى تا را خود توانست مصر، »الهجره« و »التکفیر« نیز و قطب سید از متأثر هاىجریان

  . دارد ادامه امروز تا که جدید اىدوره براى شود سرآغازى مکه، حادثه در و آورد

  ملت -دولت و اسالمى امارت

 نظریه ینب تقابل را عبدالعزیز و اخوان بین تقابل این عربستانى، شیعى گرپژوهش و معارض ابراهیم، فؤاد

 مانجهی رهبرى به ها،نواخوانى است معتقد وى. کندمى تلقى سرزمینى حاکمیت نظریه و اسالمى امارت

 مشغول خود به را نخستین هاىاخوانى ذهن که را، »اسالمى امارت« خیال و خواب ،1979/ 1400 در العتیبى

 دهکر انتخاب خود اسالمى امارت پایگاه مثابه به را مکرمه مکه یارانش، و جهیمان. کردند زنده بود، کرده

 را نکرم از نهى و معروف به امر وظایف و  خواندمى »المحتسبه السلفیۀ« را آنها بازبن که هانواخوانى. بودند
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 و تدول اصالح« عنوان تحت را بزرگى سیاسى طرح و دادند تغییر را خود وظیفه داشتند، عهده بر جامعه در

  .بود اسالمى امارتى داشتن پا بر آن، اوج که پروراندندمى ذهن در »شریعت تطبیق

 براى ار شروطى وى. دید العتیبى جهیمان والبیعۀ والطاعۀ االمارة رساله در توانمى را نظریه این هاىنشانه

 از.  کرد اطاعت نباید او از شود، آن مانع امام اگر که جهاد امر داشتن پا بر جمله از داد، قرار امام از اطاعت

 ظهور سازهزمین بلکه نشد، منسوخ یارانش، و جهیمان رفتن میان از با تنها نه رویکرد این ابراهیم، فؤاد منظر

 نام با یابند،مى استقرار که جا هر در اخیر، هاىسال در که  شد القاعده ویژه به جهادى، سلفى هاىگروه

 انندم سلفى، هاىجریان مسائل کارشناسان از برخى البته. کنندمى یاد خود حاکمیت از »اسالمى امارت«

 لفىس فضاى تا کنند مرتبط سعودى اخوان جریان با بیشتر را جهیمان جریان کوشندمى ،»المشوح خالد«

 جهاد رد امر این بگیریم، نظر در جهادیه سلفیه براى آغازى بخواهیم اگر است معتقد المشوح. بعدى جهادى

 سیاسى بىقط و اخوانى هاىاندیشه با غیرسیاسى سلفى هاىاندیشه که آنجایى در است، شده آغاز افغانستان

 هب ورودشان دلیل به المسلمیناخوان از او انتقاد و جهیمان رسائل به توجه با او، نظر به. آمیختند هم در

 رسدمى نظر به رازی.  کرد ملحق بود، غیرسیاسى که سنتى، سلفیه جریان به باید نیز را جهیمان جریان سیاست،

 صرفاً وح،المش تحلیل این به تواننمى است، سیاسى کامال عملکردى که جهیمان، جریان عملکرد به توجه با

  .کرد تکیه سیاست به المسلمیناخوان ورود از او انتقاد جهت به

 الهجره و کفیرالت گروه با جهیمان جریان معتقدند شواهد، برخى بر تکیه با کارشناسان از دیگر برخى سویى، از

 واهدخ مرتبط جهادیه سلفیه کلى جریان با جهیمان جریان صورت، این در که  است؛ داشته ارتباط مصر در

 فیهسل هاىجریان با جهیمان جریان هاىتفاوت و سعودى اخوان با جهیمان جریان نزدیکى نباید هرچند شد؛

 جریانى تواننمى نیز را سعودى اخوان جریان که است حالى در این. داشت دور نظر از نیز را بعدى جهادیه

 از مروز،ا سیاست قواعد به هرچند اند،زده دست سیاسى عمل به نیز ایشان زیرا.  گرفت نظر در غیرسیاسى

 از أثرمت را مصر اخوان که دارد وجود ادعایى اینکه ترجالب. باشند نبوده بندپاى ملت -دولت مسئله جمله

 لمینالمساخوان با سعودى اخوان اتصال حلقه را »رضا رشید« و کندمى تلقى آن با مرتبط و سعودى اخوان

 لفیهس از آنها تفکیک نیز و جهیمان، جریان و سعودى اخوان بین تفکیک صورت، این در که  داندمى مصر

 رشید ینکها یعنى گفته،پیش ادعاى همچنین. نباشد درست چندان شاید اخوان، از بودن متأثر دلیل به جهادیه

 ،)ردهک مطرح را آن هم ابواالسعاد دکتر که( است بوده مصر المسلمیناخوان و سعودى اخوان وصل حلقه رضا

 شانن المسلمیناخوان و سعودى اخوان بین را اىرابطه مشخص، طور به وى زیرا. نباشد دقیق چندان شاید

 ظرن به که رضاست رشید واسطه به اخوان با سعودى عربستان و وهابیت رابطه او، سخن بلکه دهد،نمى
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 تمتفاو شوند،مى وى معارض عبدالعزیز ملک کار ادامه در که سعودى، اخوان با وى ارتباط ادعاى با رسدمى

  .باشد

 یا انجهیم جریان بودن غیرسیاسى به را مهدویت مسئله اىگونه به که دارد وجود نیز دیگرى نظر البته

 است، کردهن تکفیر را حاکمیت سنتى، هاىسلفى همچون جهیمان تحلیل، این طبق. کندمى مرتبط بالعکس،

 هشد مهدوى رویکرد دامان به دست هم جهت همین به و  دانستنمى مشروع نیز را ایشان با مبارزه بلکه

 رگرایىتقدی اىگونه به که دهد جلوه دینى عملى بلکه حاکمیت، علیه سیاسى عمل نه را خود عمل تا است

  .گرایدمى نیز

 اىرویکرده با و کرد خالصه گونهاین را سعودى حاکمیت درباره جهیمان رویکردهاى توانمى کلى، طور به

 پس سعودآل که بود این یارانش و جهیمان باور: دانست ارتباط در پسین القاعده رویکردهاى و پیشین اخوانى

 و بردند بهره خود دنیوى مطامع به رسیدن براى ابزارى عنوان به دین از کشیدند، دست جهاد از اینکه از

 گاهى ولهمق این. آوردند ارمغان به مسلمانان براى را فساد و شر و پذیرفتند را) هاآمریکایى( مسیحیان والیت

 در زنی نخستین هاىاخوانى که است استداللى همان این. شودمى ابراز سعودآل خیانت چون مفاهیمى با

 که است ىاستدالل همان انگلیسى، نویسنده لیسى، روبرلت منظر از و کردندمى عبدالعزیز حاکمیت خصوص

  . کرد استفاده آن از سپتامبر یازده حوادث در نیز الدنبن

  حدیث اهل و جهیمان

 شد ىجدید هاىفعالیت وارد بود، آن برجسته اعضاى از جهیمان که ،»المحتسبۀ السلفیۀ« گروه ،.م 1977 از

 سؤال رزی را آنها حاکمیت مشروعیت گاهى حتى. پرداخت ایشان تبذیر و اسراف و حاکم خانواده از انتقاد به و

 نهادن کنار بر مبنى ایشان تراىریشه رویکرد و »المحتسبۀ السلفیۀ جماعۀ« به منتسب جوانان موضع این. برد

 حمدم رویکردهاى از که اربعه، ائمه واسطه بدون و مستقل شکل به احادیث و روایات برگرفتن و اربعه ائمه

 اختالفات ،نهادى و رسمى دینى رهبران و قضات و ایشان میان شد باعث بود، شده گرفته االلبانى ناصرالدین

 پدرش با سالگىهشت در و آمد دنیا به آلبانى در. م 1914 در االلبانى، ناصرالدین محمد.  آید وجود به شدیدى

 از اینکه تا شد حاضر حدیث دروس پاى آن، از پس و آموخت پدر از را حنفى فقه و کرد سفر دمشق به

 تدریس به »االسالمیه الجامعه« رئیسنایب از دعوت به. م 1960 در. آمد شمار به حدیث علماى ترینبزرگ

 وى. شد تلقى نامطلوب عنصرى ایشان سوى از کرد،مى فقها از که انتقاداتى دلیل به اما شد، مشغول آنجا در

  . درگذشت. م 1999 در سرانجام

 نیز آثارش از برخى که دانستمى آن از بیش نه و سلفى یک تنها را عبدالوهاب بن محمد خود حتى البانى

 هر اب و کردمى انتقاد هاسعودى جدید زندگى سبک به که جهیمان چندى، از پس اما  است، ضعیف آثارى
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 ازعهمن به گروه رهبران با کرد،مى مخالفت فوتبال بازى حتى و تلویزیون رواج جمله از سازى،مدرن گونه

 ادد تشکیل جدیدى گروه بود، کرده همراه خود با که اىسلفى اعضاى از برخى با و شد خارج آن از و پرداخت

 مسلمان برانره دورى از آن در که داد ترتیب هایىنشست وى.  بودند »العتیبه« قبیله از ایشان از بسیارى که

  . کردمى انتقاد پنداشت،مى صحیح که اسالمى از

 وجهت بر و کردمى زدایىتقدس اربعه مذاهب فقه از و بود منتسب حدیث اهل به اینکه لحاظ به اخوان گروه

 ایشان با را شىچال سعودى عربستان حنبلى فقهاى مرجعیت در تزلزل ایجاد با داشت، تأکید منابع به مستقیم

 اناذ از پس شرب و اکل جواز بر مبنى ،»المزروعى على« نام با گروه فقهاى از یکى شاذ فتواى. کرد آغاز

 عىالمزرو على و شد برانگیزجنجال مسجدالحرام، اشغال عملیات آستانه در رمضان مبارك ماه روزه در صبح

 انندم دیگرى، موارد.  گرفتند قرار نظر تحت گروه، افراد از بسیارى و گردید منع مسجدالحرام در تدریس از

 زاردنگ نماز و مساجد، محراب کردن تلقى بدعت صبح، اذان در »النوم من خیر الصالة« گفتن در خلل ایجاد

  . خواندمى فرا گروه این با نزاع به را حنبلى فقهاى که بود مسائلى دیگر از...  و پاپوش با

 به یکال،راد و الجزائرى، ابوبکر رهبرى به معتدل، گروه دو به السلفیه الجماعۀ مسجدالحرام، اشغال آستانه در

 مثابه هب سعودآل دولت براى گروه اعضاى از برخى کار شودمى گفته.  شد تقسیم العتیبى، جهیمان رهبرى

 ه،مرحل این در جهیمان.  کردمى تلقى حرام را دولت براى کار جهیمان زیرا. بود شده اختالف موجب کارمند،

 معتقد و گرفت انتقاد باد به را اسالم جهان حکام تمام بلکه داد؛ افزایش را سعودآل مشروعیت به خود انتقادات

 همبایع مردم با کردند، بیعت خدا رسول با اصحاب که مبنایى بر یک هیچ اسالم، جهان وقت حکام بود

  . اندنکرده

 رهبران ات گرفته سعودآل حکام از نبود؛ امان در رادیکال گروه این نرم تهاجم بلکه شدید، انتقاد از کس هیچ

 و  »غالتبلی جماعۀ« و المسلمیناخوان چون هایىگروه تا سعودى عربستان در دینى نهاد متولیان و دینى

 زکات روافض زا کسى اسالم دین در که ایددیده تاکنون آیا: «نویسدمى شیعیان باب در جهیمان مثلًا شیعیان؛

 نوبج هاىرافضى با امروز کهچنان بشمرد، خود رعایاى از را ایشان و دهد اختصاص اعانه ایشان به و بستاند

  .است جهیمان اخوانى و بدوى هاىریشه دهندهنشان خوبى به عبارت این.  »شود؟مى برخورد احساء و

 نهایت، در هک بودند گفتمان این حامالن سلفى اخوان اینکه و راندیم سخن غنامىبن گفتمان از این، از پیش

 مسلمان ار وهابیان تنها که بود این غنامبن گفتمان مهم عناصر از یکى. راند حاشیه به را آن عبدالعزیز ملک

 بر نیز جهیمان اخیر عبارات کههمچنان داشت،مى دور اسالم دایره از تقریباً را شیعه، ویژه به بقیه، و خواندمى

 ایشان قىتل و سعودى وطنانهم مثابه به سعودآل جانب از شیعیان پذیرش از اساساً و دارند تأکید امرى چنین

 آن در تان،عربس شیعى معارضان سخنان، این تمام با اینکه جالب. است شده انتقاد جامعه از بخشى مثابه به
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 مایتح او از مسجدالحرام اشغال مسئله در کردند،مى فعالیت جزیرةالعرب اسالمى انقالب سازمان در که روزها

  . خواندندمى شهید را او مرگش از پس و کردندمى

  المقدسى ابومحمد و العتیبى جهیمان

 لجهادیها السلفیۀ امروزى پردازاننظریه از یکى مثابه به) المقدسى ابومحمد( جوان »البرقاوى عصام« حضور

 در را »الرافدین بالد فى القاعدة« فرماندهى که »الزرقاوى ابومصعب« اردنى، معروف تروریست معنوى پدر و

 اشغال حادثه بین ارتباط از اىنشانه برخى را وى توسط جهیمان رویکرد ادامه و   داشت عهده بر عراق

 از برخى. کنندمى تلقى نموده رخ الجهادیۀ السلفیۀ یا القاعده نام به هاسال این در آنچه و مسجدالحرام

  . دانندمى جهیمان هاىاندیشه وارث ترینمهم را المقدسى نیز کارشناسان

 دنیا به لاالصفلسطینى اردنى مادرى و پدر از وى. است فلسطین نابلس برقاى از المقدسى ابومحمد اصالت

 تأثیر یشانا از کویت، در العتیبى جهیمان و المحتسبه السلفیۀ نفوذ به توجه با و شد بزرگ کویت در و آمد

. نوشت را ابراهیم ملۀ خود معروف کتاب ،.م 1984 در و رفت کشور این به افغانستان جهاد دوران در و پذیرفت

 حسوبم جهادى رویکرد در تحولى نوزده، قرن وهابى علماى نظریات به استناد با کتاب این معتقدند برخى

 نیز و جهادیه یهسلف بر تأثیرگذارى میزان نظر از توانمى را المقدسى اثر این معتقدند نیز دیگر برخى.  شودمى

 ایمان و هاتحکوم تکفیر رویکرد کههمچنان  کرد، مقایسه قطب سید الطریق فى معالم با بندى،قالب لحاظ از

 زعم به که امرى است، شده اخذ قطب سید از برخى، زعم به اثر این در نیز جدید جاهلى جوامع وجود به

  . است سلفیه در جدید اقدامى برخى،

 زا یکى به هشتاد دهه دوم نیمه در و شد مستقر پاکستان پیشاور در میالدى هشتاد دهه در المقدسى

 ارهاب آنجا در و بازگشت اردن به میالدى نود دهه نیمه در وى.  شد تبدیل افغانستان در جهاد پردازاننظریه

 از خىبر در او. کنندمى تلقى السلفیه الجهادیۀ اصلى رهبران از یکى امروزه را المقدسى. افتاد زندان به

 اینکه  .است کرده امضا »المقدسى العتیبى الحافى البرقاوى طاهر بن عصام ابومحمد« نام با هایشکتاب

 برخى اینکه یژهو به بود، عتیبه قبیله از که باشد جهیمان از متأثر بسا چه نهد،مى نام العتیبى را خود المقدسى

  . کنندمى تلقى جهیمان از کتابى بر اىحاشیه را او ابراهیم ملۀ کتاب نویسندگان،

 نع االلتباس رفع« عنوان با اىجزوه بود، تعقیب در سعودى دولت سوى از که اىدوره در العتیبى جهیمان

 از نیز مکری قرآن در که کرد تأکید ابراهیم ملت الگوى بر آن در که نگاشت »للناس اماما اهللا جعله من ملۀ

 از ات بود داده دستور یارانش به و دانست مغایر ابراهیم ملت الگوى با را سعودى دولت و  است شده یاد آن

 ابراهیم، تمل به توجه این. کندنمى رفتار اسالمى شریعت اساس بر دولت زیرا بدهند، استعفا دولتى کارهاى

 ایده یلتکم در را ابراهیم ملۀ کتاب المقدسى چندى، از پس و شد گیرىپى المقدسى ابومحمد توسط بعدها
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 هاولتد تکفیر مرحله به را او ایده و رفت ترپیش جهیمان از کتاب این در المقدسى البته.  نوشت جهیمان

 و کنندىم تلقى السلفیه الجهادیه برآمدن را جهیمان تحرکات نتیجه کارشناسان از برخى واقع، در. رسانید

 دیکالرا هاىشاخص برقاوى، معتقدند هم برخى.  دانندمى السلفیه الجهادیه آغازین مرحله را جهیمان جنبش

 یدان،النق منصور.  کرد ترپررنگ جهیمان رویکرد در انجامید،مى هاحاکمیت تکفیر به که را، گرىقطبى

 دسى،المق مناسبات خصوص در افراطى، هاىگروه سابق اعضاى از یکى و جهادیه سلفیه مسائل کارشناس

 هاجهادى و هافیرىتک بر مستقیمى تأثیر اساساً قطب، سید گویدمى نهاده، فراتر را پا جهادیه سلفیه و قطب سید

 سلفیه اندیشه دوار را قطب سید رویکردهاى که بود المقدسى و بود المقدسى بر او مستقیم تأثیر بلکه نداشت،

 لبتها. طلبدمى دیگرى مجال آن از بحث که کرد وارد تردیدهایى ادعا این در بتوان شاید هرچند  کرد؛ جهادیه

 هایشعالیتف تمام با جهیمان است معتقد السعودیۀ، الدولۀ تکفیر فى الجلیۀ الکواشف کتاب در المقدسى

  . بود نکرده تکفیر را آنها و کردمى تلقى مسلمان همچنان را سعودى همچون هایىحاکمیت

 هىگرو و آمد وجود به چنددستگى حدیث اهل جریان میان در مکى، حرم در جهیمان تحرکات شکست از پس

 یینالرفض الحدیث اهل« آنها تررسمى نام البته و شودمى یاد انقالبى حدیث اهل عنوان با آنها از گاهى که

 دیگر هاىدیدگاه جهیمان، مهدوى رویکردهاى گذاشتن کنار با که بود، تنهایى به »الرفضیین« یا)» رافضان(

 تمشروعی واقع در بودند، شده نامیده ردکننده و رافض که گروه این. ماندند مؤمن بدان و پذیرفتند را او

 اینها .شدند ساکن بیابان در ایشان از برخى و گرفتند کناره جامعه از رو،این از و پذیرفتندمى را سعودآل

 یامبرپ که روآن از را تجارت و زدند دست تجارت به درنتیجه. کردندمى رد را دولت با تعامل گونه هر همچنین

  .بودند پذیرفته شغل عنوان به پرداختند،مى بدان اکرم

 جزیرة فى دهالقاع« به، بعدها »القحطانى سعود« و »العتیبى سعود« هاىنام با الرفضیین گروه اعضاى از تن دو

 افکار نزدیکى به توجه با اینها از بسیارى میالدى، نود دهه در.  پیوستند) القاعده عربستان شاخه( »العرب

 محتسبۀال السلفیۀ با خود آمد و رفت وقتى مقدسى،. آوردند رو المقدسى هاىاندیشه به جهیمان، و المقدسى

 السعودیۀ دولۀال کفر فى الجلیۀ الکواشف کتاب و بود کرده پیدا سعودآل به نسبت شدیدى کراهت کرد، آغاز را

 این.  کرد مقایسه جهیمان، عالقه مورد مفهوم ابراهیم، ملت با را سعودى عربستان وضعیت آن، در و نوشت را

 المقدسى.  اردد سلفى هاىجریان بر را خود تأثیرات نیز امروز تا و شد مواجه خوبى استقبال با عربستان در کتاب

  . کرد مالقات جهیمان جریان بقایاى با و داشت »بریده« منطقه و عربستان از دیدارى 1990 بهار در

  ابراهیم ملۀ
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 إماما اهللا جعله من ملۀ عن االلتباس رفع« یعنى یادشده، اثر دو محتواى است خوب بخش، این ادامه در

 با دارند، رهاشا »ابراهیم ملۀ« به دو هر که را، المقدسى نوشته ابراهیم ملۀ و العتیبى جهیمان نوشته »للناس

  :کنیم مقایسه یکدیگر

  برائت اصل

 جهیمان. شودمى دیده کار ابتداى در و هارساله این دوى هر در که است مهمى مفاهیم از یکى »برائت«

 رست و مشرکان از برائت اصل خصوص در علما، ویژه به برخى، کارىمحافظه از خود رساله آغاز در العتیبى

 نوانع تحت بخشى با را خود رساله اساساً المقدسى، که است حالى در این.  کندمى انتقاد اصل این از آنها

 حامى علماى و ظالم حکومتى هاىدستگاه و تاریخ هاىطاغوت از بخش، این در و کندمى آغاز »برائت«

  . کندمى برائت اظهار ایشان

 آن از  »الحقب والصدع عداوتهم وإظهار المشرکین من التبرؤ« تعبیر با جهیمان که را برائت مسئله المقدسى،

 به استناد با و  »والتندید الشرك من والبرائۀ بالتوحید الصدع« تعبیر با را آن دیگر، جاى در خود و کندمى یاد

 تَعبدونَ ماوم منکُم برَاء إِنَّا لقَومهِم قَالُوا إِذْ معه والَّذینَ إِبرَاهیم فی حسنَۀٌ أُسوةٌ لَکُم کَانَت قَد( شریفه آیه این

 زا بسیارى واکنش به پاسخ در ادامه، در و.  زندمى پیوند ابراهیم ملۀ و ابراهیم حضرت با)  اللَّه دونِ من

 وشر که دارندمى بیان صریحى و زیاد متون: «داردمى هاراظ »ابراهیم ملۀ« جزوه قبلى هاىچاپ به منتقدان

 درست است، بوده ایشان باطل هاىشریعت و دروغى هاىبت و کفار از برائت نیز ایشان دعوت اصل و پیامبر

 از کند؛ىم استناد ابراهیم حضرت برائت کردن مستند جهت نیز دیگرى آیات به المقدسى.  »ابراهیم مانند

 به).  نِسیهدی فَإِنَّه فَطَرَنی الَّذي إِلَّا تَعبدونَ مما برَاء إِنَّنی وقَومه لأَبِیه إِبرَاهیم قَالَ وإِذْ( شریفه آیه این جمله

 انستند یکى و مشرکان، از ابراهیم حضرت برائت بر تأکید رساله، دو هر مهم هاىدغدغه از یکى رسدمى نظر

 مختلف، لدالی به برائت، این مورد در که است کسانى از انتقاد و اسالم پیامبر روش با) ابراهیم ملۀ( روش این

 کارىهمحافظ خود از مسلمانان، بر ترس حتى یا خود، مال و جان بر ترس یا حاکمیت دستگاه در حضور جمله از

  .دهندمى نشان

 که ریمخوبرمى »ابراهیم ملۀ بیان فى فصل« عنوان تحت فصلى به رساله دو هر در مقدماتى، بخش از پس

 الهرس یعنى رساله، دو هر در بخش این در. کنندمى تبیین را ابراهیم ملۀ از منظور آن در نویسنده، دو هر

 رائتب و عبادت در اخالص: است شده گرفته نظر در ابراهیم ملۀ براى شاخص دو المقدسى، رساله و جهیمان

 است  »لهم العداوة واظهار واهله الشرك من التبرؤ -2 وحده؛ هللا العبادة اخالص -1« جهیمان، تعبیر. شرك از

.  »وأهله الشرك من والبراءة معان من العبادة کلمۀ تحویه ما بکل وحده، هللا العبادة اخالص« المقدسى تعبیر و

  :کندمى نقل عبدالوهاب بن محمد از گونهاین را بحث مورد شاخص دو ادامه، در المقدسى
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 راألم األول: أمران وقاعدته االسالم دین أصل: «تعالى اهللا رحمۀ الوهاب عبد بن محمد الشیخ االمام یقول

 الشرك عن راالنذا الثانی ترکه؛ من وتکفیر فیه والمواالة ذلک على والتحریض له شریک ال وحده اهللا بعبادة

  . فعله من وتکفیر فیه والمعاداه ذلک فی والتغلیظ اهللا عباده فی

 برائت این هک است این گیرد، قرار نظر مد باید المقدسى و جهیمان رساله مقایسه در که مسائلى از دیگر یکى

 نظر مد رب،محا غیرمسلمانان یعنى رسمى، مشرکان و کفار تنها آیا باشد؟ کسانى چه قبال در باید دشمنى و

 المقدسى، و جهیمان یعنى دو، هر نظر از که گفت توانمى اجمالًا. اندگروه این در نیز مسلمانان اینکه یا هستند

 ارائه ینهاا براى کاملى و جامع تعریف دو، هر رسدمى نظر به اما هستند، مشرکان و کفار گروه در نیز مسلمانان

 اما آورد،مى میان به سخن کافر مختلف هاىگروه و طوایف و کفر انواع از المقدسى مثلًا اینکه با و دهندنمى

 هک است اىدایره از انتقاد است، مشترك رساله دو هر در آنچه.  دهدنمى دست به دقیقى تعریف نهایت در

  .کنندمى تعریف و تعیین شرك و کفر براى داعى رقیبان دیگر

 کنند،مىن رعایت را شرك و کفر اطالق مسئله در بندىاولویت که را داعیانى خود، رساله در العتیبى جهیمان

 اهل« و »صوفیه« و »قبوریون محاربه« را دین اساس که هستند کسانى آنها نخستین: داندمى گروه چند

 هبىمذ تعصب اىگونه اما کنند،مى تکرار را اول گروه سخن که هستند افرادى دوم گروه دانند؛مى »بدعت

 و هاشیوعى هب گویىپاسخ به را خود اهتمام که هستند داعیانى جهیمان، گفته به نیز سوم گروه دارند؛ نیز کور

 مهم مناصب آوردن دست به صرف را خود تالش نهایت و اندداده قرار خدا وجود اثبات و هامارکسیست

 آنها ینکها دلیل به جهیمان که دارند وجود نیز دیگرى هاىگروه. کنندمى قدرت به رسیدن جهت به حاکمیتى

 صحیح را شرك و کفر دایره مورد در داعیان این باور ادامه، در وى. کندمى نظر صرف آنها ذکر از اند،جاهل

 دین که قدرتى صاحبان با باید است معتقد و کندمى انتقاد شانبندىاولویت از که تفاوت این با کند،مى تلقى

  . ندارند دست در قدرتى که مرتدى یا کافر، یا مشرك هاىگروه نه کرد، مقابله کنند،مى ویران را

 این در نیز را جهیمان که است جالب و پردازدمى امر این به اشرساله اول فصل از بخشى در نیز المقدسى

 رگزارب بزرگ هاىکنفرانس اسالم، براى حتى گاهى هاطاغوت که داردمى اظهار جایى در وى. کندمى یاد فقره

 این اما کنند،مى ایجاد آن براى نهادهایى و مراکز و گویندمى سخن اسالم از مجالت و هاکتاب در و کنندمى

 شمناند با ستیز کردن آشکار و برائت و مواالت مسئله از و بریده را آن بال دو که است معوج و کج اسالمى

 ادی کرده ذکر آنچه مصداق عنوان به را سعودى عربستان مشخص، طور به ادامه در وى. است دور بسیار دین

 داردمى هاراظ وى. بینیممى گرفته نام »سعودیه« که حکومتى در وضوح به را امر این ما که گویدمى و کندمى

 با ربهمحا به علما و شوندمى تشویق توحیدى هاىکتاب خواندن و توحید به مردم سعودى، عربستان در که

 به زیانى هک حالى در شوند،مى تشویق بلکه و هستند مجاز...  و هاسنگ و درختان به توسل و صوفیه و قبور
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 از دور هب ناقص توحید این وقتى تا المقدسى، منظر از واقع، در. رساندنمى ایشان خارجى و داخلى سیاست

 این در .شد خواهد حمایت آنان سوى از باشد، نداشته آنها کار به کارى و باشد کفرآمیزشان درگاه و سالطین

  :گویدمى و برده نام جهیمان از المقدسى که است بخش

 اکمیتح چرا است؟ شده متبلور آنها در توحید که او امثال و جهیمان هاىنوشته کجاست پس بود، این جز اگر

 جهیمان هک است حاکمیت تکفیر مسئله اگر خواند،نمى فرا آنها خواندن به را مردم و کندنمى حمایت هاکتاب از

 خواسته و مزاج با جهیمان توحید که است این مسئله اینکه یا است نکرده تکفیر را حاکمیت هاکتاب آن در

 در او خنس به پردازد؟مى امارت و بیعت و برائت و والیت مسئله به که سیاسى توحیدى خواند؛نمى طاغیان

 یرتبابص سخت امر، این در را او که کنید رجوع اشگانههفت هاىرساله از منکر از نهى و معروف به امر رساله

  . بیامرزد خدایش. یافتم

  هویت و برائت

 ایشان نزد رد برائت مسئله که است این دید المقدسى و جهیمان رساله دو در توانمى که مسائلى از دیگر یکى

 در تعداو اظهار و مشرکان و کفار و خدا دشمنان از برائت طریق از اینکه یعنى است؛ هویتى امرى مثابه به

 در العتیبى جهیمان. یابدمى سامان سازى،هویت ارکان از یکى عنوان به »سازىدیگرى« که آنهاست مورد

  :نویسدمى خود رساله از جایى

 آن و سازدمى ظاهر را حق که است آن یکى اند،کرده یاد آن از پیامبر که ناجیه) فرقه( طائفه هاىویژگى از

 آنها از تبرائ و کفار با دشمنى و کرد بیان آشکارا را خود دعوت نیز رسول حضرت. کندنمى پنهان و مخفى را

 شهر از و دیدند آزار ایشان یاران دلیل، همین به. ابراهیم ملۀ است این...  داشتندمى اظهار علنى صورت به را

 و سرباز و مدرس و داعى و کارمند) کارمحافظه و حاکمیتى داعیان به خطاب( شما اما. شدند رانده دیارشان و

 آشکار آنان با را خود دشمنى و داشتیدمى پا به را برائت اصل هم شما اگر...  ماند خواهید باقى...  و کارشناس

 شدند،مى هکشت شما نخبگان و رساندندنمى دولتى مناصب به را شما و دیدیدمى آزار و شدیدمى طرد کردیدمى

  . بود گونهاین آنها دعوت اصل زیرا کردند، رفتار ایشان یاران و پیامبر با کههمچنان

 تدریس و نظرى توحید به توجه با که کنندمى گمان برخى که داردمى اظهار مشابه اىفقره در نیز المقدسى

 نکهآ حال اند،کرده محقق را ابراهیم ملۀ نظرى، توحید مطالعه براى پژوهشکده و دانشکده و مراکز ایجاد و آن

 رائتب مشرکان عقاید از و شدنمى عملى توحید عرصه وارد و کردمى اکتفا نظرى توحید این به ابراهیم اگر

 یند اصل را ابراهیم ملۀ رساله، این از مختلفى فقرات در وى.  انداختنمى آتش به را او کسى جستنمى

 ملۀ شیوه با دین که گویدمى دانندمى دین مرحله آخرین را ابراهیم ملۀ که کسانى به انتقاد در و کندمى تلقى

 جاى رد المقدسى.  دارد بر در کامل طور به را »اهللا اال اله ال« عبارت اثبات و نفى زیرا شود، آغاز باید ابراهیم
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 را رسشپ این برائت اصل منتقدان به خطاب کرده، اشاره برائت مسئله سازىهویت به خود رساله از دیگرى

 چگونه مردم و شد خواهد ظاهر چگونه حق پس نکنیم، ظاهر آشکارا را برائت اصل اگر که کندمى مطرح

 ادامه در وى.  دهند تمیز دوست از را دشمن و باطل از را حق و دریابند وجه بهترین به را خود دین خواهندمى

  :افزایدمى

 تربزرگ اىهفتن چه و...  نهند کنار را ظاهرى برائت انگیزى،فتنه و دعوت مصالح بهانه به مردم بیشتر بسا چه

 بعیتت اظهار و ابراهیم ملۀ داشتن پا بر از ترعظیم مصلحتى چه و دین امر در مردم فریب و توحید کتمان از

 و ایشآزم پس نشوند، مبتال آزمایش و بال به رهگذر این از مسلمانان اگر. طاغوت با دشمنى و االهى دین از

   بود؟ خواهد اىزمینه چه در و وقت چه براى بال

 و انمشرک از خود برائت و عداوت کردن آشکار از آن، دلیل به داعیان که است مواردى از یکى فتنه، از ترس

 کهمچنانه است، کرده تأکید امر این به المقدسى آمد، پیش فقره در که گونههمان. کنندمى خوددارى کافران

  . دارد تأکید آن بر خود رساله در نیز جهیمان

  دعوت و برائت

 هآمد میان به سخن پردازندمى دینى دعوت به که کسانى و داعیان و دعوت از بارها و بارها رساله، دو هر در

 دهش انتقاد شدت به دهند،مى نشان کارىمحافظه خود از برائت، خصوص در که داعیانى از ویژه به است؛

 داعیان زا سخن فراوانى. اندشده قلمداد دولتى مناصب دنبال و طاغوتى هاىدستگاه با مرتبط ایشان و است

 حمله حتى و انتقاد رساله، دو این مهم اهداف از یکى گفت توانمى که است اىگونه به دولتى و کارمحافظه

 ىف فصل« عنوان تحت را خود رساله گانهسه هاىفصل از یکى جهیمان که جایى تا است، داعیان این به

 اختصاص امر این به »األذى على والصبر بالحق بالصدع بل والسکوت بالمداهنه یکون ال الدین قیام أن بیان

  . است داده

 داده اختصاص آنها به حمله از انتقاد و داعیان به را خود رساله فصول از بسیارى نیز المقدسى بین این در

 خود، لفس همچون نیز المقدسى که رسید نتیجه این به توانمى او رساله فهرست به نگاهى با تنها. است

 یکى عنوان هب کنند،مى تلقى حکومتى داعیان آنان که را دینى مبلغان و دین دعاة یا داعیان العتیبى، جهیمان

 آمده او رساله فهرست در که المقدسى، بحث مورد موضوعات از برخى. است داده قرار خود انتقادات اهداف از

 أو الدعوة مصلحۀ هاویۀ: «از اندعبارت است، برده نام دعوت امر یا ایشان از مستقیماً و پرداخته داعیان به و

 ملۀ ناعال للدین نصر أعظم« ،»السریۀ وتنافى الدعوة تفضح هذه ابراهیم ملۀ أن: شبهۀ« ،»ابلیس خدیعۀ

 اذا« ،»هاواعالن الملۀ هذه العالء وسیلۀ إال االسالمیۀ الدولۀ فما جمیعاً الدعاة وأبید الدولۀ تقم لم ولو ابراهیم

 ناءأث الکفار مخادعۀ بین الفرق« ،»بها الصدع ترك لغیرهم رخص وأعلنوها، الملۀ بهذه الدعاة بعض صدع
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 ۀمل عن الزمان هذا فى الدعاة من کثیر انحراف« ،»الدعاة من کثیر انحرافات وبین الدین لنصر المواجهۀ

 داعیۀال من خیر المعتزل ابدالع« ،»المرسلین طریق عن المنحرفۀ الدعوة من وأفضل خیر العزلۀ« ،»ابراهیم

 تمنونی الطغاة« ،»قطب سید بکالم یتشدقون ممن لمرسلین دعوة عن المنحرفین إلى« ،»الملبس المداهن

 ،»الطریق هذه عن الدعاة لحرف الطغاة محاوالت« ،»المداهنۀ الى ابراهیم ملۀ عن الدعاة ینحرف أن

 واستغفالهم والدعاة العلماء من کثیر استغالل« ،»الیها الدعاة وجر الشرکیۀ األمۀ ومجالس البرلمانات«

 و االسالمى العالم کرابطۀ الحکومیۀ الضرار مؤسسات فى اشغالهم« ،»الطواغیت أعداء لمحاربۀ وتجنیدهم

 تىم« ،»وحکوماتهم الطغاة لصالح ذلک واستغالل بالمعروف األمر وهبئات واالذاعات والمعاهد االوقاف وزارات

  . »الغفالت تنتهى ومتى الدعاه یصحوا

 دارند، المقدسى رساله در را فراوانى بیشترین و اندآمده رساله فهرست در که یادشده، موضوعات به توجه با

 داده قرار خود همت وجهه را داعیان از انتقاد جهیمان، رساله همچون نیز المقدسى رساله که گفت توانمى

 مبلغان و داعیان کند،مى یاد اشرساله از دیگرى فقرات در و ابتدا در المقدسى کهآنچنان اینکه ویژه به. است

  .اندکرده انتقاد کسى هر از بیش او »ابراهیم ملۀ« نظریه از دینى عالمان و

 نسبت آن انىزم تأخر به توجه با المقدسى »ابراهیم ملۀ« نظریه گفت بتوان شاید شد، گفته آنچه به توجه با

 دو هک زیادى مضمونى شباهت همچنین و بود گرفته جهیمان از المقدسى که تأثیرى و جهیمان رساله به

 و جهیمان تأثیر دهندهنشان امر این که است شده نوشته جهیمان رساله از متأثر دارند، هم با رساله

  .است امروز جهادى سلفیه جریان بر هایشاندیشه

  کویت در العتیبى جهیمان نفوذ

 در رویکردهایش و جهیمان زیرا بود، کرده اخذ کویت در جهیمان از را خود تأثیر المقدسى شد، گفته کهچنان

 به مانجهی گروه به مربوط هاىرساله مکى، حرم به یورش از قبل دوره در. بود شده روروبه استقبال با کویت

 امنهد که رسید طبع به کویت در »دارالطلیعه« گراىچپ انتشارات سوى از سود دریافت بدون و چاپ بهاى

 خود که آمده یگرد منابع برخى و سیا انتشاریافته تازه اسناد در.  داد گسترش دیگر اىگونه به را گروه تبلیغاتى

  . است داشته حضور کویت در چندى نیز جهیمان

 عبداهللا« توانمى که شدند جهیمان هاىاندیشه حامى کویت، در گرااسالم هاىطیف از برخى واقع، در

 افرادى ترینهبرجست از را  کویت در سیاسى اندیشه و سیاست نشیب و پرفراز و شدهشناخته چهره ،»النفیسى

 است ستانانگل از سیاسى علوم دکترى آموختهدانش النفیسى، عبداهللا.  بودند شده جهیمان جذب که دانست

 شورهاىک در سیاسى اندیشه نخبگان میان در جالبى چهره وى. کویت هاىدانشگاه در سیاسى علوم استاد و

 تا ىگرایچپ از شاخه آن به شاخه، این از او زیاد تحوالت چیز، هر از بیش و است فارس خلیج جنوبى حاشیه
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 مرىا جهیمان، جریان براى چپ هاىجریان تبلیغ بین، این در. است گرفته قرار توجه مورد...  و گرایىاسالم

 فضاى رد نامیدند،مى ارتجاع آنچه با ضدیتى داشتن به توجه با هاگروه این رسدمى نظر به زیرا است، جالب

 آمد،مى حساب به عرب جهان در چپ رویکرد گامىپیش با ضدیت و ارتجاع نماد سعودآل دولت که روز، آن

 خواهندمى اىگونه به نیز برخى هرچند. بودند داده قرار هدف را مشترك دشمن جهیمان جریان از حمایت در

  . کنند قلمداد النفیسى عبداهللا طریق از را الطلیعه گراىچپ جریان با جهیمان جریان ارتباط

  :نویسدمى آن اهمیت و جهیمان جنبش درباره جایى در النفیسى

 حسال از استفاده براى و دهندمى ادامه هایشانفعالیت به سکوت در هاستسال که میهنانهم از تن صدها

 و کتاب و است گرفته جاى هاشاندل در و دارند باور بدان که کنندمى تبلیغ را مفاهیمى و کنند،مى تمرین

 بادیه دل در حتى و نزدیک و دور روستاهاى و شلوغ شهرهاى در میهنانهم دیگر میان در را خود هاىنشریه

 قدرت اب سیاسى نظام با آنجا از و اندداده قرار خود پایگاه را شریف حرم آن، از پس و کنندمى توزیع صحرا و

 و دارد جامعه دل در سترگ هایىریشه گمانبى چنین،این امرى کنند؛مى مبارزه ماه نیم مدت به اسلحه

 لرزانید، ار جهانى که را حادثه آن که است انگارانهساده بسیار که است اىدغدغه و مسئله دهندهنشان شکبى

 نیکش و اكپ برادران و العتیبى سیف بن محمد بن جهیمان یعنى( پدیده آن. کنیم تلقى احمقانه و اىحاشیه

 دارىدامنه سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و دینى و اجتماعى مسائل در) بیامرزدشان خدا که هاشاندغدغه و

   .شد متبلور قلیل عده این میان در تنها که گرفتبرمى در را جامعه از بزرگى بخش که داشت ریشه

 تلقى وزر اجتماعى مسائل در دارریشه را جهیمان جریان النفیسى عبداهللا چگونه که بینیممى عبارت این در

 ودودىالم ابواالعلى و قطب سید چون کسانى صف در را جهیمان االسالم، یحکم عندما کتاب در وى. کندمى

 به امروزه ،النفیسى عبداهللا که است گفتنى.  دهدمى قرار ماوردى و الجوزیه قیمابن و تیمیهابن و شوکانى و

 را وا امروز شخصیت برخى که جایى تا دارد، بسیارى طرفداران القاعده، به نزدیک اخوانى متفکرى عنوان

  . کنندمى تلقى فارس خلیج جنوبى حاشیه کشورهاى حوزه در »کاریزماتیک« شخصیتى

  افغانستان در جهاد

 جهت، نخستین .کندمى پیدا ارتباط العتیبى جهیمان جریان با مختلفى ابعاد طریق از افغانستان در جهاد مسئله

 ردندکمى همراهى جهیمان با دل در کمدست که کسانى. است افغانستان در المقدسى چون هوادارانى حضور

 به ینب این در. کنند تجربه را جهاد راستى به تا بودند آمده افغانستان به جهیمان تحرك شکست از پس و

 هب که بود اسالمى جماعت اعضاى از »صقر سلیمان امیر محمد« مثلًا کرد؛ اشاره توانمى مختلفى افراد

 دانزن به سال نه مکى، حرم اشغال شکست از پس و داشت مشارکت جهیمان تحرکات در و رفت عربستان

 جهیمان زا نیز الدنبن حتى که اندمدعى برخى.  رفت پیشاور به افغانستان در جهاد براى آزادى از بعد و افتاد
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 بلکه شد، ورمتص دو این بین ارگانیکى رابطه تواننمى البته که  است بوده متأثر مسجدالحرام اشغال حادثه و

 بعد، هاىسال در و است بوده جهیمان تحرك مخالف ،)بوده جوان زمان آن در که( الدنبن شودمى گفته

 با الدنبن هخانواد البته.  کرد تلقى گناهبى و راستین مسلمانى را جهیمان داشت، حضور افغانستان در وقتى

 امه،اس برادران از یکى الدن،بن محمد بن محروس ها،گفته طبق. نبودند ارتباطبى مکى حرم اشغال حادثه

 الدن،نب شرکت اینکه به توجه با اما داشت، مشارکت نیز مکى حرم اشغال در و بود شده جهیمان جریان جذب

 یتىامن نیروهاى و الدنبن شرکت با همکارى به اشغال ادامه در وى بود، دوره آن در مکى حرم توسعه متولى

 سئلهم با الدنبن خانواده نسبت البته.  کرد همکارى آنها با حرم به امنیتى نیروهاى ورود در و شد ترغیب

  .طلبدمى دیگرى مجال آن شرح که است داشته همراه به را هایىبحث مکى، حرم اشغال

 و آمد شپی افغانستان اشغال مسئله که بود نگذشته مسجدالحرام اشغال یافتن پایان از زیادى زمان هنوز

 هاىگروه قالب در المقدسى جمله از جهیمان، نزدیک و دور پیروان تمام تا شد فراهم خوبى فرصت

 امرى ت؛اس توجه قابل سعودى حاکمیت اقدامات بین، این در. بپیوندند افغانستان در جهاد به »العربافغان«

 مان،جهی قتل از پس معتقدند برخى. گرفت نظر در مکه اشغال حادثه پیامدهاى از جداى را آنها تواننمى که

.  »گرفتیم ار اشاندیشه و کشتیم را جهیمان ما: «گفتند برخى که جایى تا کرد، تغییر عربستان حرکت روند

 زا جلوگیرى براى سعودى حاکمیت مکه، حادثه از پس که گویندمى دلیل این به را سخن این واقع، در

 این هب بیشترى توجه اسالمى، هاىجریان کردن محدود و سرکوب جاى به اىحادثه چنین دوباره گیرىشکل

 از تانافغانس اشغال مسئله آمدن پیش با اینکه ویژه به.  کرد مالى کمک دینى، نهادهاى به و کرد هاجریان

 در جهاد و شد تلقى جهیمان هاىنگاه طرفداران از یافتن خالصى براى راه بهترین مسئله این شوروى، سوى

  . شدمى تشویق مختلف انحاى به جهاد، براى افغانستان به رفتن و شد حمایت مختلف انحاى به افغانستان

 گرا افغانستان، در جهاد براى عربستان در تبلیغ دىآزا و کشورشان به سعودى هاىجهادى آمد و رفت آزادى

 واهیمخ شود، مقایسه مسلمان کشورهاى از دیگر برخى و سورى و مصرى هاىالعربافغان مشابه وضعیت با

 دمور در حاکمیت و بود بیشتر...  و هاسورى و هامصرى با مقایسه در سعودى هاىجهادى عمل آزادى که دید

 در سورى، و مصرى هاىجهادى که بود حالى در این. کردنمى ایجاد سوریه و مصر مانند مضایقاتى آنها،

 در الگو این که تگف توانمى البته.  برگردند کشورهایشان به توانستندنمى دیگر افغانستان، به رفتن صورت

 غالاش از بعد ویژه به بعدى، هاىدوره در بلکه شود،نمى محدود دوره آن به تنها افراطى، هاىجریان با رفتار

 این در تکفیرى هاىگروه شدن مندقدرت و سوریه اخیر حوادث از بعد و. م 2003 در صدام سقوط و عراق

 و ساز رفتنگ ساده معناى به الگویى، چنین وجود به اعتقاد که داشت نظر در باید. است یافته ادامه نیز کشور

 در حمایت ینا شد، گفته کهچنان بلکه نیست، سعودى عربستان توسط گرىافراطى و تروریسم از حمایت کار
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 و کار و ازس این به توجه که گیردمى شکل سیاسى و فکرى اجتماعى، فرهنگى، روابط از پیچیده اىشبکه

  .باشد مهم بسیار تواندمى آن بررسى

  جهیمان جریان یکتاانگارى چرایى

 رسدمى رنظ به است، شده نگاه جهادى سلفیه مراحل از اىمرحله عنوان به کمتر جهیمان، مسئله به چرا اینکه

 در بلکه است، هنپرداخت امر این به کسى تاکنون که نیست معنا بدین گفته این البته. نباشد پیچیده چندان

 جهیمان جریان اندکوشیده غربى نویسندگان همچنین و عربستان خود از متعددى نویسندگان اخیر هاىسال

 دابافتهج اىتافته نه و خود تاریخى معلولى و علت زنجیره در و تاریخى فضاى در را مکى حرم اشغال حادثه و

 به بیش و کم نیز ایران در هرچند شود، دیده کمتر ایرانى پژوهشگران میان در نگاه این شاید. کنند بررسى

 در که هایىکتاب از یکى در تهران، دانشگاه سیاسى علوم استاد احمدى، حمید مثلًا است؛ شده اشاره امر این

 تیبىالع جهیمان و گفته سخن باره این در گذرا طور به درآورده، نگارش به گرایىاسالم درباره اخیر هاىسال

  :نویسدمى و است کرده یاد سنى سیاسى اسالم هاىاندیشه در تحول اصلى هاىنام کنار در را

 هاىدیدگاه در یمقابن و تیمیهابن حنبل، بن احمد نظیر سنت، اهل تندروى فقهاى برخى هاىاندیشه قبلى تأثیر

 رادیکالیسم زا ایدئولوژیک تحول و تغییر این به العتیبى جهیمان و فرج عبدالسالم قطب، سید ایدئولوژیک

  . بود مؤثر بسیار وهابى، گرایىفرقه خشونت سوى به اسالمى

 به ایدش است، نشده توجه مذهبى گرىافراطى بر آن تأثیر و جهیمان مسئله به چندان ما کشور در چرا اینکه

 گراماسال هاىجریان درباره جزئى مباحث مورد در گاهى رسدمى نظر به اساساً اینکه نخست: باشد علت چند

 دفرآین وصل هاىحلقه از یکى او حرکت و جهیمان اینکه شاید دیگر، سوى از. مواجهیم فقر اىگونه با

 مکانیکى، ورط به سعودآل حاکمیت که انگارانهساده نظریه این با شود، تلقى مذهبى گرىافراطى گیرىشکل

 نای معناى واقع در. شود تلقى مغایر کند،مى حمایت مالى، جهت از ویژه به اسالم، جهان در را گرىافراطى

 انبهجهمه تأیید معناى به نیز دوم سخن و نیست مذهبى گرىافراطى از سعودآل حکومت حمایت رد سخن،

 بلکه ت،نیس شدهسازىساده و انگارانهساده حمایتى حمایت، این که معناست این به بلکه نیست، امر این

 و غیردولتى مؤسسات و مساجد و خیریه نهادهاى جمله از متعددى، عوامل به که است پیچیده فرآیندى

 اخلد سیاسى و فرهنگى فکرى، مختلف هاىجناح با جهادى مختلف هاىگروه مناسبات و ارتباطات همچنین

 اکمیتىح سعودى، عربستان حاکمیت اساساً زیرا. دارد نیاز جدى پژوهشى به که گرددمى باز سعودى عربستان

 حتى و اجتماعى و فرهنگى و ایدئولوژیک مختلف رویکردهاى و فشار هاىگروه از بلکه نیست، پارچهیک

  .اندیشدمى نیز سیاسى گرایىعمل به عوامل، این تمام کنار در که است متأثر خانوادگى
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 این بودن ىامنیت بلکه شود،نمى محصور ما به فقط جهیمان، جریان یکتاانگارى که کرد فراموش نباید البته

 ادعاى ویژه به جریان، این جنس همچنین و است شده آن زوایاى از بسیارى ماندن مخفى باعث که حادثه

 اشاره دىسعو نویسندگان از نقل به نیز این از پیش کهچنان سعود،آل حاکمیت خواست نیز و آن در مهدویت

 گرىافراطى پیدایش هاىزمینه با ارتباط بدون و یکتا رخدادى حادثه، این که بود گرفته قرار این بر شد،

  .شود تلقى مذهبى

  جهیمان مهدویت

 ستفادها چگونگى است، کرده جدا مذهبى گرىافراطى رهبران دیگر از را العتیبى جهیمان آنچه رسدمى نظر به

 افکنده هسای او جریان ابعاد دیگر بر سترگ اىپرده مانند رسدمى نظر به که امرى باشد؛ مهدویت اندیشه از او

  . بود شده آغاز. م 1987 سال از و است متأخر جهیمان، مهدوى رویکردهاى که شودمى گفته. است

 نخست: باشد او یاران و جهیمان ذهن در عنصر چند زاییده مهدویت، مفهوم از استفاده این رسدمى نظر به

 هایىتفاوت با مسلمانان اکثر بلکه نیست، منحصر شیعى اندیشه به دانیممى کهچنان مهدویت، اندیشه اینکه

 ایدب ائمه که بود این به او اعتقاد مهدویت، دعوى براى جهیمان هاىعزیمت نقاط از یکى. دارند اعتقاد بدان

 فساد هب توجه با و قاعده این به توجه با او. است شده پذیرفته سنت اهل میان در که امرى باشند؛ قریش از

.  کشید الشچ به نبودند، پیامبر سالله از که را، سعودآل مشروعیت مسیحیان، والیت پذیرفتن و حاکم خاندان

 یک سال، صد هر در که مبنا این بر گرایىسده اعتقاد اىگونه و. م 1400 سال رسیدن فرا با دیگر، طرف از

 زمانآخرال اینکه به اعتقاد همچنین و داشت وجود مسلمانان تمدن در که ادبیاتى طبق کند،مى ظهور مجدد

 و عودسآل از »حجاز شرفاى« شکست مانند جزیره،شبه خود در هایىنشانه دادن تطبیق با است، رسیده فرا

 رشىق حاکمى نیازمند ما سویى از یعنى شد؛ تقویت مهدویت خصوص در وى خاص رویکرد ها،نشانه دیگر

 یتمهدو یارانش، و جهیمان نظر از مقدمه دو این نتیجه. است رسیده فرا آخرالزمان دیگر، سوى از و هستیم

  .داشتند اعتقاد وى بودن پیامبر سالله از به که بود القحطانى عبداهللا بن محمد

 اتاعتقاد بر کنند، تخطئه را جهیمان جریان خواهندمى که افرادى یا هاجریان رسدمى نظر به بین، این در

 نیکى به جریان این از خواهندمى که کسانى بالعکس، و کنندمى و کردهمى تأکید جریان این مهدوى ویژه

 را آن هک سعود،آل حاکمیت با او مبارزه بر بلکه کنند، ذکر کمتر را او مهدویت مسئله کوشندمى کنند، یاد

  .کنند تکیه جریان این استعمارستیزى و استبدادستیزى بر و خواندند،مى ظالم یا ارتجاعى

 روهش،گ و جهیمان که فرضپیش این با اىمقاله در الجهادیه، السلفیۀ مسائل پژوهشگر الذایدى، مشارى

 از نظام تکفیر عدم وجود با که کندمى مطرح را پرسش این بودند، نکرده تکفیر را سعودى حکومت گاههیچ

 همسئل به موضوع این به پاسخ در خود الذایدى زند؟مى مسلحانه حرکت به دست وى چرا جهیمان، سوى
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 الحرام،اهللابیت اشغال به منجر آخرِ هاىسال در مهدویت مسئله که آنجایى از: «گویدمى و پردازدمى مهدویت

 سعودى، نظام علیه وى مسلحانه حرکت دلیل بود، کرده مشغول خود به سخت را او گروه و جهیمان ذهن

 مىاسال انقالب سازمان« روایت که است حالى در این.  »نظام تکفیر اثر در نه بود، موعود مهدى با همراهى

 دفاع جهیمان جریان از زمانى برهه این در و است عربستان شرق از شیعى معارض گروه که »جزیرةالعرب

 و هیمانج که داردمى بیان گونهاین خواند، مسجدالحرام در گروه گوىسخن که اىبیانیه به توجه با کرد،مى

 هک دریابیم نداریم قصد اینجا در ما البته.  بود کرده تکفیر را اشخانواده و خالد ملک کمدست گروهش،

 مهدویت لهمسئ که است امر این به توجه ما مراد بلکه نه، یا بود کرده تکفیر را سعودى نظام واقع به جهیمان،

 تلقى جهیمان قیام اصلى فلسفه سعودى، نظام نزدیک پژوهانسلفى رویکرد در جهیمان، جانب از شدهمطرح

  .است شده

  حاکمیت خواست

 دونب و الساعهخلق جریانى را جریان این کوشدمى یارانش و جهیمان از بحث جاى جاى در سعودآل حاکمیت

 شد؛ غافل دنبای سعودى حاکمان براى امنیتى لحاظ به حادثه این حساسیت از بین این در.  کند تلقى عقبه

 آن لتهابا به توجه با سویى، از. شود گرفته نادیده جهیمان مسئله ابعاد از بسیارى است شده باعث که امرى

 هاىریانج از یکى به جهیمان جریان ندانستن وابسته ایران، اسالمى انقالب پیروزى از پس ویژه به روزگار،

 غانستاناف اشغال آغاز همچنین،. رسیدمى نظر به معقول خارجى، اىجبهه نکردن باز دلیل به عربستان از خارج

 محرم اضهانتف آغاز و مکى حرم اشغال ماجراى از بعد هفته پنج تنها افغانستان، در جهاد براى هاسلفى بسیج و

 و افغانستان مسئله شدن مطرح با ویژه به و کردمى جلب خود به را توجهات همه و همه عربستان، شرق در

 اکمیتح براى آن کردن تلقى یکتا و جهیمان جریان یادآورى عدم و گرایاناسالم قبال در حاکمیت شدن نرم

  .کند تلقى دارریشه رویدادى را حادثه این که بود آن از بهتر سعودى،

  پایانى سخن

 تافته و کتای جریانى العتیبى، جهیمان جریان که اندشده باعث عوامل از بسیارى اینکه با: گفت باید پایان در

 خوانا جریان در خود فکرى و تاریخى عقبه به توجه با حادثه این رسدمى نظر به اما شود، تلقى جدابافته

 یا ىالنفیس عبداهللا و المقدسى ابومحمد چون اشخاصى طریق از آن مختلف تأثیرات و حدیث اهل و سعودى

 است بوده رتأثیرگذا جهادیه سلفیه امروز فضاى بر افغانستان، در جهادگران به مفاهیم از برخى انتقال طریق از

 جهادیه لفیهس گیرىشکل فرآیند معلولى و علت زنجیره در کمدست بلکه جدابافته، اىتافته نه را آن باید و
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