
بر جهان  تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس  ۱۰۳-۱۲۲صفحـات:  ² ۰۵/۰۴/۱۳۹۸تاریــــخ تأییـــــد:  ² ۳۰/۰۱/۱۳۹۸تاریـخ دریـــافــت:  ۱۳۹۸بهـار و تابســتان  ² ۹ شـماره ²، ســال 0ـنجمپژوهی دوفصـلنامه علمـی پژوهشـی سـلفی   آثار و پیامدهای سیاسـی ایـن تحوالت سیاسی جهان اسالم مورد توجه قرار گرفت و عنـوان یکـی از متغیرهـای تاثیرگـذار بـر در پژوهش حاضر، اندیشه و آیین وهابیت به چکیده **زجیرسخه د یرضا پورعل *مصطفی فرهودی تا عصر حاضر یالدیم۱۹۰۰اسالم، از سال  بـر  ؛بررسـی و تبیـین گردیـد ،م تا عصر حاضر۱۹۰۰اندیشه بر جهان اسالم از سال  تکفیر اهل شهادتین  ،اساس این پژوهش، اندیشه وهابیت گفتمانی است که مبنای آن یک شکاف کلی در درون آن ایجـاد شـد و در  ،های آغازین این اندیشهاست. در سال م تـا ۱۹۰۰منشا برخی آثار سیاسی در جهان اسـالم از سـال  ،کدام از این دو اندیشهوهابیت به دو قسم اندیشه اقصایی و اندیشه احتوایی تقسیم گردید. هر  اثر آن، اندیشه بـا همراهـی وهابیـان  ،گذاری نظام پادشاهی سعودی توسط ملـک عبـدالعزیز. پایه۱ ند از:ااند. آن آثار عبارتعصر حاضر بوده بخشـی بـه گرایـی و نیـز مشـروعیتدلیـل تـرویج اقتـدار. استمرار نظام سعودی به۲   .ییاقصا کفیر، اهل شهادتین، اقتدارگرایی، جهان اسالم، وهابیت، آثار سیاسی، ت ها: کلیدواژه . تضعیف کشورهای اسالمی در اثر جنگ داخلی.۴ .. ایجاد زمینه الزم برای دخالت بیگانگان در مسائل جهان اسالم۳  .سیاست خارجی این نظام توسط اندیشه احتوایی   موسسه داراالعالم لمدرسة أهل البیت پژوهشگر،  دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ** mfarhoudi2@yahoo.com؛ استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب *                                               .احتوایی، اقصایی
www.pooralirrr@gmail.com 



گـران، پـژوهش ،همـین دلیـلبـه ؛الملـل دارنـدعمیقی با تحوالت نظام آنارشـیک بـینالملل، جهان اسالم و تحوالت سیاسی آن، ارتباط امروزه و در عصر چند قطبی نظام بین مقدمه ۱۰۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش4ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   پژوهـی آینـده خصـوصحـوزه سیاسـت، بـههای فعال در اندیشمندان و حتی اندیشکده ی در پژوهش حاضر با بررسـی و تبیـین آثـار سیاسـ .جهان اسالم در عصر حاضر استتوجه به اینکه اندیشه و آیین وهابیت، یکی از متغیرهای تاثیرگـذار بـر تحـوالت سیاسـی با  ؛منشأ تحوالت دارند ن و مخصوصاً ویژه به جهان اسالم و تحوالت آ ایسیاسی، توجه پژوهـی یابیم کـه شـاید در تبیـین و تحلیـل و نیـز آینـدههایی دست، به یافتهقصد داریم به یاری خداوند سبحان م تا عصر حاضر،۱۹۰۰اندیشه وهابیت بر جهان اسالم از سال  گـران، الملل، مورد توجه پـژوهشتحوالت نظام بین ،آن دنبالتحوالت جهان اسالم و به اولین پژوهش مسـتقل در ایـن  ،وهابیت بر جهان اسالم صورت نگرفته و نوشتار حاضرتاکنون هیچ تحقیق و پـژوهش مسـتقلی دربـاره آثـار و پیامـدهای سیاسـی اندیشـه  پژوهی سیاسی قرار گیرد.ه سیاست و آیندهاندیشمندان و فعاالن حوز گـاه آثـار نآ ؛ابتدا به تبیین ماهیت اندیشه وهابیت خـواهیم پرداخـت ،در این نوشتار حوزه است. م تا عصر حاضر را بررسی و تبیـین ۱۹۰۰سیاسی اندیشه مذکور بر جهان اسالم از سال  وهابیان با تسمک بـه  1اندیشه وهابیت گفتمانی است که مبنای آن تکفیر اهل قبله است. تبیین ماهیت اندیشه وهابیت خواهیم نمود. توحیـد در ماننـد می، شده در خـوانش صـحیح اسـالبرخی از مفاهیم شایسته و پذیرفته دهنـد کـه در و قرائتی از اسالم ارائه می 2نمایندعبادت، به تکفیر اهل شهادتین اقدام می -اندیشه وهابیت هدف اصلی خود را تکفیر مسلمانان و اهل شهادتین قرار داده است. در ایـن اندیشـه از ابزارهـا و روش«. 1                                               تـرین ولی آنچه بیش از سایر ابزارها مورد توجه قرار گرفته، اساسـی ؛های مختلفی برای تکفیر اهل قبله بهره گرفته شده است ، القـول المفیـد علـی کتـاب التوحیـدعثیمین، محمد، بن؛ (ا»توحید در عبادت است صاً مخصومفهوم اسالم یعنی توحید و   . همان.2 .)٨-١٠، صفتاوی مهمة لعموم االمةمحمد،  عثیمین،؛ ابنباز، عبدالعزیز؛ بن١٢-١٦، ص١ج



دلیل اهتمـام ایشـان بـه وظیفه اصلی یک فرد، تکفیر مسلمانان و نیز مبارزه با آنها به ،آن ١٠٥ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   های به ریز اندیشه ،ای نیست و خوددیشه منسجم و یکپارچهالبته اندیشه وهابیت، ان 1توسل، استغاثه، زیارت قبور و... است. مثلاموری  وجه از مواضع تکفیری خـویش هیچیر دارند و بهفها عالقه بیشری به تکاقصایی 2شدند.اصلی در این اندیشه ایجاد شد و وهابیان به دو طیف کلـی اقصـایی و احتـوایی تقسـیم های آغازین پیدایش اندیشه وهابیت، یک شکاف شود. از همان سالمختلفی تقسیم می ها در برخی موارد و بر اساس مصلحتی که تشخیص احتوایی ،در مقابل 3؛آیندکوتاه نمی ریشه در اندیشـه احتـوایی دارنـد و برخـی دیگـر حاصـل  ،آثار گذاشته که برخی از ایناندیشه تکفیری وهابیت، آثار سیاسی متعددی را در جهان اسالم برجای  ،به هر حال 4کنند.ها اخذ میتری نسبت به اقصاییدهند، مواضع متعادلمی بـه  فمعرو( ،فیصلعبدالعزیز بن عبدالرحمن بن  5سعود است.حمایت این کشور از آل ،نظام پادشاهی عربستان سعودی حاصل مقابله بریتانیا با خالفـت عثمـانی و در نتیجـه گذاری نظام پادشاهی سعودی. پایه۱ آثار و پیامدها اندیشه اقصایی هستند. -ر و اولین پادشاه کشور عربستان سعودی پس از تسـلط ابـناگذبنیان )،ملک عبدالعزیز جهت حفظ جان خویش به کشور کویـت گریخـت و در پنـاه شـیخ به ،رشید بر ریاض -۳۹ص ،۲، جسـعوددائرة المعارف بزرگ اسالمی مـدخل آل؛ سجادی، صادق، ۳۹-۴۳، صوهابیگری. الگارد، حامد، 5 همان.. 4 . همان.3 .۲۴-۲۵ص، زمن الصحوة/ الحرکات االسالمیة فی السعودیة. الکروا، ستیفان، 2 . همان.1                                              ی خود به نام توماس ادوار الرنس و ویلیام شکسـپیر را نـزد دو بهره بگیرد، دو افسر نفوذانگلیس که قصد داشت از قبایل عرب در جنگ علیه خالفت عثمانی  6.مقیم شدمبارک   .۵۳۴، صتاریخ عرب در قرون جدید از قرن شانزدهم میالدی تا پایان نخستین جنگ جهانی. لوتسکی، والدیمیر، 6 .۲۴



توماس به اردوگاه  1سعود و شرفای مکه فرستاد.لآجزیره عربستان یعنی ده موثر شبهاخانو ۱۰۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   در  3.نـدجزیره عربستان بعد از فروپاشی خالفت عثمـانی را داده بودوعده پادشاهی شبهواسطه این افسران به هر دو فرد یعنی ملـک عبـدالعزیز و شـریف حسـین انگلیس به 2ن او شد.رشید، سنت جان فیلبی جایگزیملک عبدالعزیز با ابن شـدن وی در جنـِگ شریف حسین و شکسپیر نزد ملک عبدالعزیز رفت و پـس از کشـته فـتح ریـاض را  ،ق۱۳۱۹ملک عبدالعزیر در سـال  ،اثر این وعده و با حمایت انگلستان در سـال  5هـا را بـه مرزهـای سـابق برگردانـد.رو سـعودیقلمـ ،ق۱۳۲۲و در سال 4کرد دستور کمیتـه خالفـت در نتیجه ملک عبدالعزیز به 7؛خود را خلیفه کل مسلمانان خواند ،اندیشـیق، شریف حسین بـا خـام۱۳۴۲بعد از فروپاشی خالفت عثمانی در سال   6رشید را به سختی شکست داد.آل ،ق نیز۱۳۲۳ پـس از شکسـت  8؛ر نفوذ انگلستان بود بـا او وارد جنـگ شـداسالمی هندوستان که زی عنوان سلطان حجاز و نجد و ملحقات آن بـر ق به۱۳۴۴سعود در سال شرفای مکه، ابن التوحید ها و جنگ با مخالفان، اخوانازوی عملیاتی ملک عبدالعزیز در لشکرکشیب 10عبدالعزیز صادر گشت و کشور پادشاهی عربستان سعودی تاسیس گردید.های تحـت تسـلط شدن سرزمینپارچهفرمان یک ،ق نیز۱۳۵۲در سال  9تخت نشست. عبدالعزیز با  1ران در دست عبدالعزیز بودند.اعضای این گروه همانند شمشیری بُ  11بود. -۳۹ص ،۲، جسـعودرة المعارف بزرگ اسالمی مـدخل آلدائ؛ سجادی، صادق، ۳۹-۴۳، صوهابیگری. الگارد، حامد، 1                                               -۵۳۷، ص تاریخ عرب در قرون جدید از قرن شانزدهم مـیالدی تـا پایـان نخسـتین جنـگ جهـانی. لوتسکی، والدیمیر، 5 . همان.4 .۲۲۵، ص۱. سعید سلیمان، احمد، تاریخ الدول االسالمیة و معجم االسر الحاکمیة، ج3 . همان.2 .۲۴ -۳۹، ص ۲، جسـعوددائرة المعارف بزرگ اسالمی مدخل آل؛ سجادی، صادق، ۳۹-۴۳، صوهابیگری. الگارد، حامد، 8 .۴۳۸، صتاریخ خاورمیانه؛ لنچافسکی، ژرژ، ۳۹-۴۳، صوهابیگری. الگارد، حامد، 7 . همان.6 .۵۳۶  .۱۸۱، ص۱۴، جموسوعة المملکة العربیة السعودیة. جمعی از نویسندگان، 11 . همان.10 . همان.9 .۲۴



اهل بادیـه و صحرانشـینان  ،رو بود که شصت درصد اعضای آن جامعه رابهای روجامعه ١٠٧ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   هـای آب تاسـیس کـرد و در سـال ایی را در کنـار چـاههـوی آبـادی 2دادنـد.تشکیل می هـای دینـی او آمـوزش 3د.نموها نشینان را مجبور به سکونت در آن آبادیبادیه ،ق١٣٣٠ نشینان پس از سـکونت در بادیه 5سپرد. 4عبدالله بن عبداللطیف نشینان را به شیخشهرک -انسـان ،نشینانتعالیم وهابیت از بادیه 7التوحید نامیدند.خود را اخوان 6،عمرانسوره آل ١٠٣شدند و بـا الهـام از ایـه  پیمانها و آموختن تعالیم وهابیت، با عبدالعزیز همشهرک ای که ایشان سوار بر شتر شده و با شمشـیر گونهبه 8؛فشان و شجاع ساخته بودهایی جان ای ترین بهانهگیرانه وهابیت درباره توحید، به کوچکها بر پایه اعتقاد سختالبته اخوانی 9؛دادنـدبرابر تسلیحات سنگین مانند هواپیما و تانک و نفربر از خود مقاومت نشان مـیردنـد و در کهای ساده، صدها کیلومتر حرکـت مـیهای سنتی و نیز تفنگو دیگر سالح بخشـی بـه التوحید، تـوان وسـعتکه: ملک عبدالعزیز بدون اخوانحاصل سخن این 10کردند.نان اقدام میآافراد را کافر شمرده و به کشتار و نیز غارت اموال  ، تحفة المشتاق فی اخبار نجـد و الحجـاز و العـراق؛ بسام، عبدالله بن محمد، ۶۲، صمعجزة فوق الرمال. عسه، احمد، 3 .۳۲۶-۳۲۷، ص۱۲، جالمملکة العربیة السعودیة فی مائة عام. جمعی از نویسندگان، 2 . همان.1                                                                                                      گذاری عربستان سعودی را نداشت. اساسا یکی قلمرو حکومت خویش و در نهایت پایه طوری که پس از درگذشت وی در سـال به ؛نشینان جایگاه بسیار مهم و پر نفوذی یافتعبدالله بن لطیف در میان شهرک«. 4 .۴۱۱ص، تاریخ نجد و دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب؛ فیلبی، عبدالله، ۳۷۷ص ، تاریخ العربیة السعودیة بـین القـدیم و الحـدیثرشید، مضاوی، ( ؛»عبدالعزیز گفت: امروز من حاکم نجد هستم م،۱۹۲۲ بلکه شـیخ عبداللـه بـن عبـداللطیف و شـیخ عیسـی قاضـی احسـاء و شـیخ  ؛بوده استنشینی نعبدالعزیز مبدع شهرک«. 5 ).۹۵ص ، تـاریخ العربیـة السـعودیةفاسـیلیف، ایلکسـی، ( ؛»انـدنشـینان بـودهنشینی بادیهسسان حرکت شهرکؤعبدالکریم مغربی م ُقوا َواْذُکُروا نِ . 6 ).۲۹۵ص ِه َجِمیًعا َوَال َتَفرَّ َف َبـْیَن ُقُلـوِبُکْم َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ ِه َعَلْیُکْم ِإْذ ُکْنُتْم َأْعـَداًء َفـَألَّ َفَأْصـَبْحُتْم ِبِنْعَمِتـِه ْعَمَت اللَّ ُکْم تَ  ِإْخَواًنا ُه َلُکْم آَیاِتِه َلَعلَّ ُن اللَّ اِر َفَأْنَقَذُکْم ِمْنَها َکَذِلَك ُیَبیِّ امـا اکنـون بـه برکـت اسـالم و  ؛هم دشمن بودیـد دهد که پیش از اسالم بایه، خداوند به مومنان تذکر میآبر اساس این «. . 7ْهَتُدوَن َوُکْنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ ، السعودیون و الحل االسالمی مصـدر الشـرعیة للنظـام السـعودیکشک، محمد جالل، ( ؛»یدهست دیگرایمان، برادران یک ، ۲، جاجم الشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربین و المستشـرقیناالعـالم قـاموس تـر. زرکلی، خیرالـدین، 8 ).۵۵۵ص  . همان.10 . همان.9 .۳۰۰ص



یعنـی شـریف (خـویش  از عوامل اصلی پیروزی ملـک عبـدالعزیز بـر رقیـب سیاسـی ۱۰۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ی کـه بـر پایـه ارتشـ 1التوحید از عبدالعزیز بـود.، حمایت ارتش تکفیری اخوان)حسین آمدنـد و بـا وجه از مواضع تکفیری خویش کوتـاه نمـیهیچبه 2،اندیشه اقصایی وهابیت به هر میزان که ملـک عبـدالعزیز نیـاز داشـت،  ،متهم ساختن مسلمانان به کفر و ارتداد های اسالمی نظیر مکه، مدینه، ریـاض و... قتـل، کشـتار و جنایـت برای او در سرزمین گـذاری کشـور عربسـتان سـعودی، بـا ملک عبدالعزیز بعد از رسیدن به قـدرت و پایـه . استمرار حکومت سعودی٢ بخشیدند.و به قلمرو حکومت ملک عبدالعزیز وسعت میدادند انجام می یعنی اندیشه وهابی اقصایی دست  ،التوحید، از ایدئولوژی پیش از قدرتسرکوب اخوان نشینی پیروان این اندیشه از مواضع تکفیری خویش، بـه وی وهابی اقصایی و عدم عقبعبدالعزیز برای استمرار حکومت خویش نیاز به یک سری اقدامات داشـت کـه اندیشـه چراکـه  3؛یشـه وهـابی احتـوایی روی آوردبرداشت و به ایدئولوژی پـس از قـدرت و اند وژی پـس لوایدئ ،همین دلیلبه ؛داد که به اقدامات مذکور مبادرت ورزداین اجازه را نمی آیند و به عملکرد حکام سعودی مشـروعیت الزم یری خویش کوتاه فکنند، از مواضع تکپیروان آن، این آمادگی را دارند که به هر میزان که حکام سـعودی اراده  و ولی این اندیشه ؛واقعیت این است که مبنای گفتمان اندیشه احتوایی نیز تکفیر اهل شـهادتین اسـت را جایگزین اندیشه اقصایی کرد. )یعنی اندیشه احتوایی(از قدرت  -مـی ،عنوان مثـالبه ؛دار تامین برخی از این متغیرها استعهده ،اندیشه وهابی احتواییخالصه اینکه، استمرار حکومت سعودی وابسته به متغیرهـای گونـاگونی اسـت کـه  4را اعطا کنند. آینـد حساب میحوزه سیاست خارجی اشاره کرد که از متیغرهای اساسی در این زمینه بهد نظام پادشـاهی سـعودی در بخشی به عملکرتوان به رواج اقتدارگرایی و نیز مشروعیت  .۴۳۹-۴۴۰، ص۱۸، ج مجموع فتاویباز، عبدالعزیز، . بن4 . همان.3 .۲۵، صزمن الصحوة الحرکات االسالمیة المعاصرة فی السعودیة. الکروا، ستیفان، 2 .۳۳۱-۳۳۲، صتاریخ نجد الحدیث. ریحانی، امین، 1                                              



همـین دلیـل بـرای بقـای بـه ؛نظام پادشاهی عربستان سعودی، یک نظام اقتدارگرا است . رواج اقتدارگرایی٢/ ١ و منشأ اصلی آنها اندیشه احتوایی است. ١٠٩ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   اقتـدارگرایی را در  ،ی است که اوال، به لحـاظ نظـری و تئوریـکاخویش نیازمند اندیشه ثانیا، به لحاظ عملـی  ؛در کشور عربستان سعودی، رواج دهد. خصوصجهان اسالم به های انقالبی و جهادی ظرفیت خصوصهای سیاسی مسلمانان بهها و ظرفیتبه پتانسیل ، امکـان شـورش یـا )نـاتیوآلتر(جـایگزین مناسـب  یایشان پاسخ مثبت دهد و با ارائـه نـوع نگـاه آنهـا بـه  خصـوصهسنت ببا توجه به توضیح مذکور، هرچند اندیشه اهل انقالب علیه نظام اقتدارگرای سعودی را به حداقل ممکن برساند. ولـی  ؛گرایی در جهان اسالم اسـتربه لحاظ نظری مروج اقتدا 1مسئله خروج بر حاکم، همـین دلیـل و بـه 2تکفیر اهل شهادتین قـرار نـداده این اندیشه مبنای گفتمان خویش را -ها و نظـامجایگزین مناسبی ارائه دهد و مانع از شورش و قیام علیه حکومت ،تواندنمی اندیشه وهابی احتوایی، با تاکید بر تکفیر اهـل شـهادتین  ،در مقابل ؛های اقتدارگرا شود یـری خـود در صـورت نیـاز و و البته با کوتـاه آمـدن از مواضـع تکف 3در گفتمان خویش در مسـائل  مخصوصـاً  ،که نتیجه آن کـاهش مشـارکت سیاسـی مـردم ،کندسعودی میمسلمانان (مسلمانان غیر وهـابی) را جـایگزین جهـاد و قیـام علیـه حکـام اقتـدارگرای جهـاد و قیـام علیـه سـایر  ،اوال، بـه لحـاظ عملـی 4متناسب با مصالح حکام سـعودی، ثانیا، برخالف اندیشه اقصایی، با کوتاه آمـدن از  ؛حاکم است مربوط به حکومت و نظام دهد متناسب با عملکرد حکام سعودی، به آنها این امکان را می ،مواضع تکفیری خویش ؛ »حتـی اگـر وی ظـالم یـا فاسـق باشـد ؛خروج و قیام علیه حاکم حرام اسـت ،سنتبه اعتقاد علما و اندیشمندان اهل«. 1                                               ، یابوابراهیم مزنی، اسماعیل بن یحیـ(؛ )٢٢٩، ص١٢، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بن شرف، ینوو( رسالة الي اهـل الثغـر ببـاب ، علی بن اسماعیل، یابوالحسن اشعر(؛ )٨٤، صشرح السنة معتقد اسماعیل بن یحیی المزنی البحر الرائق شـرح الدین، ننجیم، زی؛ ابن١٥٠، ص١ج، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بن شرف، ی. نوو2   ).١٦٨، صاالبواب فتـاوی  عثیمـین، محمـد،بـنا ؛باز، عبدالعزیز؛ بن١٢-١٦، ص١، جحیدالقول المفید علی کتاب التوعثیمین، محمد، بنا. 3 .٣٧١، ص١، جکنز الدقائق  .۴۳۹- ۴۴۰، ص۱۸، ج مجموع فتاویباز، عبدالعزیز، . بن4 .٨-١٠، صمهمة لعموم االمة



هـای که آزادانه و بدون اینکه نگران افکار عمومی مسلمانان سعودی و نیز سایر مسـلمان ۱۱۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   خواهنـد و خارجی هر سیاستی را که می متاثر از اندیشه احتوایی باشند، در حوزه داخلی سـنت اسـت کـه بنابراین بهترین گزینه برای نظام اقتدارگرای سعودی، نه اندیشه اهل به اجرا درآورند. نیست و نه اندیشه وهابی اقصـایی اسـت کـه هرچنـد تـوان ارائـه  جایگزینقادر به ارائه  دانـد و مـانع از سعودی و حکام این کشور را نیز از مواضع تکفیری خویش مصون نمـیاضع تکفیـری خـود حتـی نظـام را دارد، ولی با اصرار بر مو )آلترناتیو(جایگزین مناسب  عنوان یک اثر سیاسـی مـادر و منبـع، خـود آثـار ناگفته نماند که رواج اقتدارگرایی به گزینه برتر اندیشه تکفیری احتوایی است. لذا ؛شوداقتدارگرایی آنها می کـی از پـنج ی ،برآیند پنج متغیر مستقل است که متغیر حکومتی و بوروکراتیک یوابسته ،یـک متغیـر ماننـدبر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنـا، سیاسـت خـارجی کشـورها  آمیزهای افراطی و خشونت. ترویج سیاست۲/ ۱/ ۱  .گرددباره اشاره میادامه به یکی از آثار مهم در این در دنبال دارد کها بهسیاسی متعددی ر -های ساختاری حکومتمراد از منابع یا متغیرهای حکومتی، جنبه 1متغیر مذکور است. همـواره شـاهد اتخـاذ  ،حال با توجه به توضیح مذکور بایـد گفـت: در طـول تـاریخ  2سازند.گذاران را افزایش داده و یا محدود میروی سیاستهای پیشهاست که گزینه عربسـتان  خصوصبهطی توسط برخی از کشورهای اسالمی آمیز و افراهای قهرسیاست مـارس  ۲۵ایـم کـه حملـه بـه یمـن در سعودی در مناسبات خارجی این کشورها بـوده هـایی نظیـر داعـش در پیشـبرد و حمایت از گروه 3به رهبری عربستان سعودی ،م۲۰۱۵ مختلفی در  ها است. قطعا عوامل و متغیرهایای از این سیاستنمونه 4،ایاهداف منطقه  .۲۰۲۰می  ۷ت خبری سبأ نت (موقع وکالة االنباء الیمنیة)، . طیران العدوان یشن ثالث غارات علی عسیر"، سای3 .۶۱. همان، ص 2 .۱۳-۵۷، صسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. دهقانی، جالل، 1                                               ،میزنشینان سیاسـت خـارجی کشـورهای مـذکور هایی توسط دوراتخاذ چنین سیاست

https://www.saba.ye/ar/news3096210.htm 4مـه  ۶السعودیة مملکة االرهاب و قد شارکت فی تمویل داعش"، سایت خبری وکالة االنبـاء المسـتقلة،  ،. مسئول نرویجی  ، لینک:۲۰۱۸
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یکی از عوامل و متغیرهای مهم و تاثیرگـذار  ،که اشاره شد طوراما همان ؛تاثیرگذار است ١١١ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   کشـورهای  هـای حکـومتی ایـن کشـورها اسـت.ماهیت و ساختار نظـام ،در این مسئله های به سیاست ،همین دلیلبه ؛رگرا و غیر دموکراتیک هستندهای اقتدامذکور دارای نظام چراکـه در  ؛قهرآمیز و به کارگیری زور در مناسبات خارجی خـود عالقـه بیشـتری دارنـد ساالر، بازیگران کمتری در های مردمبرخالف نظام ،های اقتدارگرا و غیر دموکراتیکنظام -نظـام ،همین دلیل در اغلب مـواردبه ؛فرایند سیاست خارجی حضور و مشارکت دارند جویانه رفتـار و اقـدام آمیز و منازعهصورت قهرهای مذکور در مناسبات خارجی خود به دلیـل فقـدان عامـل مـذکور در مناسـبات سـاالر بـههای مردمنظام ،در مقابل 1؛کنندمی دلیل انحصار و رهبران این کشورها به ،در نتیجه ؛کشورهایی نظیر عربستان سعودی استموجب ترویج اقتـدارگرایی و حـذف بسـیاری از بـازیگران از فراینـد سیاسـت خـارجی  ،خـوانش وهابیـان احتـوایی از اسـالم )،طور که گذشتهمان(ینکه حاصل سخن ا  2دهند.جویانه از خود نشان میآمیز و صلحرفتاری مسالمت ،خارجی بـه کـارگیری زور، قهـر و  گیری به آنان، از آزادی عمل زیـادی دراختصاص حق تصمیم بخشی به سیاست خارجی نظام سعودی (سازش و ایجاد ائتالف با . مشروعیت۲/ ۲ خشونت در سیاست خارجی خود برخوردار هستند. تقریبا یـک چهـارم جمعیـت مسـلمانان  ،بر اساس آخرین تحقیقات، های بزرگ)قدرت تقریبا  ،ین اسالم هستند) نیزهایی که بیشتر مردم آن پیرو دجهان اسالم (سرزمین 3است. همواره میان ایران و عربسـتان در  4مشتمل بر شصت کشور در آسیا، اروپا و آفریقا است.  )؛۲۰۰۹اکتبر  ۸سی، بیخبرگزاری بی( ؛»یک چهارم جمعیت جهان مسلمان است«. 3 . همان.2 .۸۱. دهقانی، جالل، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، ص1                                              تالش دارد با تکیه بر اسالم سیاسی که تقریبا الگـوی کامـل و موفـق آن توسـط انقـالب مسیری کامال متفاوت از مسیر تعیین شده توسط کشور رقیب را طی خواهد کـرد. ایـران هـان رهبری جهان اسالم را در دست بگیـرد، ایـن ج ،چراکه اگر هرکدام از این دو کشور ؛القرای آن باشد، اخـتالف بـوده اسـتمسئله رهبری جهان اسالم و اینکه کدام کشور ام
https://www.bbc.com/persian/world/2009/10/091008_ba-world-muslims. 4۶۱، صسرزمین اسالم زواره، غالمرضا،. گلی. 



، جهان اسـالم را در محـور مقاومـت، هایران ارائه شد سالمیا مهوریاسالمی و نظام ج ۱۱۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش?ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   هـای ابـالغ تارچوب سیاسـهآمریکا کند و جهان اسالم را در چ مانندهای بزرگ قدرتظرفیت و پتانسیل عظیم مسلمانان را صـرف سـازش بـا اسـتکبار جهـانی و ائـتالف بـا القرایـی و رهبـری جهـان اسـالم، کند با کسب جایگاه امعربستان سعودی نیز تالش می ،در مقابـل ؛ارزه بـا اسـتکبار جهـانی بـه حرکـت درآوردحمایت از آرمان فلسطین و مب بنابراین نیاز به خوانش و قرائتی از اسالم دارد کـه اوال، بـه  ؛کشوری اسالمی معرفی کندروشن است که عربستان سعودی برای رسیدن به این جایگاه و هدف، بایـد خـود را  1متحد اصلی این کشور یعنی آمریکا به حرکت درآورد. خصوصبه ،شده توسط غرب انان را به این باور برساند که باید تابع تصمیمات اخـذ شـده لحاظ تئوری و نظری مسلم ثانیا، بـه لحـاظ عملـی و  ؛های بزرگ را بپذیرنداستکبار جهانی و ایجاد ائتالف با قدرتحکام سعودی باشند و تصـمیمات ایشـان مبنـی بـر سـازش بـا  مانندتوسط پادشاهانی  خ مثبت داده و با تخلیه انرژی و فیزیکی نیز به گرایشات انقالبی و جهادی مسلمانان پاس جـای مبـارزه بـا در گفتمان خویش، ظرفیت و پتانسیل انقالبی و جهادی مسلمانان را بهثانیا، اندیشه مذکور با تاکید بر تکفیر اهل شـهادتین  2؛ها ملزم دانسته استاین سیاستبرای اتخاذ هرگونه سیاستی در حوزه روابط خارجی باز گذاشته و مسلمانان را به پذیرش آنـان را بخشی به عملکرد حکام سـعودی، دسـت چراکه اوال، این خوانش با مشروعیت ؛خوانش وهابیان احتوایی از اسالم، خوانشی است که دو ویژگی مـذکور را داراسـت خنثی سازد.های جهادی و انقالبی مسلمانان، تهدید انقالب و جهاد علیه استکبار جهـانی را ظرفیت حاصل مقابله بریتانیا بـا خالفـت عثمـانی و در  ،تاریخی حکایت از این دارد که نظام پادشاهی عربستان سعودیتجربه «. 1                                               دائـرة المعـارف ؛ سـجادی، صـادق، ۳۹-۴۳، صوهـابیگری(الگارد، حامد،  ؛»سعود استنتیجه حمایت این کشور از آل شد، تـا حامی خارجی عربستان سعودی محسوب می انگلیس همواره« ؛)۲۴-۳۹، ص۲، جسعودمدخل آل بزرگ اسالمی های اقتصادی آمریکا و عربستان بر پایه نفت، بریتانیا جای خود را بـه یسعود به نفت و شروع همکاراینکه با دست یافتن آل هـای انگلیس و آمریکا بوده و امنیت خویش را در گرو ایجـاد ائـتالف خصوصهعربستان همواره متکی به کشورهای غربی ب بنـابراین نظـام پادشـاهی« ؛)۴۲، صوهـابیگری(الگـارد، حامـد،  ؛»آمریکا داد و این کشور حامی جدید عربسـتان گردیـد القرایـی جهـان اسـالم در نتیجه اگر کشور عربستان سعودی بـه جایگـاه ام ؛های بزرگ تشخیص داده استراهبردی با قدرت  .۱۱۸، ص۷، جمجموع فتاویباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2 .»های بزرگ قرار خواهد دادکبار جهانی و ایجاد ائتالف با قدرتدست یابد، این جهان را نیز در مسیر سازش با است



دیگر و مسـائلی نی و تالش برای تحقق آرمان فلسطین، صرف مبارزه با یکاستکبار جها ١١٣ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   و مقارن با تالش گسترده برخی کشـورهای اسـالمی _ عربـی جهـت  ش۱۳۷۲در سال  توجهی به آرمان فلسطین. کم۲/ ۲/ ۱ 1است. توسل، استغاثه، بنای بر قبور و... کرده مانند نامـه ای بـا هفتـهفتیـان احتـوایی، در مصـاحبهباز از مسازی روابط با اسرائیل، بنعادی وی بـا اسـتناد  2" صلح با اسرائیل را امری ممکن و جایز دانست.،عربستانی " المسلمون ـِمیُع اْلَعِلـیُم به آیه شریفه  ُه ُهَو السَّ ِه ِإنَّ ْل َعَلی اللَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوکَّ ِإْن َجَنُحوا ِللسَّ و  3َو بـه صـلح بـا دشـمن  ،صورت موقت و حتی دائمتوانند بهمصلحت بداند، مسلمانان مییگر، ادعا کرد که اگر حاکم اسالمی (حکام سعودی) صلح با دشـمن را نیز برخی ادله د های فلسطینی سفارش کرد که در مورد صلح با اسرائیل او حتی به تمام گروه 4اقدام کنند. سـنت نظیـر شـیخ باز مورد انتقاد شدید برخی از علمـای اهـلهرچند این فتوای بن 5با اسرائیل را بپذیرند.صلح  هانظر برسند و همه فلسطینیبه اتفاق قـرار گرفـت، ولـی  و دیگـران 7دکتر محمـد سـعید رمضـان البـوطی 6یوسف قرضاوی، بخشی به باز و فتوای او تنها اقدام علما و اندیشمندان احتوایی در مشروعیتمتاسفانه بن سـایر علمـای پیـرو اندیشـه  اقـعودر  ؛سعودی در قبال فلسـطین نیسـت علمکرد حکام انـد بـه موضـع متفـاوتی تـالش کـرده هـایدلیـلهای گوناگون و با احتوایی نیز به روش عثمـان الخمـیس عـالم و  ،عنـوان مثـالبه ؛عربستان در قبال اسرائیل مشروعیت بخشند -توان با یهود تعامل کرد در حالیاندیشمند احتوایی در پاسخ به این سوال که چگونه می جای تاکید بـر مبـارزه و جهـاد بـرای تحقـق های اسالمی است؟ بهکه غاصب سرزمین فتـاوی عثیمـین، محمـد، بـنا؛ باز، عبدالعزیز؛ بن١٢-١٦، ص١، جالقول المفید علی کتاب التوحیدعثیمین، محمد، بنا .1                                                ؛حکم ابرام الصلح من اسرائیل / هام جدا"" . 7 .۱۰۷۵، ص۲، جنامه جهاددانش. قرضاوی، یوسف، 6 .۴۴۰. همان، ص5 .۴۳۹، ص۱۸، جمجموع فتاویباز، عبدالعزیز، . بن4 .۶۱آیه ،انفالسوره . 3 .۴۳۹، ص۱۸، جمجموع فتاویز، عبدالعزیز، با. بن2 .٨-١٠، صمهمة لعموم االمة
https://www.youtube.com/watch?v=b4Dh10XmQTs 



تـا  ؛اسالمی توسط بیگانگان را امری عادی، عمومی و غیر مختص به اسرائیل جلوه دهدهـای مسـئله غصـب سـرزمین است، آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف، تالش کرده ۱۱۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش?ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کـه مسـلمانان بـا سـایر  طـورمخاطبان خود را به این باور برساند که همان ،بدین وسیله دست به دامن تکفیر شده و برخی از مسـلمانان نظیـر  ،البته وی برای اثبات ادعای خود 1؛توانند تعامـل کننـدهای اسالمی در تعامل هستند، با اسرائیل نیز میغاصبان سرزمین سـرزمین اسـالمی  مهـوری اسـالمی ایـران را غاصـِب مسلمانان ایران را کافر و نظـام ج از اسالم است که بر اساس رسـالت اصـلی  قرائتیاندیشه وهابی احتوایی،  ،بنابراین 2(ایران) معرفی کرده است. گیرنـدگان، بـرخالف بـاور بخشی به عملکرد حکام و تصـمیمخویش، یعنی مشروعیت گـر ل بـا رژیـم غاصـب و اشـغالصلح و تعام 3عموم مسلمانان و اندیشمندان اسالمی، کند کـه در فضایی ایجاد می ،دهد و برای حکام سعودیاسرائیل را امری عادی جلوه می هـای ابالغـی غـرب و آمریکـا بـه الملل، آزادانه و در راستای سیاستنظام آنارشیک بین یر اهـل سازی روابط با اسرائیل بپردازند. جالب اینکه این اندیشه و تاکید آن بر تکفعادی انگـاری و شهادتین، به علما و اندیشمندان احتوایی، این امکان را داده است که با دوگانه ای سفید و قابـل دفـاع از ای سیاه از مسلمانان و نیز کشورهای اسالمی، چهرهارائه چهره -بـه و غرب ،موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک برخی از کشورهای اسالمی موجب شده ن در مسائل جهان اسالمسازی برای دخالت بیگانگا. زمینه٣ 4گر اسرائیل ارائه دهند.صهیونیسم و رژیم غاصب و اشغال های استکباری خود در خاورمیانه و حتی نظام منظور تثبیت سیاستبه ،آمریکا خصوص و به دخالت در مسائل جهـان اسـالم اقـدام  5الملل، به این کشورها لشکرکشی کنندبین  س؛" هل یجوز التعامل مع الیهود و هو مغتصب االرض الشیخ د. عثمان الخمی. 1                                              
https://www.youtube.com/watch?v=ErXaUkoPQYo 2.؛. هل یجوز التعامل مع الیهود و هو مغتصب االرض الشیخ د. عثمان الخمیس4 .۱۰۶۹-۱۰۷۹، ص۲، جنامه جهاددانش. قرضاوی، یوسف، 3 . همان 
https://www.youtube.com/watch?v=ErXaUkoPQYo 5؛ پیشگاهی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آمریکا در تهاجم نظامی به افغانستانعبدالمهدی، شیخیانی،  ؛. صفوی، رحیم راهبردهـای ایالـت زاده، مهـدی، ؛ خـانعلیجایگاه افغانستان در ژئواستراتژی نظام نوین جهـانیمحمد،  ،رحیمی ؛فرد، زهرا  



-در عصر حاضر کـه جهـانی ،غرب و آمریکا ئله این است که این اقداماِت مس 1.بنمایند ١١٥ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   قـرار دارد، بـدون  شـانسازی در سرلیست مباحت حوزه سیاستشدن و یا حتی جهانی ت افکار عمومی مـردم جهـان، یار قوی جهت مدیریتوسل به یک دیپلماسی عمومی بس غرب و  ،همین دلیلبه ؛داشته باشددنبال به آنهاتواند تبعات منفی بسیار سنگینی برای می باره را با یک دیپلماسی عمومی بسیار قـوی استکبار جهانی همواره اقدامات خود در این محتوای الزم برای دیپلماسی مـذکور توسـط  ،اند و متاسفانه در برخی مواردپوشش داده اسـالم (هراسـی اسالم یهغرب و آمریکا با تمسک به پروژ ،است. این مسئله سبب شدهو نیز با واسطه، موجب نزاع، جنگ و اختالف در جهان اسالم و حتـی فراتـر از آن شـده صورت مسـتقیم با تاکید بر تکفیر اهل شهادتین در گفتمان خویش، به ،اندیشه اقصایی) خصـوصکه در مباحث قبلی اشـاره شـد، اندیشـه وهابیـت (بـه طورهمان در واقع اندیشه اقصایی ایجاد شده است. خصوصاندیشه وهابیت به -النصره و... (گروههایی نظیر القاعده، داعش، جبهةو با تروریست خواندن گروه )،فوبیا همچنـین در سـال  3؛وی به بهانه مبارزه بـا ترورسـیم بـه افغانسـتان لشکرکشـی کردنـدم، بعد از حادثه یازده سپتامبر، آمریکا و متحـدان غربـی ٢٠٠١عنوان مثال در سال به م اقدام ورزند. اسالتروریسم، به جنگ علیه برخی از کشورهای اسـالمی و نیـز دخالـت در مسـائل جهـان بـه بهانـه مبـارزه بـا  2،داننـد)خود را پیرو اندیشه وهابی اقصایی مـی ،هایی نظیر داعش المللی ضد داعش تشـکیل داد و در سـایه ایـن ائـتالف بـه آمریکا ائتالفی بین ،م٢٠١٤ ، )یعنی عـراق و سـوریه(ی نظامی در دو کشور کلیدی محور مقاومت هابرخی علمیات ربیـع االول سـال  ۲۴، ۱۲نامـه النبـأ، شـماره هفتـه( ؛»دماء الموحدین فی جزیرة العرب... قرابین الطواغیت ألسیادهم«. 2 . همان.1 .المللی علیه داعش در منطقه غرب آسیاائتالف بین متحده آمریکا در                                                                                                      بیش از چهـل کشـور، از جملـه ده کشـور عربـی مشـارکت  ،در این ائتالف 4اقدام کرد.  )؛م۲۰۰۱تبر اک ۸سی، بیخبرگزاری بی( ؛»آمریکا حمالت نظامی خود را به افغانستان آغاز کرد«. 3 .)۳ق، ص۱۴۳۷
https://www.bbc.com/persian/news/011007_ausattack.shtml 4 .»سـپتامبر  ۱۴سـی، بـیخبرگـزاری بـی( ؛»آمریکا از اعالم آمادگی چند کشور عربی برای حمله هوایی به داعش خبـر داد   )؛م۲۰۱۴



مفهومی است که در علوم مختلف اعم از تجربی و غیرتجربی مورد توجـه قـرار  ،قدرت . تضعیف کشورهای اسالمی در اثر جنگ داخلی٤ 1داشتند. ۱۱۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش@ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   دلیل رابطه موجود میـان دو مفهـوم قـدرت و با این حال در علوم سیاسی به ؛ته استگرف ای که قدرت سیاسی بـه یکـی از گونهبه ؛ای به این مفهوم شده استسیاست، توجه ویژه دیشمندان های متفاوتی مواجه هستیم و اندر اینکه قدرت سیاسی چیست؟ با تعریف مفاهیم اصلی و کاربردی قدرت تبدیل شده است. ای کـه صـاحب گونـهبـه ؛قرار داشتن در موقعیت برتر اسـت ،ماکس وبر: قدرت. ١ : برندمیو...، از الفاظ متفاوتی در تعریف قدرت سیاسی بهره های مختلف، اعم از ایدئالیسـم، رئالیسـم، نئورئالیسـم حوزه سیاست، بر اساس گرایش خواه آن آثار  ؛راسل: قدرت، توان پدیدآوردن آثار مورد نظر در دنیای بیرونی است. ٢ 2د.نتحمیل کن رغم هر مقاومتی بر دیگرانقدرت خواست خود را به ی به هدف یابهایی از قابلیت دستجنبه ،جوزف نای: قدرت سخت و قدرت نرم. ٤  4های دیگر است.نفوذ و استیالی یک ملت بر ملت ،جک. سی. پلنو: قدرت. ٣  3 انسانی باشند و خواه غیر انسانی. ترین شکل خود عبارت است از استفاده از خشونت، آلیون تالفر: قدرت در عریان. ٥  5از طریق تاثیرگذاری در رفتار دیگران هستند.                                                                                                       مشارکت در  ،ای است میان دارندگان و تابعان اقتدار و اینکه قدرتنین قدرت رابطههمچ ؛رغـم مقاومـت دیگـرانعبدالرحمن عالم: قدرت توانایی تحمیل اراده اسـت بـه. ٦  6مردم به انجام امری خاص. دار کردنثروت و دانایی برای وا
https://www.bbc.com/persian/iran/2014/09/140914_l39_kerry_isis_arab_states 1.۲۷، صجایی در قدرتجابه. تالفر، آلیون، 6 .۴۶، صرهبری و قدرت هوشمند. نای، جوزف، 5 .۶۴، صالمللفرهنگ روابط بین . پلنو، جک. سی،4 .۵۵، صقدرت. راسل، برتراند، 3 .۶۵، صاقتصاد و جامعه. وبر، ماکس، 2 . همان. 



به نوعی  ،های ارائه شده برای قدرتهمه تعریف ،نکته قابل توجه این است که تقریبا 1گیری است.تصمیم ١١٧ ...بر جهان اسالم تیوهاب ۀشیاند یاسیآثار س نییو تب یبررس   بـا توجـه بـه اینکـه  ؛اندتحمیل اراده و توان علمیاتی کردن اهداف را مورد توجه قرار داده و  )هـاتئوریسـینپردازان (نظریه ،همین دلیلبه ؛توانند متفاوت باشندمنابع قدرت نیز می و تواند از طـرق گونـاگونی صـورت بگیـردها مییل اراده و علمیاتی کردن خواستتحم کیفیـت  4منابع ملی، 3جمعیت، 2موقعیت جغرافیایی، ماننداندیشمندان سیاسی، اموری  سیاسـت  10هـا،ارزش 9فرهنـگ، 8اقتصـاد، 7هبـری،کیفیـت ر 6روحیه ملی، 5حکومت، طور که اشاره شد، اندیشـه وهابیـت حال با توجه به توضیح مذکور باید گفت: همان اند.و... را از منابع قدرت سیاسی برشمرده 11خارجی موجـب  ،صورت مستقیم و نیز با واسطهبه ،اندیشه اقصایی در ادوار مختلف خصوصبه درون جهان اسالم شده است. روشن است که یکی از آثار اصلی جنگ، نزاع و بحران در  هـای از بین رفتن منابع قدرت و در نتیجه تضـعیف کشـورها و سـرزمین ،هااین درگیری هـای بر اساس گـزارش ،نیز لحاظ اقتصادی از 12؛هزار نفر کشته شدند ٣٨٤م)، ٢٠٢٠ تـا م ٢٠١١یکـال (از سـال هـای رادنه سال جنگ ایـن کشـور بـا داعـش و سـایر گـروهبه لحاظ جمعیت و منابع انسانی، تنها در سوریه و در طول  ،عنوان مثالبه ؛اسالمی است هـای نفـت ها و چاهمعتبر، داعش هنگام جنگ با عراق و سوریه بر بسیاری از پاالیشگاه "، المرصـد السـوری لحقـوق االنسـان ۲۰۱۱ألف قتیل سقط فـی سـوریا منـد  ۳۸۴. المرصد السوری لحقوق االنسان: 12 . همان.11 . همان.10 .۱۲۲. همان، ص9 .۴۷، صنده قدرتیآ. نای، جوزف، 8 . همان.7 . همان.6 . همان.5 . همان.4 . همان.3 .۱۴۰-۱۵۶، ص۱، جالمللاصول روابط بینزاده، حسین، . سیف 2 .۸۹، ص۳، جبنیادهای علم سیاست. عالم، عبدالرحمن، 1                                                ؛م۲۰۲۰مارس  ۱۵یدبان حقوق بشر سوریه)، (د
https://www.syriahr.com/ ۲۵-قتیل-ألف-۳۸۴-االنسان-لحقوق-السوري-المرصد / 
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