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در مواجهه با حکومت با  تیابوه یکالم یمبان لیتحل
 یبیالعت مانیبن باز و جه زیعبدالعز  دگاهیبر د دیتأک

 * فر یمري عباس مهدو ا

 **اميد اميديان

 چکیده
وجـود دو رویکـرد کالمـی  ی، گویـاو جهیمان العتیبی بک بازهای عبدالعبیب  اندیشه

بی از گفتمان باز که بازتامتفاوت میان وهابیت در مواجهه با حکومت است. افکار بک
غالب در میان وهابیت معاصر است، بر تمکیک تام از حاکم مستقر و پرهیب از هر نوع 

کنسبت به حاکم فاسـد  ینصیحت علن یو حت یموالفت عمل دارد و هـر نـوع  یـدتأ
از  ینیـب کـه بازتـاب یعتیبـ یکنـد. آرایموالفت با حاکم را به سنت خوارج ملح  م

ر در میان وهابیت است، تمکیک از حکومت را مشـروط اما مهجو ،دار سابقه یگفتمان
داند و ضمک موالفت با تمکیک تـام از حـاکم یم یحاکم از موازیک شرع یبه پایبند

باز  داند. اگرچه بکیسرنگونی حاکم فاسد را دستور صریح اسالم م یجائر، تال  برا
ها که آنلیل مبانی اما تح ؛کنند یکدیگر را به خروج از اصول وهابیت متهم می یعتیب و

ای صورت گرفته است، نشان از تطاب  بیشتر افکار عتیبی بـا  با رو  تحلیل کتابوانه
 از نجد دارد. برخاستهاصول، اهداف و عملکرد وهابیت 

 خروج. ک،یحکومت، تمک ،یبیباز، عت بک ت،یوهاب :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
داده   فاوت کالمی را در خود جـای، دو رویکرد متیوهابیت در مواجهه با مسائل حکومت

ناشـی از قهـر و غلبـه را بـه رسـمیت  است. رویکرد غالب کنـونی، حکومـت مـوروثی  
 ،علیـه او شناسد و بر لبوم تمکیک تام از حاکم مستقر و ممنوعیت موالفت و خـروج می

کصورت نقض حدود شرعی حتی در دارد. ایـک رویکـرد کـه در نـبد موالفـان بـه  یـدتأ
با حـاکم مسـتقر را بـه  یو نظر یموالفت عمل هر نوعری نیب شهره است، وهابیت دربا
دلیل خدمات وافر در تثبیت حکومت سـعودی،  بهکند. یخوارج منتسب م یسنت جاهل

ای بـرای تـرویج و تحکـیم گفتمـان جـدایی دیـک از  اختیارات گسترده ،وهابیت درباری
مقابله با شرک و بدعت و انحراف سیاست دارد که با ادبار از مسائل توحید حاکمیت، بر 

تریک علمـای ایـک  از شـاخص بـک بـازشده اسـت. عبـدالعبیب  متمرکب یدر توحید عباد
او نقش مهمی در تحکیم و ترویج  رویکرد وهابیت در دوران معاصر است که نظر ورزی

 ایک گفتمان و مقابله نظری با منتقدیک داشته است.
رد دیگری نیب در میان وهابیـت وجـود دارد کـه از گذشته رویک ،در کنار ایک گفتمان

، ضمک رد تفکیک ساحت دیک از یپایبندی به اصول عام وهابیت در مسائل عباد باوجود
کسیاست، بر وجود قواعد شرعی در کیفیت انتواب و بیعت با حاکم  دارد. مطـاب   یدتأ

 یست و حکمرانمیان دعوت و دولت برقرار ا یمهجور وهابی، ارتباط متقابل ایک رویکرد  
، موجب سقوط مشروعیت حاکم و مجوز خروج از تمکـیک یاحکام غیر شرع بر اساس

اخـوان التوحیـد، بازتـابی از ایـک گفتمـان فعـال  جماعـت او را به دنبال خواهد داشت.
وهابیت در امور حکومتی است که در اوایل قرن بیستم با اتکا به مفهوم تکفیر و جهـاد و 

ای در اسـتقرار  ، نقش برجسـتهرحم یبخشک و ی رکلش عنوان بهک، قتال با کفار و مشرکی
، به یاما ایک گفتمان فعال در امور حکومت 1؛داشتند یبر سرزمیک وح آل سعودحاکمیت 

اسـتمرار حکومـت مضـر  یهمان میبان که برای استقرار دولت سعودی مفیـد بـود، بـرا
از آن بـرای بـه چـالش  عودآل سـنمود. اتکا به مفاهیم تکفیر و هجرت و جهـاد کـه  می

، اســتعداد بــاالیی بــرای بــه ســازی بهــره بــرده بودنــد و دولــت کشــیدن حاکمــان وقــت
در  ینیب داشت. با اسـتقرار دولـت سـوم سـعود یسعود یحکومت نوپا کشیدن چالش

                                              
 .79،  دیدلای اسالمی ج عربستان سعودی و جریانمضاوی،  . الرشید،1
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التوحیـد بـا  ک شـریفیک، اخـوانو تثبیت سیطره بر حرمی یریاگ توسط عبدالعبیب سعود
ک بـدون تسـامح  یان روند ساب ، خواستار برخـورد خشـک و اجـراهم ۀبر لبوم ادام یدتأ

اما عبـدالعبیب  1؛مجاور بودند یهاوهابیت نسبت به غیر وهابیان سرزمیک یافکار تکفیر
-پس از سیطره بر حرمیک شریفیک، به دنبال کاهش تنش با همسایگان بود و لذا فعالیـت

مناسب  نکردن یگیرسوت یلدل به نیب یاخوان وهاب 2التوحید را محدود نمود. اخوان یها
وهابیت، با خروج شرعی از تمکـیک  یهابا غیر وهابیان، رابطه با کفار و خیانت به آرمان

 یعالمان وهابیت دربـار 3، دولت مستقر را فاقد مشروعیت حکمرانی دانستند.آل سعود
جـواز  از تمکیک حاکم، حکـم ارتـداد و یدخالت اخوان در امر جهاد و توط یلدل بهنیب 

م، ایـک 0989در سـال  یپس از سرکوب اخوان وهاب 4را صادر کردند. یقتال اخوان وهاب
، به حاشیه رفت و گفتمان انفعالی وهابیت با مدارا یدر امور حکومت یگفتمان فعال وهاب
با گستر   یجتدر بهبه حیات خود در ظل سلطان ادامه داد و  آل سعودو تمکیک در برابر 

مایت از حکومت، تفکیک سـاحت دیـک از سیاسـت را بـه گفتمـان همکاری و ح ۀدامن
در امـور  یاز ظرفیت گفتمان فعال وهـاب آل سعود درواقعغالب وهابیت مبدل ساخت. 

 یوهابیـت، بـرا یها، به گفتمان انفعـالآناستقرار بهره گرفت و با سرکوب  یحکومت برا
موجـب اشـیال  یـتدرنهاهای جهیمان العتیبی کـه  اندیشه استمرار حکومت میدان داد.

، رویکرد فعال وهابیت در امور قرن یمنشد، پس از  یمیالد 0939مسجدالحرام در سال 
 با تکیه بر اصول و عملکرد پیشگامان وهابیـت، بـا رد   یرا بازآفرینی نمود. عتیب یحکومت

ای را به مسائل حکومتی مصـروف  انفعال وهابیت درباری در امور حکومتی، توجه ویژه
با دربار سعودی و وهابیت درباری و تطاب  بسـیاری  یتضاد آشکار گفتمان عتیب داشت.

حاز رویکردهای آن با  ، وهابیت درباری را بر آن داشت جهت دفـع خطـر تکفیریان مسل 
                                              

 .5،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 1

 ایـتانیبر یهـااسـتیجنوب عراق، س به خارج از حجاز و نجد خصوصاا  یعلت موالفت آل سعود با گستر  جهاد وهاب. 2
عنـوان  بـه بیـبـوده اسـت. آل سـعود ن یمناط ، جهت مقابله با حکومت عثمـان کیا ینشانده برا دست یها میتثببت رژ یبرا

)نـک:  پرداخـت. آنـانبـه سـرکوب  ی،کردن به اخوان وهاب است، با پشت ایتانیاستعمار بر ونیقدرت خود را مد که یخاندان
رهبـر اخـوان وهـابي دربـارۀ  شیفیصـل الـدو( 79  ،دیدجد یاسدالم یلدا انیو جر یعربستان سعود ،یمضاو د،یالرش

خـود و خداونـد  ۀزیرا آنها را واسـط ؛وامر امراي سعودي سوت باور داشتیمما به ا»گفته است:  وابستگي آل سعود به بریتانیا
 (37  ،میرا بشناس یخاندان سعودناصر،  د،یالسع) «هستند. انگلستان و ما واسطۀ آنها دانستیمکردیم؛ اما نمي تصور مي

 .350  ،السلفیة بین الل السنة و االمامیةکثیری، سید محمد، . 3

 .032  ،یاالول ةیالدوله السعود خیتار یمن محاضرات ف، عبدالفتاح ة،یابوعل. 4
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ن مصری، بکوشد تا خاسـتگاهی غیـر اعتیبی از جهادی تأثر ۀایک گفتمان، با تکیه بر گمان
اید؛ اما بررسی مبانی کالمی وهابیـت در گـذر تـاریخ فراهم نم یوهابی برای افکار عتیب

ح معاصـراز افکار  متأثرآنکه  یجا به یدهد گفتمان عتیب نشان می باشـد،  تکفیریان مسـل 
دلیـل جـذابیت مبـانی حکـومتی آن،  بهریشه در گرایشی اصیل در میان وهابیت دارد که 

 شود.حسوب میمتروریست تکفیریان فکری  ۀهای تیذی یکی از سرچشمه اتفاقاا 
های او  اندیشـه ۀموجب بازتاب گسترد ،باز در میان وهابیت درباری بک ۀجایگاه برجست

ای  سـابقه است. همهنـیک اشـیال مسـجدالحرام حرکـت بی شدهمیان موافقیک و موالفیک 
های جهیمـان العتیبـی نمـوده اسـت.  است که توجه پژوهشگران زیادی را معطوف اندیشه

اثر یاروسالو تروفیموف از بهتـریک  حصار مكهاثر ناصر الحبیمی و  ایام مع جهیمانکتاب 
اسـت بـا رهـایی از فضـای  شـدهایک نوشـتار تـال   در های ایک عطف توجه است. نمونه

ــان  بــارۀدر ،توصــیفی ایــک دو شوصــیت وهــابی، تحلیلــی تطبیقــی از مبــانی کالمــی آن
باز   ی کالمی عبدالعبیب بک. تحلیل مباندهدتوجه قرار  مسائل حکومتی را مورد درخصو   

انداز روشنی از شکاف اعتقـادی وهابیـت در کیفیـت تعامـل بـا  و جهیمان العتیبی، چشم
سـازد بـرخالف  سـازد. همهنـیک ایـک تحلیـل تطبیقـی روشـک می حکومت را آشـکار می

را ناشـی از نفـوذ افکـار  داعشـیاننمایی وهابیت درباری که گرایش اتباع سعودی به  وارونه
کنونی تکفیریان تروریست دانند، اتفاقاا بوش مهمی از مبانی اعتقادی  ن مصری میاجهادی

 دار وهابیت است. ارعاب و ارهاب و خروج بر حاکم، وام ،تکفیر ،هجرت ،در جهاد

 شناسی. مفهوم 2

 باز  . عبدالعزیز بن2-2
اگ هجری قمری، در شهر ریـ 0775عبدالعبیب بک باز مشهور به مفتی اعظم، متولد سال 

علمـی را از ابـراهیم بـک  ۀاست. از کودکی تلمذ علوم دینی را آغـاز نمـود و بیشـتریک بهـر
سـالگی کـامالا نابینـا  85اینکـه از  عبداللطیف آل الشیخ مفتی اسب  وهابی کسب کرد. با

ق  0303اما توانست جایگاه علمی باالیی در میان شیود وهابی کسب کند و در سال  ؛شد
 1سـالگی درگذشـت. 95ق و در  0385عظم وهابی شد. او در سال سالگی مفتی ا 23در 

                                              
 .053ص العلما  رةیاتحاف النبال  بس، راشد بک عثمان ،یالبهران. 1
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نقـش بسـیار مهمـی در  1عنوان نوستیک مفتی وهابی خارج از خاندان آل شیخ، باز به بک
ترویج و تحکیم گفتمان وهابیت درباری در توجه به شرک و کفر ادعایی در امور عبـادی 

انگـاری امـوری  بدعت دربارۀ ورزی گستردهنظرو ادبار از مسائل حکومتی داشته است. 
عنوان  چون توسل و تبرک و زیارت و استیاثه و بنای مقابر و معاندت شـدید بـا تشـیع بـه

عنوان منادیـان  بـه آل سـعوددر کنـار تحسـیک  2تر از یهـود و نصـارا، منحرفینی خطرناک
کو  3توحید بـه  4ان،بر لبوم تمکیک تام و موالفت با هرگونه انتقاد و نافرمانی از ایشـ یدتأ

های غیرشرعی سعودی، عبدالعبیب  در دفاع از سیاست یببرانگ بح همراه صدور فتاوای 
به گفتمان وهابیـت دربـاری در تمرکـب بـر  یپایبندتریک اندیشمند وهاب ۀرا در زمر بک باز

سـوی موـالفیک بـا کـه ازتوحید قبور و ادبار از توحید قصور قرار داده است. شوصیتی 
در نبد وهابیت درباری جایگاهی دارد که علمای پس  5شود، یاد میلقب مستودم دربار 

باز را  استنباطی خود از قرآن و حدی ، تطبی  دیدگاه خود با بک ۀاز او، ضمک اشاره به ادل
 6دانند.ید دیدگاه خود میأیحجتی بر ت

 . جهیمان العتیبی2-3
نجد متولد شد.  ۀمنطقدر هجر ساجر در  0972ک سیف العتیبی در سال بجهیمان بک محمد 

التوحید بود که پس از خدمات فـراوان بـه اسـتقرار دولـت  ارشد اخوان یپدرببرگ او از اعضا
توسط ملک عبدالعبیب سرکوب شدند.  ،م0989عنوان عنصری نامطلوب در سال  سعودی، به

 یهـاپدر او یکی از بازماندگان سرکوب اخوان بود که به همراه سایر همفکران خود در اردوگاه
با حس تنفر از خیانت آل سعود و احترام  یدر چنیک محیط یاسکان یافتند و عتیب یموصوص

او پـس از اسـتعفا از خـدمت در ارتـش،  7ویژه به عقاید و عملکرد اخوان وهابی رشد یافت.
زیـر نظـر  دینـی، گرایی و گستر  بی چون ناصریسم و ملی یافکار جدید یرمقابله با تأث برای

 ةالمحتسب ةالسلفی ةبا عنوان جماع یتصمیم به ایجاد نهاد ،م0957ک باز در سال عبدالعبیب ب
                                              

 .838،  0، جقرون هیثمان خالل نجد علماء بسام، آل. 1

 .379،  3، جیمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 2

 .022،  02ج . همان،3

 859،  2ج . همان،4

 .32  ،دیجد یاسالم یلا انیو جر یعربستان سعود ،یمضاو د،یالرش. 5

 .879. همان،  6

 .7،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 7



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شامره
 

51،
 

بهاروتابستان 
5045

 

11 

از منکر در برابر ایک افکار مقابله کند. انتقاد از گفتمان  یگرفت تا با ترویج امر به معروف و نه
جدایی او از جامعه السلفیه و تشـکیل  سببباز در مسائل حکومتی،  انفعالی علمایی چون بک

رویکــرد جمعیــت اخــوان در مســائل حکــومتی کــه یــادآور افکــار  1ن شــد.جمعیــت اخــوا
هم تحت تعقیب حکومت قرار گیـرد  م،0933التوحید بود، موجب شد عتیبی در سال  اخوان

همراه شود. انتساب به قبیله عتیبه و نقش  یباز و سایر علمای وهابیت دربار بک ۀو هم با توطئ
ای و  قبیله ی، در کنار احترام به زندگی بدویخوان وهابدر میان ا یپررنگ پدرببرگ و پدر عتیب

ای را در  ناپذیری در برابــر حکومــت، احتــرام و محبوبیــت فباینــده انتقــادی و ســاز  ۀرویــ
بر فهم سـاده و  یدهمهنیک تأک 2نجد، برای او رقم زد. یدر قبایل بدو ییعن ،خاستگاه وهابیت

آن را  یکه عتیبـ یاجتهاد دین یا فرآیند طوالنعنوان اسالم حقیقی و موالفت ب بسیط صحابه به
 ۀاجـاز کـه ییازآنجا و 3خوانـدیمـ یانحصار اجتهاد در نبد طیف خاصـ یبرا یاغالق تعمد

های عتیبی را برای جوانـان  داد، اندیشه عمل به فهم و برداشت سطحی از نصو  دینی را می
 نمود.  سواد جذاب می پرشور و عموماا کم

یت درباری با ادبار از مسائل حکـومتی و بـه رسـمیت شـناختک او معتقد است وهاب
هاسـت از مسـیر  تفکیک ساحت دیک از سیاست، با خل  یـک شرمسـاری بـبرگ، سال

اگرچه گفتمان عتیبی بـا اشـیال مسـجدالحرام در  4شده است. وهابیان نوستیک منحرف 
فرانسوی،  ۀویژ یپس از دو هفته جنگ مسلحانه و دخالت نیروها 0355اول محرم سال 

بـه اذعـان  امـا محبوبیـت گفتمـان او کـه ؛پایـان یافـت ظـاهراا با دستگیری و اعـدام او 
توانسـت  اشـیال مسـجدالحرام، حتـی می یا چندهفتـهصورت اسـتمرار پژوهشگران در
 گسترده یافت. یریتأثحدی بود که انتشار و  به 5،شود آل سعودموجب سقوط 

 حکومتدر مواجهه با  باز کالمی بن ی. مبان3
 از قهر و غلبه یناش ی. مشروعیت حکومت موروث3-1

داند و با تمجید از پیوند دعوت  یاز قهر و غلبه را مشروع م یناش یباز حکومت موروث بک
                                              

 .5  ة،یفي کفر الدولةالسعود ةیالكواشف الجلابومحمد عاصم،  ،یمقدس. 1

 .72،  نمایمع جه امیا ناصر، ،یمیحب. 2

 .7  ،رفع االلتباس رسالة مان،یجه ،یبیالعت. 3

 .9  اإلمارة والبیعة والطاعة،العتیبي، جهیمان، . 4

 .37  ،مانیجه عودیال  یحت فان،یالکروا، ست ،هامر، توماس گیه. 5



 

 

حل
ت

 لی
بان

م
 ی

الم
ک

 ی
هاب

و
ی

 ت
ت

وم
حک

با 
ه 

جه
موا

ر 
د

... 

11 

و دولت محمد بک عبدالوهاب و محمد بک سعود، توفی  ایک دو برای زدودن مظاهر شرک 
او بــا ســتایش از  1دانــد. می تــریک نعمــت الهــی و اســتقرار توحیــد در عربســتان را ببرگ

نسل به نسل فرزندان سـعود  ی، پادشاهیدر عربستان سعود آل سعود یحکومت موروث
 یکند و همکاریم یعدالت و گستر  معروف معرف یرا موجب تحکیم اسالم و برقرار

 2داند.یواجب م شرعاا را  یبا حکومت سعود

 . لزوم تمکین مطلق از حاکم مستقر3-2

وِذیَنلآَمُنوالال ۀشریف ۀحاکم قائل است و با استناد به آی یبرا یمقدس باز جایگاه بک َهوالاَهّ ُیّ
َ
َیالأ

ْمِ لِمْنُ ْ ل وِهيلاْْلَ
ُ
ُسالَللَوأ ِطیُعالالاهَ ّ

َ
َقلَوأ ِطیُعالالاهَلّ

َ
 االمـر حاکم جامعه را مصـداق بـارز اولی ،3أ

از خداونـد و  داند که خداوند متعال تبعیت از آنان را همسان تمکیک االطاعت می واجب
َمنلُیِطِعلاْلمی لَفَقدل» یهمهنیک با استناد به حدی  نبو 4قلمداد کرده است. الله رسول
کبر لبوم اطاعت از حاکم  5«أطاَبني باز لـبوم اطاعـت از حـاکم را  اگرچه بک 6دارد. یدتأ

کزمان  اما هم 7؛داند تنها در امور شرعی می دارد کـه حکمرانـی بـرخالف شـریعت  یدتأ
کند. او ایک تفصیل  ، مجوز نافرمانی و خروج و قیام علیه حاکم عاصی را صادر نمیالهی

تيلِمونل»را از حدی  نبوی 
ْ
الِمنلَمْعِصَیِةلاهلِق،لَفْلَیْ وَ ْهلموالَیوأ تيلشیئا

ْ
أ لَمنلوِهيَلبلیقلواٍل،لَفَ آُهلَیأ

الِمنلطاَبٍةل لَیدا مکیک از حـاکم در معصـیت و بـر که بر عدم جواز ت 8«َمْعِصَیِةلاهلِق،لو لَیْنِیَبنَّ
و خـروج بـر  یکند. او نافرمـان عدم جواز قیام علیه حاکم عاصی اشاره دارد، استفاده می

در رفع ظلم حاکم ظـالم  تنها نهحقوق،  عکه عالوه بر تضیی داند یم یحاکم را شر  عظیم
 9کند.یندارد؛ بلکه اسباب آسیب بیشتر به مظلومیک را فراهم م یریتأث

                                              
 .022،  02ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 1

 .93،  9ج ،همان .2

 .59، نساء. 3

 .3،  المحكوم م من واجب العالقة بین الحاکم والمعلو، عبدالعبیب بک عبدالله ،باز بک. 4

   .823،  08ج مسند أحمد بن حنبل،حنبل، احمد،  ابک. 5

 .057،  9ج ،بک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 6

 .038،  5و همان، ج 89،  3ج ،همان. 7

 .0328،  8ج، مسلم حیصحمسلم بک حجاج،  ،یشابورین. 8

 .857،  2ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 9
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 حاکم فاسد یو نصیحت علن یمنوعیت هر نوع مخالفت عمل. م3-3

اَبوِةلَوَفواَرَقلاْهَزَماَبوَةلَولَمواَتلَفِمیَتُتوقلِمیَتوٌةل»باز با استناد به حدی  نبوی  بک َمْنلَخَ َجلَبِنلاهطَّ
ةٌل همهنیک بـا اسـتناد بـه  2داند. از حاکم را مصداق روشک جاهلیت می ینافرمان 1«َجاِهِلیَّ

ُخوُذلِةَیوِدِهلَفَیْخُلوالالِةوِقللَمْنل»حدی  نبوی 
ْ
،لَوَهِ ْنلَیأ ْنلَیْنَصَحلِهِذيلُسْلَطاٍنلَفاللُیْاِدِهلَبالِنَیةا

َ
َراَدلأ

َ
و  3«أ

سوم، نصیحت مشفقانه و موفیانه را تنها  ۀبک زید به خلیف ةذکر پنهانی اساماستشهاد به ت
برانگیب خوارج  فتنهت داند و تذکر علنی به حاکم را سن حل مواجهه با عصیان حاکم می راه

باز هرگونه انتقاد یا پیشنهاد اصـالحی  های جمعی، بک با گستر  رسانه 4کند.یقلمداد م
اعظـم الزم  شـرعی و شـر   از حاکم جامعه از ایک طری  را، مصداق نصیحت علنی غیـر

و بـر مـردم  6داند همهنیک سب و ناسبا به حاکم را عملی ناپسند می 5داند. االجتناب می
نافرمانی و خروج، با نصیحت  یجا بهمنکرات حکومت  ۀصورت مشاهددر داند می الزم

موفیانه، حاکم را در تقلیل شر و تکثیر خیر یاری کنند. او دعا برای توفی  حاکم  ۀمشفقان
 7داند. اجرای شریعت و اجتناب از معاصی را الزم می منظور به

 علمیت حکام به مصالحبر ا یدتأکو  ی. منع دخالت مردم در امور حکومت3-4
صرف  هشرع را داراست و ب ۀباز حکومت توانایی وضع قوانیک خارج از محدود از منظر بک

کیـد بـر  بک 8ها توطـی کـرد.آنتوان از نمی ،شرعی ندارد ۀاینکه ایک قواعد ریش بـاز بـا تأ
نظـر و  اعلمیت حکام نسبت به مصالح اجتماعی، مردم را فاقد صـالحیت بـرای اظهـار

مردم ترسـیم  ۀداند و مشارکت فعال در امور سیاسی و حکومتی را قلمرو ممنوع می انتقاد
ارچوب حکومتی، تمکیک تام و دعا بـرای ها نقش متصور برای مردم در ایک چکند. تن می

باز منجر به جدایی مقام سیاست از مقـام دیانـت اسـت  رویکرد بک 9توفی  حاکم است.
                                              

 .725،  05، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  ابک. 1

 .2،  المحكوم المعلوم من واجب العالقة بین الحاکم و، عبدالعبیب بک عبدالله ،باز بک. 2

 .580،  0ج، السنهاحمد بک عمر،  عاصم، یاب. 3

 .800،  2ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 4

 .88،  المحكوم المعلوم من واجب العالقة بین الحاکم و، عبدالعبیب بک عبدالله ،باز بک .5

 .305،  2ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 6

 .859 ، 2ج همان،. 7

 .852،  2ج ،همان .8

 .77  ،دیجد یاسالم یلا انیو جر یعربستان سعود ،یمضاو د،یالرش. 9
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و مردم حـ  ورود  حاکم تصور شده است که علما قاللیاست شأنای که سیاست،  گونه به
اخیر بوده  ۀرویکردی که گفتمان غالب وهابیت در صد .دخالت در ایک حوزه را ندارند و

باز، ضـمک موالفـت بـا هرگونـه انتقـاد یـا درخواسـت  مطاب  همیک رویکرد بک 1است.
 .پرداخته است آل سعوداز  ی، بارها به حمایت شرعیاز حکومت سعود یاصالح

 یبه ناامن ابتال. اشتراط خروج بر حاکم فاسد به اثبات کفر بواح و عدم 3-5
 ابـتالعبل حاکم کافر بـدون  یمردم برا یاثبات کفر بواح حاکم و وجود استطاعت مکف

او به استناد حدی  بر حکومت است.  یجواز خروج شرع یباز برا دو شرط بک ی،به ناامن
عـدم  ازجملـهامـوری چنـد  ۀدربـار سول خداکند با ربک صامت که نقل می ةعباد

کفر واضحی  ۀصورت مشاهدمگر در»بیعت کردیم و ایشان فرمودند:  ،منازعه با اهل امر
و خروج بـر حـاکم فاسـد را  موالفت «هان محکمی از جانب خداوند داریدکه بر آن بر

با علـم  کفر حاکم هم تنها 2داند. پذیر می امکان ،کفر واضح حاکم تنها درصورت اثبات
دهـد و ارتکـاب معاصـی در حکـم اسـتحالل  قطعی به جحود و استحالل قلبی رد می

حاکم را فراهم آورد. بر همیک  تواند موجبات اثبات کفر بواح  نمی ییتنها بهعملی است و 
کننـد، حاکمانی که برخالف شریعت الهی حکمرانی مـی ۀباز با تفصیل دربار اساس بک

شـرعی، بـرخالف شـریعت الهـی  عتقاد به حلیت احکام غیـرافباید اگر حاکمی با ا می
حکمرانی کند کافر و از دیک خارج اسـت؛ امـا اگـر حـاکمی بـرخالف شـریعت الهـی 

خاطر اضطرار یا فشـارهای  به اما به حرمت و بطالن عمل خود معتقد باشد و ؛کند حکم 
شـریعت  موالف ،لو در عملرتکب ایک معاصی شود، کافر نیست ویا خارجی مداخلی 

عباس است کـه حکمرانـی  برای ایک تفصیل، حدیثی از ابکباز  الهی باشد. مستمسک بک
شرعی بودن آن، تنهـا بـه شـرک و کفـر اصـیر  برخالف شریعت الهی را با اعتقاد به غیر

لذا اگر حاکم عاصی، معتقد به حرمـت  ؛تشبیه شده است و موجب تکفیر حاکم نیست
و فس  اصیر شده است و از شرک و ظلم و فسـ   عمل خود باشد، مرتکب شرک و ظلم

 3اکبر که مجوز قیام علیه اوست، مبرا است.
امـا در  ؛مقر  به شرایع الهی اسـت باز اثبات کفر حاکمی که لساناا  بکبر همیک اساس 

                                              
 .732،  07ج، الدرر السنیة في األجوبة النجدیةم، علماء نجد األعال. 1

 .857،  2ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیباز، عبدالعب بک. 2

 .075،  7جو همان،  307،  3همان، ج. 3
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عمل با تحکیم امور غیرشرعی و با وضع مجازات برای متولفیک، مردم را بـه تمکـیک از 
داند؛ چراکـه اسـتحالل قلبـی  محل تأمل و تردید می ،سازدمیشرعی مجبور  قوانیک غیر

توانـد  اسـالمی می ۀجامع حاکم ،مطاب  ایک مبنا 1چنیک حاکمی به اثبات نرسیده است.
تشـویص مصـلحت  ۀدود شـرعی را بـه بهانـبا اقرار لسانی به اصـول اسـالم، تمـام حـ

در مصـونیت االطاعـت،  حـاکم شـرعی واجـب عنوان حکومتی نقض کند و کماکان بـه
کنصوصی که بر ممنوعیت خروج بر حـاکم  دارد، حکمرانـی کنـد. او در دفـاع از  یـدتأ

کرویکرد خود  گونـه  دارد که تکفیر اهل معصیت، سنت باطل خوارج است و همان یدتأ
شوند، حاکم جامعه هـم بـا صـدور  صرف ارتکاب معاصی تکفیر نمی هکه مردم عادی ب

 یده اسـت و تـا زمـانی کـه بـه اسـتحالل اعتقـادشرعی، گرفتار معصیت ش احکام غیر
 2نرسیده باشد، تکفیر نوواهد شد.

باز جواز خروج بـر حـاکم، مشـروط بـه بک ۀهمهنیک عالوه بر اثبات کفر بواح، در اندیش
دارد  یـدبدون ابتال به ناامنی و هرج و مرج نیـب اسـت. او تأک ،استطاعت کافی در عبل حاکم

بدون ایجاد ناامنی و هرج و مرج وجود ندارد، خروج بر حاکم  ،راگر نیروی غلبه بر حاکم کاف
اعظـم  عظـیم )حـاکم کـافر( بـا شـر   شـر   ۀشر و فساد اعظم است و به اجماع مسلمیک، ازالـ

بر همیک اساس درصورت ابتال به هرج و مرج، قیام علیه حاکم جـایب  3)ناامنی( جایب نیست.
 4.کندحاکمی عادل را جایگبیک  ،خداوند خود نیست و بر مردم الزم است صبر پیشه کنند تا

 در مواجهه با حکومت کالمی عتیبی یمبان. 4
 . اولویت استقرار حاکم صالح4-1

داند که تحق  آنهـا منـوط بـه  های اسالمی را احکام اجتماعی می عتیبی بوش اعظم آموزه
ک .تشکیل و اصالح حکومت اسالمی است مـت بـر لـبوم اسـتقرار حکو یدعتیبی ضمک تأ

یَنل»صالح، به استناد حدی  نبوی  لُمِضولِّ ةا ِتي؛لَاِئمَّ مَّ
ُ
ْخاَلُفِنيلَبَلیلأ

َ
اِللأ جَّ خطـر حـاکم  5«َهَغْیُ لاهدَّ

دلیل فسـاد آشـکار،  دجال به ۀداند؛ چراکه مقابله با فتن تر میدجال خطرناک ۀفاسد را از فتن
                                              

 .857،  2همان، ج. 1

 .00،  المحكوم المعلوم من واجب العالقة بین الحاکم و، عبدالعبیب بک عبدالله ،باز بک. 2

 .009،  3ج ،یمجموع فتاوبک عبدالله،  بیدالعبباز، عب بک. 3

 .05،  المحكوم المعلوم من واجب العالقة بین الحاکم و، عبدالعبیب بک عبدالله ،باز بک. 4

 .888،  75ج، مسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  ابک. 5
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ی به تلبیس ح  و باطـل علمای دربار یلۀوس تر از مواجهه با حاکم فاسدی است که به آسان
ک 1دارد. پردازد و مردم را بـه تمکـیک و تبعیـت از خـود وا مـی می بـر سـنت  یـداو ضـمک تأ

پذیری در امـور حکـومتی و تـال  بـرای اسـتقرار و تثبیـت حکومـت  مسئولیت ،اسالمی
تفاوتی نسبت به امور حکومتی و اکتفا به عبادیـات  تیمیه، بی اسالمی، با اشاره به دیدگاه ابک

بار رهبانیت مسـیحیت و تمکـیک تـام از حـاکم فاسـد را سـنت افسـاد  فردی را سنت ذلت
امـا  ؛باز نیب منکر لبوم استقرار حاکم صالح نیسـتاگرچه بک 2داند. االرگ یهودیت می فی

استقرار حـاکم صـالح را  یاما عتیب 3داند،یتر از استقرار حاکم صالح محف  امنیت را مهم
 کند.یقلمداد م یشر  حاکم فاسد را بسیار بیشتر از شر  ناامن اند ودیدر اولویت م

اسـتقرار  یاز مـردم بـرا یو حمایت از دین و اخذ بیعت شرع ی. اشتراط نسب قریش4-2
 مشروعیت حکومت:

ُقل»عتیبی به استناد حدی  نبوی  ُقلاهلَّ لَکاَّ َحٌدلِإ َّ
َ
ْیٍشلَ لُیَعاِدیِهْ لأ ْمَ لِفيلاُلَ  لَهَذالاْْلَ واِرلَبَلویللِإنَّ ِفويلاهنَّ

یَنل اَلاُمالالاهدِّ
َ
داند و حاکم غیر قریشی را فاقد  حکومت را ح  انحصاری قریش می 4«َوْجِهِقلَمالأ

ٌعلفاسمعالال»کند. او به استناد حدی  نبوی  مشروعیت قلمداد می َ لبلْی  لباٌدلحاشيٌّلمزدَّ مِّ
ُ
إنلأ

ِقل یت حکمرانی و لبوم تمکیک از حاکم را منـوط دوام مشروع 5«َهُقلوأطیعالالمالالاَدک لِة تاِبلاهلَّ
َمْنلةواَیَعل»داند. همهنیک به استناد حدی  نبوی  به پایبندی و حمایت او از احکام شرعی می

الَفأبطاُهلَصْفَقَةلیمیِنِقلوَثَمَ َالاللِاِقلَفْلُیِطْعُقلمالاستطاَعلفإْنلجا لآَخُ لُیناِزُبُقلَفاْضِ ُةالالُبُنَقلاآلَخل ه ک 6«ِ لِإماما
داند، لبوم حصول رضایت قلبی  لبوم اطاعت از حاکم را منوط به بیعت با رضایت قلبی می

 7داند. مردم در بیعت را شرط چهارم در استقرار مشروعیت شرعی حکومت می

 کم بر استمرار مشروعیت حکومت. اشتراط لزوم تمکین از حا4-3
المِل»تحذیر مستفاد از نصوصی چون  ی،عتیب وَةلَمنلَخَلَعلَیدا َقلَیالَملاهِقَیاَمِةل لُحزَّ نلَطاَبٍة،لَهِقيَلاهلَّ

                                              
 .07،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 1

 .2،  . همان2

 .05،  المحكوم المعلوم من واجب العالقة بین الحاکم و، بیب بک عبداللهعبدالع ،باز بک. 3

 .729،  3ج، مسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  ابک. 4

 .859،  3ج ،یسنن الترمذ ،یسیمحمد بک ع ،یترمذ. 5

 .32 ، 00، جمسند أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  ابک. 6

 .08،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 7
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ةال لَجاِهِلیَّ که بر عقوبت عدم تمکیک از حـاکم  1«هق،لَوَمنلَماَتلَوهیَسلفيلُبُنِقِقلَةْیَعٌة،لَماَتلِمیَتةا
ک داند و موالفت با حاکم نامشـروع یدارد را تنها شامل موالفت با حاکم مشروع م یدتأ

همهنیک استدالل بـه الـبام اطاعـت از  2داند.یفاد ایک نصو  مخارج از م را توصصاا 
ْموِ ل ۀشـریف ۀاالمر در آیـ اولی وِهويلاْْلَ

ُ
ُسوالَللَوأ ِطیُعوالالاهَ ّ

َ
وَقلَوأ ِطیُعوالالاهَلّ

َ
وِذیَنلآَمُنوالالأ َهوالاَهّ ُیّ

َ
َیوالأ

ِمْنُ ْ ...
یک هم ۀداند. او با توجه به ادام اثبات تمکیک مطل  از حاکم را مردود می برای 3

ُسالِللشریفه که خداوند متعال فرموده است:  ۀآی ِقلَواهَ ّ وُهلِإَهیلاهَلّ ...لَفِإْنلَتَناَزْبُتْ لِفيلَشيٍْ لَفُ ُدّ
ِقلَواْهَیاْلِملاآلِْخِ ... انحصاری به خدا و  ۀافباید با توجه به لبوم مراجع می ِإْنلُکْنُتْ لُتْؤِمُنالَنلِةاهَلّ
اسـتقاللی نـدارد و  ۀاالمر جنب ست که اطاعت از اولیرسول در موارد اختالفی، روشک ا

َ لَطاَبوَةل»مشروط به اطاعت از خدا و رسول است. همهنیک با توجـه بـه حـدی  نبـوی 
مطل  و تـام  االمر مشوص است که البام به اطاعت از اولی 4«ِهَمْخُلالقلِفيلَمْعِصَیِةلاْهَخواِهِقل

 5ست.مدار پایبندی او به احکام شرعی انیست و دائر

 . لزوم برائت از حکومت فاسد4-4
دانـد و بـر لـبوم  تفاوتی در برابر منکرات حکومت را خالف قواعـد ایمـانی می عتیبی بی

ک یشـرع یاعنوان وظیفه بهبرائت عملی از مفاسد حکومت  او بـا اشـاره بـه  6دارد. یـدتأ
ل» ازجملهاحادی  متعدد نبوی  ِتَیَنّ

ْ
َمَ اُ لُیَقِ ّل َهَیأ

ُ
والَالَبوْنلَبَلْیُ ْ لأ ُ وَنلاهَصّ ُیَؤِخّ اِس،لَو ُةالَنلِشَ اَرلاهَنّ

وا وا،لَو لَخاِزنا ا،لَو لَجاِةیا وا،لَو لُشوْ ِطیا یفا لَبِ  ْدَرَكلَذِهوَكلِموْنُ ْ لَفواللَیُ والَنَنّ
َ
قبـول  7«َماَلااِلیِتَها،لَفَمْنلأ

دانـد کـه از  دانـد و بـر مـردم الزم می مناصب دولتی در حکومت فاسد را نامشـروع می
همهنیک هر نوع مشاوره و همراهی و کمـک  8مت به حکومت فاسد اجتناب نمایند.خد

ث لیلیُ  لبماٌللمنلةعِده لیقالهالنلما لیعلموالَنلول»به حکومت فاسد را به استناد حدی  نبوی 
لبلویلأبضواِده ،لفأوهِئوكلالودلهلُ والا  ۀمایـ 9«یعملالَنلما لیع فالَن،لفمنلناَصوَ ه لوآَزَرهو لولشودَّ

                                              
 .0332،  7ج، مسلم حیصحمسلم بک حجاج،  ،یشابورین. 1

 .08،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 2

 .59، نساء. 3

 .859،  3ج ،یسنن الترمذ ،یسیمحمد بک ع ،یترمذ. 4

 .03،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 5

 . همان.6

 .395  ،ترغیب والترلیب للمنذريصحیح الناصرالدیک،  محمد ،یآلبان. 7

 .03،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 8

 .837،  5ج، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر،  بياعلي بک  ،یثمیه. 9
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 ۀشـریف ۀداند. او با اشـاره بـه سرگذشـت اصـحاب فرعـون در آیـ کت میگمراهی و هال
لَوُهاَللُمِلیٌ ل َخْذَناُهلَوُجُنالَدُهلَفَنَاْذَناُهْ لِفيلاْهَیِ ّ
َ
َفأ

که همانند فرعون گرفتار عذاب الهی شدند،  1
عتیبـی بـا  2دانـد. هالکـت می ۀخدمت به حـاکم فاسـد را شـراکت در جـرائم او و مایـ

باز که در مقام نظـر بـر اصـل عـدم تمکـیک از حـاکم در  علمایی چون بکگیری از  خرده
کمعاصی  اما در مقام عمـل بـا توجیهـات متعـدد و طـرح احتمـاالت چـون  ؛دارند یدتأ

اعلمیت حکام به مصالح، به تمکیک مطل  از حاکم پایبند هستند، آفت ایک علما را قول 
دلیـل حمایـت از حکومـت فاسـد  را بـه یو علمای وهابیت دربـار 3داند بدون عمل می

عتیبی رویکرد وهابیت درباری در تمرکب بر مقابله با  4داند. سعودی، منحرف و فاسد می
انحرافات و مفاسد مردم عادی، سکوت و انفعـال در برابـر مفاسـد حکـومتی را اسـتناد 

ذیَنلِمْنلاَلْاِلُ ْ لَانـَُهْ لکانالالِاذالَسَ ل»حدی  نبوی  مالَاْهَلَكلاهَّ َقلفیِهُ لاهشَّ یُفلَتَ کالُهلَوِاذالَسَ َقلفیِهُ لِانَّ
ل عیُفلَاالامالالَبَلْیِقلاْهَ دَّ داند. او اجرای حدود شرعی برای  هالکت و گمراهی می ۀمای 5«اهضَّ

تا مـردم و  داند ظاهر دینی می ای به مفاسد ضعفا را خدعه حکام فاسد برای ترسیم جامعه
 اصطالح بهاز نظر او حکومت  6برند. سر می ی بهحاکمی اسالم ۀگمان کنند در سای علما

دلیل مودت و مواالت با کفـار و مسـامحه بـا شـرک شـیعیان شـرق  آل سعود بهتوحیدی 
قهری با اهل توحیدی که به قتل ایک کفار و مشرکیک اقدام کننـد، فاقـد  ۀعربستان و مقابل

 7سالمی است.و سنت ا اصل برائت از کفار و مشرکیک و به دور از ملت ابراهیم

 با حاکم. تمایز میان مخالفت مشروع و نامشروع 4-5

 ۀمنبلـ بهموالفـت بـا حـاکم را  هرگونـه، یبـرخالف وهابیـت دربـار یجهیمـان العتیبـ
داند و میان موالفت مشروع با حاکم فاسـد و موالفـت نامشـروع بـا یگری نم خارجی

ک 8تیمیه ابکحاکم عادل، قائل به تمایب است. عتیبی با استشهاد به نظر  دارد برای منع  یدتأ
                                              

 .35، اتیذار. 1

 .07،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 2

 .03،  . همان3

 .050  ،در خلیج فارستحول و ثبات محمد،  ،یمسجد جامع. 4

 .73،  3ج ،یسنن الترمذ ،یسیمحمد بک ع ،یترمذ. 5

 .3،  رسالة رفع االلتباس مان،یجه ،یبیالعت. 6

 .09،  اإلمارة والبیعة والطاعةالعتیبي، جهیمان، . 7

 .350،  3ج ،یمجموع فتاو م،یاحمد بک عبدالحل ه،یمیت ابک. 8
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 یجۀدرنتحدی  جعلی، مستند دیگری وجود ندارد که  کاز حاکم، جب ی یمطل  نافرمان
از اصـحاب  یانگاری بعضی از فقهای کوفه و سپس شافعی و احمد و جمع کثیـر سهل

حدی ، موالفت مشروع با حاکم فاسد به موالفت نامشروع با حاکم عادل ملح  شـد 
مذموم منتسب شده است. ایـک الحـاق  ی، مطل  موالفت با حاکم به خارجو از آن پس

اشتباه موجب شد خروج از اطاعت حاکم فاسد، حرام و قتل بیات واجب باشد و حکام 
با تشدید استبداد و  شبیه موالفیک خود به خوارج مارقیبا ت ،جانب  ح  به ۀفاسد با چهر

 یبـر همـیک اسـاس عتیبـ 1صـادر کننـد.فساد، حکم ارتداد و قتل موالفیک حکومت را 
 2داند.یلبوم تمکیک از حاکم م ۀتمکیک از حاکم فاسد را نامشروع و خارج از شمول ادل

 . ضوابط خروج بر حاکم فاسد4-6

در ضوابط خروج بر حاکم، عتیبی عدم تحق  یا زوال شروط مشروعیت را موجب فسـاد 
تال  بـرای اسـقاط حـاکم  ییبداند. عت حکومت و مجوز خروج از طاعت از حاکم می

دون کفر اکبر را نیب مستوجب داند و ارتکاب مفاسد ما حاکم نمیفاسد را منوط به تکفیر 
 3داند.یسقوط مشروعیت حاکم و مجوز خروج م

 ی. تحلیل و ارزیاب5
آل حکومـت  یباز ترسیم جایگاه غیر قابل نقد با بسط ید گسـترده بـرا رویکرد بک نتیجۀ
شریعت نیب مردم ح  اعتراگ و موالفت  ۀصورت خروج از دایردر یاست که حت سعود

از حـاکم  یبا جور حاکم را نوواهند داشت. با تقدیم امنیت بر عدالت، هر نوع نافرمـان
اعلمیت حـاکم بـه مصـالح، حکومـت  ۀشود و با قاعد جور، ملح  به سنت خوارج می

 یـتدرنهاداشـت کـه  توان تعطیلی بوش اعظمی از احکام اجتماعی اسـالم را خواهـد
ظاهر  کـردن سکوالریسـم بـا مبـانی بـهتئوریبه موجب جدایی ساحت دیک از سیاست با

شود. از طرفی دیگر رویکرد جهیمان العتیبی در مواجهه با حکومت اگرچـه یاسالمی م
بر مشروعیت مقید به شریعت حکومت، لبوم استقرار حکومت عادل، عدم جواز تمکیک 

 ۀامـا ضـعف بنیـ ؛داردبه مفهوم امت اسالمی در برابر ملت اشاره از حاکم فاسد و توجه 
                                              

 .07  اعة،اإلمارة والبیعة والطالعتیبي، جهیمان، . 1

 .03،  . همان2

 .09،  . همان3
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گرایی افراطـی بـدون توجـه  حدی  علمی او در تطبی  و استنباط قواعد ایک باب در کنار
، ای هـای قبیلـه دقی  به سـند و داللـت احادیـ  و تعصـب بـه زنـدگی بـدوی و ارز 

ی و مملـو از تفسـیر بـه حکومتی او را گرفتار نگاهی سطحی و هیجـان ۀارچوب اندیشچ
ها قبل با شعار  احیای گفتمانی از وهابیت است که سال ،یای عتیبیؤنموده است. ر یرأ

 استقرار توحید و مقابله با شرک و بدعت، به قتل و غارت غیر وهابیان پرداخته است.
 ۀگفتمان وهابیت درباری در مواجهـه بـا حکومـت کـه گمانـ ۀانتشار گسترد باوجود

های عتیبـی تطـاب   رسد اندیشـه اما به نظر می ؛گفتمان را تقویت کرده استاصالت ایک 
های وهابیـت  اندیشـه کـه یدرحالدارد؛  یبا مبـانی و عملکـرد پیشـگامان وهـاب یبیشتر
هـای مبنـایی را بـه دنبـال دارد.  برخـی تناقض ،باز در امور حکومتی بک ازجمله یدربار
یـد از پیونـد دعـوت و دولـت محمـد بـک بـا تمج یباز از سـوی چون بک یدربار یعلما

اسـتقرار توحیـد  یبرا یها بر حکومت عثمانآنعبدالوهاب و محمد بک سعود، از خروج 
به نـاامنی  ابتالصورت دربر ممنوعیت خروج بر حاکم کافر  یکنند و از سوییستایش م

ک ها سـرزمیک  سـال یحکومـت عثمـان یدارند؛ حال اینکه خروج وهابیان علیه امرا یدتأ
بـاز  ساخته بود. قداست حرکت وهابیت در نبد بک را در هرج و مرج و ناامنی غرق یوح

سازد و مبانی وهابیت درباری در تمکیک تام از  تاریوی را ممکک می ۀسابق ایک نه توان رد  
های عتیبی  آورد؛ اما اندیشه حاکم، نه امکانی برای تجویب آن در عصر حاضر را فراهم می

تواند هم  زمان می تقادی از حکومت، فاقد ایک تناقض درونی است و همدلیل ماهیت ان به
های  مدافع خروج بر وهابیان نوستیک بر حکومت عثمانی باشد و هم خروج بر حکومت

کاندک علمی عتیبی و  ۀفاسد کنونی را تجویب نماید. همهنیک پیشین  ۀاو بر فهم سـاد یدتأ
ر اسـتنباط امـور شـرعی، یـادآور پیشـوای دیک و پرهیب از ورود به مباح  میل  علمی د

عنوان فـردی  سوی موالفان معاصر خـود بـهمحمد بک عبدالوهاب است که از وهابیت،
شده است که عقاید  توسط گروهـی جاهـل   سواد و با حداقل معرفت دینی معرفی کم

ت مقـدما یگیـرباز به نادیدهکه بک یهمان انتقادات درواقع 1پذیر  قرارگرفته است. مورد
به عملکرد محمد بک عبدالوهاب نیب  یناا عکند، یدر فهم دیک وارد م یعتیبی سواز یعلم

وهابیت را برانگیوت. همهنیک  ۀ، فتنیخود از نصو  دین یوارد است که با فهم سطح
                                              

 .85  محمدعبدالولاب، یالرد عل یفصل الخطاب ف مان،یسل ،یعبدالوهاب النجد. 1
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و استفاده از عصبیت آنها در مسیر تحق  اهداف  نشیک یهبادتمرکب بر تبلیغ در میان قبایل 
 با عبدالوهاب است. یه عملکرد عتیبخود، وجه دیگر تشاب

 گیری . نتیجه6
 یاز رویکرد وهابیت معاصر در امور حکـومت یباز، بازتاب کامل بک یانفعال یاگرچه مبان

 ۀ، سـیطریفـرد یعقاید وهابیت در امور عباد است که در قبال حمایت حکومت از نشر
 یـککبر تف ینوع بهو  1را به رسمیت شناخته است یآل سعود بر امور حکومت یانحصار

از  مجـدداا  یکه عتیب یاما رویکرد مهجور ؛گذاردیگفتمان وهابیت از سیاست، صحه م
در گفتمان وهابیت اسـت. ایـک رویکـرد  یهای محکم ریشه یآن پرده برداشت نیب، دارا

 سرعت به، یبا هر ظهور دارد یو وهابیت دربار یدربار سعود یکه برا یتهدید خاطر به
کـه جـبء  یاز افکـار اخـوان وهـاب یواضح عتیب یرتأث باوجودده است. سرکوب و طرد ش

وهابیـت  ۀتریک پیروان دعوت نجد محمـد عبـدالوهاب بودنـد، تـال  گسـتردمتعصب
، نشـان از جهادیان مصراز  یعتیب تأثر یو ادعا یالصاق برچسب غیر وهاب یبرا یدربار
 یبـاز و عتیبـبـک یهـاابل اندیشهشدید آنان از قیام وهابیت علیه وهابیت دارد. تق ۀواهم

بـا  یاست که روزگار یگفتمان متشتت وهابیت در امور حکومت یتضادها تقابل درواقع
ک فسـ   یشوریدند و امروز حام یحکومت فس  در سرزمیک وح یبر لبوم سرنگون یدتأ

وهابیـت  یدهد که بهتریک نقدها براینشان م یخوب بهاند. ایک امر حکومت مستقر شده
بـا گفتمـان  یییان افکار و عملکرد خود وهابیت قابل احصا اسـت. همهنـیک آشـنااز م
 تکفیریان ترورسـیتافراط وهابیت بر افراط  یرتأث یتری از چگونگ ، تصویر روشکیعتیب

بـر  تـأثردامان وهابیـت از  یوهابیت و اصرار بر تبر یفرافکن باوجودکند که یرا ترسیم م
گرایـی وهابیـت  شـود کـه افراط داعـش، مشـوص می چون القاعـده و ییهاافراط گروه

 2،یبـه افکـار عتیبـ یچون ابومحمد مقدسـ یناجهادی ی، چگونه از طری  شیفتگینجد
مرور به  ن را بهااستعمار جهادی شد و گفتمان مبارزه باتروریستهای تکفیری  اردوگاه یراه

  تقلیل داد. یدر مسائل عباد یمذهب درون ینباع
                                              

 .73  ،دیجد یاسالم یلا انیو جر یعربستان سعود ،یمضاو د،یالرش. 1
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