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 همذهه
 ?=?7يـىجهبك  85بكجبـك بـا  ی،هصـك 7:55آ٤الیى قول جل هعكم وـال  ،ًٌبه  ؾق وه

شهیمـاو  یما٠ث ول٩ی هعحىبه بىؾيؿ، بـه قهبـكکه ج٠ٕای ش هىلط یج  ٠ؿه ،هیالؾی
 جلعكجم قج ج٥ٌال کكؾه و ؾق بیى قکى و ه٭ام با ٌؽّی بـه يـام هعمـؿ بـىهىصؿ یجل١حیب

ه١ك٨ـی کكؾيـؿ، بی١ـث يمىؾيـؿ. جٌـ٥ال J هًحٝـك یههـؿ٠Kبؿجلله جل٭عٙـايی کـه جو قج 
هـا بـه کمـک يیكوهـای   یؾق يهایـث وـ١ىؾ وكجم جا ؾو ه٩حه به ٘ىل جيصاهیؿ هىصؿجلع

په جل ؾو ه٩حـه و  LAهى٫٨ به پاکىالی کاهل هىصؿ ٌؿيؿ ،ها  ویژه ٨كجيىىی  ؼاقشی و به
جهـا  Lجل همه آبكویـی، ٤اتلـه ؼاجمـه یا٨ـثهای شايی، هالی و بؿجك   با پكؾجؼث ؼىاقت

 کاهل بىحه ٌؿ. ٘ىق  جىجو گ٩ث که جیى پكويؿه به  يمی
آهیؽحه به جوهام بـىؾ کـه ؾق  ی ویجوحرًاجج٩ا٬ی  ،شهیماو و ظكکث جو ،بكؼی ه١ح٭ؿيؿ

گـكجو   ؾق ٘ك٦ ه٭ابـل، جعلیـل Lجؾ و جاذیكی بك شهاو جوالم يؿجٌثلهاو هعؿوؾی قغ ؾ
بؽـً   جلهـام ،های جو  ها ليؿه هايؿ و جيؿیٍه  ؾیگكی بك جیى باوقيؿ که یاؾ شهیماو ؾق ـهى

شهیماو و ظكکث جو جع٭یـ٫ های جوالهی آیًؿه ٌؿ. بىیاقی جل کىايی که ؾق هىقؾ   گكوه
ج٨کاق شهیماو و ها و   جاذیك بىمجیی جل جیؿه ،های ب١ؿ  ؾهه که ول٩یّث  يؿبك جیى باوق جيؿ  کكؾه

جذك  صصاس هکهو  Bلياِك جلعمیمیليىٌحه  ایام هغ رهیماو. کحاب يؿج  شما٠ث جو پفیك٨حه
له ج٥ٌال ظـكم أحكیى آذاقی ؾجيىث که به بكقوی هىجىجو به  قج هی Cلجكو٨یمى٦یاقووالو ل

جوـان  و بـك ،جعلیلـی با قویکـكؾی جىِـی٩ی يیم جیى ه٭اله Dجيؿ.  و ٬یام شهیماو پكؾجؼحه
 ؾقِؿؾ بكقوی ٠لل جاذیك ٬یام شهیماو بك آیًؿه ول٩یث جوث.  ،هًابٟ هىشىؾ

                                              
 .65، َؽؼ گفتاس دس علفیت هؼاصشآ٬اهعمؿی، هكجٕی،  .1

هاللم شهیماو بىؾ جا جیًکه چًؿ هاه ٬بل جل ظاؾذه ج٥ٌال ظكم جل جو ٨اِله گك٨ث. جو با ججمام ج٥ٌال  هاوالاِك جلعمیمی ي. 2
جـىجو قج هی "ایام هغ رهیماو لبًؿ ٌؿ و و٬ایٟ آو ؾوه٩حه قج جل لباو آيها ًٌیؿ. کحابو با ٠اهالو ج٥ٌال هىصؿ هن یظكم ليؿجي

 ىث.يجؾبكجكیى جذك ؾق ًٌاؼث شهیماو و ٬یام جو 
ٌىؾ. جو جع٭ی٭اجً قج جل پل باقیل کمايـؿوی به جع٭ی٭ات بیٍحك هی هٍحا٪یاقووالو جكو٨یمى٦ با هٙال١ه ؾجوحاو شهیماو  .3

اق به هّـك ٨كجيىىی که ؾق ٠ملیات آلجؾوالی ٌكکث ؾجٌث ٌكوٞ کكؾ. بكجی کىب ج٘ال٠ات بیٍحك به ؾبی، جيگلىحاو و ؾو ب
کًؿ جا جل ٌاهؿجو ٠یًی و جوًاؾ ه١حبك جوح٩اؾه کًؿ و پـه جل یـک وـال جع٭یـ٫ و بكقوـی ؾو هكجبه به ٠كبىحاو و٩ك هی ،و يیم

 يمىؾ.KThe Siege of Mecca Jج٬ؿجم به يىٌحى کحاب 
 ٍاقجت ه١ٍك به چاپ ؼىجهًؿ قویؿ.که به لوؾی ؾق جيح هك ؾو جذك قج با ظمایث پژوهٍگاه ظس و لیاقت به ٨اقوی جكشمه کكؾه هىل٧ .4
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 طزها در تاثیز جهیماو بز سلفیت هؼا  دیذگاه
و  جلعـكجم،  ی١ًـی هىـصؿ جكیى هىصؿ هىـلماياو  ه٭ؿن هیماو همكجه با ج٥ٌال٬یام ش

 Lمه شهاو جوالم قج به ؼىؾ شلب کكؾوپه شًگ و کٍحاقهای وظٍحًا  ؾق آو، جىشه ه
په جل ؼحن ٤اتله و گفق لهاو جب١اؾ بیٍحكی ؾقباقه جظىان و هىٟٔ هىلماياو يىبث به 

٥ـات گىـحكؾه ظکىهـث وـ١ىؾی، شهیمـاو ٬هكهـاو ؼال٦ جبلی جیى ٬یام قوٌى ٌؿ. بك
 جيؿکی په جل پایاو ؾق وج٬ٟ Lٌؿ  ظ٫ جل٭ی هی شاه١ه ول٩ی و جلگىیی بكجی هصاهؿجو قجه

له ظاؾجك جل چیمی جوث که گماو کـكؾه بىؾيـؿ. أثىالو و١ىؾی ؾقیا٨حًؿ که هىهى وج١٬ه،
ا جو ؾق جٌـ٥ال ظـكم های ب١ؿی يٍاو ؾجؾ که ؾجهًه ي٩ىـ شهیماو جل ج٨كجؾی که بـ  بالشىیی

هـای   و  ق هیـاو شكیاظاؾذه ج٥ٌال هىصؿجلعكجم ي٭ٙـه ٩ٙ٠ـی ؾ 1ٌكکث کكؾيؿ ٨كججك بىؾ.
های ول٩ی په جل ؼىؾ ؾجٌث و آيها قج بیٍـحك   گیكی بك شكیاو  ذیكجت چٍناول٩ی بىؾ و ج

جا شایی که ظکىهـث يیـم بـه يـى٠ی  Lشهاؾی ٌؿو و ج٬ؿجهات ؼٍى پیً بكؾبه ومث 
جل  یبكؼـ .ًعك٦ کكؾو آو به کٍـىقهای ؾیگـك ٌـؿهصبىق به همكجهی با جیى شكیاو و ه

 2.قج کٍـحین و ج٨کـاقي قج ِـاؾق کـكؾینهـا شهیمـاو گ٩حًـؿ: هىثىلیى جقٌـؿ وـ١ىؾی 
٬یام هکه ي٭ٙه ٩ٙ٠ی ؾق جاقیػ جوالم قجؾیکال و آ٤ال چیمی  ،جكو٨یمى٦، ه١ح٭ؿ جوث که

به باوق جو، ؾجوحاو ج٥ٌال هىـصؿجلعكجم پـیً  L3به ظاؾذه یالؾه وپحاهبك هًصك ٌؿ هبىؾ ک
کًؿ جا و٬ایٟ ب١ؿی ٠كج٪ و   ؾقآهؿی بك پیؿجیً جل٭ا٠ؿه جوث. پیً ؾقآهؿی که کمک هی

شهیماو قج پیٍـگام  ،بكؼی هع٭٭او هايًؿ بكگى و جكو٨یمى٦ 4.ٌىيؿج٥٨ايىحاو بهحك ؾق  
هـای جیـؿتىلى ی   گـكجو، ج٩ـاوت  ؾق ه٭ابل، بكؼی جعلیل Eًؿ.ؾجي  جیؿتىلى یک جل٭ا٠ؿه هی

جيگاقيـؿL هـرال شهیمـاو ظاکمیـث   شهیماو و جل٭ا٠ؿه قج ؾلیل بك بٙالو جیـى هـؿ٠ا هـی
                                              

1. Trofimov، Yaroslav، The Siege of Mecca، P.175. 
 .98جظمؿ، ٠ؿياو، ٬ّه و ٨کك جلمعحلیى للمىصؿجلعكجم ، َ .2

3. Trofimov، Yaroslav، Jthe siege of mecca  ،K  randomhouse:  
https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/theAuthor.php. 
4. Trofimov، Yaroslav، Bookbrowse :  
https://www.bookbrowse.com/biographies/index.cfm/author_number/1494/yaroslav-trofimov. 
5  . Bergen، Peter L. The Osama bin Laden I know  
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ؾجيىث و بیى ياهٍكوٞ ؾجيىحى ظکىهث و جک٩یك ج٨كجؾ ٨ـك٪ ٬اتـل   و١ىؾی قج هىلماو هی
 گفجقؾ و جیـى يٍـاو جل  ک٩یك يمیؼال٦ جل٭ا٠ؿه که ٨ك٬ی بیى ظکىهث و ج٨كجؾ ؾق ج بىؾ. بك

جل   2ب١ٕی هع٭٭او هن ظمایث جبىهعمؿ ه٭ؿوـی A.ؾجقؾ ٠ؿم جقجباٖ جیى ؾو با یکؿیگك
لیـكج  Lؾجيًـؿ  او پیٍگام جل٭ا٠ؿه بىؾه هیشهیماو قج ٌاهؿی بكجی جيکاق جیى جؾ٠ا که شهیم

ىجهكی و الؾو، ٜـ  ؼّـىَ بـى  هه٭ؿوی گاه جيح٭اؾهای بىیاق جًؿی ٠لیه وكجو جل٭ا٠ؿه ب
 کـكؾ.  ؿوی با آو هؽال٩ـث يمیلق٬اوی ؾجقؾ و جگك جل٭ا٠ؿه جوحمكجق ٨کك شهیماو بىؾ، ه٭

٨كهًگ و لهیًه جیؿتىلى یک جل٭ا٠ـؿه کـاهال بـا جوـالم جيح٭ـاؾی شهیمـاو  ٠الوه بك جیى،
ـججـاپ   ج٩اوت ؾجقؾ. جل٭ا٠ؿه و گكوه هـای   ویاوـی هىـحًؿ و بـه ؾيبـال ویاوـث های هٍابه 

٭اؾ جل ظاکماو و١ىؾی بـىؾ شهیماو هحمكکم بك جيح 3جيؿ.  ج٨كج٘ی ٌؿه ،جلمللی  ؾجؼلی و بیى
 4کكؾيؿ.  جلمللی قج ؾيبال هی  ها جهؿج٦ بیى  که شهاؾی  ؾق ظالی

ؾق جقلیابی جیى جؾ٠اها بایؿ ؾق يٝك ؾجٌث کـه جاذیكپـفیكی شكیـايی هرـل جل٭ا٠ـؿه جل 
جو ق٨حـاق کًًـؿ. هاهىقیـث  جل جمـام شهـات هايًـؿ آيهـا شهیماو به جیى ه١ًا يیىـث کـه

 جیـى L ؾق وج٬ـٟجلمللی جل٭ا٠ؿه جل شهات بىیاقی با ظكکث شهیمـاو هح٩ـاوت جوـث  بیى
بىـا جگـك     و هًاوب با ٌكجیٗ ججؽـاـ ٌـىؾ و چـه٘لبؿ که جّمیمات ه٭حٕی   هی هىٔىٞ

                                              
1  . Thomas Hegghammer and Stephane Lacroix ، JREJECTIONIST ISLAMISM IN SAUDI 
ARABIA: THE STORY OF JUHAYM AN AL- UTAYBI REVISITED ، K  J. Middle East Stud. 
39 ،2007 ،103–122، P.117. 

ؿ و ؾق آيصا جعـث  ٠اِن بى هعمؿ جل١حیبی جلبك٬اوی هل٭ب به جبىهعمؿ ه٭ؿوی جوث.. 2 ذیك شما٠ـث اجـه٭ؿوی ؾق کىیث بمقگٌ 
ـی٩حه   ول٩ی هعحىبه و شهیماو جل١حیبی ٬كجق گك٨ث. ـؿ. جو همـىجقهٌ  ـًاٌ  ه٭ؿوی ؾق آيصا با ٠بـؿجللٙی٧ جلـؿقبان ق٨یـ٫ شهیمـاو ٌآ

عكج ؾیؿجق هی٘ىق هًٝن به و١ىؾی هىا٨كت هیشهیماو بىؾ و ؾق جوجؼك ؾهه هٍحاؾ به    .کكؾکكؾ و با ؾووحاو شهیماو ؾقِ 
( Wagemakers،Joas، JAbu Muhammad alMaqdisi: A CounterTerrorism Asset ،K  CTC Sentinel، 
may 2008، VOl.1 Issue 6).  
3  . Allison ،Marissa  ،MILITANTS SEIZE MECCA: THE EFFECTS OF THE 1979 SIEGE OF 
MECCA REVISITED ،University of Mary Washington ،Heather Greens Circle Spotsylvania ،
VA 22553، p.9. 
4  . Walker، Lee Jay،  Siege of Mecca and Juhayman alOtaibi: CIA and GIGN operatives  
converted to Islam: 
http://global¬security¬news.com/2011/12/19/siege¬of¬mecca¬and¬juhayman¬al¬otaibi¬cia¬a
nd¬gign¬operatives¬converted¬to¬islam/. 
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ولـی جیـى هًا٨ـاجی بـا  Lکـكؾ  جی هح٩ـاوت ق٨حـاق هی  گىيه  شهیماو هن ؾق جیى ٌكجیٗ بىؾ به
ياو ؾق پـی ج٬ـؿجم هحهىقجيـه جو گیكی جل ج٨کاق شهیماو يؿجقؾ و هًکك بكجيگیؽحه ٌؿو آ  هامجل

بـكجی پیىوـحى بـه  ییلـؾال ،لمةارا اختةشت القاػةذه٠ًىجو يمىيه، هىل٧ کحاب   به ث.يیى
٠ٕـى  جل٭ا٠ؿه قج ـکك کكؾه جوث. جهمیث جیى ؾالیل جل آو شهث جوـث کـه یـک وـل٩ّی 

. بكؼـی جل آو ؾالیـل ؾجقؾ اوهـای آيـ  جل ؾقوو به جيگیمهيگاهی جل٭ا٠ؿه آيها قج ـکك کكؾه و 
قوايؿ، شًـگ ؾق   ویك ؾق قجه شهاؾ، ؼىجق ٌمكؾو ؾیگكجو به آياو ٔكقی يمی ٠باقجًؿ جل: 

هىـحًؿ، هلـث  جبـكجهین ثجكیى هكؾهـاو بـه هلـ  هىحًؿ، يمؾیـک 1قجه ظ٫، آيها ٤كبا
ج٠الو بكجتث جل کا٨كجو جوث، آيها بكجی ؾقیا٨ث يّك جلهی به وـًث ٌـك٠ی  جبكجهین

 جیًهـا 2.کًًؿ، آياو ٌؿیؿجكیى شما٠ث ؾق کیًه يىبث به یهىؾ و يّاقی هىـحًؿ  ٠مل هی
جی جوث که هىل٧ بـكجی پیىوـحى ؼـىؾ بـه   چًؿ هىقؾ جل آو ؾالیل چهل و ًٌ گايه ٨٭ٗ

جيؿ. کىی کـه   به آو ه٭ؿهه لؾه لياِك جلىظیٍیل هايًؿـکك کكؾه و بمقگاو جل٭ا٠ؿه  جل٭ا٠ؿه
٘ىق بكشىحه ؾق ج٨کاق و ٬یام   کًؿ به ؤىض همه جیى يکات قج به ؾجوحاو شهیماو قج هٙال١ه

هـای وـكجو   شهیماو ؼىجهؿ یا٨ث. ٠الوه بك جیًکه هؽال٩ث ه٭ؿوی بـا بكؼـی ویاوـث
٘ـىق کـه جاذیكپـفیكی   همـاو .ؽال٩ث با شكیاو کلی جل٭ا٠ـؿه يیىـثجل٭ا٠ؿه به ه١ًای ه

ه٭ؿوی جل شهیماو به ه١ًای پفیكي همه ج٨کـاق جو يیىـثL هـرال جو جل جیًکـه شهیمـاو 
 کًؿ.  ؾجيىث جبكجل جأو٧ هی  ظاکماو و١ىؾی قج هىلماو هی

 هـای شهـاؾّی   جىجو گ٩ث که شكیاو  ياِك جلعمیمی يیم ه١ح٭ؿ جوث که به قجظحی يمی
کـه جیًـاو ؾق شىـحصىی ٬ـؿقت و L چكجؾ ج٩کـك و ظكکـث شهیمـاو هىـحًؿهىلى ،جهكول

                                              
1. K٬ال قوىل جللـه هكیكة ٬ال: ٠ى أبي ظؿید جبىهكیكه جوث: جٌاقه به  ئو جإلوـالم بـؿأ ٤كیبـاپ ووـی١ىؾ ٤كیبـاپ ٨ٙـىبی

 .ٔ><?9کحاب جل٩حى، باب بؿج جالوالم ٤كیبا، ض، ?797، 8َز ،هارهعًى ابىهاشه، هعمؿ بى یمیؿ، جبىJ Lٕلل٥كباء
گىیـؿ: ؾقیا٨ـث يّـك جلهـی بـه هـی ?٩ِ7عه  الفتىقواله  با جٌاقه به جیى هٙلب که جل کمی ٠ؿؾ يبایؿ هكجویؿ، شهیماو ؾق

ٌـىؾ ٌىؾ ؼفالو و ؼىجقی آيها يیم بیٍحك هیهكچه ج١ؿجؾٌاو بیٍحك هی کركت ٠ؿؾ يیىث و ٠صیب جوث که هىلمیى جهكول
ـَى جٓلّصـو هّؿج٪ جیى آیه هىحًؿ که ٨كهىؾ:  وَو ّبّكَشـال  هِّ ـُ يّه َی١ُى َى جإٓلّ ُه َکاَو ّقَشاِل هِّ ـاَوَأيَّ . ؾق قوـاله ق٨ـٟ ىِّ ٨َـَمجُؾوُهٓن َقَه٭پ

با ٠ؿه کمی ِعابه کاقی کكؾ که قوم و ٨ـاقن کـه ه١ـاؾل جهكیکـا و قووـیه جهـكول  پیاهبك گىیؿ:هی :7جاللحبان َ
 بىؾيؿ جل آيها هكجن ؾجٌحًؿ. 

 .7-;7، 8575َ، جلمالظن، ةلمارا اختشت القاػذکلىی جل١ىل٭ی، هعمؿ ٠میك،  .2
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 1ظکىهث هىحًؿ، جها شهیماو يٝكی شم ؼالِی و قهایی يؿجٌث. 
ى ه١ًا يیىـث کـه جلبحه بایؿ ؾق يٝك ؾجٌث که جاذیك یک ٬یام یا جي٭الب بك ؾیگكجو به جی

بلکه هك گكوه و شكیـايی بـه ٨كجؼـىق  Lبالوالی و ج٭لیؿ کًًؿ ٘ىق کاهل  بؽىجهًؿ آو قج به
هـای هح٩ـاوجی قج جل   ق٨حاق و وجکـًً جها ،جل یک ٠اهل جاذیك بپفیكؾمکى جوث ظال ؼىؾ ه

جوـالهی جیـكجو ؾق ؼىؾ به يمایً بگفجقؾ. يمىيه باقل جیى هٙلب، جاذیكپفیكی جل جي٭الب 
٘ـىق یکىـاو يیىـث و بـك جوـان   کٍىقهای هؽحل٧ شهاو جوالم جوث که ؾق همه بـه

و... جاذیكپـفیكی هح٩ـاوجی  اؾی و ٨كهًگـیهای جشحمـا٠ی، ٬ـىهیحی، ج٬حّـ  هىل٩ه ج٩اوّت 
جِالض شاه١ه قج ؾق ٬الب بی١ـث بـا ههـؿی بـه  جگكچه شهیماو قجهکاق ؼىؾ بكجی Lؾجقيؿ

جشكج گفجٌث، جها کىی که ج٩کكجت و ليـؿگی جو و شما٠ـث وـل٩ی هعحىـبه قج هٙال١ـه 
که جب١اؾ لیاؾی ؾق ٌؽّیث و ج٨کـاق شهیمـاو وشـىؾ ؾجٌـث کـه  ٌىؾ  ، هحىشه هیکًؿ
جی قج   شهیماو قوظیه L ؾق وج٬ٟجك يمایؿ  هاو قج قجؾیکالجىجيىث ول٩یث هىشىؾ ؾق آو ل  هی

ؾق ول٩یث په جل ؼىؾ ليؿه کـكؾ کـه وـالهاو ویاوـی و ؾیًـی هىشـىؾ قج بـه قوـمیث 
ؾق ه٭ام ٠مـل، وجکًٍـی همايًـؿ شهیمـاو  ول٩یّث په جل شهیماو ًٌاؼثL گكچه  يمی

    کكؾيؿ.  ق٨حاق هی يىبث به آيها يؿجٌحًؿ و به ٌیىه ؼىؾ

 ػلل تاثیزگذاری جهیماو
ؾق جیى بؽً بكؼی جل ٠لل جى٨ی٫ ظكکث و جيؿیٍه شهیماو ؾق جذكگفجقی بك وـل٩یث 

 آیًؿه هىقؾ بكقوی ٬كجق ؼىجهًؿ گك٨ث.
های ؼاِی ؾجٌث که جو قج بـه ٌؽّـیحی   یویژگ ،به لعاٚ ٌؽّیحیشهیماو جول: 

جی هـىقؾ جظحـكجم ؾق هیـاو   کكؾ. جو جل ٬بیلـه  شفجب بكجی شاه١ه وهابی و ول٩ی جبؿیل هی
 Lٌـؿ  هی ًٌاؼحه لجؼىجو هى ٘اٞ جللهلجِلی ها بىؾ. ٬بیله بمقگ ٠حیبه جل يیكوهای   وهابی

ج٨كجؾ جیـى ٬بیلـه ؾق يیـكوی  2ؼّىَ که پؿق شهیماو جل يمؾیکاو ولٙاو بى بصاؾ بىؾ.  هب
وـ١ىؾ ؾق   لآياکـاهی ظحی بكؼـی ه١ح٭ؿيـؿ جل ٠لـل پلیه و جقجً ي٭ً ههمی ؾجٌحًؿ. 

                                              
 1. JJuhayman’s Sins K،  Interview withNasser AlHuzeimi، Majalla Magazine،  November 21، 2009. 

B. 77َ ،الزماػ  الغلفی  المضتغب  ، هًّىق،ي٭یؿجو=. 
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ٌکىث ظّك ظكم، ٠ؿم جمایل بكؼی يیكوهای يٝاهی وجبىحه به ٬بیلـه ٠حیبـه یـا ٬بایـل 
ؼّىِیات ٨كؾی جو هايًؿ وؽاوجمًؿ بىؾو،  1به ؾقگیكی با شهیماو بىؾ. ،پیماو با آو  هن

 2ٌصا٠ث و يگاه يا٨في وبب جیى بىؾ که شهیماو هىقؾ ٠ال٬ه بىیاقی جل شىجياو باٌـؿ.
شهیماو هصمى٠ه ؼّاتُ و ج٨کاق هٙلىب ٨كهًـگ وهـابی بـؿوی قج ؾق ؼـىؾ ، ؾق کل

های جؼیك که بـه لٙـ٧   يمایًؿه جیى شكیاو ٨کكی بىؾ. ؾق ؾهه ،ؾجٌث و به ه١ًای وج١٬ی
ٌكوٞ به گىحكي ي٩ىـ ؼـىؾ جل  ،ذكوت ظاِل جل ٨كوي ي٩ث، ٠كبىحاو ؾق شهاو جوالم

جبلیـ٣ و  ،که ؾق ؾقوو ؼـىؾ قوض بـؿویث قج ؾجقجوـث ، جوالم وهابی يصؿیيمىؾؾیى  قجه
کـه  ،شهیمـاو هايًـؿج٨ـكجؾی بـه  شىجيـاو جل ؾیى، گكجیً ٬كجتثجیى  L ؾق وج٬ٟجكویس ٌؿ

 ٌؿ.  يمایًؿه قجوحیى جیى جوالم بىؾ قج وبب هی
گىی بكؼـی   های شهیماو که ٠مؿجا ؾق قواتل جو هٙكض ٌؿه بىؾ، پاوـػ  ؾوم: جيؿیٍه

سفةغ " قوـالههای جؼیـك بـىؾ. شهیمـاو ؾق   ؾق ؾههشكیاو ول٩یث  کیؼألهای جیؿتىلى 
ن قج بكگمیـؿه هىلک ؾقگیكی با يٝام ظـاک ل،االلتباط ػى هل  هى رؼله الله اهاهاً للًاط

قج بـك ؾو جِـل  جيصام ؾجؾ. جو هلث جبكجهین هماو کاقی که جبكجهین ؼلیل Lجوث
٠ـؿجوت بـا آيهـا  هاق ؾٌمًی وجؼالَ ؾق ٠باؾت جلله و جبكی جل ٌك  و جهل ٌك  و جٜ

جو ؾق جيح٭ـاؾ جل   3قوـؿ.  مـیجوالم بؿوو جیى جِل به کمال و جماهیـث ي وؾجيؿ   جوحىجق هی
جگك کىی که ٬ؿقت ؾق ؾوث يؿجقؾ ؼٙا کًؿ بـك جو  :هفهبی ه١ح٭ؿ جوث شاه١ه هحؿیى و

يیا٨حًـؿ جكجٌـًؿ و جگـك ٠ـفقی   گیكيؿ، جها جگك ولٙاو ؼٙا کًؿ بكجیً ٠فق هی  وؽث هی
کًًؿ که ؾق هىٟٔ ٔـ٧١ هىـحًؿ و ٬ـؿقت ج٥ییـك جهـىق قج   بكجی ؼىؾٌاو ٠فقجكجٌی هی

 بـك ،يؿجقيؿ. جیى ؾق ظالی جوث که وکىت ؾق هىقؾ بكؼی و بیاو ؾق هـىقؾ بكؼـی ؾیگـك
 :گىیؿ  جو ؾق جؾجهه هی 4جوث که يه جل شاو و يه جل هالً جكویؿ. ؼال٦ هلث جبكجهین

با ظاکمـاو و  قج ٠ؿجوت ؼىؾ ،جگك به ِكجظث ،کًًؿ  ٬بىل هیهای ؾولحی   کىايی که ٥ٌل
                                              

A9>َ، صصاس هکه، یاقووالو، . جكو٨یمى٦. 
B .،9، َایام هغ رهیماو ياِك، ظمیمی>. 
C.  ،َالله اهاهاً للًاطسعال  سفغ االلتباط ػى هل  هى رؼله ٠حیبی، شهیماو ،;. 
D. َ ،هماو=. 
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ؾق يحیصه ؾق ه٭ابل  Lٌىيؿ  قوي آيها بیاو کًًؿ هىقؾ آلجق ٬كجق گك٨حه و جل هًاِب بیكوو هی
جوـث. جیـى يگـاه  ؼال٦ هلث جبكجهین کًًؿ و جیى بك  ؼٙاهای ظکىهث وکىت هی

ؾق ه٭ابـل ؼٙـای  جو وـکىتشهیماو با شكیاو قجیس ؾق هیاو جهل وًث هح٩ـاوت بـىؾ. 
  1 ؾجيىث.  ولٙاو و ظاکن قج شایم يمی

جبىهعمـؿ ه٭ؿوـی  ،جكیى ٌؽُ جل بالهايـؿگاو شهیمـاو  ٌایؿ بحىجو گ٩ث که ههن
 تهلةو بـه همـیى ؾلیـل کحـاب  3ه٭ؿوـی بىـیاق جعـث جـاذیك جیـى قوـاله بـىؾ 2.جوث

٘ىق که ٬بال   هماو 4ها جوث.   قج يگاٌث. جیى کحاب هايًؿ کًىجيىیىو جک٩یكی ابشاهین
ألنهـً سسـ ذ Kهـای   هىقؾ با ٠ًىجو، يىیىًؿه ؾق ؾو لمارا اختشت القاػذهـکك ٌؿ ؾق کحاب 

جٌـاقه  جبكجهین ثبه هلJ ىنة إةشلهيً إعالن لمتشلءة ىن لمكـافشننKو J لمناس ةينة إةشلهيً
ىم قج ؾق ؾجيؿ. ه٭ؿوی کىی بىؾ که جیـى ه٩هـ  کًؿ و ظكکث جل٭ا٠ؿه قج ؾق جیى قجوحا هی  هی

 جؾبیات ول٩ی يهاؾیًه کكؾ.

چكج ظکىهث گىیؿ:   په جل ظمله به ظاکماو هی هلت ابشاهینه٭ؿوی ؾق کحاب 
 و جهرال جو که جىظیؿ ؾق آيها جصىؿ پیؿج هایی هايًؿ کحب شهیماو  هكؾم قج به ؼىجيؿو کحاب
شهیمـاو له آيها يگكجيی جل جک٩یك ظکىهث جوث که أکًؿ؟ جگك هى  کكؾه جوث جٍىی٫ يمی

جوث که جیى جىظیؿی کـه شهیمـاو بلکه يگكجيی آيها جیى  Lظکىهث قج جک٩یك يکكؾه جوث
ها جوث. جىظیؿ ویاوی جوـث   کًؿ هؽال٧ همجز و ٘بٟ و هىجی ي٩ه ٘ا٤ىت  هٙكض هی

له جىلی و جبكی و بی١ث و جهاقت جوث. قواله جهك به ه١كو٦ و يهی جل هًکك أکه ٌاهل هى
  5.ِاظب بّیكت ؼىجهیؿ یا٨ث ،ه جو قج ؾق جیى ٬ٕیهشهیماو قج هٙال١ه کًیؿ ک

                                              
A. 79، َهماو. 
B.  ،75، َالغلفیىو اهل الضذیجي٭یؿجو، هًّىق:. 

C  .لقاء هغ هًصىس الًقیذاو صىل ابىهضمذ المقذعى، با هًّىق جلً٭یؿجو ؾق هىقؾ جبىهعمؿ ه٭ؿوی گك هلًؿییلجعل یگ٩حگى. 
http: //alnogaidan.com/joas ـwagemakers  
4   . McCants، William، Militant Ideology Atlas، p.283. 

E.  ،7، َابشاهین  لهه٭ؿوی، جبىهعمؿ<. 
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وـ١ىؾ   لآؾق ظمایـث جل  1بـه ي٭ـل و ي٭ـؿ کلمـات شمجتـكی کىاؽف ه٭ؿوی ؾق کحاب
کًًـؿ و آقلوی هـك هـىهًی   و١ىؾ ج٬اهه ظـ٫ و ؾیـى هی  لآگىیؿ: جیًکه گ٩حی   پكؾجؼحه و هی

جقؾ، کؿجم ج٬اهه ؾیى قج ؾ  جوث که ؾق جیى ظکىهث ليؿگی کًؿ و شم هًا٫٨ آيها قج ؾٌمى يمی
و١ىؾ ٠٭ل ٌما قج با ج٠ٙای جاب١یـث گك٨حـه   لآگىیی؟ جیى چه ٨كیب و يیكيگی جوث؟...  هی

ؼىبی ًٌاؼحه بىؾ و ظأك   جوث یا با ؾجؾو قیال؟...ؼؿج شهیماو قج قظمث کًؿ که جى قج به
  2ؾهی.  به همکاقی با جى يٍؿ و گ٩ث که جوكجق شلىات قج به ظکىهث گمجقي هی

ؾجوحاو جؼـىجو و ؼیايـث ٠بـؿجل١میم و  ،با هماو ٬كجتث شهیماوه٭ؿوی،  ،و کحابآ ؾق
 هـا  كجيیؼىجهؿ ظصال قج ؾق جؼحیـاق يّـ  جل آيکه ٠بؿجل١میم هیقج، بصاؾ   ؼبك ؾجؾو ولٙاو بى

 4ؾجيؿ.  و وپه ليؿگی جهكول و١ىؾی قج ٌاهؿی بك ِؿ٪ آو جؾ٠ا هی 3کًؿ  ، ي٭ل هیبگفجقؾ
ؾجيؿ که بكؼی جظکام ٌك٠ی هرل ظؿ ٌكب ؼمك   و١ىؾ هی  لآكیب ه٭ؿوی جیى قج جل ٨

ها ٌكی١ث قج جشـكج   ًؿ جا واؾه لىظاو ؼیال کًًؿ که جیىک  جشكج هیقج ؾق هىقؾ ج٨كجؾ ١ٔی٧ 
کىی که بـا  5کًًؿ.  به ٌكی١ث ج٠حًا يمی ،ؾیگك جل هىجقؾقی که ؾق بىیا  ؾق ظالی Lکًًؿ  هی

شهیمـاو جوـث و ؾق  ، جؾبیـاتؾجيؿ که جیى جؾبیات  یبه ؤىض ه ،آذاق شهیماو آًٌا باٌؿ
بـه  ،شهیماو ؾق يکىهً جیى ویاوث شای قواتلً جیى هٙلب قج بیاو کكؾه جوث.  شای

ا گ٩حًؿ کىـی که وك٬ث کكؾه بىؾ. آيهکًؿ   جوحًاؾ هیليی جل هؽموم ٬كیً  ؾقباقهظؿیری 
اهه قج شلى ٨كوحاؾيؿ. قوـىل په جو Lِعبث کًؿ جا لو ظؿ يؽىقؾ جبا قوىل ؼؿ

                                              
A .Kبال به ٠ًىجو هىـثىل بیـث جؼـىجو ؾق هؿیًـه ٌیػ جبىبکك جلصمجتكی جل ج٠ٕای شما٠ث ول٩ی هعحىبه بىؾ که جل وىی بى

جا جیًکه په جل هؿجی بـیى جو و شهیمـاو جؼـحال٦ پـیً آهـؿ کـه هًصكبـه  Lشما٠ث جعث جٌكج٦ جو بىؾ جيحؽاب ٌؿه بىؾ و
وـىی شهیمـاو ق٨حًـؿ و جل ٌؿL ٠ؿه جيؿکی با شمجتكی هايؿيؿ و جکرك گكوه که شىجياو بىؾيؿ بـه ثجيٍ٭ا٪ و ٌکال٦ ؾق شما٠

 .ٔ>>، َالغلفیىو اهل الضذیجي٭یؿجو، هًّىق، ٕ JLجیى په جو قهبك هٙل٫ شما٠ث ٌؿ
Bالغؼىدی  في کفش الذول  الکىاؽف الزلی ىهعمؿ، جب ،. ه٭ؿوی َ ،<-;. 
C .Kٌی١یاؤ وظـؿت جیصـاؾ گىیؿ: جیى ؾولحی که ؼىؾ قج ؾولث جىظیؿ هیشهیماو هی ٩ى٦ هىلمیى و يّاقی و هٍكکیىٕ  ياهؿ بیىِ 

 هؽحلـ٧ هصـكت کكؾيـؿ. آيهـا قج بـكهـای کكؾه ...٠بؿجل١میم جؼىجو قج به یاقي ؼىؾ ؾ٠ىت کكؾ و آيها بكجی ؼؿج ؾق قکاب جو به وكلهیى
ها قج ٨حط کكؾيؿ جهـا و٬حـی ٬ـؿقت جو جربیـث جوان کحاب ؼؿج و وًث به بی١ث ٨كجؼىجيؿ په آيها ؾق قکاب جو هصاهؿه کكؾيؿ و وكلهیى

لـی و ؼىجوحًؿ ؾق ٠كج٪ با هٍـكکیًی کـه ٠ٌؿه و به ه٭ّىؾي قویؿ يىبث به يّاقی هىجالت يٍاو ؾجؾ و جشاله شهاؾ به کىايی که هی
 .  779ٔ، َایام هغ رهیماوظمیمی، ياِك، J ٕLؼىجيًؿ، يؿجؾ و آيها قج هًٟ کكؾ٨ا٘مه و ظىى قج هی

D7َ ،في کفش الذول  الغؼىدی   الکىاؽف الزلی جبىهعمؿ، ،. ه٭ؿوی:. 

E .7، َهماو>. 
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کًی؟ وپه ٨كهىؾ:   آیا ؾق ظؿی جل ظؿوؾ ؼؿج ٩ٌا٠ث هیؾق شىجب ٨كهىؾ:  ؼؿج
کكؾ   پیٍیًیاو ٌما به جیى ؾلیل گمكجه ٌؿيؿ که و٬حی ٌكی٧ و بمقگی وك٬ث هی ،جی هكؾم

 1لؾيؿ.  کكؾ بك جو ظؿ هی  کكؾيؿ و جگك ٌؽُ ١ٔی٧ وك٬ث هی  جو قج قها هی
ظکن  ،جكیى آيها  جك جل شهیماو جوث که جل ههن  ج٨كج٘ی ،بىیاقی جل جهىق جلبحه ه٭ؿوی ؾق

ؾق  ،ؾق ٠ّـك ظأـك قج به جک٩یك ظاکماو هىلماو جوث. جو هّـؿج٪ بكجتـث جبـكجهین
  2بلکه بث هىحًؿ. ،ؾجيؿ که يه جًها کا٨ك  ؾقشه جول يىبث به ظاکماو ویاوی هی

 Lکًـؿ  کكؾ جبكجل جأو٧ هی  جل٭ی هی وها قج هىلما  ه٭ؿوی جل جیًکه شهیماو جیى ؾولث
ؿج٦ جیـؿتىلى ی ؼؿهث گك٨ث که با جهـ  های شهیماو قج ٘ىقی به  ؿوی يىٌحهؾق وج٬ٟ ه٭

 يٍاو جل جوحمكجق ي٩ىـ شهیماو جوث.   ،جیى ؼىؾ و شهاؾی هماهًگ باٌؿ
جل ؾیگك يکات هىشىؾ ؾق جیؿتىلى ی شهیماو که بكجی ول٩یث جهكولی شفجب جوث، 

هـن ظاکمـاو  ،جوـث. شهیمـاو واای ه١اِك و ٠ؿم لموم ججبـاٞ جل آيـلمقؾ و يکىهً ٠
قج  بىؾيـؿ یوهـاب یو هن ٠ىجهل هٍكو٠یث آيها که ٠لماکكؾ   یقج هحهن به ٨ىاؾ ه یو١ىؾ

 لورىب هؼشف  الذلیل التفصیل فيالبیاو و  ل جو ج٭كیبا ؾق وكجوك قواله 3.ؾجيىث  ٨اوؿ هی
وـاؾه  همه ؾیى قج به ِىقت بىیٗ و كهبکه جِعاب پیا جاکیؿ ؾجقؾ هىٔىٞ بك جیى

جویك ؾوث ٠لما يبىؾيؿ که هىاتل قج هبهن و ه٥لـ٫ و چًـؿ وشهـی  آيها .یاؾ گك٨حه بىؾيؿ
بلکـه آیـه و  Lچٍن و گىي بىحه هٙیٟ ٠لمـا گكؾيـؿ کًًؿ جا ٠ىجم جل ٨هن آو ٠اشم ٌىؾ و

٨٭یـه بىؾيـؿ.  ،هـنکكؾيؿ و با هماو ه٭ؿجق جل ٨هـن   ًٌیؿيؿ و به آو ٠مل هی  ظؿید قج هی
 ،وىجؾی که ٬ّؿ جمكؾ جل ظـؿوؾ  بی ٘بی١ی جوث جیى کلمات بكجی هؽا٘ب شىجو و يى٠اپ 

 يمىؾ.  هی ، هٙلىبًؿجی قج ؾجٌح  یا آیهبا جوحًاؾ به ٜاهك ظؿید  ،و ٠مل به هیل ؼىؾ
ٌىؾ که بكجی ول٩یث   جل هٙالب جیؿتىلى یک ؾیگكی که ؾق کلمات شهیماو یا٨ث هی

بؽً جوث، کركت ظمله شهیماو به يّـاقی و یهـىؾ   ا٠ؿه، هٙلىب و جلهامویژه جل٭  و به
 به ٌكض ـیل جوث: ،شهیماو ؾق وه قوالهجوث. جکكجق ؾو کلمه یهىؾ و يّاقی ٨٭ٗ 

                                              
A. الله اهاهاً للًاط  سفغ االلتباط ػى هل  هى رؼل  سعال، شهیماو، ٠حیبی ،َ>-=. 
B. 8-;َ، جلعلین جلی جهن جلمهمات ٨ي هلة جبكجهین ةهؿجی، جبىهعمؿ، ه٭ؿوی.   
C. 161-8;7َ ،تضىل و حبات دس خلیذ فاسط، هعمؿ، یهىصؿ شاه١. 
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 جکشاس کلمه يصاسی جکشاس کلمه یهىد يام سعاله
قوالة جل٩حى و جؼباق جلمهؿی و يمول ٠یىی 

 و جٌكجٖ جلىا٠ة
7> 79 

 ? 79 قوالة جلًّیعة
 ? 9 قوالة جالهاقة و جلبی١ة وجلٙا٠ة

بكجی جٌاقه به آيهـا  ،يیم ؾیگكی هايًؿ ک٩اق، قوهی یا ٤كبکلمات  جل ، جو٠الوه بك جیى
 جوح٩اؾه کكؾه جوث.

جا لهـاو جٌـ٥ال  ،های جول که ؾو وال ٬بل جل ٬یام جج٩ا٪ ج٨حاؾ  جل لهاو ؾوحگیكی وىم:
ق٨ث و با بكؼـی جل جؼـىجو   ظكم، شهیماو ؾق ؼ٩ا بىؾ و ؾق جیى هؿت به ي٭اٖ هؽحل٧ هی

ٌؿ. جیى هىـاتل هىشـب   هیؾق ٠كبىحاو پؽً  يیم ؾق جیى هؿت قواتل جو .ؾیؿجق ؾجٌث
ٌؿ جا شما٠ث جؼىجو ؾق جـهاو هكؾم هحؿیى، هصاهؿجو قجه ؼـؿج جل٭ـی ٌـىيؿ کـه ؾق قجه 

ؾق چٍن هكؾم بـه ٬هكهايـايی جبـؿیل  جؼىجو شما٠ث 1جيؿ.  یا آوجقه ٌؿه ليؿجيی ،کلمه ظ٫
 کكؾ. ظحی کىايی که جل ظید ٨کكی با ؾیـؿگاه شما٠ـث  هی هايؿ که هكؾم قج شفب آيٌؿ

جا شـایی کـه پـه جل جٌـ٥ال  2گكویؿيؿ.  به پیكوی ج٨کاق آيها هی ،٬ايٟ يٍؿه بىؾيؿ جؼىجو
بى ٠بؿجللـه ٬عٙـايی ٬ـايٟ يٍـؿه  ؾو هعمؿظكم، بكؼی جل کىايی که ؾق هىقؾ ههؿی بى

بىؾيؿ و ؾق ج٥ٌال ظكم ٌكکث يکكؾيؿ، و٬حی ؼبك ٬یام شهیماو و ظّـك آيهـا ؾق ؾجؼـل 
ًبی بكجی جیًکه ٨ٍاق جل شهیماو بكؾجٌحه ٌىؾ جّمین گك٨حًؿ که هىصؿجل ،ظكم قج ًٌیؿيؿ

جها هى٫٨ به جيصام جیى کاق يٍؿه و په جل ؾقگیكی با پلیه  Lقج به قوٌی هٍابه ج٥ٌال کًًؿ
٠كبىـحاو  یجمـاهکٍـیؿ   یشهیماو چًؿ قول بیٍحك ٘ىل ه بىا جگك ٬یام  چه 3کٍحه ٌؿيؿ.

 4ٌؿ.  یؼاقز ه ظکىهثٌؿ و کًحكل شاه١ه جل ؾوث   یهحًٍس ه
حٍـاق هـای ب١ـؿی قج ج٨ـمجیً ؾجؾ، جي  : يکحه ؾیگكی که جاذیك شهیماو بـك شكیاوچهاقم

                                              
A .9>َ ،ایام هغ رهیماو، ظمیمی، ياِك. 
B. َ ،هماو<;. 
C.  ،9=َ ،صتى الیؼىد رهیماوهیگهاهك، جىهان، الکكو، جوحی٩او.    
D. 8;7َ ،تضىل و حبات دس خلیذ فاسط، هعمؿ، یهىصؿ شاه١. 
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های جول، شهیماو و ؾووـحايً ؾیگـك جهکـاو   په جل ؾوحگیكی های شهیماو بىؾ.  قواله
 ،ِـعكج پًهـايی و ؾق جىجو گ٩ث ليؿگی  های هكوىم ؼىؾ قج يؿجٌحًؿ. هی  جصمٟ و يٍىث

وٞ به ٔبٗ و يگاقي ٌك جو شهیماو قج به ومث هکحىب کكؾو ج٨کاق و آقجی ؼىؾ کٍايؿ و
گكجیـاو   ؾق هعا٨ـل جوـالم 5??7های ِىجی شهیماو جا ؾهـه گكچه يىجق Lج٨کاق ؼىؾ کكؾ

 و 1های ٔبٗ ٌؿه جل جو ؾق ؾوحكن يیىثکؿجم جل يىجق  چكؼیؿ، جها جالو هیچ  و١ىؾی هی
 ؾق ٠ىْ، قواتل جو بكشای هايؿ و جىلیٟ ٌؿ. جيحٍاق قواتل شهیماو ؾق گىحكي ج٨کـاق

قجه ِـعكج بـه ٠كبىـحاو ل وـپه ج ٌـؿ و  جیى قواتل ؾق کىیث چاپ هی 2جو جاذیك ؾجٌث.
ؾق يحیصه جیى قواتل به قجظحی ؾق کىیث و ؾیگك کٍىقهای هًٙ٭ه پؽـً  Lٌؿ  هی٬اچا٪ 

ٌؿ. ؾقبـاقه   هیقواتل شهیماو ؾق هىاشؿ کىیث جىلیٟ  ٌؿ. ؾق هماو قول ج٥ٌال ظكم،
جگىوث  97ؾق  ٔ،سفغ االلتباطٕجولیى قواله  3ج١ؿجؾ ؾ٬ی٫ جیى قواتل جؼحال٦ وشىؾ ؾجقؾ.

ؾق جیام  <=?7هممهاو ؾق چًؿ ٌهك ٠كبىحاو جىلیٟ ٌؿ. چًؿ هاه ب١ؿ ؾق يىجهبك ، <=?7
قواله ؾیگك با هن هًحٍك و پؽً ٌؿ. ٠بـؿجلكظمى  : ،ظس، قواتل وب١ه و چًؿ هاه ب١ؿ

هٙالبی قج  ،ؾق قولياهه کىیحی جلى٘ى ،<=?7های جهاقجت يیم ؾق   قهبك ول٩ی ،٠بؿجلؽال٫
ؾهؿ جیى قواتل ؾق آيصا هـن پؽـً ٌـؿه   ث که يٍاو هیهای شهیماو يىٌ  ؾق ي٭ؿ ؾیگاه

قواتل شهیماو جل شمله کحب پك٨ـكوي ؾق جـاقیػ چـاپ و يٍـك هّـك ٌـؿ. جیـى  4بىؾ.
هـای   ٨كوٌـی  هًـىل ؾق ویحـكیى کحـاب ،ٕبه همكجه پی يىٌثٔ ،جی  ٩ِعه <9:هصمى٠ه 

  ٬5اهكه ٬ابل هٍاهؿه جوث.
و ج٭كیبـا شهیماو ي٭ً ؾجٌحًؿ. شهیمـاو١ىؾ يیم ؾق جكویس ج٨کاق   لآاو : هؽال٩پًصن

ظحـی  L به همیى ؾلیـل،و١ىؾ ٬ؿ بكج٨كجٌث  لآ٠لیه  که بىؾ جی  ی ؾقويیجًها جهؿیؿ و ٨ٍاق
                                              

1   .  Thomas Hegghammer and Stephane Lacroix،ibid، p.110. 
Bؾق وج٬ـٟ جل قوـاله Lهـای هىشـىؾ، . گكچه جیى قواتل به جون قواتل شهیماو ه١كو٦ هىحًؿ جها همه آيها يىٌحه شهیماو يیىـث

 Thomas Hegghammer and Stephane Lacroix،ibid، p.111ٕٔ ٨٭ٗ هٍث هىقؾ آيها جهٕای شهیماو قج ؾجقؾ.
3. .Kechichian،Joseph A، “Islamic Revivalism and Change in Saudi Arabia: Juhayman al-
Utaybi’s ‘Letters to the Saudi People”، The Muslim World 70 ،1990، 1–16. 
4. Hegghammer and-Lacroi، ibid، P.111 
5  .  Trofimov، Yaroslav، The Siege of Mecca، P.87 
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وشه ٠٭ایؿی هايًؿ شهیماو يؿجٌحًؿ بـه يـى٠ی جل جو ظمایـث کكؾيـؿ.    کىايی که به هیچ
با کمحـك جل یـک وـىم ٬یمـث ه١مـىل، قوـاتل  ،جيحٍاقجت ؾجقجلٙلی١ه کىیث ظأك ٌؿ

وـ١ىؾ و   هؽـال٧ ق یـن آلِاظباو جیى جيحٍاقجت وـکىالقهای  1شهیماو قج چاپ کًؿ.
ق یـن ب١ـد  ،٠٭ایؿ ياویىيالیىن ٠ـكب ،هىقؾ ظمایث ؾولث ٠كج٪ بىؾيؿ. جیى جيحٍاقجت

جٜهاقجت گكؾجيًؿگاو جیى جيحٍاقجت هیچ وشه هٍحكکی با . ؾجؾ  و جٌا٠ه هیِؿجم قج جكویس 
 کـه جْها وشه هٍـحك  ؼیلـی لوؾ پیـؿج ٌـؿ Lجک٩یكی و وهابی شهیماو يؿجٌحًؿ، یج٨كج٘

 2. بىؾ و١ىؾ  ؾو ٘ك٦ جل آلي٩كت هك 
بـك جهمیـث  هىـصؿ،ٞ آو ؾق هىصؿجلعكجم و هحـک ظكهـث : ٌکل ٬یام و و٬ىٌٍن

بلـه هاشكج و جاذیك آو ج٨موؾ. ٠لمای و١ىؾی ؾق هحى ٨حىجیی که جشاله ظمل والض بكجی ه٭ا
ه : کكؾ، به آیه  كوه هىلط قج ِاؾق هیبا گ ِّ ٌّ َفإ ُِيٓ ّفِإ

ُُ ّ  آلَحإَزاّآ َحإقا ُتَقإَّح ِّ
ُِهٓ ُّتيإَ  آمَٓجإ ُُ ََّل ُتَقإَّح َُ

َذّلَك َجَشاء آلَكإَّفّز َو  َُ ُِهٓ  ُُ ُِيٓ َفَٓقُخ ُُ ٬ٙاقجيٍـاو قج   جوحًاؾ کكؾيؿ. آيهـا شهیمـاو و هـن ،َقََح
 يهـاآ بـه همـیى ؾلیـل، Lآیـه ؾق هـىقؾ ک٩ـاق جوـثجیى که   ؾق ظالی Lؾجيىحًؿ  هىلماو هی

آيهـا ؾق جی بكجی جىٔیط ٨حىج هًحٍـك کًًـؿ.   بیايیه ،جظىان يیال کكؾيؿ جا به همكجه جیى ٨حىج
ٌـؿه جوـث، جهـا  که گكچه جیى آیه ٨٭ٗ ؾق جقجباٖ با کـا٨كجو يـالل يؿٌؿ  بیايیه هحفکك  جیى

هـای   جیى بیايیه ؾقوی بىؾ کـه يىـل 3گیكؾ.  ج يیم ؾق بك هیکه هرل آياو ق٨حاق کًًؿ ق کىايی
جگـك  L ؾق وج٬ـ٨ٟكجهـىي يکكؾيـؿ و يؽىجهًـؿ کـكؾ آو قج هكگـم ،گكج  آیًؿه هىلماياو ج٨كجٖ

پیمايـاو   هـن کـه ، په بؿیهی جوـثباًٌؿؼا٘ك ج٠مالً کا٨ك   هىلمايی هرل شهیماو به
اهیـاو ؾق ه٭ابـل، ظ L جلبحـهجک٩یـك کـكؾ جىجو  و١ىؾ قج هن هی  ؾق ؾيیای جوالم و آلآهكیکا 

اب ظكهـث هىـصؿ ؾجٌـحًؿ. جل٭عٙـايی ٠لـث جيحؽـ  شهیماو ج٩ىـیك ؾیگـكی جل هحـک
هـا و   ؾجيـؿ. آيهـا لو و بچـه  ج٠حّـام و پًاهًـؿگی هـی یهىصؿجلعكجم بكجی ٬یـام  قج يـى٠

ها   ؼىجوحهٌاو قج ؾجؼل ظكم بكؾيؿ جا ویٙكه بك ظكم پیؿج کًًؿ و ؾق آيصا بمايًؿ و   و  ايمؾیک

                                              
A.  ،ایام هغ رهیماوظمیمی، ياِك، َ<<. 

B . 9َ ،صصاس هکه ، یاقووالو،جكو٨یمى٦<. 
C .997، َصلضال رهیماو في هک عٙايی، ٨هؿ، ٬. 
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که به هؿت ٘ىاليی  ي٭ٍه ٠ملیات ٘ىقی ٘كجظی ٌؿه بىؾ. و هٙالباجٍاو قج ج٠الو يمایًؿ
بًابكجیى، شما٠ث بكجی ؼىؾ ه٭ؿجق لیاؾی ٤فج و آـو٬ه آهـاؾه کـكؾه بـىؾ.  Lؾق ظكم بمايًؿ

ظمل والض به ؾجؼل ظكم ظاکی جل ٠ؿم ج٠حماؾ شهیماو بـه ظکىهـث بـىؾ و شما٠ـث 
يها جل ٬حال ؾق ؾجؼل ظكم های آ  ث بكجی وكپىي گفجٌحى به ؼىجوحهؾجيىحًؿ که ظکىه  هی
جىجيىـث ِـبك   و١ىؾ هی  آل 1لفج بكجی ؾ٨اٞ جل ؼىؾ والض با ؼىؾ بكؾيؿ. Lيؿجقؾ جكویهن 

ؾق ؼـاقز جل ظـكم بـه  یٌـکل  یا جیًکه به ،کًؿ جا آـو٬ه شما٠ث جمام ٌىؾ و جىلین ٌىيؿ
هـا   ما٠ث ظمله کكؾيؿ؟ آيها جل بهايه گكوگاوجها چكج وكیٟ به ومث ش Lؾقگیكی بپكؾجليؿ
بـىؾ کـه هى٬ـ٧ و  آواوجیی که ب١ؿجپ ِاؾق ٌؿ بكجی ٨ح همه جیًها جل شمله جوح٩اؾه کكؾيؿ و

٬بل جل ٬یـام هـن و٬حـی یکـی جل یـاقجو  2هؿ٦ و هىیث پًاهًؿگاو به ظكم هصهىل بمايؿ.
وـالض وػ  ؾجؾ: شهیماو ؾقباقه ظكهث ظمل والض به هىصؿجلعكجم پكویؿ، شهیماو پا

ه٭ؿوـی يیـم ٠اهـل جِـلی  3کًین.  جا آياو ٌلیک يکًًؿ ها ٌلیک يمی. شًبه ؾ٨ا٠ی ؾجقؾ
جلعكجم هعابـا بـه هىـصؿ  ؾجيـؿ کـه بی  ىؾی هیؼىيكیمی و هحک ظكهث قج ظکىهث وـ١

الؾو هن بـا جٌـاقه بـه همـیى   بى 4هایٍاو ؾیىجقهای ظكم قج ٌکا٨ث.  ظمله کكؾيؿ و جايک
شهیماو بـا جل يٝك آياو  5شهیماو و یاقجيً جل هك شكم و گًاهی هبكج هىحًؿ. :له گ٩ثأهى

 و١ىؾ قج آٌکاق کكؾ.  لآج٬ؿجم ؼىؾ چهكه وج١٬ی 
گكجیاو جل کٍىقهای هؽحل٧ لهیًـه قج بـكجی   ن: شًگ ج٥٨ايىحاو و ظٕىق جوالمه٩ح  

بـه کـكؾ. یـاقجو شهیمـاو پـه جل ٌکىـث ظكکـث جو   جيح٭ال هیكجخ شهیماو همىجق هـی
های هح٩ًفی   ج٥٨ايىحاو ق٨حًؿ جا شهاؾ قج به ٌکل ٠ملی جصكبه يمایًؿ. ٠الوه بك ٌؽّیث

بكؼی ؾیگك جل یاقجو شهیماو که جل ليـؿجو آلجؾ  ی که هحاذك جل شهیماو بىؾيؿ وهايًؿ ه٭ؿو
الؾو و شما٠ث شهیماو يیـم ٬ابـل جأهـل   ٌؿه و به ج٥٨ايىحاو ق٨حًؿ، قجبٙه بیى ؼايؿجو بى

                                              
 .8>هماو، َ .1
 .7=هماو ، َ .2

3  . Trofimov، Yaroslav، The Siege of Mecca، P.44 
 .875َ ،الکىاؽف. ه٭ؿوی، جبىهعمؿ، 4

5. Wright، Lawrence، The loomomg tower، p.94 
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ؾق ظـال  ،الؾو و بـكجؾقي هعـكون  لهای يؽىث ج٥ٌال ظـكم، جوـاهه بـىؾق قو جوث.
ؾق قجه شؿه به هکه بالؾجٌث ٌؿيؿ. آيها چًـؿ قول ؾق  ،بالگٍث جل همق٠ه ؼايىجؾگی ؼىؾ

یک ه٩حه يیم  ،ٌاو آلجؾ ٌؿيؿ. جواهه  بالؾجٌث بىؾيؿ جا جیًکه به وبب هى١٬یث ؼايىؾجگی
1يً ج٠الم بكجتث کكؾ.ؾق هًملً هًموی بىؾ جا جل شهیماو و یاقج

ؾقباقه ٠لـث بالؾجٌـث  
هصفوب شهیماو ٌؿ و به گكوه شهیماو پیىوث و به کمک  ،آيها گ٩حه ٌؿه  که هعكون

الؾو وـالض وجقؾ ظـكم   ٌـكکث بـىهای هح١لـ٫ بـه   ٫ ٌؿيؿ با کاهیىو٨ها هى  ٌىقٌی ،جو
ههًؿوـاو جیـى الؾو هىثىل واؼث و وال ظكم بىؾ و کاقگكجو و   که ٌكکث بىچكج L2کًًؿ

های هؽحل٧ ظـكم   های بؽً  و ي٭ٍه ه٭اٖ هؽحل٧ واؼحه ٌؿه جٌكج٦ ؾجٌحبه ي ،ٌكکث
و بـكول  په جل ٘ىاليی ٌؿو ؾجوحاو جوـحیال ،بكؼی هًابٟ ه١ح٭ؿيؿ 3قج ؾق جؼحیاق ؾجٌحًؿ.

ؾق لهاو ج٥ٌال  4جكؾیؿ ؾقباقه ج٬ؿجم شما٠ث، هعكون با يیكوهای جهًیحی همکاقی کكؾ.
جىجو جّىق کكؾ کـه جو يىـبث بـه جیـى گـكوه چـه   وال وى ؾجٌث. هی 88الؾو   بى ،ظكم

جو به ج٥٨ايىحاو ق٨ث و به ٧ِ هصاهؿجو پیىوـث.  ،جظىاوی ؾجٌحه جوث. چًؿ هاه ب١ؿ
جىجيؿ جج٩ا٬ی وكیٟ   ق٨حى به شًگ ؾق ج٥٨ايىحاو يمی جك  ليؿگی هك٨ه و ذكوت ؼايىجؾگی و

الؾو جل ج٨کـاق و ٬یـام شهیمـاو قج بیٍـحك   ىبـ جاذیك پـفیك٨حى ،و همیى جظحمال 5بىؾه باٌؿ
يـؿجقؾ. یکـی جل یـاقجو جوـاهه  هؿق  هعکمـی وشـىؾ جلبحه بكجی جذبات جیى جؾ٠ا Lکًؿ  هی
ؾق یک  ،جك بىؾ  لهايی که هىٟٔ جواهه ٩ٌا٦ ،ؾق جوجوٗ ؾهه هٍحاؾ :کًؿ  الؾو ي٭ل هی  بى

: هكؾجيی که گىیؿ  که هی شلىه ؼّىِی که ؾق بیى یاقجيً بىؾه جل جو چًیى ًٌیؿه جوث
جل هـك شـكم و گًـاهی هبـكج  کـه هِـاؾ٪ بـىؾ یهىلماياي ،يؿجلعكجم قج ج٥ٌال کكؾهىصؿ
  6.٘ىق وظٍیايه کٍحه ٌؿيؿ  به آيها .هىحًؿ

                                              
1  . ibid. 
2  . Walker ،Lee Jay، From siege of Mecca to pro-Islamic polices in Bosnia ،at:  
http://serbianna.com/analysis/archives/650 
3  . Tristam ،Pierre.  ،1979 Seizure of the Grand Mosque in Mecca ،at : 
https://www.thoughtco.com/seizure-of-grand-mosque-in-mecca-2353586 
4  .  Trofimov، Yaroslav، The Siege of Mecca، P.247 
5  .  Quincy، John، Mecca's Burning، Part I: Assault on the Grand Mosque، N.p.، n.d. Web. 20 Apr. 2015. 
6. Wright، ibid. 
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بـكجی ؾیگـك  ،جی يؿجٌـث  : ٬یام شهیماو جل آو شهث که وـالهايؿهی پیٍـك٨حهٍحنه
شىجياو ؾیگك يیم جيگیمه  ، جاٌؿ  هیهىشب  هىٔىٞ همیى L ؾق وج٬ٟجلهام بؽً بىؾ ها  گكوه

ؾق و١ىؾی هىحًؿ. J ٌبكجKواکًاو بیث  ،يمىيه باقل جیى جهك A ج٬ؿجم هٍابه قج ؾجٌحه باًٌؿ.
جهـا بـه  Lکكؾيـؿ ٌـكوٞ ٌـؿ  ؾق قیاْ ليؿگی هی جیى گكوه با وه ي٩ك که ؾق یک آپاقجماو

ٌــكکث  ٩ــكکــه ؾق شلىــات آيهــا چًــؿ ِــؿ ي  ٘ىقی  به يــؿLجــؿقیس ؼــىؾ قج جىوــ١ه ؾجؾ
آيها يٝام قوظايیث کٍىق قج ٨اوـؿ و شكیـاو ِـعىه قج بـیً جل جيـؿجله ویاوـی  Bؿ.ؾيکك  هی
يیـم هايًـؿ ه٭ؿوـی  آيهأكوقت جاویه چًیى والهايی قویؿيؿ.   همیى ؾلیل به   به .ؾیؿيؿ  هی

٘كیـ٫ ج٨ـكجٖ قج  ،جها ؾق جک٩یـك ظاکمـاو ،ج٨کاق شما٠ث ول٩ی هعحىبه و شهیماو قج ؾجٌحًؿ
.بكگمیؿيؿ

واکًاو هًمل ٌبكج ٌی٩حه شهیماو بىؾيؿ و ؼىؾ  قج ؼل٧ و شايٍیًاو جیـؿتىلى یک  3
بـه همـیى  Lٌؽُ شهیماو قج ؾق  يکكؾه بىؾيـؿ ،ٌاو  ؾجيىحًؿ. آياو به ٠لث کمی وى  جو هی
 ؿ.ق٨حًـ  ِـعكج هی   هؾيبال ج٠ٕای واب٫ شما٠ث ول٩ی هعحىبه و ؾووحاو شهیماو بـ  به ؾلیل
کكؾيـؿ جـا بـه بیـث ٌـبكج   همچًیى جل ج٠ٕای واب٫ شما٠ث ول٩ی هعحىـبه ؾ٠ـىت هی آيها

    4وجقؾ جیى هًمل ٌؿ. ،ؾق یکی جل و٩كهایً به و١ىؾی يیم ؼىؾ ه٭ؿوی جلبحه بیایًؿ، که

 گیزی  يتیجه
جگكچه ٬یام شهیماو ؾق ٬الب ج٥ٌال هىصؿجلعكجم و بی١ث بـا ههـؿی و ؾيبـال کـكؾو 

هـای   بؽً گكوه  امهـای جو جلهـ  و جع٭ـ٫ یا٨ـث، جهـا ج٨کـاق و جيؿیٍـهوًاقیىی آؼكجلمها
به جیى ه١ًا يیىـث کـه جل  ،جلبحه جاذیكپفیكی ول٩یث شؿیؿ جل شهیماو Lجوالهی آیًؿه ٌؿ

جلمللـی جل٭ا٠ـؿه جل شهـات بىـیاقی بـا   جمام شهات هايًؿ جو ق٨حاق کًًؿ. هاهىقیث بـیى
جبىهعمؿ ه٭ؿوی  هايًؿجٌؽاَ وكًٌاوی  با جیى ظال، .جوثظكکث شهیماو هح٩اوت 

جلمللی و بـه جًاوـب   جل شهیماو جاذیك پفیك٨حًؿ و هماو ج٨کاق قج بكجی هؽا٘ب ول٩ی بیى
                                              

1. Wright، ibid. 
2.  Hegghammer and Lacroix،ibid، p. 118. 
3. Allison ،ibid 

 .8>، َاعتیفاو، صتى الیؼىد رهیماوهیگهاهك، جىهان، الکكو، . 4
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 ،کـكؾ  ها شـفجب هی  آيچه جل٭ا٠ؿه قج بكجی ول٩ی ،بالجىلیؿ کكؾيؿ. ؾق ٠مل ،ٌكجیٗ شؿیؿ
٬یـام جو ؾق ؿ. ٌؽّـیث شهیمـاو و ٌـ  هـی ؾیؿه هماو ٠ًاِكی بىؾ که ؾق ٬یام شهیماو

ــاذیك ؾجٌــث  ؾق شلــب جىشــه ،هىــصؿجلعكجم همچًــیى هٙالــب ٨كجويــی ؾق  Lها بــه جو ج
ها بـىؾ. جيحٍـاق و جىلیـٟ قوـاتل   ٌـؿ کـه هٙلـىب وـل٩ی  جیؿتىلى ی شهیماو یا٨ث هی

وهن ٬ابل جىشهی ؾق جكویس ج٨کاق آيها ؾجٌث. ٠اهل ؾیگـكی  ،شهیماو و شما٠ث جو هن
و١ىؾ جل شهیماو بكجی ٔكبه   لآکكؾ، جوح٩اؾه هؽال٩او که به جكویس ج٨کاق شهیماو کمک 

گكجیاو جل کٍـىقهای   لؾو به ظاکمیث و١ىؾی بـىؾ. شًـگ ج٥٨ايىـحاو و ظٕـىق جوـالم
کكؾ. واؼحاق شما٠ث شهیماو   هؽحل٧ يیم لهیًه قج بكجی جيح٭ال هیكجخ شهیماو همىجق هی

جلهـام بؽـً بـىؾ. ؾق ؾيیـای ها   بكجی ؾیگك گكوه يیم، و ٨٭ؿجو والهايؿهی پیٍك٨حه ؾق آو
گكجیی ول٩ی وایه جيؿجؼحه جوـث کـه   کًىيی يى٠ی وهابیث بؿوی يصؿی بك ٨ٕای جوالم

ىحًؿ و همیى جهك هىشب جلگى ٌـؿو آيهـا يماؾهای جصىؿ یا٨حه آو ه ،شهیماو و جهرال جو
 بكجی ؾیگكجو جوث.
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 م.:857جلم١اق٦، 

لماء هع هًصىس ًؿی با هًّىق جلً٭یؿجو ؾق هىقؾ جبىهعمؿ ه٭ؿوی، گك هل  گ٩حگىی جعلیل،  .<7
 :، آؾقنم<855 ؾواهبك>،  الًمیذاو دىل ابىهذمذ الممذعي

http: //alnogaidan.com/joas ـwagemakers ./.<855ـ  >ـ   
19. Trofimov ،Yaroslav ،The siege of Mecca. USA: Anchor Books, 2007. 
20. Trofimov ،Yaroslav ،The siege of Mecca.the siege of mecca ،n.d, at: 
https://www.randomhouse.com/doubleday/siegeofmecca/theAuthor.php. 
21. Trofimov ،Yaroslav، Bookbrowse ،n.d. at:  
https://www.bookbrowse.com/biographies/index.cfm/author_number/1494/yar

oslav-trofimov. 
22. Tristam، Pierre, 1979 Seizure of the Grand Mosque in Mecca، The Attack and the 

Siege That Inspired Osama bin Laden، (Updated May 09، 2017)، available at:  
https://www.thoughtco.com/seizure-of-grand-mosque-in-mecca-2353586 
23. Allison، Marissa,  MILITANTS SEIZE MECCA: THE EFFECTS OF THE 

1979 SIEGE OF MECCA REVISITED، University of Mary Washington، 
Heather Greens Circle Spotsylvania، VA 22553,(n.d). 

24. Hegghammer,Thomas and Lacroix, Stephane  ،  REJECTIONIST ISLAM 
ISM IN SAUDI ARABIA: THE STORY OF JUHAYM AN AL-UTAYBI 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_65.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_65.html


 

 

دوفصلنامه سلفی
پژوهی، سال 

دوم
، شامره 

4 ،
پاییش و سمستان 

1395
 

44 

 

REVISITED، Int. J. Middle East Stud. 39 (2007)، 103–122. Printed in the 
United States of America DOI: 10.1017.S0020743806391064 

25. Bergen،Peter L, The Osama bin Laden I know, New York: Free Press، 
2006. 

26. McCants، William, Militant Ideology Atlas، Combatting Terrorism Center، 
U.S. Military Academy ،855<،  

27. Kechichian ،Joseph A, Islamic Revivalism and Change in Saudi Arabia: 
Juhayman al-Utaybi’s ‘Letters to the Saudi People،’” The Muslim World 70 
(1990): 1–16 

28. Walker، Lee Jay، From siege of Mecca to pro-Islamic polices in Bosnia، 
August 10، 2010, at: http://serbianna.com/analysis/archives/650 

29. Wright، Lawrence، The loomomg tower، Alfred A. Knopf، New York، 
2006.  

30. Walker, Lee Jay,  Siege of Mecca and Juhayman alOtaibi: CIA and GIGN 
operatives  converted to Islam, December 19th, 2011, Modern Tokyo 
Times: 

http://global¬security¬news.com/2011/12/19/siege¬of¬mecca¬and¬juhaym
an¬al¬otaibi¬cia¬and¬gign¬operatives¬converted¬to¬islam/ 

31. Wagemakers, Joas, Abu Muhammad alMaqdisi: A CounterTerrorism 
Asset?, CTC Sentinel, may 2008, VOl.1 Issue 6. 

32. Quincy, John, Mecca's Burning, Part I: Assault on the Grand Mosque, N.p., 
n.d. Web. 20 Apr. 2015. 

33. Juhayman’s Sins, Interview withNasser AlHuzeimi, Majalla Magazine,  
November 21 , 2009  


