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انداز نگاهی کوتاه به ایدئولوژی، سیر تحول و چشم

 جریان الصحوة در عربستان سعودی
 *محمدعلی واعظی

 چکیده
ن مصـر المسـلمی تحت تاثیر افکار سازمان اخوان ،جریان الصحو  در عربستان سعودی

ورود نیروهـای خـارجی  با شکل گرفت. شعار اصلی آنها مقابله با مدرنیته غربی و مقابله
بـا اشـاعره و شـیعه مشـکل  ،مانند سایر وهابیان نظر اعتقادی،از آنها به عربستان بود. 

توان سیر تحول رابطه دولت عربستان بـا جریـان الصـحو  را بـه  می ،طور کلیبه ؛دارند
ایـن مسـئله مـورد  ،تحلیلـیی _ کرد که در این مقاله با روش توصـیف مرحله تقسیم پن 

در  آینده جریان الصـحو  رو بـه افـول باشـد و ،رسد نظر میبه ؛بررسی قرار خواهد گرفت
کارهـای مناسـبی بـرای مشـکال  موجـود در گفتمانی منسـجم و راه ،این جنبش واقع

سـلمان،   بـن  ال حاضـر محمـدد و در حـنداجامعه عربستان و کشورهای اسالمی اراده 
الحوالی   العوده، سفر  های مطرو این جریان مانند سلمانهولیعهد عربستان، اکثر چهر 

 باشد.در فکر اعدام کردن آنها میالعمر را به زندان افکنده و  ناصر  و 
  .اندازچشم، ایددولوژی ،ینمالمسلاخوان ،عربستان، الصحو : هاواژهکلید
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 م دمه
گویند که عربستان  می درتمندیالصحو  )بیداری( به تغییرا  اجتماعی و سیاسی قجریان 

 م9155البته ریشه این جریان بـه دهـه  ؛قرن بیستم میالدی تجربه کرد 25تا  75در دهه 
در عربستان بـه قـدر   ،(م9157-9135عبدالعزیز )  که ملک فیصل بنزمانی ؛گردد برمی

هـا  المسلمین فراهم کرد. اخوانی به اعضای جماعت اخوان رسید و زمینه را برای پناه دادن
بودند. آنهـا در عربسـتان بـه  ...هایشان در مصر، سوریه و تحت فشار حکومت ،در آن زمان

و ایددولوژی خودشـان را منتشـر کردنـد. خودشـان  ههای ماتلم حکومتی نفوذ کرد باش
این جریان به ورود نیروهای بیگانه  نیز تا حدی تحت تاثیر وهابیت قرار گرفتند. تبلور واقعی

گیری منازعـا  میـان جریـان  گـردد کـه بـه عامـل اصـلی شـکل جزیره عربی برمیبه شبه
؛ البتـه با نظام حاکم و دستگیری و زندانی شدن برخـی رهبـران آن منجـر شـد« الصحو »

ره را محصول و پیامد انقالب اسالمی ایـران و افـزایش گسـت  تداوم جریان الصحو ایعده
 دانند.  بیداری اسالمی نیز می

های تاثیرگذار در عربستان است که نقـش مهمـی در عرصـه  این جریان یکی از جریان
 ،بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد ایـن جریـان ؛دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته است

 ها، مطالعـه اهمیت این جریان، تبیین آرا و اندیشـه و گران زیادی سعی در شناختپژوهش
-بـه ؛روی ایـن جریـان در عربسـتان معاصـر دارنـداندازهای پـیش سیر تحول و بیان چشم

قابـل تـوجهی  انطرفـدار  ،در میان کشورهای اسالمی ،فکری خصو  اینکه، این جریان  
 دارد. 

-نظریـه اعتقـادیتـرین خصوصـیا  ضمن بیان مهـم ،شود رو سعی میدر مقاله پیش

انداز ز عناصر اصلی گفتمان آنها، سیر تحول و چشمپردازان جنبش الصحو  و بیان برخی ا
 آینده این جریان مهم نیز بررسی شود. 
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 تاریخچه
ی  ا دست عـدهاست که به  اجتماعیی _ فکر   حرکتی ،اسالمی در عربستان  جریان بیداری

آلودگی شکل گرفت. این جریان در هدف بیداری مردم از رخو  و خواب اب ،از مبلغان دینی
  از سـلمان نـداعبـار نیـز هـای آن  ترین چهرهمیالدی به او  خود رسید. مهم 9125دهه 

العمـر و سـعد البریـک کـه در  ناصـر  العوده، عوض القرنی، عاد  القرنی، سـفر الحـوالی، 
 ،ادامه به این اشاا  اشاره خواهد شد. این جریان در دوران جهاد افغانسـتان بـا شـوروی

دالعزیز قرار گرفت و از آنها در وزار  کار و آموزش و پرورش عب  بن مورد استقبال ملک فهد
سـعود دیـری نحاییـد و در دهـه  اما دوستی ایـن جریـان بـا خانـدان حـاکم آل 0؛استفاده شد

و حمله آمریکا به عراق و استفاده از خـاک عربسـتان  فارس با شروع جنگ خلی  م،9115
 . تار شد و هت عربستان تیر رابطه این جریان با حکوم ،عنوان پایگاه نظامیبه

مجـال داد تـا بتواننـد در مقابـل جریـان  هـا  ، دولت عربستان به لیبرالم89با آغاز قرن 
در صحنه عربسـتان ظـاهر شـوند. جریـان  و جایگزین عنوان یک نیروی بدیلبه ،الصحو 

سـتان را اجتماعی روحـانیون در عربی _ شعار آزادی، تسام  و مقابله با نفوذ سیاس ،لیبرال
تغییـرا   ،سـلمان در صـحنه سیاسـی عربسـتان  بـن  با به قدر  رسـیدن محمـد 2سر داد.

روانه زندان شـدند.   های مطرو جریان الصحو زیادی در این کشور شروع شد و اکثر چهره
عادی و تحـت تـاثیر انقـالب اسـالمی در ایـران در عربستان را حالتی غیر 9125وی دهه 

 9بستان دیگر به این دوران باز ناواهد گشت.دانست و قول داد که عر 

 مبانی فکری
تـرین عناصـر عقیـدتی و برخـی از مهـم، بـا ضـروری اسـت ،فکـری برای فهم این جریـان  

تا بتـوانیم فضـای گفتمـانی ایـن جریـان را بهتـر درک کنـیم. ایـن  ،سیاسی آنها آشنا شویم
راسی را نیـز ابـزاری غربـی جریان به لحاظ عقیدتی با اشاعره و شیعه ماالم است و دموک

                                                 
1. www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/10/31 

2. http://www.aleqt.com/2017/11/05/article_1278281.html 

3 .http://www.bbc.com/arabic/interactivity-41795655 
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 در ادامه به توضی  بیشتر این مطالب خواهیم پرداخت.  ؛داند که محصول غرب است می

 اشاعره و شیعه
ی اســت و بــه ســایر  ا جریــان الصــحو  از دل وهابیــت بیــرون آمــده و اساســا تفکــری فرقــه

اسـاس  ی بـر ا قـهفر  از آنجایی که زیر بنـای هـر تفکـر   ؛نگرد ی می ا از منظر فرقه انمسلمان
 ،ویران کـردن و تاریـب فرقـه مقابـل اسـت، متفکـران جریـان الصـحو  نیـز سـعی دارنـد

در ادامـه بـه  ؛مسئولیت تمام مشکال  جهان اسالم را بـه گـردن ماالفـان خـود بیندازنـد
پـردازان و موضع جریان الصحو  در برابر اشاعره و شیعه اشاره خواهد شد. سه تن از نظریـه

نـد از: اعبـار  د کـهن ا بـر ضـد اشـاعره کتـاب نوشـته ،جریـان الصـحو  ور  های مشه چهره
( و ال التم یعر سیند(، عبداللطیم )تیمیه م  االشاعره مهقف ای عبدالرحمن المحمود )

 (.منهج االشاعرة فی العقیدة) الحوالی  سفر
سـبت  دانـد و بـه آن ن های مرجئـه غـالی می ترین فرقهالحوالی اشاعره را از بزر   سفر 

سـنت و جماعـت" در مقابـل اصـطالو  "اهـل ،بـه عقیـده وی ؛دهـد گـذار میجریان بدعت
سنت خار  گیرد و از فرقه اهل سنت جای نمیگذاران است و اشاعره در مفهوم اهلبدعت

سـنت به خطـا رود، در زمـره اهـل حتی اگراهل  آن اخذ کند، از هستند. اگر کسی سنت را 
ی درسـت  ا سنت را از نااهالن دریافت کند، اگرچه به نتیجـهشود و اگر کسی  محسوب می

سنت  ،رسد که اشاعره سنت نیست. وی در پایان به این نتیجه میدست یابد، در جرگه اهل
پـس چطـور  ؛نـد ا ی صحی  نیـز دسـت نیافته ا کرده و به نتیجهنحقیقی آن اخذ  جریانرا از 
ی گمـراه  ا اشـاعره را فرقـه ،الحوالی همچنین  سنت قرار گیرندض سفرتوانند در زمره اهل می
شناســی ســلم را در مباحــ  کالمــی و اعتقــادی رعایــت زیــرا آنهــا اصــول روش ؛دانــد می

 0ند. ا نکرده
ست. آنان شیعیان را با عبـار  "رافضـة"  ا شیعه نیز از حمال  صحویون در امان نمانده 

مـردم را از خطـر رافضـه بـر حـذر دادنـد و  که بار معنایی منفی دارد، مورد خطـاب قـرار می

                                                 
  .7،   مقاله منهج االشاعره فی العقیدة. حوالی، سفر، 1
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بـه  0،«ها در سـرزمین توحیـد حقیقت رافضی»عنوان ا ی ب ا در مقاله العمر ناصر  داشتند.  می
کند مردم را بر ضد آنها تحریـک  پردازد و سعی می بیان خطرا  شیعیان برای عربستان می

شـور را درصـد از جمعیـت ایـن ک پـن شـیعیان فقـت  :کند. وی در این مقاله مـدعی اسـت
همـین دلیـل در سـن یاد جمعیت خودشـان هسـتند و بـهددهند، ولی درصدد از  تشکیل می

دهنـد و تعـداد افـراد باسـواد آنهـا  کنند. آنها خیلی به امر تعلیم اهمیت می پایین ازدوا  می
زیاد است و پسران و دختران آنها حضوری قوی در مدارس دارند. وی در این مقاله به اراده 

بـه  ؛گویـد هـای امنیتـی سـان می هـا و اداره پردازد و از نفوذ آنان در ارگان ا میبرخی آماره
هــای کلیــدی اقتصــاد  هــای تجــاری وســیعی دارنــد و بــر باش گفتــه او، شــیعیان فعالیت

 عربستان مسلت هستند.
العمر از برخی مظاهر شرک و بـدعت شـیعیان سـان بـه   همچنین در این مقاله، ناصر

ضـری  بنـا  ؛کننـد پردازند و آن را تـزیین می آنها به بنای قبور می ،اینکه مثال ؛آورد میان می
-اعمـال خـا  و بـی ،کنند. در مسجد نبـوی نیـز پایه استناد میکنند و بر دعاهای بی می

تنهـا العمـر شـیعیان را نـه  ناصر  ،شود که در این مقاله دهند. مشاهده می اساسی انجام می
 ،نـوعی سـعی داردپنـدارد و بـه بلکه آنها را خطری بزر  می ؛پندارد می دوشهروندان درجه 

 زند. بهراسی را دامن پروژه شیعه
و بـه مشـرک بـودن   گام را از این هم فراتـر نهـاده ،ن جریان الصحو اپرداز برخی نظریه

 ،«حقیقـة الرافضـة»عنـوان ی بـه ا صـال  در مقالـه  ند. عبدالرحمن بـن ا شیعیان حکم کرده
-: او بهکرده استتقسیم (، عدل، توحید، نبو  و امامت) را به چهار دسته اعتقادا  شیعه

انـدکی  ،سـحس در بحـ  امامـت ؛پـردازد به بیان این اصـول می ،صور  گزینشی و ناقو
 انـد از:که عبـار  ست ا  گوید: امامت در نزد شیعه بر پن  اصل بنا شده کند و می درنگ می

رجعـت. وی بـا بررسـی  و مهـدویت ،تقیـه ،عصـمت ،هگانـانحصار امامت در امامان دوازده
رسد که شیعیان در توحید  به این نتیجه می ،این اصول یبسیار ناقو و دست و پا شکسته

                                                 
 .95،  راقع الرافضد فی یالد التهحیدناصر،  ،عمر .1
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 0ربوبی و الوهی مشکل دارند و کافر هستند.
در نقـد ایـن نـوع  گفتمان الصرهة السعهدخدطور که محمد بوهالل در کتاب اما همان

را در پـژوهش  علمـینویسنده مقاله اصـال شـرایت که اوال،  اید گفتب ،کند تکفیر اشاره می
منـابع مـورد  ؛ ثانیـا،سـت ا  پایه در تفسیر این اصول استفاده کردهرعایت نکرده و از منابع بی
دی یـاست که این دو کتاب در بح  عقا یراراالنهارو   افیهای  استفاده او بیشتر از کتاب

ق( و 781هـای شـی  صـدوق ) بلکه او باید بـه کتاب ؛روند شمار نمیهای مرجع به از کتاب
 ؛ ثالثـا،کـرد ق( مراجعـه می738الـدین طوسـی )خواجـه نصـیر ،ق( و نیـز497شی  مفید )

النـاس شـیعه اسـت و ، عقیـده عـوام بسیاری از اقوالی که المحمـود بـه شـیعه نسـبت داده
و خـودش در   از دیگران کردهاو در این مقاله بیشتر نقل قول  ؛ رابعا،سانانی علمی نیستند

صـال    عبـدالرحمن بـن ؛ خامسـا،سـت ا  این زمینـه بـه کتـب اصـلی شـیعه مراجعـه نکـرده
در این مقاله بیشتر دغدغه محکوم کـردن شـیعه و خـار  کـردن آنهـا از دیـن را  ،المحمود

ر بهتـ ،زان جریان الصحو اپردنظریه ،زیرا در فضای تکفیر و منازعا  مذهبی ؛ست ا  داشته
 2توانستند افکار خود را تروی  کنند. می

داری و نحــوه مســئله حکومــت ،تــرین عناصــر گفتمــان جریــان الصــحو یکــی از مهــم
کراسـی و حـق مـردم در تعیـین سرنوشـت خـود و حکومت است. آنهـا عمومـا بـا مسـئله دم

در ادامـه بـه بررسـی ایـن  ؛مواضع خـود را تعـدیل کردنـد ،ولی به مرور زمان ؛ماالم بودند
 موضوع خواهیم پرداخت. 

 دموکراسی .03
-دموکراسی و حق مـردم در تعیـین حاکمیـت اسـت. نظریـه ،یکی از مظاهر اصلی مدرنیته

ایـن  ؛نـد ا ها و مراحل ماتلفی را از سـر گذرانده نظریه ،ن جریان الصحو  در این مورداپرداز 
 ند از: امراحل عبار 

                                                 
 https://kt-b.com/?p=5119 ؛حقیقد الرافضد، محمود عبدالرحمن ،صال  بنا .1
 .43،  خطاب الصرهة السعهدخدمحمد،  ،هاللبوا .2
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 مرحله تحریم دموکراسی . 1

دموکراسی بـا  اوال، ؛دموکراسی را باطل اعالم کردند ،یون به سه دلیلصحو ،در این مرحله
اصل ایـن اسـت  ثانیا، ؛رانی در تضاد است"حاکمیت الله" و شریک کردن غیر خدا در حکم

چـه از مقولـه  ،چه از مقوله نظریا  و آرا باشد)که هرچه از دیار کفر وارد دیار مسلمین شود 
متفکــران جریــان الصــحو  بــرای ارادــه قرادتــی بــومی از  ثالثــا، ؛مــردود اســت (،ابــزارآال 

گونـه تالشـی ، هـیچآن با محـیت جامعـه عربسـتان آن زمـان دموکراسی و متناسب کردن  
دموکراسـی را فکـری  ،، جریـان الصـحو م9125تـا اواخـر دهـه  و در ایـن مرحلـه نکردند؛
د که دموکراسی نه تنها سیره آنان بر این عقیده بودن 0.کردمیبا آن مبارزه  دانسته و وارداتی

ها در عباد   سلم صال  نیست، بلکه محصول صلیبیان بوده و به منزله شریک کردن بت
 با خدا است.

 مرحله تعدیل و احتیاب در مواجهه با دموکراسی. 0

 هصحو  با مسئله دموکراسی با احتیاط بیشتری برخورد کـردالدر این مرحله برخی از شیوخ 
الحـوالی در مـورد نتـای    بـرای نمونـه، سـفر ؛راحت آن را تحریم نکننـدو سعی کردند به ص

گویــد: اساســا، بــا وجــود اینکــه  بــا احتیــاط چنــین می م،9119انتاابــا  تــونس در ســال 
دانیم کـه گسـترش اسـالم در روی زمـین بـه  دموکراسی بدون هیچ شکی کفر است و مـی

نصر  دین و نشر دین در میان مـردم تواند باع   اما این روش می ، وسیله دموکراسی نبوده
کـه مـا بـه گردد و آنها را ترغیب کند تا امر به معروف و نهی از منکر را برپا دارنـد؛ تـا زمـانی

که نوبت به جهـاد  تس ا  بعد از این مرحله ؛ی برسیم که بین حق و باطل تمیز دهیم ا مرحله
 2رسد و دین اقامه خواهد شد. با نام الله می

داشــت کــه او معتقــد اســت:  نظــر بایــد ایــن نکتــه را در ،الحــوالی  ســفر در ایــن ســان  
و مفید بـودن گرایی( )عملگماتیک ا توان از منظر پر  ولی می ،دموکراسی اساسا باطل است

 ی برسیم که بتوانیم بین حق و باطل تمیز قادل شویم. ا تا اینکه به مرحله ؛به آن نگریست
                                                 

 .987همان،   .1
 .132 همان،  .2
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 (لمان العودةس)مرحله نزدی  شدن به دموکراسی . .

هـا در برخـی کشـورهای عربـی  م، برخـی انقالب8599و اوایل سـال  8595در اواخر سال 
ها به بهـار عربـی  آغاز شد که از تونس آغاز گردید و به مصر، لیبی و یمن رسید. این انقالب

شهر  یافت. این مو  تمام منطقه را در برگرفت و بر جریـان الصـحو  نیـز تـاثیر گذاشـت. 
اای  سیهالعنـوان کتـابی بـه  ،صـحوالهـای مطـرو  عنوان یکی از چهرهعود  بهسلمان ال

جریان دانست. او در ایـن  این توان آن را نقطه عطفی در مواضع تدوین کرد که می 0انقالب
رسـد  نظـر میبه ؛پردازد به تبیین موضع صحویون در مورد حکومت و دموکراسی می ،کتاب

زیرا سلمان العـود  یکـی از  ؛مواضع جریان الصحو  باشدنظر در نوعی تجدیدبه ،این کتاب
 رود. شمار میهای برجسته این جریان به چهره

العوده در فصل سوم این کتاب به مسئله دموکراسی و نظام سیاسـی در اسـالم   سلمان
انتقـاد  2کننـد" که در مـورد عیـوب دموکراسـی "وزوز میپردازد. او در این کتاب از کسانی می
این اشاا  بهتر است درباره عیوب استبداد و سلطنت مطلقـه حـاکم  :گوید و میکند  می

خطـاب بـه جوانـان  ،رسد ایـن سـانان العـود  نظر میبه 9؛بر کشورهای عربی "وزوز" کنند
موضع صحویون در مورد دموکراسـی را تعـدیل  ،خواسته الصحو  و شیوخ آنها باشد و او می

 کند. 
به اشکاال  احتمالی ایـن نظریـه  نخود سعی در پاس  داد العود  در توجیه این دیدگاه

قرآن، بـرخالف مسـادل عبـادی و ایمـانی، در مـورد امـور سیاسـی وارد  :گوید دارد. وی می
 4گوید: شما به امور دنیویی خویش داناتر هسـتید و حدی  نبوی نیز می  تفصیال  آن نشده

وی بـه  1حوه اختیار حاکم باز است.دست ما برای ن ،لحاظ دینیدهد که به و این نشان می
، هکه قبول کردن حکومت را بـه رضـایت و حضـور مـردم منـوط کـرد سان امام علی

                                                 
 .89،  اسئلد الثهرةسلمان،  ه،عود .1
 .یدندن حول عیوب الدیمقراطیة .2

 .978 ، اسئلد الثهرةسلمان،  ه،عود .3

 .أنتم أعلم بأمور دنیاکم .4
 .79همان،   .5
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  0اشاره دارد.
و آشـنایی ماتصـر بـا   ترین عناصـر گفتمـان جریـان الصـحوبعد از بیان برخی از مهم

ریـان و اکنون بـه بررسـی فـراز و نشـیب ایـن ج ،های عقیدتی و سیاسی این جریان اندیشه
 انداز آینده آن خواهیم پرداخت. چشم

 سیر تحول جریان. 4
گـذرد. در ایـن مـد ، ایـن جریـان فـراز و  دهه از پیدایش جریان الصـحو  می 3نزدیک به 

هـایش تغییـر کـرده و میـزان حضـور آنهـا در  ست. اولویت ا  های زیادی را تجربه کرده فرود
و  سـعود تـوان سـیر تحـول رابطـه حکومـت آل طور کلـی، مـیبه ؛ست ا  جامعه متفاو  بوده

کــه مرحلــه  ،(م9135-9175مرحلــه تقســیم کــرد. مرحلــه اول ) 5جریــان الصــحو  را بــه 
-سـازی و غیریـتپیدایش گفتمان این جریان است و این جریان در این مرحله به گفتمـان

اعـالن  و گفتمانش را در جامعه جدا کردهخودش را از دیگران   سازی پرداخته و سعی کرده
تـرین مرحلـه و او  قـدر  که مهـم ،(م9135-9125جریان الصحو  ) در مرحله دوم ؛کند

بـه صـدور فتـوی بـرای  ،تولیـد کـرده خـود با توجه به گفتمان   شدهسعی  ،این جنبش است
 ،(م9131-9121در مرحلـه سـوم ) ؛مسادل مستحدثه بحردازد و گفتمان خود را عملی کنـد

سعی در همکاری با آنها در  ،ر از ناحیه جریان الصحو دولت عربستان ضمن احساس خط
( مرحلـه م9121-8559مرحلـه چهـارم ) شـت.پروژه جهاد افغانسـتان بـر ضـد شـوروی دا

برخورد و تصادم ایـن جریـان بـا حکومـت عربسـتان اسـت و ایـن جریـان توسـت حکومـت 
ــیاری  ــت داد و بس ــود را از دس ــدر  خ ــادی از ق ــش زی ــد و با ــدود گردی ــور و مح از محص

و  م8559در آخرین مرحله کـه از سـال  ؛های شاخو آن دستگیر و به زندان افتادند چهره
بعد از حمال  یازده سحتامبر آغاز شد و تاکنون نیـز ادامـه دارد، ایـن جریـان رو بـه افـول و 

ــد ــاده و محم ــن  زوال نه ــلمان  ب ــب چهره ،س ــتگیر  اغل ــان را دس ــن جری ــته ای ــای برجس ه
 ست. ا  کرده

                                                 
 .27-27  ،همان .1
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 (م1692- 1692گیری )شکل مرحله .134
ای وجـود داشـتند نیروهای مذهبی و وهابی ،در عربستان سعودی ،م9175در اواخر دهه 

 دیگـریدرجـه بـا  925هـای هـر کـدام  و اولویت هدیگر تضـاد داشـتکه در ذا  خود با یک
امـا  ،دانستند خود را منتسب به اسالم وهابی می ،اگرچه هر دو جریان فکری ؛متفاو  بود

داری و اش حکومـتدستگاه وهابیت سنتی و حکومتی بود که هدف اصـلی ،یک طرف در
به جنبه مناسکی و شعادری دین داشت و  توجه ،و بیشتر بود مماشا  با حاکمان عربستان

جریانی بود که خواهان توجه به دین در تمام ابعاد سیاسی و اجتمـاعی  ،مقابل نیز طرفدر 
0بود. (ماصوصا در عرصه سیاست خارجی)

 

هــای مشــهور ســازمان هی از چهــر  ا عامــل مهــم تاثیرگــذار بــر جریــان دوم، عــده
بـه  ،م9175در دهـه ر الناصـ عبد  های جمـال المسلمین مصر بودند که تحـت فشـار اخوان

-العابـدین از مهـمعربستان مهاجر  کردند. افرادی مانند محمد قطب، محمد سرور زیـن

دسـتگاه حکـومتی  ،رسـد نظـر میبـه 2هسـتند؛ریـان هـای تاثیرگـذار بـر ایـن ج ترین چهره
 ،زیـرا در آن زمـان ؛عربستان در آن زمان این اشاا  را بـه عربسـتان دعـو  کـرده بـود

تازه به دنیای مدرن گام نهاده بود و سعی در جذب نیروی نابـه، ماصوصـا در  ،عربستان
عربسـتان مقابلـه هـای مـدرن شـدن  ها داشت، تا بتواند بـا چالشکادر آموزشی و دانشگاه

ــد. ــه می 9کن ــری ک ــم دیگ ــل مه ــاجر  چهره عام ــد در مه ــازمان  توان ــته س ــای برجس ه
المســلمین بــه عربســتان ســعودی نقــش داشــته باشــد، بــه قــدر  رســیدن جمــال  اخوان

گرا و پان عربیسم، در مصر بود. او رویای "جمهوری عربـی متحـده" چهره ملی ،عبدالناصر
 4هــای منطقــه بــه رهبــری مصــر بــود. متحــد کــردن عربپرورانــد و خواهــان  را در ســر می
عنوان کشوری که ادعای زعامت جهان عرب و اسالم را داشت، شدیدا با ایـن عربستان به

 گفتمان سکوالر و بعثی ماالم بود. 
                                                 

 .91،  زم  الصرهة الرر ات االسالمید المعاصرة فی السعهدخداستیفان،  ،الکروا .1

 .97،  خطاب الصرهة السعهدخدمحمد،  ،هاللبوا .2

 .53،  السعهدخد سیرة درلد رمجتمععبدالعزیز،  ،خضر .3
4 . https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/egyptian-history/united-arab-

republic#1E1-UntdArRep 
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سیاسی و ایددولوژیک اخـوانی کـه  حامل پروژه اسالم   ،طور بود که تفکرا  وارداتیاین 
بـه عربسـتان راه  ،های فـردی و اجتمـاعی را داشـت عرصـهقصد اجرای شریعت در تمـام 

هـا، مراکـز و المسلمین، این طـرز تفکـر را در دانشـگاهاخوان خصو به ها، یافت. اخوانی
پـردازی ای که در اختیار داشتند، نشر دادند و برای این نوع تفکر نظریهموسسا  فرهنگی

 0ضه داشتند.آن را به مردم عر  ،کردند و از طریق مدارس و منابع
بـه معرفـی  ،ها هـای برجسـته گفتمـان الصـحو  در رسـانه در این مرحله بـود کـه چهره

گفتمان خویش پرداختند. آنها ابتدا امور سیاسی و توجه به امور مسلمین، فراتر از مرزهـای 
بایـد فراتـر از  ،والء و وابسـتگی دینـی ،جغرافیایی را مطرو کردند. صـحویون معتقـد بودنـد

طن باشد. آنان سحس به مسادل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداختند. شـعار والی به و
ها را مطرو کردند. یکـی از  ها و زمان شمولیت اسالم و قابل اجرا بودن آن در تمامی مکان

شی  عبدالرحمن البراک بود. او بـر فـرق گذاشـتن میـان  ،های اولیه جریان الصحو  چهره
حـب وطـن بازگشـت بـه امـور جـاهلی  ،وی معتقـد بـود ُعلقه دینی و وطنی تاکیـد داشـت.

ی سالم و  ا ساختن جامعه یالزمه ،ولی علقه دینی ؛و بر نوعی تعصب استوار است باشد می
صحویون تنها خواهان درسـت کـردن عقیـده و  2ها و تعالیم اسالمی است. مطابق با ارزش

کـه ماـتو سـلفیه  یابی به توحید خالو برای داخل شـدن در فرقـه ناجیـه موعـوددست
سـازی جامعـه در بلکه آنها خواهان اجرایی کـردن ایـن نظریـا  و اسـالمی 9؛است، نبودند

 تمامی ابعاد بودند.

 ( م1692 – 1692 هور و بروز ) .034
مـیالدی بـود  9125توان او  دوران گفتمان جریان الصحو  نامید. در دهه  این دهه را می

عنوان یک کنشگر قوی  اجتمـاعی و این جریان به دنکه طرفداران این جریان گسترش یافت
عدم  ،طرفداران جنبش الصحو  در بسیاری از امور مانند ،لحاظ اجتماعی از ؛مطرو گردید

                                                 
  .97،  خطاب الصرهة السعهدخدمحمد،  ،هاللبوا .1

2 . http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=22680&Itemid=0 
 /https://ar.islamway.net/book/1865 ؛اوال –التوحید عمر، ناصر،  .3
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خـوانی زنـان، برپـایی اختالط دختر و پسـر در مـدارس، ممنوعیـت سـینما، ممنوعیـت آواز
ت عربسـتان تحمیـل نظـرا  خـود را بـه حکومـ... هیئت امر به معـروف و نهـی از منکـر و

صور  سازی جامعه در تمامی ابعاد بودند و به جامعه بهصحویون خواستار اسالمی 0کردند.
 خویش حذف کرده بودند. نگاهنگریستند و رنگ خاکستری را از  سفید می و سیاه

پردازان این جریان سعی کردند در تمام مسادل سیاسی و اجتمـاعی نظریه ،در این دوره
 .از قضیه صل  اسرادیل با اعراب تا رانندگی زنـان و مدرسـه رفـتن دختـران ؛داظهارنظر کنن

های اسالمی ماالم  که با نفوذ غرب و هجوم مدرنتیه به قلمرو سرزمین هرچندصحویون 
مـثال آنهـا بـرای  ؛از برخی ابزارهای مـدرن نیـز اسـتفاده کننـد ،کردند بودند، ولی سعی می

ـ بار در ابعاد وسیع از نواراولین ت کـه در آن زمـان بـر شـرعی و غیـر شـرعی بـودن آن کاس 
ها و افکـار خـود را منتشـر کردنـد. یکـی از  سـانرانی ،اختالف بود، استفاده کردند و در آن

نوارهای کاست او بسیار مشهور شـد و انتشـار  .العوده بود  سلمان ،پیشگامان در این عرصه
   2وسیعی یافت.

ــا تــرین مســادل مطــرو شــده دیکــی از مهــم ر ایــن دوره، مســئله مــدرن کــردن فقــه ی
 رسـانی سـعی کـرد فقـه را بـروز ،العمر ناصر  به پیشگامی   صحواللواقع" است. جریان  ا "فقه

کند و دایره فقه را گسترش دهد و دایره آن را از مسادل شعادری و متداول فراتر ببرد و آن را 
تفاده برخـی از وسـایل مـدرن، به یک کنشگر موثر در جامعه تبدیل کنـد. آنهـا در عـین اسـ

خواستار مواجهـه بـا نفـوذ افسارگسـیاته غـرب و محافظـت از امـت اسـالمی شـدند. آنهـا 
خواستار پویایی فقه و یافتن پاس  بـه مسـادل روزمـره در پرتـو فقـه حنبلـی و اصـول عقیـده 

  9وهابی شدند.
ایه شـدن نقـش دیـن در جامعـه در سـ رنـگصحویون سعی کردند با سکوالریسم و کم

هـای مطـرو  ورود مدرنیته و آمدن ابزارآال  جدید به عربستان مقابله کننـد. یکـی از چهره
ورود کـرد و بـه تـالیم  ضـوعایـن مو بـهالحوالی است که   شی  سفر ،دیگر جریان الصحو 

                                                 
 .953لصحو  الحرکا  االسالمیة المعاصر  فی السعودیة،  استیفان، زمن ا ،الکروا .1
 .448،  سلمان العهدة م  السج  الی التنهخردخیل،  ،ترکی. 2

 .85،  فقه الهاقع نامه ناصر، مر،عُ  .3
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های سـکوالر کـه سـعی در دور کـردن نقـش دیـن از  تمام نظام ،از منظر او ؛کتاب پرداخت
هـای غیـر دینـی و  دن آن را در ابعاد عمومی و خصوصی دارنـد، نظامجامعه و به حاشیه ران

به نظر وی، دو عامل اصـلی باعـ  پیـدایش سکوالریسـم در جهـان اسـالم  ؛باطل هستند
 شده است: 

طــور کــه همــان ؛منحــرف شــدن مســلمانان از عقیــده اصــیل اســالمی خودشــان. 9
های  در زمینـه نیـز مسلمانان ،ند ا مسیحیان در اروپا از عقیده اصیل خودشان منحرف شده

و اســالم را در ســاحت شــعادر و مناســک تعبــدی   توحیــدی و عقیــدتی دچــار انحــراف شــده
مســلمانان تحــت تــاثیر صــوفیه و رکــود  تمــدنی قــرار  ،نــد. وی معتقــد اســت ا خالصــه کرده

 ند.  ا گرفته
-بـه ان،ر نیروهـایی ماننـد اسـتعمارگ ،نظر الحوالی ازها:  ها و مسیحی نقشه یهودی .8

-ها، بـاطنی هـا و مسـیحی صور  مستقیم، شرق شناسـان، مسـیحیان تبشـیری، یهودی

یعنـی خـار  )سعی دارند به تروی  سکوالریسم بحردازند تا به هدف مشترک خود  ...گرایان و
 0نادل شوند. (،کردن مسلمانان از رنگ و بوی دینی

 (م1696-1696مرحله همکاری و تعامل ) .34.
عربسـتان رخ داد کـه بـرای عربسـتان  سه حادثه مهم در داخل و خـار    ،م9131در سال 

مسـجدالحرام را بـه  ،جهیمان العتبی به مد  دو هفته ،اهمیت حیاتی داشت. در این سال
انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید و جهـاد مـردم افغانسـتان بـر  .تصرف خود درآورد

دولت عربستان  ،جدالحرام توست جهیمانضد شوری سابق آغاز شد. در حادثه اشغال مس
نیروهــای ویــژه )نتوانســت بــه تنهــایی از عهــده او و افــرادش برآیــد و از نیروهــای خــارجی 

زیــرا دولــت  ؛ایــن کــار خشــم جریــان الصــحو  را برانگیاــت 2، کمــک گرفــت.(فرانســوی
را ترین مکان مسلمانان اجازه داخل شدن آنها به مقدس ،عربستان ضمن همکاری با کفار

 نیز داده بود.
                                                 

 .3،  ن أتها رتطهراا رآثاراا في الریاة اإلسالمید المعاصرةالعلمانید سفر،  ،حوالی .1
 ؛قنا  الجزیر  -وایة األخری جهیمان.. الر  -ما خفي أعظم  .2

https://www.youtube.com/watch?v=rwZN-N06xr4 
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حکومت عربستان برای خال  شدن از دست نیروهای جریان الصـحو  و آرام کـردن 
جو پیش آمده، جهاد افغانستان را برای دور کـردن صـحویون مناسـب دیـد. آمریکـا رقیـب 

خواستار شکست شوروی در افغانستان بود و از عربستان برای کمک  ،شوروی در آن زمان
کرد. عربستان نیز دست جریان الصحو  را بـرای ورود بـه  کمکب به مجاهدین افغانی طل

از  انفراتـر رفـتن مسـلمان ،های اصلی جریان الصحو  افغانستان باز گذاشت. یکی از شعار
المللـی بـود. در در سراسر جهان و جهاد بـین ینمرزهای جغرفیایی و اهتمام به امور مسلم

الدن، زرقاوی و دیگـران بـرای جهـاد بـه  بن این دوره بود که اشااصی نظیر عبدالله عزام،
افغانستان آمدند. عربستان نیز برای مدتی از دست نیروهای صـحوی در داخـل عربسـتان 

 خاتمه یافت. م9121راحت گردید. جهاد افغانستان با روس در سال 
نوعی پایان تعامل حکومـت عربسـتان بـا جریـان پایان جنگ افغانستان به ،در حقیقت 

روشـنی به ،دولت عربستان بعد از حادثه جهیمان 0نیروهای جهادی آن نیز بود.الصحو  و 
ران ایـن جنـبش اخواست از شر طرفـد و می ده بودخطر فزاینده جنبش الصحو  را درک کر 

امـا طـولی  ؛ولی زمینه اجتماعی و افکار عمومی برای این کـار مسـاعد نبـود ؛خال  شود
تراض جریان الصحو  به این حادثه، جریان سـنتی نکشید که حادثه دیگری رخ داد و با اع

ی برخورد با این نواندیشان دینـی را صـادر کـرد کـه در ادامـه بـه بررسـی ایـن افتو  ،وهابیت
 مطلب خواهیم پرداخت.

 ( م1110 -0991مرحله بحران: وال  و برا  ) .434
هرگونـه بـود و  (مدرنیته غربـی خصو )به مبارزه با مدرن شدن ،گفتمان غالب صحویون

-دسـت ،دارییکـی از مظـاهر دیـن ،از دیدگاه آنان ؛دانستندپذیری از آن را مردود میتاثیر

اعـالم برادـت و  ،و نیـز انشستن از مظاهر دنیوی و عـدم پیـروی و تبعیـت از غیـر مسـلمان
 ؛کردنـد دشمنی با آنان است. آنان برای توجیه این دیدگاه به قاعده والء و براء استدالل می

 .نباید از کافران استمداد طلبید و یا با آنها همکاری کرد ،اس این قاعدهبر اس
گوست سال  اول رخ داد و عـراق بـه کویـت  فـارس کـه جنـگ خلـی  م9115در دوم آ

                                                 
 .874،  الدعهة الهااییید رالمملکد العریید السعهدخددیوید،  ،کمنز .1
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صور  مسـتقیم زیرا یک کشور اجنبی )آمریکا( به ؛حمله کرد، این اصل ظهور و بروز یافت
با ورود نظامیان آمریکایی به  ،عربستاندر عربستان حضور پیدا کرد. هیئت علمای رسمی 

گوسـت  94عربستان برای مقابله با صدام و آزادسازی کویت موافقـت کـرد و در   م،9115آ
با اشاره به جرادم زشتی که در کویت رخ داده بـود،  افتوایی در این زمینه صادر کرد. این فتو 

و غیـر عـرب بـرای یاری خواستن رهبران عربستان سعودی از کشـورهای عـرب  :گوید می
نامی از کشور ایـاال  متحـده آمریکـا  ا،اشکال است. در این فتو دفع این خطر احتمالی بی

، عربسـتان را (یعنـی کـافر)همچنین گفته نشده که نیروهای غیر مسـلمان،  ؛ست ا  نیامده
نیروهای مسلحی که در دل افراد  خواستار حمله »فقت به عبار    ،جای آنیاری دهند و به

  0اشاره مبهمی شده است. ،«اندازنداین کشور وحشت می به
شــمار الحــوالی کــه در ایــن دوره از شــیوخ جریــان الصــحو  بــه  العــود  و ســفر ســلمان

که هـزاران نفـر زمانی م،9115برخاستند. در ماه سحتامبر  ابه ماالفت با این فتو  ،آمدند می
الی در مسجدی در ریاض اعالم کـرد الحو   ، سفرنداز نیروهای آمریکایی به عربستان رسید

بلکـه از طـرف آمریکـا  ؛از جانب عراق نیست ،کند که خطر اصلی که عربستان را تهدید می
عربسـتان را اشـغال کنـد و در آن  ،خواهد به بهانه خرو  صـدام از کویـت است. آمریکا می

عـود  و سـفر صحو  )سـلمان الالچنین شد که شیوخ این 2اش را بنا کند.های نظامیپایگاه
. سـلمان آمـاده شـدندهـای سـکوالر  گـر و لیبرالمبارزه با نیروهای اشـغال برای ،الحوالی(

العود  اعالم کرد که باید مظاهر لیبـرال از مـدارس دولتـی و صـدا و سـیما برچیـده شـود و 
 9د.نکارمندان دولت از میان فارغ التحصیالن حوزوی انتااب شو

ریای وهابیت با حکام سعودی باع  شده تا اسالم از العود  تاکید داشت که تحالم تا
گزندها محفوظ و از انحرافا  مصون بماند؛ االن نیز ضروری است تا برای مصون مانـدن 

نظامیان و مستشاران خارجی از این کشور طرد شوند و شیعیان نیز  ،از نفوذ فرهنگ بیگانه

                                                 
  .838،  رااییت ر عریستان سعهدیدیوید،  ،کامنیز.1

 .30،  لسعهدخدأقدس منکم المعارضد اإلسالمید في المملکد العریید اجاشوا،  ،تایتلباوم .2
  .837،  الدعهة الهااییید رالمملکد العریید السعهدخددیوید،  ،کمنز .3
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از  ،صـحو اللی و سـایر شـیوخ الحـوا  سـلمان العـود ، سـفر 0سازی شوند.از عربستان پاک
باید تمرکـز را بـر  اعتقاد داشتند،تمرکز شعادری وهابیت بر مسادل دینی آزرده خاطر بودند و 

 ؛های مسلمانی نظیر فلسطین، عراق، کشمیر و چچـن گذاشـت مسئله اشغال شدن کشور
خ بـاز و سـایر شـیو در حقیقت، صحویون با وجودی که به جایگـاه علمـای بـارزی ماننـد بن

بـه  را اهمیـت ، بیشـترین، ولی تحـت تـاثیر اخـوانندسنتی وهابی در امور دینی معترف بود
تـر از سـایر مسـادل دینـی تر و مهـمند و پرداختن به امور سیاسی را نافعددا امور سیاسی می

 دانستند.می
قمـع شـیوخ و، حکومـت عربسـتان تصـمیم بـه قلـعم9114چنین شد کـه در سـال این
هـا، نوارهـای  مجلس علمای کبار را فراخواند تـا بـه بررسـی کتاب سعود لگرفت. آ  الصحو

های جریان الصحو  بحردازنـد. رهبـران وهـابی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه  کاست و بیانیه
کـه ایـن شـیوخ از زمـانی ؛خـود توبـه کننـد نظـرا صحو  منحرف هستند و باید از الشیوخ 

عـام را بـرای ءاز دستور منـع سـانرانی در مالب فرمان دولت سرپیچی کردند، عبدالعزیز بن
 2آنها را به زندان افکند. ،حکومت ،آنها صادر کرد و بعد از مد  کوتاهی نیز

دیری نگذشت که رابطه بین جریان الصـحو  و حکومـت عربسـتان بـه تیرگـی گراییـد. 
اشـت در نتیجه بازد ،شود هایی در نقاط ماتلم عربستان رخ داد که گفته می سلسه انفجار

ها در شهر "ُبریده" رخ داد که به  ست. یکی از این درگیری ا  صحو  رخ دادهالرهبران جریان 
، ایـن م9115و حکومـت انجامیـد. در سـال   صـحوالقطع شدن کامل رابطه بـین جریـان 

الحوالی   العوده و سفر  حواد  به مد  سه روز ادامه داشت و معترضان به بازداشت سلمان
  9آنها همچنین خواستار خرو  نیروهای آمریکایی از این کشور بودند. .اعتراض داشتند

آمیـز نظر از اینکه رهبران جریان الصحو  به چه میزان خواهان درگیری خشـونتصرف
هـای  حادثـه انفجـار بر  ،و نظامی با دولت عربستان سعودی بودند، در ابتدای هزاره سوم

را به نفع حکومـت عربسـتان تغییـر داد و ایـن تجار  جهانی در نیویورک رخ داد که معادله 
                                                 

 .834همان،   .1
 .834همان،   .2
  .91  ،خطاب الصرهة السعهدخدمحمد،  ،هاللبوا .3
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تـر جریـان الصـحو  اجازه را به دولت عربستان داد که با فراغ بال به سـرکوبی هرچـه تمـام
 اقدام کند. 

 تا زمان حاضر( م،0221صحوة )الجهانی شدن بحران و افول  .034
تـاری   نقطـه عطفـی در ،بدون شک ظهور جریان الصحو  و انتقاد علنی از حکام سـعودی

عربستان سعودی و نیز در منظومه فقهی مذهب حنبلـی اسـت کـه اطاعـت از ولـی امـر و 
اگر جریان الصـحو  از  ،رسد نظر میبه ؛رود شمار میاز اصول اولیه به ،حاکم در آن مذهب

کـرد و خـودش را بـا حکومـت عربسـتان درگیـر  آمیز با حکومت پرهیـز میدرگیری خشونت
توانسـت آنهـا را از صـحنه سیاسـی و اجتمـاعی  به آسانی نمی حکومت عربستان ،کرد نمی

 99اما حادثه دیگـری کـه بـه کمـک دولـت عربسـتان آمـد، حـواد   ؛عربستان خار  کند
هـای اسـالمی و  تامبر نیویورک بود. حکومت عربستان از فضای پیش آمده علیه جریانحس

 نها بزند. نهایت استفاده را برد و توانست تیر خال  را به آ نگراجهاد
اختالف پیش آمد و وحـد  گفتمـانی آنهـا از بـین رفـت.  ،در داخل جریان الصحو  نیز

قضیه "والء و براء" بود.  ،پردازان جریان الصحو ترین موارد اختالف بین نظریهیکی از مهم
 :نظرش در این مورد را تعدیل کرد. او گفت ،بعد از اینکه از زندان خار  شد ،العوده  سلمان

در مورد کـافران  جستن برادت و ادت جستن فقت در مورد کافرانی است که محارب باشندبر 
ــر محــارب ــی دیگــر از چهره نیســت؛ الزم، غی ــا یک ــدالعزیز  ام ــان الصــحو ، عب ــای جری ه

العبداللطیم، با او کامال ماالفـت کـرد و ایـن کـالم را شـنیع و باطـل دانسـت. وی اسـتاد 
در ریاض بود. دولت عربسـتان او را بـه جـرم  خـرو  بـر سعود   عقیده در دانشگاه محمد بن
 0المسلمین دستگیر و زندانی کرد. ولی امر و همکاری با اخوان

این جریان از هم گسسته شود و به  ،اختالف مواضع رهبران جریان الصحو  باع  شد
شناسـی هـای گذشـته بـه آسـیب ی از آنها با اسـتفاده از درس ا سه سوی ماتلم رود. عده

و دست به اصالو وسیع در افکـار و مبـانی خـویش زدنـد و افکـار  هکار قبلی خود پرداختاف
ی بـه  ا العوده اسـت کـه بیانیـه  گذشته خویش را غلوآمیز پنداشتند. یکی از این افراد سلمان

                                                 
 .88همان،   .1
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عده دیگری نیز بـر همـان مواضـع قبلـی خـود بـاقی ماندنـد.  0نام "همزیستی" منتشر کرد.
-تر کردند و به گروهو دایره دشمنان خود را وسیع هش گرفتپیاط را در دسته سوم نیز راه افر 

 های جهادی پیوستند.

 انداز جریان الصحوةچشم .0
سـعی کـرد بـا ایـن جریـان تعامـل و حتـی در  ،دولت عربستان در ابتدای ظهور این جریان

امـا بعـد از  ؛دمانند جهاد افغانستان از آنها در راستای منافع خود اسـتفاده کنـ ،برخی موارد
بـرای برخـورد بـا ایـن  ،افکار عمومی در داخـل و خـار  از عربسـتان ،تامبرحس 99حواد  

های برجسته این  به سرکوب چهره ،جریان آماده شد و دولت عربستان با آزادی عمل کامل
مقـام ولیعهـدی  )درسـلمان   بـن  ها با روی کار آمدن محمـد جریان اقدام کرد. این سرکوب

 ، به او  خود رسید.م(8593ر سال عربستان د
"  م8575انـداز سـال سلمان در یک سانرانی معروف در مـورد "سـند چشـم  بن  محمد

اوضـاع  م،9131از تا قبـل عربستان، ضمن اشاره تلویحی به جریان الصحو  تصری  کرد: 
ز سـال دیگـر ا 75این کشور خوب بود و این کشور دیگر به افراطیون اجازه ناواهـد داد تـا 

گرایی کند و قول داد آنهـا را ریشـه کـن کنـد و بـه اسـالم "ُمنَفـت  " و عمر ما را صرف افراط
سـلمان و انجـام اصـالحا  مـورد   بـن  در نتیجه، با روی کار آمدن محمد 2؛معتدل بازگردد

-در ادامه به برخـی از مهـم ؛حلقه فشار بر سران جریان الصحو  بسیار تنگ گردید ،نظر او

های برجسته جریان الصحو  اشـاره خـواهیم  برخورد حکومت عربستان با چهرهترین موارد 
 کرد.

العوده است. وی چندین مرتبـه بـه   های جریان الصحو  سلمان ترین چهرهیکی از مهم
بعد از اینکه در تویتر مطلبـی دربـاره ضـرور   م،8593بار در سال زندان رفته است. آخرین

بازداشت و به مکان نامعلومی  ،نوشت «ه برخورد با مردمامر در نحو  نرم شدن قلوب وال »

                                                 
 http://www.alriyadh.com/1583074 ؛ییان التعاخش ،سلمان ه،عود .1
  ؛سلمان عن نیوم یر محمد بنالحوار الکامل لألم .2

https://www.youtube.com/watch?v=wYuDkkx4ICk&t=1s  
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یکـی دیگـر از  0سـت.ا هـاهای حکم اعدام او بـر سـر زبـان منتقل گردید. اکنون نیز زمزمه
دچـار سـکته  م،8555الحـوالی اسـت. او در سـال   جریـان الصـحو  سـفر مهمهای  چهره

تمام قوا  اب دوباره و م،8592تا اینکه در سال  ؛ها فعالیت زیادی نداشت مغزی شد و تا مد 
 به صحنه مبارزه بازگشت.

منتشـر  المسلمهن رالرضیارة الغریییدنام در این سال، وی در فضای مجازی کتابی به 
 سـعود در قالـب نصـیحت، خطـاب بـه آل ،کرد که در آخر این کتاب در باش ملحقـا  آن

مثـل ایـن دو  ،ودسـع  عبـدالوهاب و محمـد بـن  های شـی  محمـد بـن گوید: نوه چنین می
های  پردازند و در بین نوه شی  به تروی  علنی الحاد میهای آل مرحوم نیستند. بعضی از نوه

دولت عربستان ایـن  ،بعد از انتشار این کتاب 2د.نصال  و هم طال  وجود دار  مه ،سعود آل
 ،دشهمراه سه فرزنـساله را به 72این شی   م،8592جوالی سال  98بهانه را یافت که در 

  از سرنوشـت او نیـز تـاکنون ماننـد سـلمان 9که در بستر بیماری بود، دستگیر کند.در حالی
 العوده خبر موثقی در دست نیست. 

 7تر بـیش از یکه از محبوبیت باالیی برخـوردار بـود و در تـویاینبا وجود  ،العمر نیز ناصر  
ی کـه  ا های گسترده اشتدر جریان مو  بازد م،8592در سال  ،کننده داشتلیون دنبالیم

ولـی گفتـه  ؛در عربستان صور  گرفت دستگیر شد. علت بازداشت وی اعالم نشده اسـت
و بـه ایـن سـبب   المسلمین ارتباط نزدیک داشـته او با دولت قطر و سازمان اخوان ،شود می

 4از سرنوشت وی نیز اطالع دقیقی در دست نیست. ؛دستگیر شده است
عــاد  القرنــی اســت. در ســال  ،هور جریــان الصــحو هــای مشــ یکــی دیگــر از چهره

علـت بـه ،جنجـالی  در طـی یـک مصـاحبه ،ها ماالفت با حکومت، او پس از سالم8591
از ملت عربسـتان عـذرخواهی کـرد. او  ،ماالفت با حکومت و درک نکردن برخی از مسادل

 از کتاب و سنت تاطـی کـرده اسـت. عـاد   ،در طی حضورش در جریان الصحو :گفت
                                                 

1 . https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49125725 
 .2356  ،المسلمهن رالرضارة الغریید، سفر ی،حوال .2
 https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/9/4 ؛وأرهقوه سعودآل أرهق شی ، سفری، حوال .3

4. https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45161308 
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به حاشیه  ؛ دوم،برخورد با دولت اسالمی اول، ؛ایمالقرنی افزود: ما در سه امر اشتباه کرده
شـد  و افـراط در گفتمـان و تحـریم  سـوم، ؛رانده شدن علمای کبـار در جریـان الصـحو 

 کردن برخی از مباحا  بر مردم.
رد که آنها بـر المسلمین، ترکیه و قطر حمله کرد و اعالم ک او در این مصاحبه به اخوان 

سـلمان   بـن  کنند و او االن طرفدار اسالم معتدلی است که محمد ضد عربستان توطئه می
   0کند. آن را تروی  می

که در ایـن زمینـه نظر برخی از کسانی ،انداز جریان الصحو در ادامه برای ترسیم چشم
جرخییان گفتمییان تاصــو دارنــد را ذکــر خــواهیم کــرد. محمــد بــوهالل، نویســنده کتــاب 

در مورد استمرار داشتن گفتمان جریان الصحو  نظر منفی دارد و برای  ،الصرهة عریستان
 :  کندذکر میدو دلیل  ،این نظر خود

ارادـه صـورتی  ،های گفتمان جریان الصحو  عبـار  بـود از ترین ویژگییکی از مهم. 9
صر کردن حقیقت داری و منحسلبی از اسالم که سعی در حذف غیر خودشان از دایره دین

در دایره بسته خودشان داشت. آنها طرفدار اسالمی بودند کـه بـا عقـل و دنیـای مـدرن در 
 تعارض بود. 

گرا بود. آنها به انسـان های دنیای مدرن و مطلق ماالم ارزش ،گفتمان این جریان. 8
یـد از گونـه آزادی اندیشـه و عمـل نـدارد و فقـت بانگریسـتند کـه هـیچ ی می ا عنوان بندهبه

شان شناختند و با ماالفان واجبا  دینی اطاعت کند. آنان کرامت بشری را به رسمیت نمی
 2کردند. با خشونت برخورد می

های علی االحمد، یکی از معارضان مطرو سعودی، بر این باور است که حمال  سال
همیشه قطـع سعود را برای  رابطه این جریان با خاندان آل ،اخیر به رهبران جریان الصحو 

سـلمان از   بـن  زیـرا محمـد ؛کرده و رابطه این دو به طالق نهایی خود نزدیـک شـده اسـت

                                                 
  ر؛عاد  القرني ضیم برنام  اللیوان مع اإلعالمي عبدالله المدیف .1

https://www.youtube.com/watch?v=oleP9QTuRvM&t=25s 
 .927  ،خطاب الصرهة السعهدخدمحمد،  ،هاللبوا .2



 

 

گاه
ن

 ی
به ا

تاه 
کو

ژی
ولو

یدئ
 یرس ،

جر
داز 

مان
چش

ل و 
حو

ت
 یان

عود
ن س

ستا
عرب

در 
وة 

صح
ال

 ی

81 

جریـان  کـه راشد معتقد اسـت  بن پروفسور أحمد 0روش تهاجمی خویش کوتاه ناواهد آمد.
سـلمان بـر ایـن   بـن  از این وضعیت خار  خواهد شد و حمله همه جانبـه محمـد ،صحو ال

-وتـوان قلـعها را نمی افکار و اندیشه ،هد انجامید. وی معتقد استبه شکست خوا ،جریان
  2این جریان دوباره ظهور خواهد کرد. ،که فرصت مناسب پیدا شودقمع کرد و زمانی

و رهبـری حرکـت )اشـود  سعد الفقیه نیز کـه یکـی از معارضـان سـعودی محسـوب می
در  (،بـرد ز عربسـتان بـه سـر میخـار  ا ،اصالو را بر عهده دارد و در حال حاضر اسالمی  

چنـین پاسـ   ضصحو  به پایان رسـیده و آینـده آن چگونـه اسـتالپاس  به این سوال که آیا 
امـا آثـار آن ادامـه  ؛عنوان یک پدیده گذرا به پایان رسیده اسـتدهد: جریان الصحو  به می

ه جدیـدی های گوناگون تقسیم خواهد شد و یک پدیـد ها و جریان خواهد داشت و به شاخه
جریان الصحو  به رغم سرکوب حکومت از پایگـاه مردمـی  ،نظر ویبه ؛را خلق خواهد کرد

ه نظــری و برچســن زدن ابرخــوردار اســت و بــه شــکل دیگــری ظهــور خواهــد کــرد. او کوتــ
های اصـلی ایـن  صحویون به مردم و تقسیم آنان به متدین و غیر متـدین را یکـی از آسـیب

حتـی افـراد سـیگاری را از دایـره  ،ی ا صـحویون در برهـه :یـدگو شـمرد و می جریان بـر می
سـازی" را از اشـکاال  اساسـی ایـن جریـان کردند. او این نـوع "غیریـت ملتزمین خار  می

  9 شمرد. برمی
بـا پـیش آمـدن  ،بینی آینده جریان الصحو  کار دشواری است. در وضـعیت فعلـیپیش

هـای ار افکار عمومی برای مقابلـه بـا گـروهتامبر و پدیده داعش و فشحس 99حوادثی مانند 
اقدام بـه زنـدانی و  ،سلمان است و او با فراغ بال  بن  اسالمی بنیادگرا، اوضاع به نفع محمد

ی دینـی  ا جامعـه ،اما باید در نظـر داشـت کـه عربسـتان ؛کند صحویون می کردن قمعوقلع
و هر لحظه این احتمال  هذ کرددر تاروپود مردم این کشور نفو ،های آناست و دین و ارزش

سـلمان ماالفـت کننـد و جریـان   بـن  وجود دارد که مردم با اصالحا  پیشـنهادی محمـد
 الصحو  مجددا به صحنه باز گردد. 

                                                 
 http://mubasher.aljazeera.net/news ؛مستقبله و شاصیاته وأبرز هأفکار  السعودي تیارالصحو  .1

 .همان .2
3 . https://www.youtube.com/watch?v=wifgU1m77iA 



 

 

82 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شم

 ۀار
38

 

 نتیجه
با هدف حفظ هویـت  ،المسلمین مصر تحت تاثیر سازمان اخوان ،جریان الصحو  عربستان

حفظ کیـان اسـالم در  ،طره مدرنتیه و همچنیناسالمی در برابر غرب و مقابله با نفوذ و سی
بــه او  خــود رســید و حکومــت  م،9125در دهــه  ایــن جریــان برابــر غــرب شــکل گرفــت.

اما سران این جریـان فقـت در بحـ   ؛ی جز تعامل و همکاری با آن نداشت ا عربستان چاره
دن از نظری در مورد ضرور  بازگشت به نظام اسالمی بر اساس قرآن و سنت و دوری گزیـ

دیگـر ولی در موارد بسیاری با یـک ؛سقوط در دامن غرب و دنیای مدرن با هم متحد بودند
حل جایگزینی کردند و هیچ راه اختالف داشتند. نقطه ضعم آنها این بود که فقت انتقاد می

بـرای مثـال اگـر  ؛برای نظام سیاسی و حل مشکال  اجتماعی ناشی از مدرنیتـه نداشـتند
و محصـول غـرب اسـت، پیشـنهاد آنهـا بـرای جـایگزینی حکومـت فعلـی دموکراسی حرام 

 بازگشتض ...چیستض آیا باید به سبک خالفت اموی، عباسی و فاطمی و خالفت اسالمی
-هتوجـه افکـار عمـومی را بـ  جریان الصحو  نتوانسـته ،رسد در شرایت فعلی نظر میبه 

آمـاده نیسـت و ظهـور دست آورد. فضـای عمـومی عربسـتان بـرای نظریـا  ایـن جریـان 
سلمان آمده و او بـا تمـام   بن  نیز به کمک محمد ...گرایی مانند داعش وهای افراط جریان

پـردازان جریـان دهـد. نظریـه قوا به سرکوب و زندانی کردن رهبران ایـن جریـان ادامـه می
نـد، گزین مناسبی برای مواردی کـه بـر آن اعتـراض دار یکه نتوانند جاالصحو  نیز تا زمانی

دوباره موفق شوند به صحنه اجتماعی و سیاسی عربستان  ،رسد نظر میاراده کنند، بعید به
 و جهان اسالم بازگردند. 
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