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المسلمین دکتر سید مهدي علیـزاده موسـوي از       حجت االسالم و  

نقـد وهابیـت و مـذاهب      ران حوزه علمیـه قـم در حـوزه          پژوهشگ

ایشان تحصیالت حوزوي خویش را در     . دباش  میسنّت    کالمی اهل 

ش آغاز کرده و با گذراندن مراحل تحصیالت حـوزوي   1362سال  
در دروس حـضرات آیـات عظـام وحیـد خراسـانی و میـرزا جــواد       

عنوان رساله علمی سطح سه ایشان مکتب . تبریزي شرکت جست

دیوبند است و عنوان رساله علمی سطح چهار ایشان شخـصیت و            
زمـان بـه تحـصیالت     ایشان هم. لی مودودي است تفکرات ابواالع 

دانشگاهی روي آورده و کارشناسی در زبان انگلیسی و کارشناسی          

دانـشگاهی  تخـصص   . را اخـذ کـرد    ارشد و دکتراي علوم سیاسی      

هاي اسـالمی     جنبشایشان در حوزه بنیادگرایی، اسالم هراسی و        
گري  لفیتبارشناسی و س کتاب ترین تألیفات استاد برجستهاز  . است

کـالم مرکـز    گـروه   اکنون عـضو هیئـت علمـی          است، ایشان هم  

، بنیـاد امامـت و   مؤسـسه امـام صـادق   مدرس آموزش حج و   

  . استمعاونت تبلیغ حوزه علمیه قم 

  

هاي مختلف وهـابی   ها و گروهسؤال اول این است که آشنایی با جریان        

  چه لزومی دارد؟

 رب العالمین و صلی اهللا علی سـیدنا محمـد و علـی        الحمد هللا  .بسم اهللا الرحمن الرحیم   

  .آله الطاهرین

واقعیـت ایـن اسـت کـه امـروز          : حجة االسالم و املسلمین علیـزاده موسـوی

. اش را علیه شیعه متمرکز کنـد        کند که تمام عِده و عده       وهابیت تالش بسیار زیادي می    

بـه وجـود آمـده، فقـط بـه      بینیم وهابیت از ابتدا که       اگر تاریخ وهابیت بررسی شود، می     

شیعه حمله نکرده، بلکه تمام مذاهب اسالمی را مورد حمله قـرار داده  و اکثـر کـسانی                 

. اند، نه شیعه سنّت بوده اند، از اهل که در این دو ـ سه قرن به دست وهابیان کشته شده 

 بـا سـایر    اما در چند دهه اخیر وهابیت حمالتش را به شیعه متمرکز سـاخته و مخالفـت    
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علتش این است که امروزه وهابیت در وهلـه اول شـیعه را   . مذاهب را کاهش داده است    

بندي کـرده   به عبارت دیگر، دشمنانش را اولویت. داند تا سایر مذاهب را     ضد خودش می  

خـصوص اینکـه پیـشرفت    بـه . رسـد  نمیسنّت    که شیعه هست، نوبت به اهل      و تا وقتی  

  .ا به وحشت انداخته استسریع شیعه در دنیا و در منطقه آنها ر

ــه تخریــب حــرمین    ــا قبــور مخــالفیم، امــا ب  ادعــاي آنهــا ایــن اســت کــه مــا ب

مگر امام بخاري در ازبکستان قبـر نـدارد؟ مگـر صـالح             . دهند  فتوا می عسکریین

الدین ایوبی قبر ندارد؟ مگـر محـی الـدین عربـی قبـر ندارنـد؟ چـرا اینهـا را تخریـب                      

   قبر سایرین فرقی وجود دارد؟ کنند؟ مگر میان قبر شیعه و نمی

خواهند اختالفاتـشان را      آنها می . سنّت هستند   گرایی در میان اهل     وهابیان دنبال هم  

سنّت نادیده بگیرند و با آنهـا همـراه شـوند و بـه زعـم خودشـان بعـد از اینکـه                     با اهل 

ي مـا بایـد بـرا   . رسـد  توانستند شیعه را منکوب کنند، نوبت به سایر مذاهب اسالمی می        

در حقیقـت اسـتراتژي   . سنّت تبیین کنیم که وهابیت با آنان همراه و همدل نیـست   اهل

سـنّت را در   کوتاه مدت وهابیت است که با شیعه مبارزه کنند و در قدم بعد مبارزه با اهل  

قریـب هـشتاد درصـد    . پیش خواهند گرفت تا یک به یک این مذاهب را منکوب بکنند         

اي وهابیت مبارزه شدید با تـصوف         یکی از مبانی اندیشه   سنّت دنیا صوفی هستند و        اهل

چگونه ممکن است که این دیدگاه را وهابیت نادیده گرفتـه باشـد؟ علـتش فقـط      . است

  . این نکته اول. همگرایی موقت با اهل تسنن، براي مخالفت با شیعه است

نّت  و تـالش بـراي   سـ  وهابیت به رغم مـشکالت بـسیار بـا اهـل        : نکته دوم اینکه  

ت، در درون خودش هم تعارضات و اختالفات شـدیدي وجـود دارد؛    سنّ همگرایی با اهل  

تا آنجا که این اختالفات و تعارضات، وهابیت را در معرض از هـم پاشـیدگی قـرار داده            

  . است

سـنّت تکفیـري    اند، امـا اهـل     سنّت با وهابیت در چیست؟ آنها تکفیري        مخالفت اهل 

�����������������������������������������������������:  و مجادلـه کـرد     سـنّت بایـد بحـث       با اهل . نیستند

هـا کـه وهـابیون      اما با تکفیري1،��������������������������������������������������������������������

  . هستند، باید مانند خودشان برخورد کرد

                                                
 .١٢٥سوره نحل، آيه . ١
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 قائـل شـد و      سـنّت  تفـاوت      شناسی اوالً، باید بین وهابیت و اهل        بنابراین در جریان  

ها را شـناختید،   وقتی که جریان. ها را شناخت   ثانیاً، باید حتی در دل خود وهابیت جریان       

انـد   دانید که با هر کدام چگونه عمل کنید؛ مثالً یک گروه، سـلفی تکفیـري     وقت می   آن

با اینها باید یک نـوع  . روید ها اعتقاد دارند که اگر شیعه را بکشید، به بهشت می  تکفیري

با این جریـان  . اما یک جریان در دل وهابیت هست که نسبتاً معتدل است       . ورد کرد برخ

  .اي دیگر باید برخورد کرد به گونه

 برسیم؟هاي وهابی می صحیح در مورد جریانتوانیم به تقسیچگونه می     

ـا در تقـسیم وهابیـت، روش     تـرین روش  بـه نظـر مـن یکـی از مهـم       :علیزاده موسوی ه

شود کـه چـه بحرانـی موجـب بـه وجـود        محور بررسی می در روش بحران . ستمحوري ا   بحران

گـوییم انقـالب    آید؛ مثالً ما مـی  آمدن این جریان شده؛ زیرا یک جریان خود به خود به وجود نمی     

  .گرایی نظام شاه به وجود آمده است ستیزي نظام استکبار و باستان اسالمی ایران در مقابل دین

  

  ريدربا(جریان ملکیه( 

 شود؟بر اساس این روش فرقه وهابیت به چند دسته تقسیم می      

: شـود   هاي مختلفی تقـسیم مـی     براساس این روش وهابیت به گروه     :علیزاده موسوی

ایـن جریـان    . گروه اول جریان عادي وهابیت است که از قرن دوازدهم وجود داشـته اسـت              

عبـدالوهاب وارد درعیـه شـد،     مد بندر ابتداي امر هنگامی که مح . همان جریان دولتی است   

علتش این بود که وقتی ایشان در حریمله، عیینه و در مکـه و              . وهابیت تقسیمی را انجام داد    

او . مدینه نتوانست افکار خود را پیش ببرد، به بصره رفت و از آنجـا هـم او را بیـرون کردنـد         

. گـاه سیاسـی داشـته باشـد       نهایتاً به این نتیجه رسید که براي پیشبرد اهـدافش بایـد تکیـه             

دیانـت را  . شود، تقـسیمی را انجـام داد   می) پایتخت وهابیت (بنابراین هنگامی که وارد درعیه 

به خودش واگذار کرد که امروز هم آل شیخ متولی این امر هـستند، سیاسـت را هـم بـه آل          

. انـد  ردهپس وهابیت دو شاخه دارد که از ابتدا به موازات هـم پیـشروي کـ       . سعود واگذار کرد  

بـه  . دهـد، همـان وهابیـت دربـاري اسـت     جریانی که شاخه مذهبی سعودیه را تشکیل مـی       

 1.عبارت دیگر، اینها با آل سعود پیوند دارند

                                                
 . ١٤١ – ١٤٠ ص،تاريخ اململكة العربية السعودية .١



  

 

175 

ان
��ی

 
 �

ن و�
 �و

�ی
��

 

یکی از سؤاالت مهم در مورد وهابیت درباري این است که چرا اینهـا                    

 آیند؟ در مقابل سکوالریزم آل سعود کوتاه می

ن است که اگر آل سعود از بین برود، اینها هم از بـین              علتش ای  :علیزاده موسوی

آل سعود به رغم    . از این رو، این دو شاخه مجبورند همدیگر را حفظ کنند          . خواهند رفت 

آل سـعود  . کننـد و آل شـیخ هـم بـالعکس     اینکه آل شیخ را قبول ندارند، حفظشان می       

دهنـد؟ چـون مجبـور     مـی چگونه است که اینها علیه آنهـا فتـوا ن         . همه مفاسد دارند    این

 .هستند اینها را حفظ کنند

  

  شود؟هایی شناخته میوهابیت درباري در عصر حاضر با چه نام و شاخصه      

به این جریان، جریان جامیـه یـا جریـان ملکیـه و گـاهی هـم              :علیزاده موسوی

 . شود در فارسی جریان درباري هم گفته می. شود جریان تقلیدیه گفته می

اش مـشروع کـردن اعمـال آل سـعود      امیه جریانی است که هدف اصـلی      جریان ج 

وهابیت درباري داراي چند مجموعه مهم اسـت کـه   . است؛ یعنی استفاده ابزاري از دین     

 اسـت کـه خیلـی فعـال     جلنة العلـامءیکی : به کارهاي آل سعود مشروعیت می بخشند   

 معروف و نهـی از منکـر،        است، دیگري هیئت کبار العلماء، جامعه مدینه و هیئت امر به          

الرابطـة اند و تا حدودي هم در شبکه جهانی  که از تشکیالت وابسته به وهابیت درباري   

ها به فعالیت آل سـعود مـشروعیت    ها و مکانیزم    اینها با این اهرم   .  نفوذ دارند  سالميةاإل

م هنگـامی کـه آمریکـا     2003 در جنـگ اول خلـیج فـارس در سـال              بخشند؛ مـثالً    می

در این میـان  . واست به عراق حمله کند، پایگاهی نظامی در عربستان تأسیس کرد  خ    می

کار جریان وهابیت درباري  این بـود کـه بـه حـضور آمریکـا در عربـستان مـشروعیت         

هـا و کارهـاي     ت بر سیاسـت   پس ویژگی اول جریان ملکیه، زدن مهر مشروعی       . ببخشد

هـاي   آنها گرایش.  با شیعه است  دومین ویژگی این جریان، ضدیت شدید     . سعود است  آل

خواهنـد    ی مـی  تند ضد شیعی دارند و به اصطالح در این فضا فعال هـستند و بـه نـوع                 

  .عبدالوهاب را در عربستان یا در جهان حفظ کنند اصول اندیشه محمد بن
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  شود؟چرا به جریان وهابیت درباري جامیه گفته می     

ه  ابتــدا بــه دســت محمــد درســت اســت کــه جریــان ملکیــ :علیــزاده موســوی

آید و ادامه پیدا کرد، اما در دوران محمد امان جامی تشخص        عبدالوهاب به وجود می     بن

در این دوران شکل و الگویی بـه خـود گرفـت و           . یافت و  به یک جریان تبدیل گردید       

. شد و به طور کلی در کنار دولت قرار گرفت و به شدت فعـال شـد      پیوندها خیلی وسیع    

 این جریان آقاي ربیع هادي مدخلی است که سایتی هم در اینترنـت دارد                مایندهامروز ن 

  . کند و به شدت کار می

هـا  نقد اساسی که به این جریان وارد است، این است که  اگر از این طرف مسلمان             

را تکفیر کنند، پس چرا از طرفی دیگر با حضور آمریکا در کشور خودتان هیچ مـشکلی                 

اینها به ریخـت    . ویست هزار آمریکایی در عربستان سعودي حضور دارند       ندارید؟ اآلن د  

علت آنکه مجبورند از آل سـعود و عملکـردش        .  کاري ندارند   هاي آل سعود هیچ     و پاش 

ایـن  . رونـد   دفاع کنند، این است که اگر آل سعود از بین بروند، خودشان هم از بین می               

ت، آنهـا همـان نوادگـان عبـدالوهاب         جریان را بیشتر آل شیخ تاکنون هدایت کرده اس        

 . هستند

  

رنـگ    از چه زمانی وهابیت درباري دشمنی خود با مذاهب دیگر را کـم                  

  کار گرفت؟کرد و تمام توان خود را به مبارزه با شیعیان به

گیرد که بعـد از انقـالب اسـالمی    این واقعیت از آنجا نشئت می   :علیزاده موسوی

ها همه به طرف ایران برگشت؛ چون در تنهـا      ایجاد شد و نگاه    ایران موج شیعی در دنیا    

جایی که اسالم توانست حکومت تشکیل بدهد، ایران بود و ایـران هـم یـک حکومـت          

 که حسن البنا اخوان المـسلمین را تأسـیس   1932- 1930در مصر از سال    . شیعی است 

امـروز نیـز بـا      . یدگرایی در مصر وجود داشت،  اما بـه نتیجـه نرسـ               جریان اسالم  1کرد،

بینیم که اخوان المسلمین چنـدان در ایـن           بیداري اسالمی در مصر مواجه هستیم و می       

. در هیچ جاي دیگر دنیا، دین نتوانسته است حکومـت تـشکیل بدهـد    . فضا فعال نیست  

                                                
 . ١٩، صاخوان املسلمني مرص. ١
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تنها جایی که حکومت دینی تشکیل شده، ایران است و این تشکیل حکومـت اسـالمی        

دولـت اسـالمی و     : گوید دو نوع حکومت هست      یس باربیه می  مور. بر مبناي دینی است   

ویژگی حکومت ایران این است که دولـت اسـالمی اسـت و در رأس آن                . اسالم دولتی 

دهد، اما اسـالم دولتـی    یک فرد دینی قرار دارد و این فرد دینی تمام نظام را سامان می        

 و نـة العلـامءجلاین است که در رأس فردي سکوالر یا المذهب باشـد و ایـن شـخص             

از دهـه  . این اسالم دولتی است   . دهد  کند و به علما حکم می       هیئت کبار را مشخص می    

ها به شیعه بسیار زیاد شـده و ایـن         گرایش. م، ما شاهد بیداري شیعی در دنیا هستیم       70

 .بندي کند گرایش موجب شده که وهابیت دشمنان خود را درجه

  

هاي   الب اسالمی را خطري براي حکومت     توانیم بگوییم که انق     یعنی می      

  ند؟ا هخصوص حکومت آل سعود دید منطقه به

شکی نیست که حکومت آل سـعود اگـر از بـین بـرود، مـسلماً                 :علیزاده موسوی

کنند؛ چون وقتی در تمام      آنها احساس خطر می   . وهابیت دیگر پناهگاهی نخواهد داشت    

جـایی کـه وزیـر دفـاع آمریکـا      کشورهاي اسالمی بیداري اسالمی شکل گرفت، تنهـا        

دانـد   آید؟ چـون مـی    چرا آقاي رابرت گیتس به اینجا می      . حضور پیدا کرد، بحرین است    

. اگر شیعه در بحرین پا بگیرد، قـدم بعـدي کویـت و سـپس عربـستان سـعودي اسـت            

گـرایش ملکیـه و حتـی       . عربستان سعودي هم کامالً این موضوع را درك کرده اسـت          

. زنـد  اند که اآلن ایدئولوژي شیعه در دنیا حرف اول را می          کردهها احساس     سایر گرایش 

��������������������������������������������: فرمایـد خداوند متعال در قرآن کریم در مورد یهود مـی     

 یعنی بدترین دشمن مؤمنین، یهودیان هـستند، امـا در جنـگ    �������������������������������������1

هاي جریان ملکیه هر گونه کمک بـه حـزب             اهللا لبنان، مفتی    روزه اسرائیل با حزب    33

دهـد کـه بـراي اینهـا شـیعه حتـی از یهـود        این فتـوا نـشان مـی      . اهللا را حرام دانستند   

شـوند و جریـان    بنابراین طبیعی است که با شیعه وارد مبارزه و جنگ      . تر است   خطرناك

  .شوند دهند و فعال  ضد شیعه را شکل 

  

                                                
 .٨٢سوره مائده، آيه . ١
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 جریان اخوانیه 

به جز آن،   . آیدجریان ملکیه جریان اصلی و عام وهابیت به حساب می               

  هاي وهابی دیگري فعال هستند؟چه جریان

چنان که عرض کـردم، ایـن   . هاست جریان دیگر جریان اخوانی  :علیزاده موسوی

وجـود  هـایی بـه   ها را باید از این حیث بررسی کنیم که در واکنش به چه بحـران      جریان

یک جریان اساسی که ضد جریان ملکیه است و در این حال، به شدت معتقد بـه     . آمدند

هاست؛ البته هیچ ربطی به اخوان المسلمین     اصول و مبانی وهابیت است، جریان اخوانی      

 دارنـد    بجاد  رهبري این جریان را کسی به نام  فیصل الدویش و سلطان بن            . مصر ندارد 

م، شـش مـاه بعـد از    1979آنها در سـال  . ندهاي سرشناس این جریان هست که از چهره 

  . انقالب اسالمی به مسجد الحرام هجوم بردند و آنجا را تسخیر کردند

  

هـا در واکـنش بـه چـه بحرانـی و بـر اسـاس کـدام                  جریان اخوانی       

 ایدئولوژي به وجود آمد؟

ایدئولوژي اینها به شدت وهابی و کـامالً وابـسته بـه وهابیـت        :علیزاده موسـوی

دند که جریـان  عبدالوهاب هستند و چون معتق ادارترین افراد به عقاید محمد بن  وف. ستا

عبدالوهاب منحرف شده، لذا این جریان در مقابل ایـن انحـراف    بن  ملکیه از مسیر محمد 

دیـد کـه     عبدالعزیز می . گرددریشه جریان اخوان به دوران عبدالعزیز برمی      . شکل گرفت 

براي ایجاد ارتش نیاز داشت که اینها را     . اند  عربستان پراکنده تمام اعراب در شبه جزیره      

هایی را به وجود آورد و اینها را در این شهرك ها جا داد           بنابراین شهرك . هماهنگ کند 

راحتـی اینهـا را بـسیج    اسـت، بـه   و از دل اینها سپاه بیرون کشید که هر وقت مـی خو          

عبـدالعزیز  . ها بود کـه وجـود داشـت        شهركاین  کرد؛ مثالً شهرك ارطاویه یکی از        می

اینهـا قـبالً پراکنـده و     . ها گرد آمده بودند، اخوان نام نهـاد       اعرابی را که در این شهرك     

اد، مبلغـین وهـابی را بـه ایـن     هـا جـا د  او اینهـا را در ایـن شـهرك       . صحرانشین بودند 

قایـد محمـد    ، اینها به شدت به ع     ها فرستاد و بعد از کارهاي تبلیغاتی براي اینها         شهرك

 1.عبدالوهاب اعتقاد پیدا کردند و به لشکریانی براي عبدالعزیز تبدیل شدند بن

                                                
 . ٣٠، ص٢، جدائرة املعارف بزرگ اسالمی: ک.ر.١
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 سعود با کمک اخوان رقم خورد؟یعنی دوره سوم حکومت آل      

ــن   :علیــزاده موســوی ــه، در دوره ســوم تمــام فتوحــات عبــدالعزیز مــدیون ای بل

قـدر کـشت و    در طـائف آن . دنـد ها بودند که تمام جاها را فتح کر  اخوانی. هاست  اخوانی

کشتار و جنایت کردند که وقتی بعد از طائف که با مکه حـدود هفتـاد کیلـومتر بیـشتر                     

فاصله ندارد، می خواستند وارد مکه بشوند، مردم مکـه شـهر را خـالی کردنـد و گفتنـد             

 تمام فتوحات عبدالعزیز به وسـیله اینهـا انجـام         . خیلی ترسیده بودند  . آید  لشکر جرّار می  

اما هنگامی که اینها مکه را گرفتند، عبدالعزیز احـساس خطـر کـرد و ترسـید کـه                   . شد

بنابراین با اینها وارد مبارزه     . ها قدرت را به دست بگیرند و آل سعود را کنار بزنند           اخوانی

هایش را قطـع و بـدنش را مثلـه     او فیصل الدویش را به بدترین وضع کشت، دست . شد

مان از بین رفت و عبدالعزیز اینها را قلع و قمع کرد و اثـري از            این جریان در آن ز    . کرد

ها تحت تاثیر انقـالب اسـالمی       اند که قیام اخوانی     برخی از وهابیون قائل   .  ایشان نماند 

گري آل سعود و ملکیه بـه وجـود       اینها در واکنش به مسامحه    . بود، اما واقعیت این نبود    

اي را بـه عبـدالعزیز نوشـتند کـه            دند و نامـه   به شدت به علماي وهابی حمله کر      . آمدند

  1. خیلی جالب است

کنید؟ اولـین اتومبیـل کـه وارد          آمده که چرا شما از تلگراف استفاده می         در این نامه  

کردنـد چـرا    اعتـراض مـی  .  گذاشتند و آن را آتش زدنـد    الشيطان  سيارةشد، اسمش را    

ین نامه را ببینیـد، کـامالً بـه علـت     فرستید؟ وقتی مفاد ا     ها را به خارج از کشور می        بچه

 جامیه یـا ملکیـه از مـسیر     برید علت، چرخش یا انحراف جریان       قیام این جریان پی می    

کنیـد از   گویند چرا شیعیان قطیف و احساء را مجبـور نمـی            می. عبدالوهاب بود  محمد بن 

 79سـال  . کنیـد   گویند که چـرا در عـراق اعـالم جهـاد نمـی              عربستان بروند؟ اآلن می   

میالدي مسجد الحرام را گرفتند و دولت هر چه تالش کرده نتوانست مسجد الحـرام را       

اینهـا  . ها متوسل بـشود    نهایتاً دولت مجبور شد که به فرانسوي      . از دست آنها خارج کند    

گرفتگـی   دچـار بـرق  . به مسجد الحرام آب ریختند و آن را به جریان برق وصل کردنـد      

این جریان از بین رفت، اما جریـان اخـوانی          . بیرون کردند شدند و به این ترتیب آنها را        

                                                
 . ٣٣ -٣٢ مهان، ص.١
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گوید که استفاده از تکنولوژي و امکانات روز ماننـد            این جریان می  . همچنان فعال است  

 اسـت   ان به شدت فعال است و مخالف دولـت        این جری . بدعت است ... پنکه، تلگراف و    

  .ارد، بلکه ضد آن استالمسلمین مصر ند  که گفتم، هیچ ربطی به اخوان البته چنان

  

 جریان قطبیه  

بـه  ) وهابیت درباري(چه جریان دیگري با تفکر وهابی در مقابل ملکیه              

 فعالیت مشغول است؟ 

کــه ریــشه در . جریــان دیگــر، تحــت عنــوان قطبیــه اســت  :علیــزاده موســوی

ن به همین جهت علماي ملکیه مانند ربیع المـدخلی چنـدی        . هاي سید قطب دارد     اندیشه

سید قطـب   . اند؛ چون نگاه سید قطب با اینها متفاوت است        کتاب علیه سید قطب نوشته    

براي قطبیـه اصـل توحیـد در حاکمیـت     .  اال هللاحاكميةال  یعنی ال اله اال اهللاگوید    می

گویند ال معبود اال هللا؛ یعنـی توحیـد الـوهی برایـشان اصـل         است؛ در حالی که آنها می     

  1.است

  

کرد، چگونه تفکرات او    به اینکه سید قطب در مصر فعالیت می       با توجه         

 در عربستان رخنه کرد؟

هنگامی که سید قطب در مصر اعدام شد برادرش محمد قطـب     :علیزاده موسوی

او ابتدا خواست به لیبی برود، اما او را راه ندادند به هر جا رفت،          . را از مصر اخراج کردند    

 حامل اندیشه انقالبی است و اگـر بیایـد، کـل نظـام را     گفتند او راهش ندادند؛ چون می  

تنها جـایی کـه بـه او اجـازه ورود داد، عربـستان بـود؛ چـون عربـستان                    . کندنابود می 

خواست نگاه جهان اسالم را به طرف خودش جذب کند؛ چون سید قطب با محمـد                  می

وقتی ایـشان   . م، در جهان اسالم جایگاه بسیار باالیی داشتند       70 و   60قطب در در دهه     

سید قطب تفسیري بـه     . اندیشه سید قطب را در عربستان فعال کرد         وارد عربستان شد،    

                                                
 . ٩٩، صسيد قطب و بيداری اسالمی: ک.ر. ١
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تعـابیري کـه از توحیـد در حاکمیـت دارد، در ایـن کتـاب               . دارد  فی ظـالل القـرآن     نام

کنند کـه منظـور سـید     به این نکته هم اشاره کنم که گاهی بعضی خیال می        . است  آمده

گفتند ال حکم اال هللا، ولی  ، همان دیدگاه خوارج است که میهللا ال حاكميـة اال قطب از   

نظر ایشان این است که در رأس حکومت، باید فردي مـأذون از      . نظر ایشان این نیست   

که اصالً حکومت   طرف پیامبر باشد؛ کسی که خودش واقعاً فردي اسالمی باشد، نه این           

مـن سـید محمـد    . یچ حکومت نباشد نگاه آنارشیستی ندارد که بگوید ه     . براي خدا باشد  

قطب را دیدم که روي ویلچري نشسته بود، تقریباً یک ساعت با ایشان در شهر مدینـه                

زدنـد کـه در    گفتند و مثال مـی  ایشان در نقد وهابیت درباري سخن می     . نشست داشتیم 

. الجزایر شخصی کمربند انفجاري به خودش بسته و یک قبرستان را منفجر کرده است           

پرسید کـه هـدف پیـامبران چـه بـود؟ قـرآن               ایشان می . کنند  رها که کاري نمی   این قب 

در جملـه بعـد      و   1 ����������������������������������������������������������������������������������������:  فرمایـد   می

 وهابیان کجاست؟ اجتنـاب از  تِ اجتناب از طاغو   2 .������������������������������ :فرماید  می

  .ر نگاه سید قطب و برادرش، یعنی توحید قصور و مبارزه با قصرهاطاغوت د

 80 و 70اي کـه در دهـه    این جریان هم به شدت در عربستان فعال است؛ به گونه          

جریان قطبیـه، جریـان انقالبـی اسـت کـه           . گذاري در عربستان زیاد شد      ناامنی و بمب  

 را به هم بریـزد، جنـگ   آنچه مانع شد که این جریان نظام عربستان. شکل گرفته است 

گونـه   ها به افغانستان حملـه کردنـد، آل سـعود ایـن         وقتی که کمونیست  . افغانستان بود 

و یازده هزار نیرو را براي جنـگ  . ها کشور اسالمی را گرفتند    تبلیغات کرد که کمونیست   

افغان هست، کسانی هستند   نسلی که در افغانستان به نام عرب      . به افغانستان اعزام کرد   

قدر در  افغانستان ماندند که ملیت دو گانه پیدا کردند        ه ماهتیشان عرب است، ولی آن     ک

 .این جریان هنوز هم در عربستان فعال است

  

                                                
 .٣٦سوره نحل، آيه . ١

 .٣٦سوره نحل، آيه . ٢
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یعنی دولت آل سعود براي رهایی از درگیري بـا مخالفـانش در داخـل           

 جنگ با دشمنان اسالم بـه       که تفکرات سید قطب را داشتند، آنها را به بهانه         

 سازد؟ارج از عربستان متوجه میخ

بله، امروز چرا در چچن وهابیت، جریانات وهابی را فعال کرده؟            :علیزاده موسوی

گوینـد    می. خواهند این جریان انقالبی را همچنان در خارج از کشور نگه دارند             چون می 

هنـد  خوا کنند؛ چون می  در آذربایجان شلوغ می   . برند  ها را از بین می      ها چچنی   کمونیست

القاعـده  . هـا وارد کـشور بـشود    گذارنـد بحـران   نمی. همچنان از این شلوغی بهره ببرند 

تواند اسامه و القاعـده       آمریکا می . ابزاري است براي هدایت بحران به خارج از عربستان        

دانند اگر این جریان از بین برود، دیگر  کند؟ چون می    را از بین ببرد؟ چرا این کار را نمی        

فهمنـد کـه آل سـعود و وهابیـت           همه مـی  . گردد  ا به داخل عربستان بر می     هتمام نگاه 

  کنند؟  ها چه می کند، اخوانی درباري چه می

جریان قطبیه، هم با جریان اخوانی به شدت مخالف است و هم بـا جریـان ملکیـه؛         

 .کنند چون معتقد است آنها به صاحبان قصرها و به فراعنه خدمت می

  

 جریان تکفیري 

هاي ملکیه و اخـوان و قطبیـه، چـه جریـان دیگـري در                 بعد از جریان        

 وهابیت شکل گرفته است؟ 

گرایش دیگري که وجود دارد، گرایش تکفیري است؛ متاسـفانه     :علیزاده موسوی

باز باید  . شود  ، جهادي گفته می   گري تکفیري گاهی به سلفی    این نگاه به وجود آمده که       

اصـالً  . گري جهادي به نوعی ریشه در مـصر دارد          سلفی. بین اینها تفکیک قائل بشویم    

، بعد عبدالـسالم فـرج کتـابی نوشـت        شود از سید قطب     د از مصر شروع می    اندیشه جها 

و بحث جهاد از آنجا شروع شد، اما متاسفانه مفهـوم جهـاد    ة الغائبةالفريض تحت عنوان 

چـرا؟  . هادي نامیدنـد گري ج  ها براي خودشان مصادره کردند که خود را سلفی        را وهابی 

هـاي   چون وقتی مفهوم جهاد در اندیشه سید قطب و بعد از او عبدالسالم فـرج و گـروه     

شان آمریکا، اسرائیل، انگلیس و کـشورهایی از          جهادي دیگر مطرح شد، لبه تیز دشمنی      
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گاه اندیشه سید قطب و امثال او این نبود که علیـه جهـان اسـالم                هیچ. این قبیل است  

بینیـد کـه    شـما مـی  . اي مذهبی قرار دهنـد  خواستند جهاد را فرقه د و نمی  شمشیر بکشن 

کرد، اما بـه شـیعیان    قطبیه با سردمداران سرسپرده کشورها مانند انور سادات مبارزه می       

کشد و براي آنکـه       گري تکفیري علیه شیعیان شمشیر می       اما سلفی . مصر کاري نداشت  

گـري جهـادي     یـن گـرایش را سـلفی   هاي خودش مـشروعیت بدهـد، اسـم ا     به فعالیت 

گري تکفیري رسماً با حربه تکفیر، شمشیر را در میـان خـود مـسلمان         سلفی. اند  گذاشته

گـري   نماد اصـلی سـلفی    . کند  ها کشت و کشتار می      ها قرار داد و در میان خود مسلمان       

  .هـاي مرفـه سـعودي اسـت     رهبر القاعده جزء خانواده . تکفیري در القاعده شکل گرفت    

گري تکفیري که به مسامحه جهادي گفته         این سلفی .  ریشه در خود عربستان دارد     پس

  .ها مخالف است؛ هرچند با شیعه هم بد هستند شود، این هم با درباريمی
  

 اي از وهابیت ملکیه و قطبیه دانست؟توان وهابیت تکفیري را عصاره می      

فیري از یک طرف، از طرف      گري تک   بله، به عبارت دیگر، سلفی     :علیزاده موسوی

هـاي خـود      معتقد بـه اندیـشه    ها و جریان قطبیه تأثیر پذیرفته و از طرف دیگر،             انقالبی

گـري   عبدالوهاب است و با هم تلفیق شـدن اینهـا، معجـونی بـه نـام سـلفی                 محمد بن 

  .تکفیري درآمده است

  

آیا صحیح است که جنگ افغانستان را محل به وجـود آمـدن وهابیـت                   

 فیري قلمداد کنیم؟ تک

بله، در جنگ افغانستان ما شاهد سـه ضـلع هـستیم کـه یـک       :علیزاده موسـوی

. اولـین ضـلع آمریکاسـت   . دهند و در قضیه افغانستان دخیل هستند   مثلث را تشکیل می   

آمریکا چـرا در جنـگ افغانـستان حـضور پیـدا کـرد؟ چـون مـی خواهـد از گـسترش                       

طـور   ، چرا؟ چون همان   عربستان سعودي است  دومین ضلع   . ندها جلوگیري ک    کمونیست

. خواهد انتقال بحران بدهد و سرِ انقالبیـون را در آنجـا گـرم کنـد          که عرض کردم، می   

گروه سومی که در افغانستان فعال است، خود پاکستان است؛ چون پاکـستان از طرفـی       

ندیـه  هـاي دیوب  به آمریکا وابسته است و از طرفی دیگر، همین عِرق مذهبی در گرایش            
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انـد و چیـزي بـه     این سه عنصر دست به دست هـم داده . پاکستان نیز خیلی فعال است  

در جنگ افغانستان اینها خیلـی مـورد توجـه          . عنوان طالبان و القاعده بوجود آمده است      

جنگند، امـا   ها می پنداشت اینها در مقابل کمونیست   جهان اسالم می  . جهان اسالم بودند  

جنگند، شروع به جنگیـدن       که با آمریکا می   رغم این    شد، علی   افغانستان تمام  وقتی جنگ 

کنند و همین امر جایگاه اینها را در جهان اسـالم تنـزل    با فرقه هاي اسالمی دیگر  می   

ـ . استداده   این نگرانی وجود داشت که  بیداري اسالمی به دسـت  ، دو دهه پیش یکی 

 اما امروز دیگـر ایـن نگرانـی         هاي تکفیري بیفتد و از مسیر اصلی منحرف بشود،          سلفی

در حقیقـت   . وجود ندارد؛ چون دیگر وهابیت تکفیري جایگاهی در جهان اسـالم نـدارد            

ابومصعب زرقابی وارد عراق شد تا بـه قـول        . هراسی در جهان دامن زدند      اینها به اسالم  

اي عمـل   آنهـا بـه گونـه   . جنگیـد ت سنّ خودش با صلیبیون بجنگد، اما با شیعیان و اهل        

ند که در عراق، الجزایر، در مترو اسپانیا و مناطق مختلف دنیا اعمـالی انجـام دادنـد       کرد

هـاي   بوش گفت جنگ. که بهانه به دست دشمن دادند تا دشمنان با اسالم مبارزه کنند           

در بعد داخلـی هـم مـسلمانان را از خودشـان مـأیوس        . صلیبی با اسالم آغاز شده است     

  .کردند

هایی کـه  گري تکفیري، بلکه جریان ملکیه با فعالیت ان سلفیاما امروزه نه تنها جری   

 چـرا؟ چـون ارگـانی کـه بـه جریـان      . ستداشته، جایگاهش را در جهان از دست داده ا  

 مـیالدي و حتـی در   90 و 80 و 70هـاي    وابسته است، که در دهـه    ه االسالميةالرابط

یقـایی بیمارسـتان    دهه آخر سده اخیر جایگاه نسبتاً خـوبی داشـت و در کـشورهاي آفر              

 ة االسـالميةالرابطـساخت، امـا رفتـه رفتـه کـشورهاي آفریقـایی متوجـه شـدند کـه            

سازد که در آنهـا تکفیـري تربیـت     سازد و در کنار آن یک مدرسه هم می         بیمارستان می 

امـروز حتـی کـشورهاي آفریقـایی کـه          . ریزند  هم می کند و اینها امنیت جامعه را به        می

تمام دفاتر اینها . دهند را به کشور خود راه نمی ة االسـالميةالرابط،  قدر نیازمند هستند    آن

آبـاد    در کشور پاکستان در شهر اسالم. در کشورهاي آفریقایی در حال بسته شدن است   

دانشگاهی را تحت عنوان دانشگاه بین الملـل اسـالمی سـاختند کـه امـروز پاکـستان                   

از این دانشگاه سـلفی تکفیـري بیـرون         از یک طرف،    . داند با این دانشگاه چه کند       نمی
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هـاي عربـستان بـه      را ببندد، بسیاري از کمک     انشگاهآید و از طرف دیگر، اگر این د         می

 اما در بسیاري از کشورها دفاتر آنها را بستند؛ چون دیدنـد آنهـا             . شود  پاکستان قطع می  

هـا در جهـان   هاي آنبه هر حال فعالیت. زنند تبلیغات سوء دست می و  به کشت و کشتار     

وجود آیـد؛   ها شکل بگیرد و به   هراسی در کل مسلمان     اسالم باعث شده یک نوع وهابی     

شود، نه اسالم؛ چون دنیـاي اسـالم بـه ماهیـت ایـن           یعنی در نهایت وهابیت بدنام می     

  .برده است فرقه پی

  

 نوسلفیان 

از آیا در میان وهابیت جریانی هم وجود دارد که اصالح طلـب باشـد و               

 این افراط موجود در وهابیت بیزار باشد؟

طـور کـه از    همـان . سـلفیان بله، جریانی است تحـت عنـوان نو     :علیزاده موسوی

اند و از طرف دیگر، عقاید جدیدي دارند که اینها           اسمشان پیداست، از یک طرف، سلفی     

بـه عقایـد   بنـد   اند که از یک طرف، پاي اینها از حیث اعتقاد این گونه     . را نو سلفی کرده   

خواهنـد از مظـاهر تمـدن و مظـاهر مدرنیتـه هـم          وهابیت هستند و از طرف دیگر، می      

معتقدند کـه نظـام حـداقل بایـد         . کنند  بنابراین نظام پادشاهی را نقد می     . استفاده بکنند 

-کنند و مـی  مشروطه باشد، باید دموکراسی در جامعه باشد، حقوق شهروندي را نقد می      

کنند، بعـضی      جامعه ما نیست، آزادي مطبوعات را مطرح می        گویند حقوق شهروندي در   

گویند چرا مـا همـه را    دهند میهاي تکفیري تند وهابی را مورد انتقاد قرار می   از گرایش 

 باشیم؟ این براي جامعه عربـستان       ها را داشته    باید تکفیر بکنیم؟ چرا ما باید این دیدگاه       

 یـا هیئـت کبـار    جلنة العلـام بدنه و گاهی در  ها در سلفی نو. خیلی مهم و تاثیرگذار است    

من در سفري که تابستان امسال به مکه داشتم، پیش یکـی از علمـاي هیئـت                . هستند

 بلند داشته باشـد و خیلـی       توقع داشتم که با کسی دیدار کنم که ریش        . کبار العلما رفتم  

 یکـی از   بـود و  همتعصب باشد، اما با فردي مالقات کردیم کـه ریـش خـود را تراشـید               

وقتـی  . دکتراي فقه از دانشگاه مدینه داشت    و  اعضاي هیئت کبار العلماي عربستان بود       

 اسـت،   ءکه اظهار تعجب کردیم که چگونه کسی با این شمایل، جزء هیئت کبار العلمـا              
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: گفـت . دهد که بین دولت و جریان ملکیه چقدر اختالف هـست   حرفی زد که نشان می    

بعد پرسیدم نظر ایشان دربـاره فتـواي هـدم          .  تحمل کند  دولت مجبور است که اینها را     

سـپس از   . عسکریین چیست؟ گفت اینها دیوانه بودنـد کـه ایـن فتـوا را دادنـد               حرمین  

بعد . هاي تند و افراطی وهابی نقل کرد که خیلی جالب بود    برخوردهاي خودش با چهره   

اینهـا نـشان   . زیادنـد نـه، امثـال مـن    : پرسیدم آیا تنها شما این اندیشه را دارید؟ گفـت         

 . شود دهد که از درون، انشعابات و اختالفات دارد فعال می می
  

 وجود آمدند؟ نوسلفیان چه کسانی هستند، چه تفکراتی دارند و چگونه به      

اگر ما بخواهیم نقطه آغازي براي اندیشه نوسلفی ذکـر کنـیم،             :علیزاده موسوی

وقتـی کـه   .  بـدانیم  به عراق در جنگ خلیج فـارس باید نقطه آغاز را زمان حمله آمریکا   

پایگاه نظامی آمریکا در عربستان ایجاد شد، بین علماي وهابی اختالف افتاد که چگونه          

در سرزمین مقدس اسالمی آمریکا پایگاه نظامی زده است و از ایـن پایگـاه بـه کـشور                 

داد دولـت آل  کند؟ جریـان ملکیـه بـه     کند و کشت و کشتار می اسالمی دیگر حمله می 

در مقابـل   . توانند در عربستان پایگاه بزننـد       ها می سعود رسید رسماً اعالم کرد آمریکایی     

تـوان در جامعـه اسـالمی بــه     جریـان ملکیـه، نوسـلفیان ظهـور کردنـد و گفتنـد نمـی       

نامه بسیار تند بـه  چند بینیم که  از همین زمان می. ها اجازه داد که پایگاه بزند      آمریکایی

در سـال   . کننـد   نویسند و به شدت با دولت مخالفت می         ر العلما و به دولت می     هیئت کبا 

وقتـی  . اي درست کردند تحت عنوان کمیته دفاع از حقـوق مـشروع           م هم کمیته  1933

این کمیته به وجود آمد، دولت به شدت با اینها مقابله کـرد و اینهـا را دسـتگیر کـرد و                   

نفـر از اینهـا توبـه کردنـد     چنـد  ز کشور رفتند و    تعدادي از اینها فرار کردند و به خارج ا        

هـاي سـلفی تنـد      از شخـصیت جالب اینکه در این کمیته دفاع از حقوق مشروع، بعضی     

  1.جبرین حضور داشتند مانند بن

  

                                                
 . ١١٦،  ص اصالحات سياسی در عربستان سعودی:ک.ر. ١
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 هایی در میان نوسلفیان قرار دارند؟ها و چهرهچه شخصیت      

آمدند؛ مانند مسعري، هاي سرشناسی از دل این جریان در   چهره :علیزاده موسـوی

هاي تأثیرگـذاري در جامعـه        ها، چهره   این چهره . التوجیري، الرشودي حتی سفر الحوالی    

سلمان العوده یک شخصیت علمی عربـستان       . عربستان هستند، از افراد معمولی نیستند     

 نوشته که در آن به شـدت بـه وهابیـت حملـه کـرده      صفت الغربااست و کتابی  به نام      

اند و ایشان هـم هنـوز بـه شـدت پـاي               هاي زیادي نوشته    ن کتاب، کتاب  علیه ای . است

یک گرایش بسیار فعال از این نوع سلفیان هم امـروز           .  است هاي خودش ایستاده    دیدگا

فرستند و قائل به تغییـر   کنند و می کنند و مجله تهیه می در لندن و بر ضد دولت کار می  

م کـه  اي از مسعري اخیـراً دیـد   من جمله . ستنگاه اینها به شیعه نسبتاً معتدل ا      . هستند

هـا کـافر شـمرده      اي از مـسلمان     هاي وهابیت بخش عمده    نوشته بود که با این اندیشه     

هاي خودمـان تغییـر و    شوند و به نظر من این دیدگاه درست نیست و باید در اندیشه  می

ه عربستان این گونه سخنان نشانه تغییر و تحول اساسی داخل جامع         . تحول ایجاد کنیم  

هاي تکفیري صرف    اند و دیدگاه    اگر بتوان با اینها تعامل کرد اهل بحث و مناظره         . است

بـه همـین   .  انـد اند و حاضر به تعامل شـده را که جزء مبانی وهابیت است، کنار گذاشته     

جهت در ابتدا عرض کردم که وهابیت را باید ما کالبد شکافی کنـیم و بـا هـر جریـانی          

ها را بشناسیم و با توجه به این شـناخت، پـیش              باید جریان . د بکنیم مثل خودش برخور  

 .برویم

  

 عبدالوهاب چیست؟ اه نوسلفیان در مورد شخص محمد بندیدگ      

. عبدالوهاب را قبول دارند، اما قائل به تعـدیل هـستند        محمد بن  :علیزاده موسوی

یست که ما به دلیل قرائتـی  نگویند چنین  پذیرند، اما می ا میهمان بحث توحید الوهی ر   

اخیراً همایـشی در ریـاض برگـزار    . ها را کافر بشماریم  که از توحید داریم، همه مسلمان     

آقاي عبدالعزیز آل شیخ کـه االن       . کردند تحت عنوان جایگاه تکفیر در اندیشه اسالمی       

م بـه نظـر  .  به این همایش، تکفیر را محکوم کرد     رئیس هیئت کبار العلماست، در پیامی     

ترسیدند در جریان بیـداري    این محکوم کردن این بود که اینها می رسد علت اساسی  می

خواهند خودشان را بـا جهـان اسـالم      می. اسالمی چندان نتوانند حضور فعال پیدا بکنند      

  .کمی هماهنگ نشان بدهند
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 جریان سکوالر 

بله با ایـن    آیا در عربستان جریانی غیر از وهابیت وجود دارد که به مقا                 

 فرقه بپردازد؟

هـاي فعـال در   هـا و جریـان  جریان سکوالر هم یکـی از گـروه     :علیزاده موسوی

عربـستان دو   در یک تقـسیم کـالن، در        . هاي لیبرالی دارند  عربستان هستند که دیدگاه   

هاي مذهبی همـین مـواردي بودنـد      جریان.  مذهبی وجود دارد    جریان سکوالر و جریان   

یکـی جریـان    : هاي سکوالر، دو جریـان اساسـی هـست          حوزه جریان که گفتیم، اما در     

. » الـسعودیالليرباليـة يف«: لیبرال مخالف بـا دولـت کـه سـایتی دارنـد کـه بـه نـام                 

. اي آزاد ماننـد غـرب باشـد    اند که جامعه باید جامعـه       هاي سرشناسی دارند و قائل      چهره

 چرا زن نباید شناسـنامه  معتقدند که بسیاري از حقوق در عربستان نفی شده است؛ مثالً          

نامـه نتوانـد بگیـرد؟ چـرا نتوانـد راننـدگی بکننـد؟ چـرا آزادي          داشته باشد؟ چرا گواهی   

مطبوعات کامل نباشد؟ اینها چون وضعیت مالی نسبتاً خـوبی در عربـستان دارنـد، و در       

م نسبتاً فعال هستند و تمـا     . هایی دارند   کنند، چنین دیدگاه    آمریکا و انگلیس تحصیل می    

هاي تخصـصی عربـستان در دسـت اینهاسـت، در مخـابرات و در صـدا و سـیما                      پست

هـا    اند در شبکه العربیه و ام بی سی که وابسته به عربـستان هـستند، ایـن چهـره                    فعال

  . بیشتر نمود دارند

آقاي ناصر الـسعید کتـاب خـوبی در    . جریان سکوالر بعدي، خود جریان دولت است  

ایشان کتـابی دارد تحـت عنـوان    . نقد کرده که کشته شد    باب دولت عربستان نوشته و      

کنـد،  در این کتاب به شدت از مفاسد و مشکالت این خاندان انتقاد می          . تاریخ آل سعود  

من با یکی از علمـاي وهـابی      . کنند، اما مسلمان نیستند     گوید اینها ادعاي اسالم می      می

آقـاي  : ونـه اسـت؟ گفـت     در عربستان دیدار داشتم، به ایشان گفتم وضعیت دولـت چگ          

: گفـتم . گوید امیرعبداهللا اگر الزم باشد براي حفظ حکومت بگوید خدا نیست، این را می        

رود؛  اگر ما همکاري نکنـیم، وهابیـت از بـین مـی         : کنید؟ گفت   شما چطور همکاري می   

آقاي ناصر السعید کتـاب دیگـري   . رود یعنی اگر آل سعود نابود شود، وهابیت از بین می     

نام المشایخ هست کـه بـه   در این کتاب عنوانی به . هناية الطاغيـه تحت عنوان    هم دارد 
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اشعاري گفته و بعد کاریکاتورهایی را زیر ایـن اشـعار     . معرفی مشایخ اینها پرداخته است    

کند، و اینهـا     هاي فالن نگاه می     دهد پادشاه خودش نشسته و فیلم       کشیده که نشان می   

یـا در کتـاب   . نویسند؛ یعنی هیچ ربطی به هم ندارند میاند و براي خودشان فتوا  نشسته

 مفصل به این مباحث پرداخته کـه چگونـه از ایـن طـرف         ثالثة كتب فی كتاب واحد

بینید که آقـاي فهـد    هایی می گویند خادم الحرمین الشریفین و از طرف دیگر عکس          می

سـت داده و هـیچ      در کنار ملکه الیزابت انگلستان ایستاده و با کارتر عکـس گرفتـه و د              

عکسی که بسیار جنجال ایجاد کرد، عکسی بود که فهد با کارتر در حال        . مشکلی ندارد 

 . مشروب خوردن گرفته بود

کند و در خود دولت هم مـا شـاهد شـکافی     خب، این جریان تضاد اساسی ایجاد می  

در واقع در درون دولت جریانی بـه نـام جریـان سـلطان هـست کـه            . بین اینها هستیم  

بسته به امیر عبداهللا است این جریان کامالً سکوالر است و در مقابل، جریـانی دیگـر              وا

این جریان هـم مقیـد   . کند در درون خاندان سلطنتی است که نایف آن را نمایندگی می       

به وهابیت است، اما نه از این حیث که او واقعاً فردي مذهبی است، بلکه چون حفـظ و             

هاي ضد شیعی در اندیشه نـایف      گرایش. داند   وهابیت می  قوام آل سعود را در حمایت از      

  . وجود دارد، بر خالف اندیشه امیرعبداهللا که به این شدت نبود

انـد از خانـدان آل   در مجموع، حتی در نظام حاکم، در بین شاهزادگان ـ کـه گفتـه   

  . سعود شش هزار  شاهزاده وجود دارد ـ اختالفات تند و شدیدي هست

  

  ربستانشیعه در ع 

 هایی دارند؟شیعیان در عربستان از چه جایگاهی برخوردارند و چه ویژگی      

شـیعه را هـم مـا بایـد یکـی از متغیرهـاي اساسـی در فـضاي            :علیزاده موسوی

. قریب به  سه میلیون شـیعه در عربـستان وجـود دارد     .  عربستان بر ضد وهابیت بدانیم    

هاي افغانـستان و جاهـاي دیگـر متفـاوت            ویژگی شیعه عربستان این است که با شیعه       

شیعه عربستان همیشه در حصار بوده و براي اینکه ماهیت خودش را حفظ کنـد،              . است

. اش در چند عرصه بوده که یکی عرصه علمی اسـت  مبارزه. مجبور بوده که مبارزه بکند  
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 بـر  ، بنـا  توسل، شفاعت، زیـارت . شیعه عربستانی در پاسخ به شبهات کامالً مسلط است 

خواهـد در   تواند توضیح بدهد و تحلیل کند؛ چون می    قبور، و شد الرحال را به آسانی می       

ویژگـی  . پس در بعد مبانی شـیعه، کـامالً مـسلط هـستند         . جامعه عربستان هضم نشود   

جو است؛ یعنی با وجود فـشارها، وجـود دارد و          دیگر شیعه عربستان این است که مبارزه      

  .رخشد و فعال استد این شیعه اآلن دارد می

  

 وهابیت و بیداري اسالمی 

هـاي مختلـف وهـابی، موضـع          با توجه به تفاوت نگرش در گـرایش              

  وهابیت در جریان بیداري اسالمی چیست؟

نماد وهابیت تقریباً همان جریان ملکیه است و منافع ملکیـه بـا       :علیزاده موسوی

در کشورهاي اسالمی اعم از تونس،     هایی که     ماهیت جریان . آل سعود گره خورده است    

شکل گرفته، ضد استبدادي و ضد دیکتاتوري است و نماد اصـلی        ... یمن، لیبی، مصر و     

مانـد کـه دولـت        پس شکی در این باقی نمی     . دیکتاتوري در در عربستان سعودي است     

از علی عبداهللا صـالح نیـز بـه شـدت          . عربستان موافق از بین رفتن حسنی مبارك نبود       

هـا موافـق      جریان ملکیه وابسته به دولت است و مسلماً با ایـن انقـالب            .  کردند حمایت

دهند که هر گونه مخالفت با دولت مـصر،           بنابراین درباره قضایاي مصر فتوا می     . نیست

ماهیت این بیـداري اسـالمی      . درباره یمن همین فتوا را دارند     . حرام است و جایز نیست    

گري تکفیري بعد از این وهابیت هراسی کـه      سلفی نیست؛ چون عرض کردم که سلفی      

زهـر  در کشوري مثل مصر کـه األ  . وشی رفت در دنیا به وجود آمده، به شدت رو به خام         

از . گرایشی به شدت ضد وهابی دارد، امکان ندارد وهابیت بتواند بروز خارجی پیدا بکنـد  

نبال تصدیر هـستند؛  ها، نگاه کامالً منفی است، اما به د      این رو، نگاهشان به این جریان     

یعنی وقتی دیدند که بیداري اسالمی به نتیجه رسید، در مصر فعال شدند و امروز دارنـد    

نه تنها در برابر شـیعیان بلکـه در برابـر قرامطـه در مـصر، بـه شـدت              . کنند  فعالیت می 

اینها نشانه این واقعیـت اسـت کـه اینهـا هـم مثـل               . کنند  گیري و بلوا ایجاد می      موضع

 سایرین وقتی که دیگر نتوانستند کـاري انجـام بدهنـد، عمـالً مجبـور شـدند                آمریکا و 

  .انقالب ها را به نفع خودشان مصادره و این فضا را ایجاد بکنند
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 هستیم کـه بـا نـام سـلفی فعالیـت            اآلن ما در مصر شاهد سه حزب            

بـه  این سه حزب وابسته     . النور، حزب الفضیله و حزب االصاله      حزب: کنند    می

 کدام گرایش سلفی هستند و چه جایگاهی در مصر دارند؟

واقعیت این است که درست نیست ماهیـت ایـن سـه حـزب را                :علیزاده موسوی

خود سید قطب چهـره سـلفی اسـت، امـا ماهیـت          . کامالً به معناي سلفی وهابی بدانیم     

اش، چنان که خدمت شما عرض کردم، بـاز گـشت بـه صـدر اسـالم اسـت، امـا            سلفی

ها هم درست اسـت کـه مـا گـاهی             در این گرایش  . گرایانه نیست   یت نگاهش فرقه  ماه

بینیم، اما این اندیشه هاي سلفی به این جهت است که مفهوم              هاي سلفی را می     اندیشه

گري  گویند سلفی   اند که می    اینها برداشت نادرستی کرده   . اي است   سلف، مفهوم پسندیده  

 » ... ثـم الـذين يلـوهنم خـري النـاس قـرين«سه قرن اولیه اسالم است و بـه حـدیث           

 .کنند؛ در حالی که سلف مفهوم خیلی زیبایی است استناد می

بینـیم؛ مـثالً    خود اخوان المسلمین هم دو ـ سـه گـرایش مـی    میان در نیز در مصر 

گـرایش کمـی هـم بـه جمهـوري         . مهدي العاکف آیا سلفی است؟ اصالً سلفی نیـست        

. گرایش سلفی، و گـرایش غیـر سـلفی   : و گرایش هستدر داخل اخوان د  . اسالمی دارد 

هایی بر ضد وهابیـت برگـزار کـرده اسـت و              هایی داشته است و همایش      االزهر دیدگاه 

 مانند محمد عبده، شـیخ محمـود شـلتوت،    اند، ههایی که در االزهر وجود داشت   شخصیت

 رشـید رضـا را      حتی خود . اند  هاي وهابی بوده    ، ضد اندیشه    گونه  هایی این   مراغی و چهره  

 رشید رضا خیلی    گرایانه در اندیشه    که گرایش به وهابیت داشت، اما باز هم دیدگاه عقل         

  .عبدالوهاب و سایرین است بیشتر از محمد بن

اي رسیده که امکان  رسد که امروز مصر به بلوغ سیاسی و دینی          بنابراین به نظر می   

البته تمام تالش   . ند، وجود ندارد  هاي وهابی عنان را در مصر در دست بگیر          اینکه سلفی 

چقـدر در  . یمن نزدیک خود عربـستان اسـت   . اند  اند، اما موفق نبوده     خود را به کار بسته    

در مصر هم فضائی حـاکم اسـت       . آن موفق بودند؟ وهابیت در یمن خیلی محدود است        

اي رود آقـ  که از ابتدا روحیه انقالبی داشته است و جالب اینکه نواب صفوي به مصر می        

وقتـی از  . بردنـد و گوید من دیدم که نواب را روي دست بلنـد کردنـد    فتحی  بکش می   
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اي مخصوص نواب صفوي منتشر کـرد کـه نـواب          نامه  دنیا رفت، اخوان المسلمین ویژه    

  .صفوي چه جایگاه واالیی داشت، چه مبارز نستوهی بود

ود مجمـع   ویژگی دیگري که در مصر وجود دارد، این است که در مصر شـاهد وجـ       

قدر روي مصر     ها این   بینید سلفی   این است که می   . التقریب هستیم که نکته مهمی است     

. زهر مصر چـاپ شـد   در األمجمع البیان و مختصر النافعکتاب . کنند سرمایه گذاري می  

اگر ما از این شرایط استفاده بکنیم، خیلی پـیش خـواهیم رفـت،             . اینها خیلی مهم است   

 هستند و چه در مـصر کـه زمینـه تقریبـی وجـود دارد، چـه در       هاچه در یمن که حوثی   

درسـت اسـت آقـاي راشـد     . بحرین، چه در تونس که حزب النهـضه بـه قـدرت رسـید        

الغنوشی مواضعی دارد، ولی کسی است که کتاب حرکت امام خمینـی و تجدیـد حیـات         

. تاولین کسی است که در مورد امام و انقـالب اسـالمی مطلـب نوشـ    . اسالم را نوشت  

قـدر فـشار علیـه ایـران زیـاد شـده و عربـستان         بینید در این شرایط ایـن  اینکه شما می  

سعودي رسماً دست در دست آمریکا گذاشته و فضاي ضد شـیعه ایجـاد مـی کننـد، آن          

اند که اندیشه شیعی در جهان اسـالم رفتـه رفتـه حـرف      است که  کامالً احساس کرده     

نویـسد،    ناي وقتی کتـاب قـدرت نـرم را مـی         جالب این است که جوزف    . زند  اول را می  

 در جنـگ  1973ها سـال   گوید که قدرت نرم را از شیعه یاد بگیرید؛ چون تمام عرب         می

آخر اعراب و اسرائیل در مقابل اسرائیل شکست خوردند اما یک اقلیت کوچکی بـه نـام        

ـ  33حزب اهللا که     ه آن حملـه   روز در مقابل اسرائیل ایستاد و از آسمان و زمین و دریـا ب

چیست که توانست مقاومت کند، امـا آنهـا          این شیعه     اندیشه. ت مقاومت کند  شد، توانس 

 روزه، بیشترین مراجعه به فضاي مجازي اینترنت این بـوده   33نتوانستند؟ در ایام جنگ     

کند فضا بـه   که ببینند شیعه چیست اینها نکات مهمی است که واقعاً انسان احساس می     

 در ���������������������������1: دارد نیا در جهت اندیشه شیعی قدم بر میاي است که د     گونه

  . حال به ثمر رسیدن است

  

                                                
 .٥سوره قصص، آيه . ١
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 گیري نتیجه 

 آید، چیست؟نتیجه مهمی که از بحث جریان شناسی وهابیت به دست می     

با توجه به آنچه گفتیم، ما باید دقیق عمل بکنیم و باید بتـوانیم      :علیزاده موسوی

. ر جریانی با توجه به ویژگی هاي خودش برخورد کنیم و همه را یک کاسه نکنـیم          با ه 

ایـن موجـب خواهـد    . اي عمل کنیم که آنها را علیه خود هماهنگ سازیم           نباید به گونه  

  . تر عمل کنیم شد که بسیار موفق

نکته بعد اینکه با توجه به تعارضاتی که امروز در دل خود وهابیـت و حتـی در خـود      

شود یـا   ود وجود دارد، به نظر من به زودي اندیشه وهابیت افراطی فروپاشیده می    آل سع 

اگر قرائتی از وهابیت بماند، قرائتی است که ماهیتاً با قرائت حاضر آن کامالً در تضاد و               

این اتفاق با عملکرد ما و با فضایی که امروز در عربستان وجود             امیدواریم   .تناقض باشد 

 .وقوع بپیونددخیلی زود به دارد، 

  

  


