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 دهيچک

بوده  یاریبس قاتیآن موضوع تحق یهاست که بررس انسان انیدر تعامالت م یاساس یها از جمله مقوله تیامن
در  تیامن فیهمواره از عوامل مهم در تضع یانحراف یفکر یها انیو رشد جر کیدئولوژیا یرو است. کج

است که با ارائه  تیتفکر وهاب ،یانحراف یها انیجر نیبوده است. از جمله ا (یستمی)س یالملل نیو ب یسطح مل
، القاعده و طالبان رینظ یستیتندرو ترور یها از گروه تیهمواره با حما ،از اسالم انهیگراریو تکف یسلف یقرائت
شود.  یالملل شناخته م نیدر سطح ب یتیدر جهان اسالم بوده و به عنوان عنصر نامطلوب امن یساز ناامن بستر

 یاسالم لیاص یبر مبان هی)ره( قرار دارد که با تک ینیامام خم یاسیس ییگرا ماسال ت،یدر مقابل تفکر وهاب
خالف  ،سازند یشر متاسالم در جهان من دربارهمعاند  یها نشان دهد آنچه که رسانه ،دارد که نخست یسع

را روشن سازد و  تیوهاب ییگرا یسلف یانحراف انیو جر یقیاسالم حق انیتفاوت م دو اینکه،است و  تیواقع
 نوشتار یاصل وضوعصلح را در جهان گسترش دهد. م یاسالم لیاص یها متعاقب آن با گسترش آموزه

در  یچه نقش کیاز اسالم، هر تیوهاب )ره( و قرائت ینیامام خم یاسیس ییگرا است که اسالم نیا حاضر،
دهند که  ینشان م یا کتابخانه وهیبه ش قیتحق یها افتهیاند.  داشته یالملل نیدر سطح ب تیکاهش امن ای شیافزا

 قینکرده، بلکه با تزر یالملل نیب تیامن نیبه تأم یاز اسالم نه تنها کمک تیوهاب انهیرگرایتکف -یقرائت سلف
الزم جهت اقدامات  یخوراک فکر ،یستیترور یها در ذهن گروه ییهمچون جهاد ابتدا یتفکرت انحراف

چون  ییها با آموزه )ره( ینیامام خم یاسیس ییگرا اسالم لها را فراهم ساخته است. در مقاب گروه نیخصمانه ا
 ها بوده است.  ملت -دولت انیو ... همواره بستر ساز صلح م یحقوق بشر، کرامت انسان سم،یمبارزه با ترور

 

  تیامن ت،یعربستان، وهاب ران،ی)ره(، ا ینیامام خم ،ییگرا اسالم واژگان كليدي:
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 ... )ره( و ینیامام خم یاسیاسالم س یها بازتاب یا سهیمقا یبررس

 

 مقدمه
صلح  کیتوان  یامر که چگونه م نیپرداختن به ا نیابعاد آن و همچن ت،یصلح و امن یبررس

چرا که  ،بوده است های انسان دغدغههمواره از سازی کرد،  ادهیرا در ابعاد مختلف پ داریپا
 یصلح اصل اول و مبنا ،محور امروز فعتو جهان من کیآنارش طینقش در مح یفایا یبرا

 یفرصت ،دیایبه وجود ن تی. تا صلح برقرار نشود و متعاقب آن امنستبشر ا یها تیهمه فعال
 ستیعدم وجود جنگ ن ی. صلح ضرورتاً به معنابدست نخواهد آمدگو و رشد و گفت یبرا

به مقوله صلح  انهیگرا لیتقل دگاهید نیو اگر با ا میدان یو ما صلح را نقطه مقابل جنگ نم
. به مکنی یرا به نبود تخاصم محدود م دهیپد نیگرفته و ا دهیوجوه مختلف آن را ناد ،میبنگر

 یرویاست که از ن یلتیبلکه فض ،ستینبود جنگ ن یصلح به معن، «نوزایباروخ اسپ»گفته 
 یناصلح هم به مع ،ستینبودن ن یزندان ینابه مع یطور که آزاد و همان ردیگ یم هیجان ما

 (. ۸: 1390 ،ی)فلسف ستینبود جنگ ن

در  یالملل نیدهنده جامعه ب لیتشک یها واحد ،یمنافع محور یعیاز قانون طب یبه تأس امروزه
. دهند میمنافع قرار  نیا جهت کسب یصلح را به عنوان ابزار ،به منافع خود یابیدست یپ
به  یساز تر از صلح نهیتر و کم هز آسان یمنافع خود را از راه یکه واحد یتا زمان یعنی

رفتار  نیااز آن امتناع نخواهد کرد.  یها پا گذاشتن اصول صلح و آموزه ریاز ز ورددست آ
 Political speculation )« صلح یاسیس یسوداگر»با عنوان  نجایما در ا ی سیاسیواحدها

peace) رو  با مشکل روبه یرا قدر یجهان یساز که روند صلح یا دهیپدکنیم،  یاد می
 سازد. یم
 یها هگرو یکنون یدر جهان یالملل نیب تیعناصر برهم زننده صلح و امن نیتر از مهم یکی

 سمی. تروردارندعربستان  تیوهاب سمیسلف یها شهیاندریشه در که عموماً  هستند یستیترور
در واژگان روزمره ما  راًیمطرح بود اما اخ کیو در اسناد استراتژ یعلم طیزمانی تنها در مح

 یبا انتساب خود به اسالم و قرآن، خطر تیوهاب انیجر(. Giusto, 2016: 132) داد رحضو
اسالم مظهر خشونت  ییکه گو یا کرده، به گونه یاسالم یها و ارزش نیرا متوجه د یجد

 تیتمام و اسالم را شکل داده هیعل یخیتار بیتخر نیدتریشدوضوع، م نیو جنگ است. ا
است؛  سمینوع ترور نیپرکاربرد ا یها از واژه یکی. کفر کرده است دیرا تهد یامت اسالم

کنند و در راه  یکه مخالفان خود از جمله مسلمانان ناهمسو را به کفر متهم م یا به گونه
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اطالق  یریتکف سمیترور سم،ینوع ترور نیبه ا ل،یدل نیبه هم ،دارند یآنان قدم برم کشتن
را جز  زیاست که همه چ یاسالم یمدع لبانهپرور، انحصارط ستیگفتمان ترور نیشود. ا یم

و  وهیروش برخالف ش نیرا مبنا قرار داده است. ا یریداند و روش تکف یخود، کافر م
 لیدال نیتر و ساده نیتر عامه مسلمانان را به کوچک ،یمذاهب اسالم یاجماع همه علما

خود قرار  تو مقدسات مسلمانان را هدف خشون سیو جان، اموال، نوام کرده ریتکف
و هم از نظر  تیفعال هگستر هم از نظر حوزه و ،یدر عصر کنون یریتکف سمیدهد. ترور یم
به  سمیترور نیا یظرن یها شهیسابقه است. ر یآن ب بار اجعهو ف زیمتما یها یژگیو

 ،یانی)حاج  گردد یم باز تیوهاب یها شهیاند ژهیبه و ،یسلف شمندانیاند یبرخ یها نوشته
نشأت  هیمیت ابن یها شهیاز اند سمینوع ترور نیا دگاه،یچه در نظر و د گر(. ا24:1393

 تیبه موفق یریتکف سمیترور نیا یها شهیر گفت،  توان یمی از نظر شکل عمل اما گرفته،
بر  ستمیقرن ب لیعربستان در اوا رهیحکومت آل سعود در شبه جز لیدر تشک تیفرقه وهاب

را وادار به خروج  یعثمان یامپراتور تمؤثر انگلستان توانس یبانیکه با کمک و پشت گردد، می
 شود. یامپراتوراین  یمنجر به فروپاش ت،یعربستان کند و در نها رهیاز شبه جز

 روانیداند و پ یمقدس م یجهاد را امر ت،یگفتمان وهاب یها آموزه عربستان براساس کشور
 کیتئور هیتوج ،نکته نیهستند؛ هم یقائل به جهاد عمل ه،یمیمطابق با آرا ابن ت شه،یاند نیا

خود را در  یستیدهد تا بتوانند اقدامات ترور یمکتب قرار م نیا روانیپ اریمناسب را در اخت
 تیکنند. حضور عربستان و حما ریتفس «اهلل یقرب ال»و با هدف  «اهلل لیسب یف» دهاقالب ج
 نیمحکم در اثبات ا یسند ،رهیو غ نیمصر، بحر من،ی ه،یدر سور یستیترر یها از گروه

و  میبر مفاه هی)ره( قرار دارد که با تک ینیامام خم یاسیادعاست. در مقابل گفتمان اسالم س
 یخارج استیداده است که س یرا در درون خود جا ییها دال ل،یاص یاسالم یها انیبن

دهد.  یالملل سوق م نیب تیامن نیتأم جهیرا به سمت صلح و در نت رانیا یاسالم یجمهور
با  سهیدر مقا تیاست که گفتمان وهاب نیا ،نوشتار بوده نینگارش ا زهیکه انگ یاصلوضوع م

الملل را  نیب تیامن فیتضع ایو  نیتأم از ی)ره( چه سهم ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س
 یها تیبا حما یاشاره خواهد شد که عربستان سعود قیتحق نیبر عهده دارد. در ادامه ا

 نیتر از مهم یکیداعش، القاعده و طالبان،  رینظ یستیترور یها از گروه یو معنو یماد
 انیبرابر حامدر  عدالتقانون  بیشود و تصو یدر جهان محسوب م یامن نا جادیا یها کانون
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سپتامبر، از  11عربستان در  یستیمتحده در رابطه با اقدامات ترور االتیا یاز سو سمیترور
)ره( با  ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س ،گرید یمدعاست. در سو نیا دییجمله اسناد تأ

همواره به  ،رهیغ وواحدها  تیحقوق بشر، حق حاکم ،یچون صلح جهان ییبر مفاهم هیتک
 یالملل برخواسته است. در ادامه به واکاو نیو نظم ب تیمقابله با عناصر برهم زننده امن

 .  میپرداز یالملل م نیب تیدو گفتمان بر امن نیا یها بازتاب نیتر مهم
 

 یچارچوب نظر

 کیالملل، استفاده از  نیعرصه ب یها و رخدادها دهیشناخت بهتر پد یبرا دیترد بدون
 اریعرصه کمک کند، بس نیمسائل مطرح در ا لیو تحل هیمناسب که به تجز یچارچوب نظر

 کرد: میتقس ریرا به سه دسته ز اتیتوان نظر یم ی،کل یبند دسته کیاست. در  یضرور

 و...( سمیمارکس سم،یفمن ،) اسالمیانقالب ایبخش  ییرها اتینظر .1

 و...( سمیبرالیآن، ل یها و شاخه سمی)رئال یستیرفورم ای یالمسائل حل اتینظر. 2

 یتر حیصح ریکنند تا تفس یتالش م اتینظر نگونهیا .و... یانگار ) سازه یریتفس اتینظر. 3
 (ارائه کنند. یالملل نیاز تعامالت ب

گفتمان  یها بازتاب نی)ره( و همچن ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س راتیخصوص تأث در
را به دست دهد،  یجامع نییتواند تب ینم ییبه تنها هینظر کیالملل،  نیب تیبر امن تیوهاب

 یفکر کردیرو کیها در قالب  گفتمان نیاز ا کیمختلف هر  یها دال یبررس رایز
 یها یتئور انیاز م ،درک بهتر مطلب ینوشتار برا نیدر ا ا این حال،. بنیست ریپذ امکان

تقریباً  نییتواند تب یکه م میکن یاستفاده م یانگار سازه یاز تئور یاسیمطرح در عرصه علوم س
 ها ارائه دهد. یتئور هینسبت به بق یتر جامع

 ظلحا به نناآ غالب ماا ،هندد می تشکیلای را  دهگستر طیف راننگاا زهسا که آن غمربه
 هیدگاد رمحودر  شناسی  هستی مباحث. نددار هم به یکیدنز هیدگاد شناسی هستی

 به توجه .1: دکر خالصه رمحو سه لحو برآن را  انوـمیتدارد و  ارقر راننگاا زهسا
 سساابر دیما منابع یافتن معنا .2 دیما ملاعو رکنادر  ریهنجاو  جتماعیا یهارساختا

 یعاـجتما یهارساختا ین. اانیگرزبا هویت به هارساختا یندادن ا شکلو  هارساختا نـیا
 Wendt).  ندزسا می پذیر نمکارا ا انیگرزبا لعماا ص،خا منافعو  هویت هـبدادن  کلـش اـب
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 یاجتماع یساختارها جادیامر موجب ا نیا. تعامل متقابل ساختار و کارگزار. 3؛ (1995:76
 شود.  یم فیو منافع تعر تیشود که بر اساس آن هو یم
 تـهوی ،نت«و» دعتقاا به. ستا هویت راننگاا زهسا ریمحو مباحثاز  یکی میان، یندر ا  
. نهاستآ ریفتاو ر نگیزشیا تتمایال باعث که ،ستا هدفمند انکنشگر صاـخ یـیژگو

مورد  دیدو انگاره با ت،یدارد. به هنگام بحث از هو دخواز  شگرـکن مـفهدر  یشهر هویت
 یرونیو ب یدرون یها ساختارها و انگاره«. یگرید»و انگاره  «خود»انگاره  رد؛یتوجه قرار گ

 .(Wendet, 1992: 398)ها هستند تیهر دو سازنده هو

 هویت ؟نددار منافعی چه سساا ینا برو  هستند کسانی چه انیگرزبا کنند، می نبیا ها هویت
موجب  «یگرید»و « خود»ها با برداشت خاص از  تیهاست. هو لتدو رفتار فهم زـمرک

 ها خود از هنجارها تیهو نیدوست است. ا ای بیبه عنوان دشمن، رق گریکدیشناخت 
 نهیبا روابط نهاد یاجتماع یها و هنجارها تیانگاران هو زهشوند. به اعتقاد سا یساخته م
و « خود»به طور دائم  گریکدیها در تعامل با  کنند. دولت یم رییو تغ رندیگ یشکل م

« دشمن»به عنوان  گریکدیبرداشت از  ،اساس نیکنند. بر ا یم فیرا باز تعر «یگرید»
است و آنچه  یاجتماع یتحول ت،یوه ریی. تغابدی رییتغ« دوست» ای «بیرق»تواند به  یم

که بوزان در چنان. است ییو معنا ی، تحول در ساختار فکرشود می رییتغ نیموجب ا
: 1392 ،ی)ساع دهد یبحث قرار م یرا مبنا یانگار سازه هینظر ،یاز عوامل اجتماع یریگ بهره
92-91 .) 

نقش فرهنگ را در  شتریب ی،انگار به عنوان چهره شاخص در سازه ،«الکساندر ونت»
است  یجمع یها دهیاز ا یفرهنگ ناشی، وبه اعتقاد . ندیب یواحدها برجسته م نیتعامالت ب
ساختارها  ،آورند یرا به وجود م یخارج استیس کردیها هستند که رو دهیا نیا قتیو در حق

 یجمع دهیدر حال تعامل هستند. ا گریکدیو با  گذاشته ریبر هم تاث و کارگزاران متقابالً
از  یاریاست که بس یاسیواحد س کیکالن  یدئولوژیدر واقع همان ا ،«ونت»مدنظر 

توان  یتسامح م یشود. با قدر یم یاز آن ناش ،یو سفل ایکشور، اعم از عل کی یها استیس
از تحوالت  یاریداد که منشأ بس میتعم هر عصر درکالن را به گفتمان غالب  دهیا نیا

 یعنی کرد،یرو نینگارندگان با استفاده از هم ،قیتحق نیدر ا نیشود. بنابرا یمحسوب م
امام  یاسیگفتمان اسالم س راتیتأث یبه بررس ،یقیتطب یا وهیبا ش یانگار سازه کردیرو
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الملل  نیب تیو امن صلح فیتضع ای نیبر تأم یسعود تی)ره( و گفتمان وهاب ینیخم
 پردازند.  یم

 
 )ره( ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س یبازشناس

را  دخو ندیشها یندبنیا یها ارهگزو  ها نظریه د،خو نظر ردمو نگفتما یلدر ذ رگبز انهبرر
از  یـیک رگ،بز انهبرر نگفتمادر  وشکا ینابنابر کنند. یم جیآن را ترو سپسو  حمطر
و  اعیـجتما ،یـسیاس داـبعدر ا هاآن یها شهیآرا و اند لیفهم و تحل یبرا هگشارا یها هشیو

 یها هشیو اـب دیاـبنی یاـه وتاـتف لـلید به ن،گفتما تحلیل .ددگر می بمحسو یـفرهنگ
. ستا مدتررآکا ،یـسیاسو  اعیـجتما ائلـمس هـب شرـنگدر  تیـیتیویسزپو کالسیک

 معنایی ماـنظ کـی هندزاـس هـک تـهاس انهـنشو  اـه ارهگز م،حکاای از ا مجموعه نگفتما
هستند( به  یکننده نظم گفتمان )که منعکس  طور منتظم بهاحکام  ایها  نشانه نیاست. ا متمایز

کنند.  یم زیها متما گفتمان گریداز کالن آن گفتمان را  ییشوند و نظام معنا یمتصل م گریکدی
عبارت است از  یاست. دال مرکز یدال مرکز ی،گفتمان یبند در هر مفصل اصلی مؤلفه

ها را  و نشانه میمفاه گرید ،یسیمغناط دانیم کیگفتمان که همانند  کی ینشانگان مرکز
 (.11:13۸4 بهروز لک، ) دهد یخود قرار م ریثأتحت ت

 یوجود دارند که برا ییها وجود دارند که شــناورند و دال ییها داللت کننده ،هر گفتمان در
را با نام  ییها دال ــدیبا ید؛ در واقع در روش گفتمانندار یه محورآن گفتمــان جنب

 یو اجزا میمفاه ی،گفتمان یبند جســتجو کرد که در مفصل یمحور ای یمرکز یها دال
و  یدیمفهوم کل ،بخشد. دال برتر یدارد و به آنها وحدت م یمرا کنار هم نگاه  گرید

 یبند آن منتظم و با هم مفصل یهدر سا گرید یها بخش در هر گفتمان است که نشانه تیهو
)ره( اسالم دال برتر است. اسالم به ینی. در گفتمان امام خم(74:1393ی، )فتح شوند یم

عناصر را در  گرید شان،یگفتمان ا یبند )ره( در مفصل ینیگفتمان امام خم یعنوان دال مرکز
 یبند کنند و با هم مفصل یم دایآن نظم پ هیدر سا گریدارد و عناصر د یکنار هم نگه م

به شرح  دی)ره( با ینیاسالم در گفتمان امام خم لیاز تحل شیپ(. 21:1390 د،ی)سع شوند یم
از اســالم داشته  یاو چه قرائت ســت؟یچ یپرداخت که اسالم مورد نظر و وضوعم نیا

  ست؟ی)ره( چینیگفتمان امام خم یاســالم به عنوان دال مرکز یها است و مشخصه
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 یها تیبه واقعنسبت او  یانتقاد کردی)ره(، به رو ینیامام خم یها شهیبه آرا و اند ینگاه اب
 تیبردن وضع نیاز ب یدر پ یانقالب یبا نگاه شانی. امیبر یم یموجود در جهان اسالم پ

اصول  هیبر پا یجامعه اسالمایجاد  شانیکه همانا در نظر ا ،موجود و گذار به وضع مطلوب
 فراهم کردن، جامعهدر  یاله نیساختن قوان یجار ،ل حکومتیتشک یعنیاسالم  یاساس
 است.افراد  هیسرنوشت و احقاق حقوق اول نییحق تع ریمشروع نظ یها یآزاد

از همان ابتدا  «یدولت اسالم»در کنار واژه  «یامت اسالم»)ره( با طرح واژه  ینیخم امام
صرفاً ی امت اسالم ،هینظر نیدند. در اکررا مشخص  رانیا یانقالب اسالم یفرامرز تیماه

 ی،نیمسلمان به عنوان برادران د یکشورها ینبوده و تمام رانیمحدود به کشور و دولت ا
، مطابق اسالمی انقالب نی(. بنابرا73:1393 ،ی)فتح ندوش یمحسوب م امت نیاز ا یعضو
که از آن با عنوان صدور  یا دهیبه گسترش و صدور دارد. پد لیم خود، هیاول یها آموزه

)ره(، مفهوم  ینیامام خم یاسیشود. گفتمان اسالم س یم ادی یامت اسالم یداریب یانقالب برا
تر به  یاساس یبلکه در چارچوب اصل ،جو زهیست  یاسالم وانمبارز را نه با عن یاسیاسالم س

 نی. هماست یانجه تیصلح و امن نیهمانا تأم ،کند و هدف از جهاد یم نیینام جهاد تب
موجب تحرکات و  یعیش شهیتر در اند عیوس ی)ره( و در بعد ینیامام خم شهیمفهوم در اند

 یها حکومت جادیا قیاز طر تیامنصلح و  تیدر جهان اسالم جهت تثب یقیعم یها جنبش
 که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.   ،دیگرد یمردم

 یا دهیها و پد از رسالت انقالب یبخش یرونیب طیآن بر مح یرگذاریثأانقالب و ت صدور
و  ونیانقالب یها دگاهیبه شعاع اهداف، د یاست. گستره و دامنه هر انقالب ریناپذ اجتناب

 ریاز سا یصدور انقالب اسالم زیدارد. آنچه که موجب تما یبستگ آن یدئولوژیا
انقالب  ،)ره( ینیبودن صدور آن است. از نظر امام خم ریناپذ ینیب شیپ تیهاست، ماه انقالب

نبوده و متعلق به همه مسلمانان است و دفاع از مسلمانان تحت ستم  رانیمنحصر به ا رانیا
 فهی)صح است رانیانقالب ا فیوظا نیتر از مهم یکی یجهان تیامن نیدر سراسر جهان و تأم

 یدر راستا فیتکل کیو  یانقالب فهیظو کیصدور انقالب  شانیاز نظر ا (.94: 19نور، ج
و  یهجوم نظام ،عنوان چیبخش آن است و به ه یاسالم و احکام تعال تیاحساس حاکم

 (. 321: 15، جنور فهی)صح ستیمسلمان ن یکشورها گریبه د یلشکرکش
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غلط را از آن برداشت  یمعن نیانقالب ما به همه جا صادر شود، ا دیبا مییگو یکه م نیا»
 نیواقع شد و ا رانیکه در ا زیچ نیا میخواه ی. ممیکن ییکشورگشا میخواه ینکنند که ما م

ها و همه  ها فاصله گرفتند، در ملت واقع شد و خودشان از ابر قدرت رانیکه در ا یداریب
شان را از شوند و خود داریها ب است که همه ملت نیصدور انقالب ما ا ی. معندها بشو دولت

 (.127: 13نور، ج فهی)صح «که دارند نجات بدهند یگرفتار نیا

 یها در حوزه شانیا یها شهیثر از ابعاد مختلف اندأ)ره( مت ینیامام خم یاسیاسالم س گفتمان
 یا دوباره وندیپ استیمذهب و س نیاست که توانست ب یو کالم یفلسف ،یفقه ،یعرفان

 و «ایو دن نید»شده  بیرابطه تخر یی،گرا نیو د تیمعنو گاهیجا یایبرقرار سازد و با اح
(. گفتمان اسالم 175-176: 1390 ن،یهشج ی)غفارکندو اصالح  یرا بازساز «نیعقل و د»
 یشناور یها و دال یدال مرکز کیها متشکل از  گفتمان ریمانند سا ی)ره(نیامام خم یاسیس
 شوند: ینشان داده م« 1شکل »ها در قالب  دال نیاست. ا یدال مرکز رامونیپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 نی)ره(یمای موجود در گفتمان سیاسی امام خه ترین دال : مهم1کل ش

 دال مركزي گفتمان: 

تاكيد بر امت واحده 

 اسالمي

 

 قاعده نفي سبيل 

 استکبارستيزي

عدم جدايي  
 دين از سياست

حکومت مبتني بر  
 واليت فقيه 

احيا و تقويت 
 تمدن اسالمي

حمايت از 
 مظلومن جهان 

دعوت و صدور 
 انقالب
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 به مثابه گفتمان  تیوهاب یدئولوژیا یا شهیاند یمبان یواكاو

شوند که به مرور  یم میتقس یو مالک یشافع ،یحنبل ،یحنف یسنت به چهار شاخه اصل اهل
خود به  یشــده و هر کدام برا میتقس رشــاخهیها ز ها به ده شــاخه نیاز ا یزمان برخ

از  یکی زین یگر یو ســلف تیشــدند. وهاب لیخاص تبد یدیجداگانه با عقا یمسلک
از  یاریبس تیکه وهاب یمعن نیداند؛ بد یها م یبه حنبل نتسباست که خود را م ییها فرقه

و از رهبران  یمکتب حنبل یاحمدبن حنبل، مؤسس و بان دیاعتقادات خود را از آرا و عقا
)از متوکل به بعد( بوده، یعباســ یکامل خلفا تیکه مورد حما ثیاصحاب حد یفکر

جدا از خود قلمداد  یا را فرقه تیوهاب ی،حنبل یاز علما یاریبس ن،ی. با وجود ااستگرفته 
 ه،یبا ظهور مذهب اشعر یگر یسلف ای تیاند. وهاب به آن مبرا کرده یکیکرده و خود را از نزد

اهل  یطیمعتزله در اســتفاده از عقل و روش تفر یکننده روش افراط لیکه در واقع تعد
 یلبه طور ک یول ،از رونق افتاد یسده چهارم هجر لیدر سرکوب عقل بود، در اوا ثیحد

 یحرَان هیمیابن ت غیبا تبل یدر قرن هشتم هجر گریمذهب بار د نیمنســوخ نشد. ا
 . افتیو گسترش  ااحی(  هـ.ق 661 – 72۸) یدمشق

 محمدابن عبدالوهاب یها در تالش شهیعربســتان ر یامروز تیوهاب ت،یواقع نیرغم ا به
 نیتوانست ا هیمیابن ت یها شهیکاوش در اند قی( دارد. عبدالوهاب از طرهـ.ق 1115) ینجد
 جادیا یقمر یدر قرن دوازدهم هجر تیبنام وهاب «یدیمذهب جد»ها را در قالب  شهیاند

 یتفاوت داشت. به لحاظ مبان عهیاهل سنت و مذهب ش چهارگانهکند که با تمام مذاهب 
است که به علت تعارض با  ییها شاخصه یدارا تیمذهب وهاب ،یا شهیو اند یفکر

 یعیضدش یها استیس مینه تنها بر تنظ عه،یش یدئولوژیا ی وفکر شهیاند، ها چارچوب
آن کشور  یا منطقه یها شیو پو یکل یها یریگ مؤثر است، بلکه در موضع یعربستان سعود

گفتمان در نظر  گیرا به مثابه  تیوهاب یدئولوژیاگر ا قتیدارد. در حق سزایی به ریتأث زین
 خواهند بود:   ری(، به صورت زیزیست عهیدال ش تی)با محور آن یها دال نیتر مهم ،رمیبگ

 انیب یبه همان نحو دیبا یاسالم دیعقا»د که کنن یاظهار م ونیوهاب :ييگرا ( رد عقلالف
از کتاب و سنت  دیرا با یاسالم دیشد. عقا یگفته م نیشوند که در دوران صحابه و تابع

 نیبپردازند. طرفداران ا د،یگو یاز آنچه که قرآن م ریغ یا به طرح ادله دیفراگرفت و علما نبا
قرآن، تصوف و  ریو توسل به عقل، فلسفه، اجتهاد، تفس یهرگونه نوآور دیمخالف شد ،نییآ
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(. در ۸9-90: 1391مقدم،  ی)منصور آورند یبدعت به حساب م یعرفان بوده و آنها را نوع
و  لیکه هرگز به تأو  یبه طور ،شده ییدچار ظاهرگرا اتیو روا اتیآنها در فهم آ قت،یحق
اسد ) پندارند یم دیرا در اسالم از امور جد یعقل یها وهیاز ش تفادهپردازند و اس ینم ریتفس
و  اتیاز آ یعالوه بر رد فهم ظاهر انیعیش ،که در مقابل یدر حال (،26: 13۸4 زاده، یعل

انطباق  نیو همچن ینگربه عقل، فلســفه و اجتهاد توسل جسته و با هدف روش ات،یروا
 گمارند.  یهمت م نهاآ ریبه تفس یزمان اتیبا مقتض یقرآن اتیآ

و عدم  یمذهب دیبر تعصب شد یاسالم وهاب :ييجو و رد توسل يمذهب دي( تعصب شدب
درخواست شفاعت،  ونیوهاب ن،ی. همچناست یمبتن ینیدر امور د یریگ تسامح و سخت

قلمداد  نیدانند و آن را بدعت در د ینم زیخدا جا ریغ یاستغاثه، توسل و نذر را برا
کافر و »زنند  یگونه اعمال دست م نیرا که به ا یانانمسلم ،اساس نی. بر همندینما یم

در زمره کافران به شمار  انیعیش ونیمؤلفه، از منظر وهاب نیا مبنایشمرند. بر  یم بر« مشرک
خداوند اعضاء قائل هستند.  یخداوند دارند و برا تیاعتقاد به جسم نی. آنها همچنندیآ یم

 .دیآ یبه حساب م حیقب یو امر ندارد یگاهیجا چیه یعیش یها شهیکه در اند یموضوع

از  انیگرا و جهاد با کافران و بدعت ییگراریتکف :انيگرا ( جهاد با كافران و بدعتج
 شیدعوت خو یدر ابتدا هیمیکه ابن ت است یگر یو سلف تیمهم تفکرات وهاب یها مؤلفه

 ژهیو سلف صالح نبوده، )به و امبریکه در زمان پ یزیهر چ: »یآن را پردازش کرد. از نظر و
 ینماز، دعا یمانند سجاده پهن کردن برا؛ ( بدعت استانیعیش یعباد الاز اعم یاریبس

 یبرا نیبنابرا. رهیدهند( و غ یانجام م انیعیکه شــی مشترک امام و مأموم بعد از نماز)اعمال
 هیمیابن ت ب،یترت نیبد(. 90:1391 مقدم، یمنصور«)به دست گرفت ریشمش دیمحو آنها با

محمد بن »برتر از حج، نماز و روزه بر شمرد.  یداد و آن را حت رارق نیجهاد را جز ارکان د
که  یبه طور ،کرد یم یتلق یضرور یجهاد را امر» ،هیمیاز ابن ت تیبه تبع زین «عبد الوهاب

نشر  یکه برا ردیگ یسوگند م یاز و 1744بن سعود در سال  اول خود با محمد مانیدر پ
که خود  یدیمردم را به توح یو (.Rasheed, 2002: 17)  زدیبه جهاد بر خ یتفکرات سلف

ماند، وگر نه  یخون و مالش سالم م رفتیپذ یم یهر کس»کرد و  یقبول داشت دعوت م
(. موضوع 2۸:1366 ،ی)سبحان «حالل و مباح بود یحربخون و مالش مانند کافران 

خود  ون،یوهاباعتقادات  ینف لیو مقابله با آنها به دل یو سن عهیکردن مسلمانان ش ریتکف
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هنجار  تی. امروزه اهماست نییآ نیا روانیپ یو حذف رمتساهالنهیگر نگاه متعصب، غ انیب
 زیتا بدان حد است که در پرچم آن کشور ن یعربستان سعود یمذهب نییجهاد در آ

از جنگ  یشده، نماد میترسپرچم  نییدر قسمت پا یکه به شکل افق یری. شمشداستیهو
کشور  نیا یمذهب نییدر آ نی. بنابرااست یحکومت سعود لیتشک هیمقدس اســت که پا

 ریتکفاصل  .(Wynbrandt, 2004: 184)گانه مسلمانان است پنج فیاز تکال یکیجهاد 
خود  تیاصل را به عنوان منشأ مشروع نیهاســت، اما آنان ا یهرچند نقطه ضعف وهاب

 (.13۸9 اب،یشناس کم حق ) کنند یاستفاده م انیعیانتخاب و از آن در جهت غلبه بر ش

فاصله را با  نیشتریب یکیدئولوژیو ا ینظر میاز منظر پارادا تیمذهب وهاب :يزيست عهي( شد
، استاد روابط «الیآنگلو گودو»ارتباط،  نیمذاهب دارد. در هم رینسبت با سا عهیمذهب ش

 ان،یعیاعمال شده بر ش یها از اجحاف یکه بخش بزرگ دیگو یالملل دانشگاه بوستون م نیب
 تیحساس ینیها دارد که به طور معمول به اختالفات درون د یوهاب ینیب در جهان شهیر
حد و حصر با  یامر منتج شده تا خصومت ب نیموضوع به ا نی(. اهمان) دارند یشتریب

. به تبدیل شودمذهب  نیمهم ا یهاستاریاز ا یکیدر هر دو عرصه نظر و عمل به  انیعیش
توان به  ین جمله مآدرآمده که از  ریبه رشته تحر انیعیش هیعل یکتب متعدد ،یلحاظ نظر

 نیاشاره کرد. در ا هیمیابن ت «هیالقدر عهینقض الکالم الش یفه النبوی منهاج السنه»کتاب 
« کند یم یو دشمن اسالم معرف هودیمرتبط با  یاسیس انیجر کیرا  عهیش» یکتاب و

  (.62:1390 باغ، قره ی)ناظم

 انیم یافکن تفرفه تیفرقه وهاب جادیا یاز اهداف استعمار مسلمانان: نيب يافکن ( تفرقهه
که  کند یم انیب ریالغد یاسالم یها مرکز پژوهش نه،یزم نیبوده است. در هم انمسلمان

 دیتوح یآشکار آن همان ادعا شهیاست. ر« آشکار و پنهان»ی اصل شهیدو ر یدارا تیوهاب
 نیپنهان ا شهیاما ر ،است یپرست و جنگ در مقابل شرک و بت اخد یکامل و خالص برا

خدمت به  تاًیآشوب و جنگ و نها جادیمسلمانان و ا انیدر م یافکن تفرقه ،مذهب
شعار  ،یخیتار نهیشیپ نیبه ا تیبا عنا (.11:13۸5 )صائب،است یاستعمارگران غرب

 ریدر ز تیوهاب روانیاست که پ یا بهتنها شعار پر جاذ ،«و مبارزه با شرک دیاخالص، توح»
دول  یها استیس افتنیتحقق  یبرا یا لهیتنها وس ،امر نیاکه  یدر حال رند،یگ یچتر آن قرار م

 هستند که آرا یمسلمانان ریو سا انیعیکه ش گفتتوان  یم ،. در مجموعاست در منطقه یغرب
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از اسالم را قبول نداشته  یفرقه انحراف نیا دیو عقا یگر یو سلف تیوهاب یا شهیاند یمبانو 
قرار  تیوهاب یها استیس تیدر اولو انیعیمبارزه با ش ان،یم نیکنند. در ا ینم تیو از آن تبع

گذارد. پس  یم ریعربستان تأث یخارج استیس یبر رفتارها یا تا حد قابل مالحظه، که داشته
« 2شکل »آنها در قالب  یقیتطب سهیبه مقا انهر دو گفتم یها دال نیتر از شناخت مهم

 . میپرداز یم

 
 

 الملل نیب تیامنبرای   عربستان چالش یوهاب تیهو

 -یگرا، سلفادیبن یها از گروه یاریبس تیو تقو یریگ عربستان به عنوان منشأ شکل تیوهاب
عمل  یمسموم یدئولوژیمناطق، به عنوان ا گریو د انهیدر منطقه خاورم یستیو ترور یریتکف

اصرار بر  ونیمواجه ساخته است. وهاب یرا با مخاطرات جد یالملل نیب تیکه امن، کرده
طور مستقیم در حدیث آمده است و هر  هایی دارند که به دهیا ها و روش میتقکاربرد مس

اقدامات و اظهارات - ثیکلمه در قرآن آمده، و در آن گزارش از حد یواقع یبه معنا یزیچ
(. Qadhi, 2014:111) است« معتبر»ی از نظر سلف وجود دارد -)ص(حضرت محمد

 نیاز ا کالیمحورانه و راد نص ،یاعارتج یریو با ارائه تفس «جهاد»بر عنصر  دیبا تأک تیوهاب
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 تیهمراه ساخته است. در واقع وهاب دیالملل را با ترد نیدر نظام ب داریپا یمفهوم، افق صلح
 نیمقوله جهاد در ا ییاجرا یبه عنوان بازو یستیترور ییها گروه تیو حما تیبا ترب

 ییها نمونه ادامهکرده است. در  فراهمرا  یا و فرامنطقه یا منطقه یناامن یبسترها ،یدئولوژیا
 شود. یعربستان آورده م تیوهاب یاز سو افتهیپرورش  ییها از گروه

  
 طالبان  

مخالف با  یها از طلبه یگروه ،«طالبان»گرفته شده است. در واقع « طالب» شهیاز ر طالبان
دولت افغانستان در  یها استیدولت افغانستان بودند که به واسطه مخالفت با س

 نیخاستگاه ا یدتیو عق یدند. از لحاظ فکرکر( در افغانستان رشد 2002تا 1994) یها سال
 1994د. طالبان در سال کروجو  جست یو وهاب ید در مکاتب حنفیرا با ینظام گروه شبه

شد و  سیتأس« قندهار»در قسمت جنوبى افغانستان در شهر « محمد عمر مال»توسط  الدىیم
خود داشت.  طرهیکشور افغانستان را تحت س ی ازعظما بخش 2001تا سال  1996از سال 

: گروه ابدی یم لیتشک یگروه اصل هاز س یستیترور انیجر نیا یو شالوده اصل هیما بن
 حیاما خودشان ترج ند،یگو یم زین یبه آنها وهاب یها هستند که گاه ینخست، همان سلف

 یده که با خط یکسان ،تندرو هستند یها یشوند. گروه دوم، مولو دهینام یدهند سلف یم
گروه در  نیاند، ا خورده وندیگروه پ نیسسان طالبان به اؤمی، کیدئولوژیو ا یالتیتشک

ها  یصوف ،دارند. گروه سوم یادیز یبا طالبان، شبکه ارتباط یسراسر افغانستان در حلقه فکر
 سمیجبهه ضد کمون تیپرچم حما ریز یشورو هیمبارزه عل یآنها در روزها هستند. هرچند

شدن مدارس آنها در  بسته زیامر ن نیا لیکنند. دل یم فایا یفعال بودند، اما امروزه نقش کمتر
 ی)جواداستسال گذشته  ستیآنها به پاکستان در ب یافغانستان و مهاجرت دسته جمع

 (.45:13۸7ارجمند، 

ها هستند.  یوهاب ایها  یسلف یعنیهمان گروه نخست  ،طالباندهنده  لیحلقه تشک نیتر یاصل
 یها یزنیاند. را از دولت عربستان در نقاط مختلف پراکنده شده یریگ حلقه با خط نیا

با و   «یاس آ یآ» یتیامن سیسرو ژهیارتش پاکستان، به و یبا هماهنگ یعربستان سعود
گرد هم جمع  1994در سال  ،یعرب  امارات متحده یمال تیو حما (CIAسیا) تیمحور

 یاسیس  حضور در صحنه یمالعمر برا یبه رهبر یقو یتشکل جادیا یبرا یشدند و مذاکرات
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و  جادیا یبرا (CIAسیا) قیاز طر کایحاکمه آمر أتیافغانستان آغاز کرده و ه یو نظام
 تیخود در منطقه پرداخت. مسئول کیمتحدان استراتژ انیکار م میطالبان به تقس تیتقو

طالبان به دولت پاکستان سپرده شد و  ینظام  هیبن تیو تقو یحاتیتسل تیو حما یسازمانده
 یعربستان سعود یطالبان به کشورها یاقتصاد یها نهیهز نیو تأم یتدارکات مال تیمسئول

 (21:13۸0 ،یواگذار شد)سجاد یو امارات متحده عرب

آن  روانیو پ هیمیابن ت یفکر انیبه روز شده جر وهیتوان ش یرا م سمیواقع تفکر طالبان در
 یسلف ریدهند، از نظر آنها جنگ با مسلمانان غ یم نیحکم به قتل مخالف یدانست که به راحت

 دیها از نظر طالبان مباح و اموال آنان با گروه نیواجب است،  قتل ا انیعیبه خصوص ش
تفکرات  نیا یمختلف قربان یها که به مناسبت عهیشدن صدها نفر ش شتهغارت شود. ک

 زیو اعمال ن دیعقا نیگروه تندرو است که بازتاب ا نیاز اقدامات ا یا شوند نمونه یم
 (.311:13۸7 )رجاء، ده استکر غیرا تبل« خشونت= اسالم»

 یبر کشورها ینیسنگ یتیامن یها نهیهز ،طالبان یستیعربستان از گروه ترور تیحما نیابنابر
 سال در شاوریحمله به مدرسه پ رینظ ییها نهی. هزه استکرد لیحممنطقه و فرامنطقه ت

تنها بخش  ،فیدر مزار شر یرانیا یها پلماتی، کشتار مردم هزاره افغانستان و کشتار د2014
 شوند.  یها محسوب م نهیهز نیاز ا یکوچک

 
  القاعده

است که  یستیترور یها متشکل از شبکهی ادگرایبن یالملل نیب التینام تشک ،«القاعده»
اسالم و در جهت  یایبر دن رمسلمانانیو دخالت غ راتیکاهش دادن تأث یدر راستا یهمگ

 یمسلک سلف رویشبکه القاعده پاعضای کنند. اکثر  یاسالم در جهان مبارزه م افتنیگسترش 
 ،یسلف شمندانیاز اند یریپذریثأبا ت زین «بن الدن»بود.  «اسامه بن الدن»هستند و رهبر آن 

 یو برا یدانست. او جهاد را تهاجم یجهاد م مان،یمسلمانان را بعد از ا یاصل فهیوظ نیاول
 تیمشروعکه شمارد  یم یداند و آن را جنگ مقدس یم نیزم یخداوند بر رو تیحاکم تیثب

تر  رهبران القاعده جهاد را از نماز، روزه و حج مهم(. 152:1391و مهرور،  یعی)شف دارد
، اسالم را درک  که در عمل و نظر به جهاد نپرداخته یمعتقدند که مسلماناندانند و  یم

جوانان مسلمان »باره در مقام فتوا اعالم کرده است:  نیدر ا یالظواهر منیا یاند، حت نکرده



 
 
 
 
 
 

15 
 

هاله مهدی زادهسعید ساكی، ناصر پورحسن، سیده   

ها و متحدانشان  یهودیها،  ییکایجهاد با آمر رایباشند، ز یمنتظر اجازه گرفتن از کس دینبا
 ر،یابوبکر بش نیهمچن (.Knowlth, 2008: 44-45)است ینیواجب ع منافقان مرتد یعنی

: دیگو یالقاعده، م یالملل نیاز شبکه ب یو بخش یاندونز یرهبر سازمان جماعت اسالم
منوط به اجرا و  نیاصول د گرید رشیو پذ یادیبن ستیا ضهیشهادت در راه جهاد فر»

از اسالم،  ریتفس نیا قتیدر حق .(Atran, 2006:139) اصل جهاد و شهادت است رشیپذ
 انیالقاعده، مرز م یدئولوژیداند. مطابق ا یرا با جهاد برابر م امبریبه خدا و پ مانیاظهار ا
 نیکه از ا یکسان وکند  یگروه مشخص م نیا شهیعدم اعتقاد به اند ایاعتقاد ، ها را انسان

اساس  نیشوند. بر ا یم دهینکنند تحت عنوان کافر، مشرک و منافق نام یرویمکتب پ
شوند.  یم یتلق «دشمن»دارند،  گرید شهیکه اند یو کسان «دوست» کیدوئولوژیهمفکران ا

 (.155:1391 و مهرور، یعی)شفستادگرایبن انیجر نیا ندهینما ،بن الدن

 یها گروه تیفعال خیدر تار ییا فصل تازه ،2003 لیدر آور کایآمر یعراق از سو اشغال
از  شیپ یها با دوره سهیقابل مقا ،یو اثرگذار یدر عراق گشود که از لحاظ گستردگ یسلف

 شتازیهم آورد که خود را در صف پافر یرونیب یها یسلف یفرصت را برا نیآن نبود و ا
بودند اما جدا  یبوم یها یها، سلف گروه نیاز ا ی. هر چند بخشندعراق قرار ده یها یشورش

عراق  یساختار یها یمان بساکه نا ژهیدشوار است؛ به و اریبس یرونیب یها یکردن آنها از سلف
عراق رفته رفته به کانون  ان،یم نیکند. در ا یم یتحوالت آن باز یدگیچیدر پ ییسزا اثر به

ابومصعب  یالقاعده به رهبر یبه جبهه مرکز سرانجامتندرو و  یها یرشد سلف یاصل
القاعده بر چهار رکن  ایدئولوژی(. 70:1394 ،یعماد شد) لی( تبد1966-2006) یزرقاو

به  یاریشباهت بس نیبنابرا ،استوار است یزیست و غرب یزیست عهیش ،یگر افراط ،یگر یسلف
آنجا که دو رکن آخر برآمده از  ازدر عربستان دارد و  تیوهاب یاصل یها اصول و مفروضه

. دینام کالیراد یسلف ایدئولوژیتوان آن را  یاست به اختصار م یگر یسلف های یژگیو
 تیو وهاب یگر یدر سلف شهیاست که ر یبه حکومت جهان یابیالقاعده دست ییهدف نها

عراق فتح شوند  تیبا مرکز یاسالم یاست که ابتدا کشورها نیدارد و راهکار القاعده در ا
حکومت  ییبه منظور برپا ییها )داراالسالم( جنگ یاسالم یها نیسرزم لیسپس با تشک

 (.27:13۸6 ،یلی)اسماع با کافران آغاز گردد یاسالم یجهان
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 یمنابع مال نیعالوه بر تأم ،یستیترور انیجر نیا یحام نیتر عربستان به عنوان مهم نیبرابنا
عربستان  یحاتیتسل یها شود. کمک یآن محسوب م لیتشک یگروه، به عنوان هسته اصل نیا

گروه داشته  نیا شتریهر چه ب یابی در قدرتیی سزا نقش به یا رسانه یها تیدر کنار حما
 هیکشور عربستان و تک یرهبر هب ت،یالقاعده به عنوان فرزند خلف وهاب ،آن براست. عالوه 

در مرحله اول مروج توسعه و  ،یدعوت به جهاد عمل نیگرا و همچنادیبن یافراط میبر مفاه
 بوده است. یالملل نیدر سطح ب یناامنتوسعه موجب و در مرحله دوم  سمیگسترش ترور

 داعش 

گردد که ابومصعب  یباز م 2004)داعش(، به سال  عراق و شام یظهور دولت اسالم یابتدا
آن را برعهده گرفت  یو رهبر سیسأو جهاد ت دیرا به نام جماعت توح ییا شبکه یالزرقاو

 ندهیپس از آن به عنوان نما یکرد. الزرقاو عتیاسامه بن الدن ب یو با شبکه القاعده به رهبر
 نکهیمطرح شد، تا ا «نیالقاعده در بالد الرافد»منطقه موسوم به شبکه  درشبکه القاعده 

به  نیمجاهد یشورا لیبه صورت مصور از تشک یدر اظهارات 2006در سال  یالزرقاو
 استیسال گروه داعش به ر نیهم انیخبر داد و در پا یالبغداد دیعبداله رش یسرکردگ

کردند و  عتیب یالظواهر منیبا ا انیداعش(. 20:1394 ،یمی)کر شد لیتشک یابوعمرالبغداد
دور  زیاز النصره جدا و سپس از القاعده ن 2014شدند، اما در سال  مانیالنصره هم پ با جبهه

غرب،  کا،یمرآاعالم خالفت کرد. داعش و القاعده هر دو با  2014ت سوگشدند. داعش در ا
 (.69:1394 ،ی)عماد لفنداهل سنت مخا یو حنبل یمالک ،یشافع ،یمکتب حنف و چهار عیتش

خود و به بهانه  یها شکست یاست که به تالف یدر حال حاضر تنها گروه سلف داعش
دست به اقدامات  ه،یدر سور یو عراق یمقاومت لبنان یها ها و حضور گروه تیحما
انجام اقدامات  نکهیآنچه که مهم است ااما (. Allen, 2016:7) زده است انهیجو یتالف

 کیتوسط  ییتواند به تنها ینم یتیامن یهاروین رلگسترده در اماکن تحت کنت یستیترور
صورت گرفته باشد. با  ینهاد قو کی یو مال یاطالعات یبانیو پشت تیبدون حما یگروه سلف

 سیکه نقش بندر بن سلطان، رئ افتی میداعش در خواه یریگ شکل خچهیبر تار یمرور
 اریگروه بس نیبر ا یرگذاریو تأث یده در شکل یعربستان سعود یتیامن-یدستگاه اطالعات

داد بندر بن  یرا منتشر کرد که نشان م یسند ،«براثا» یعراق یخبر گاهیبوده است. پا ادیز
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پول  ا سالح ون را بآو عناصر  نیی)داعش( در عراق را تع القاعده دیسلطان فرمانده جد
  (.3:1392 )رضا خواه، کرده بود زیتجه

اقدامات  به تیوهاب شهیاست، با کمک اند یا لهیساختار قب یکه دارا یسعود عربستان
 «ینید یکتاتورید» یعنی یکتاتورینوع د نیدهد، تا بدتر یم ینید یرنگ و بو ،خود یاسیس

شود و  یداده م تیسرا زیعالوه بر داخل به خارج ن ،نوع نگاه نیرا در جهان رقم بزند. ا
شود. آل سعود  یشمرده م زیآنها جا هیشده و اقدامات خشن عل ریفتک یمذاهب اسالم گرید

به  نیزدن حرکت موسوم به اصالح د با گره یوهاب یعلما دییاز نفوذ و تأ یبردار جهت بهره
 مانیمحمد بن عبدالوهاب در پ اتیمنو یاجرا هیخود، داع یارض -یاسیس یطلب توسعه

 اساس تیوهاب ،یدولت سعود سیتأس انرا در سر دارد. از زم« دو محمد»معروف به 
بر همه  شیکم و ب جهیرا شکل داده است. در نت ییموزش و پرورش و نظام قضاآفرهنگ، 

اعتقادند  نیبر ا ونیگذار بوده است. وهابریعربستان تأث یسن ییگرا و جهات اسالم التیتما
آنها  حجهت اصال دیمسلمانان با فاصله گرفتن از سلف صالح، کافر و مرتد شده و باکه 

همان موضوع  نیا (.64:1392 جهاد کرد)قلخانباز، د،یبا کفار جنگ امبریطور که پ همان
عمل به  یداعش در راستا یستیاز گروه ترور یریگ است که آل سعود با بهره یا نکته
آل سعود  تیوهاب شهیتحقق به آن هستند. اند یدر پ تیوهاب یانحراف نایجر یها شهیاند

با هدف کمک به اسالم در ظاهر   یو انتحار یستیترور یها اتیملعکه  دهیباعث گرد
اقدامات  «اهلل یقرب ال»با هدف  یو مبارزان وهاب ابدیرشد و نمو  ی مد نظر ایشانواقع
عربستان در  یستیاز اقدامات ترور یبخش« 1شماره » را انجام دهند. در جدول شیخو

 مناطق مختلف نشان داده شده است: 

 نوع اقدام كشور

 يمن
هزار غیر نظامی این کشور را  10تجاوز عربستان سعودی به یمن تاکنون بیش از 

 المللی بوده است. قربانی کرده است. این تجاوز فاقد هرگونه مشروعیت قانونی بین

 بحرين
سعود در بحرین باعث سرکوب جریان بیداری اسالمی در این  مداخله نظامی آل

کشور گردید و در نتیجه مداخالت عربستان در این کشور، بسیاری از فعاالن 
 سیاسی زیر شکنجه آل خلیفه جان باختند.

میلیون شهروند عراقی از زمان حمله آمریکا به این کشور تاکنون جان  5بیش از  عراق
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های تروریستی نظیر داعش، که  از این قربانیان از سوی گروه اند. بخش بزرگی باخته
 اند. اند، جان خود را از دست داده مورد حمایت مستقیم عربستان بوده

 سوريه

های تروریستی است که تاکنون  جنگ داخلی سوریه، نتیجه کمک ریاض به گروه
طلبی آل  جنگها نفر آواره برجای گذاشته است.  هزار کشته و میلیون 400قریب به 

ای تبدیل کرده  های فرامنطقه سعود در سوریه، این کشور را به عرصه دخالت قدرت
 است.

 پاكستان
های وهابی پاکستان موجب  های مستقیم عربستان سعودی از تروریست حمایت

 کشته شدن یک هزار نفر شیعه در این کشور گردیده است.

 افغانستان

های وابسته  یر قربانی تحرکات تروریستی گروههای اخ افغان در سال 7000بیش از 
های  اند. البته این آمار جدای از قربانیانی است که در نتیجه سیاست به عربستان شده

سال گذشته جان خود را از  15)متحد آل سعود(، در  جویانه کاخ سفید مداخله
 اند. دست داده

 تركيه

های اخیر صدها  عربستان، در سالهای وهابی وابسته به  عملیات تروریستی گروه
های تروریستی از سوی داعش  کشته بر جای گذاشته است. عمده این عملیات

داشتن  صورت گرفته و ریاض از این اهرم برای فشار به آنکارا جهت نزدیک نگه
 کند. آنکارا به خود در جریان جنگ سوریه استفاده می

 ليبي
نگ داخلی در این کشور هزاران کشته پس از سقوط دیکتاتور قذافی در لیبی، ج

برجا گذاشته و گروهک تروریستی داعش با استفاده از خأل قدرت در این کشور 
 پیشروی کرده است.

 نيجريه
نفر  5000قریب به  2014در کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه، فقط در سال 

بزرگی از این اند. بخش  های تروریستی از دست داده جان خود را به دلیل فعالیت
 شوند. ها از سوی آل سعود تأمین مالی می فعالیت

 ايران

های  های تروریستی در مرزهای ایران به طور مستقیم با کمک بسیاری از گروهک
کنند. هرچند فعالیت  آل سعود برای ناامن کردن جمهوری اسالمی ایران تالش می

هایی از  آمیز نبوده، اما هزینه گونه که عربستان انتظار داشته موفقیت ها آن این گروه
 جمله شهادت چند تن از مرزبانان را بر جمهوری اسالمی ایران تحمیل کرده است.

سپتامبر، بسیاری از افراد از ملیت های مختلف  11در جریان حمالت تروریستی  آمريکا
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کاخ سفید  2016سال پنهان کاری در سال  15جان خود را از دست دادند. پس از 
برداری  تصویب قانون جاستا، رسماً از نقش دولت عربستان در این حمالت پردهبا 

 کرد.
 / در مناطق مختلف يعربستان سعود يستياقدامات ترور نيتر از مهمي برخ : 1شماره  جدول

 (1395)جم جام از صي: نگارندگان با تلخميتنظ
 
 عربستان يوهاب سميترور دييتأ ،«جاستا»

 11سال از حادثه  15پس از  2016)جاستا(، در سال  سمیترور انیعدالت در برابر حام قانون
و  دیرس بیبه تصو کایآمر یو سنا ندگانیمجلس نما تی، توسط اکثر2001سپتامبر 

بود. در  دهیفا یقانون ب نیا یکشور جهت وتو نیجمهور وقت ا سیرئ ،اوباما یها تالش
اوباما  یسناتور به ابطال وتو کینفر از سناتورها در برابر تنها  97قانون  نیا بیجلسه تصو

. پس استدو جناح علیه عربستان  یدهنده اجماع سناتورها قاطع نشان یدادند. این را یرا
باراک اوباما  یاز دو سوم آرا توانست وتو شیبا کسب ب زین کایآمر ندگانیاز آن مجلس نما

به ابطال  ندهینما 74در برابر  ندهینما 33۸ زین کایمرآ ندگانیرا باطل کند. در مجلس نما
 ندگانیمجلس نما یا صفحه 2۸ قانون بعد از گزارش محرمانه نیدادند. ا یرا ی اوباماوتو
 هیته ،پرداخت سپتامبر می11انیماربایبا هواپ یسعود یها که در آن به ارتباط شاهزاده کایآمر

شهروندان عربستان بودند که بر  ست،یترور رنف 19نفر از  15 ،سپتامر 11شده بود. در حادثه 
 با مقامات عربستان داشتند. یکیصورت گرفته ارتباط نزد قاتیاساس تحق

 هیعل تیسپتامبر اجازه شکا 11 یستیحادثه ترور انیاساس این قانون خانواده قربان بر
قرار گرفته است.  ییکایقضات آمر اریعربستان در اخت یها ییکردند و دارا دایعربستان را پ

این حادثه از دولت عربستان  انیاز قربان یکیبالفاصله بعد از تصویب این قانون خانواده 
سپتامبر  11در حادثه  ینیآفر بابت نقش کایدادخواست از ریاض در آمر نیولکرد و ا تیشکا

ان، نشان عربست کیاستراتژ مانانیپ هم نیتر از مهم یکی یاز سو «جاستا» دیی. تأدیبه ثبت رس
 یدیی، مهر تأ«جاستا»دارد. در واقع  یستیترور یها عربستان از گروه تیحما یاز سطح باال

 یاز سو یبر جهاد عمل یمبن ت،یوهاب یها از آموزه رفتهنشأت گ یستیبر اقدامات ترور
را در  یجد یتنگناها ،کایمتحده آمر االتیا یقانون از سو نیا بیعربستان بوده است. تصو
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وجه  ،سو کیقانون از  نیکرده است. ا جادیا یعربستان سعود یخارج استیس
 اعتباری یها نهیهزسازد و  یم انینما شیاز پ شیرا ب یعربستان سعود یپرور ستیترور
 گری، سطح تعامالت دموجب شده سو گریو از د کرده است لیرا بر عربستان تحم ینیسنگ

 یاز سو زین یهیو اقدامات تنب افتهیکشور کاهش  نیالملل با ا نیموجود در نظام ب یواحدها
  شود.کشور  نیمتوجه ا یالملل نیب یها سازمان

 
امام  یاسیبا گفتمان اسالم س یسعود تیوهاب یو فرهنگ یکیدئولوژیتعارضات ا

 )ره( ینیخم

 فیتعر تیبا منشأ وهاب یمذهب میمفاه یخود را بر مبنا یمل تیهو ،که عربستان ییآنجا از
مورد  رانیمهم در روابط با ا یتوان به عنوان عنصر یرا م یاختالفات مذهب نیکند، بنابرا یم

تضاد  یها هیپا دندیدر عربستان به قدرت رس یوهاب یها که گروه یمالحظه قرار داد. زمان
توان در دوران  یرا م ییتضادها نیبنا نهادند. چن رانیرا با ا ینینو یکیدئولوژیو ا یکیتیژئوپل

مورد مالحظه قرار داد. محور  رانیا یاسالم یحکومت رضا شاه، محمد رضا شاه و جمهور
امام  یاسیگفتمان س یاصل یها مبارزه با اصول و مفروضه تیوهاب یدئولوژیا یاصل
اعتقاد  نیبر ا« گراهام فولر»منطقه است. اگر چه  یکشورها ریو سا رانی)ره( در ا ینیخم

 ،«شوند یمنطقه به عنوان مسلمانان فراموش شده جهان عرب محسوب م انیعیش»است که: 
قرار دهند. عربستان  ریآنان را تحت تأث یاسیو عربستان تالش دارند تا نقش س رانیاما ا
 یتیهو یها و نشانه یا منطقه ییگرا لهیعرب، قب تیرا بر اساس عصب یاقدام نیچن

 یتیرا در روابط امن ییها شاخصه نیبستان چندهد. عر یانجام م رانیکننده خود با ازیمتما
عراق  رینخست وز ،«یالمالک ینور»که  یعراق. زمان موضوعهمانند  رد؛یگ یخود به کار م

به  یلیماگونه ت چیخود ه کیدئولوژیا یها مقامات عربستان بر اساس شاخص د،یگرد
 کردیبر اساس رو(. 46: 1394 ،یانارک ی)صفار در عراق نشان ندادند یعیدولت ش رشیپذ

و حقوق بشر  یآزاد ،یمانند دموکراس یموضوعات ،مقامات عربستان کیدئولوژیو ا یمذهب
عربستان  نیندارد. بنابرا یگاهیگونه جا چیه یعرب تیبه نام هو یا با مقوله سهیدر مقا
 یسلف یو مذهب سن یعرب تیدر عراق را بر اساس هو یاسیس لهر گونه تحو یسعود

 است.   دهیگرد زیو عربستان در عراق ن رانیکه سبب رقابت ا دینما یم لیتحل
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عربستان را به عنوان پاسدار اماکن مقدس  یتوان نقش مذهب یم ،شده ادی یها بر مؤلفه عالوه
 دیرا تشد رانیبا ا کیدئولوژیا یدانست که تضادها یگریدر زمره موضوعات د یاسالم

شد، مقامات  سیتأس رانیدر ا یالدیم1979در سال  یاسالم یکه جمهور یکند. زمان یم
خود  کیدئولوژیا تیمنطقه و هو تیامن ندهیبه آ نسبت یشتریب یعربستان احساس نگران

 دیتشد یها نهیزم ران،یدر ا یو نظام مذهب یدئولوژیا رشیاست که پذ لیدل نیداشتند. به هم
توان  یرا م ییها نشانه نینعکاس چناکرد. فراهم  رانیرا با ا یتیو امن یاسیس یها ییارویرو

مختلف مورد توجه قرار  یدر کشورها یمذهب ینهادها یسازمانده یادر نقش عربستان بر
، اند هداد وندیپ گریکدیرا با  یاسیس یهاکردیو رو یمذهب یدئولوژیکه ا ییداد. نهادها

امام  یاسیاسالم سبر گرفته از گفتمان  رانیا یمقابله با مدل مذهب یالزم برا یها نهیزم
 کیدئولوژیو ا یاسیس یفضا ،بیترت نیدادند. به ا راردر دستور کار ق ،را )ره( ینیخم

برخورد کرده بود،  یرو انهیعرب با انعطاف و م یستیونالیناس یروهایعربستان که در برابر ن
 گذاشت. شیبه نما رانیا یرا در برابر گفتمان انقالب اسالم یریناپذ یآشت کردیرو
 

   یصلح جهان یبرا یگفتمان؛ )ره( ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س

و  تحیا رمحوصلح و عدالت در  دنکر هندز ایبر تالشی)ره(،  ینیامام خم یاسیس گفتمان
 قومی ،ملی تختالفاا همهاز  ترافر ،الملل نیب کیآنارش طینقش در مح یفایا یبرا شیرو نیز
و  حرکت کهاست  ی)ره( گفتمان ینیامام خم یاسیگفتمان س ،یگرد نبیا بهبود.  مذهبیو 

دارد. از  ملیافر یهیدگاد بلکه د،شو ینم خالصه رکشو یک یهازمر بچورچادر  رشثاآ
 یها بر جنبش نیدارد. بنابرا نشد گیرافر به لیو م ستا سحسا ها ملت یبر رو ،رو نیا
 .ستداده ا رزهمبا رتجساو  أتجر نناآ بهو  ،شتهاگذ تأثیر معاصر سیاسی سالمیا

هستند که به عنوان  یو آمال متعدد ،خاص، الگوها یها امیدر بردارنده پ معموالً ،ها گفتمان
ها   در گفتمان که عموماً یاسیس یاهایرو نیاز ا یکیشوند.  یها استفاده م توده جیبس یابزارها

 یاسیطلب است. گفتمان س صلح یواحدها ریبا سا یستیز شود، شعار صلح و هم یمطرح م
مدعا جامه عمل  نیبه ا وانستهت ینبوده و به درست یقاعده مستثن نیاز ا زی)ره( ن ینیامام خم

 بپوشاند. 
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 پنجاه و دوم  و صد و در اصول پنجاه و ششم، صد بیتوان به ترت یادعا را م نیا ینیع نمود
 :دید رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس مپنجاه و چهار و

مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر  تیحاکم: »پنجاه و ششماصل 
را از  یحق اله نیتواند ا یکس نم چیحاکم ساخته است. ه شیخو یسرنوشت اجتماع

 (. 46: 1395)منصور، «خاص قرار دهد یگروه ایفرد  اریدر اخت ایانسان سلب کند و 

هر گونه  یبر اساس نف رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس: »پنجاه و دوم و صداصل 
کشور، دفاع از  یارض تیحفظ استقالل همه جانبه و تمام ،یریپذ و سلطه ییجو سلطه

متقابل با  زیآم گر و روابط صلح سلطه یها حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت
 (.46: همان)«محارب استوار است ریدول غ

را  یسعادت انسان در کل جامعه بشر رانیا یاسالم یجمهور» م:پنجاه و چهار و صداصل 
و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان  یداند و استقالل و آزاد یآرمان خود م

 یها ملت یکامل از هرگونه دخالت در امور داخل یخوددار نیدر ع نیشناسد. بنابرا یم
 تیدر هر نقطه از جهان حما نیمستکبردر برابر  نیطلبانه مستضعف از مبارزه حق گرید
 (.46 :همان)«کند یم

 رانیا یاسالم یاز نگاه جمهور یتوان به فراز یبر اصول باال به سهولت م یاجمال ینگاه با
تمام  یاسالم یبرد. جمهور یپ یخارج استیآن در س گاهیو جا یدر رابطه با صلح جهان

 قیطر نیاز ا دیکند، تا شا یم شاریدر اخت ییابزارها استفاده ازتالش خود را معطوف به 
 یو عدالت محور یخواه اصول صلح هیکشورها و بر پا هیمتشکل از کل یآرمان معهبتواند جا
بر ظهور  یکشور مبن نیا یعیتوان برخاسته از باور ش یم یاصول را تا حدود نیبنا کند. ا

 یمبتن یکیدئولوژیا یها مفروضه یریکارگ هدانست. ب انیصلح بن یجامعه جهان جادیو ا یمنج
 یبرا یاسالم یها در چارچوب سازمان یملل اسالم ریاز توان سا دهاستفا ،ینیبر تفکرات د

توان به  یم زیدست را ن نیاز ا ینهادها و موارد ،یجهان یها شرکت در کنفرانس ،یساز صلح
)ره(  ینیامام خم یاسیگفتمان س قتیصلح دانست. در حق جادیا یعنوان راهکارها و ابزارها

و به دور از  لیاز مفروضات اص یاسالم یتیهو ارائهکند با  یاست که تالش م یگفتمان
طرح  تی. در نهازدیعربستان برخ تیوهاب رینظ یانحراف یها بدعت اسالم به تقابل با گفتمان
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با را  یاصول دی)ره(، با ینیامام خم یاسیگفتمان س یوهاب سمیترور ضد یفرهنگ یراهبردها
 شود: یبه آنها اشاره م ریداشته باشد که در ز همراهخود به 

 یتیماه دیبا یستیضد ترور ریتداب ران،یا یاسالم ینظام جمهور یذات یها یژگیبراساس و. 1
 یحت ای یمردم عاد کیمدت داشته باشد و با تفکبلندو  یبردبارانه، توأم با رأفت اسالم

همراه  ی،ستیترور یها شبکه یاعضا ها از ستیهمراه( ترور ی)افکار عموم یضمن انیحام
 باشد.

عموم شهروندان را از توسل به زور،  ی،تالش خواهد کرد به طور کل سمیضد ترور ریتداب. 2
(. سمیاز ترور ییزدا تی)مشروع منصرف سازد سمیبه ترور گرایشو  یگر یخشونت، افراط

 است. یستیرفتار ترور قیمنوط به درک عم ،مهم نیاست تحقق ا یهیبد

است که با  یستیادامه اقدامات ترور یکاهش فرصت برا ی،طرح راهبرد یاصل یریسوگ. 3
 جادیو ا یساز سو و فرهنگ کیاز  یستیترور یها شبکه یبردن منابع و ابزارها انیاز م

 شود. یم یریگیپ ،گرید یاز سو سمیترور هیعل یاجماع عموم

 ،یانسان یروین ه،یها، منابع تغذ شهیو حذف ر یستیترور یها ها بر گروه استیتمرکز س. 4
 فیو تضع ستیترور یها گروههای عمومی از  و حمایت یکیلجست ی وارتباط ی،منابع مال

 .آنها یدئولوژیو ا تیهو

و  یها، نخبگان رسم ها، دانشگاه رسانه ،یمدن ،یتیحاکم ینهادها فیبه وظا کسانیتوجه . 5
( یسیتفکر ماتر ی)بر مبنا آنها انیکار م میو عموم مردم و تقس هیعلم یها حوزه ،یررسمیغ

 .سمیمقابله با ترور برای

موجود با هدف  یها ییهوشمندانه توانا قیسخت و نرم و تلف یاز راهبردها یریگ بهره. 6
 و همگرا کردن منابع قدرت نظام. کپارچهی

به  یافراط یها شیکردن گرا لیو متما سمیترور یو مذهب یقوم یها شهیبه ر ژهیتوجه و. 7
 یی.گرا اعتدال

 یها کاهش سرچشمه یبرا یو سنت یها و منابع بوم تیلزوم استفاده از تمام ظرف.  ۸
 .سمیترور

 دکنندهیتول یحذف ساختارها یبرا یسازمان اجتماع یو نوساز یاجتماع یمهندس. 9
 .خشونت
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ضد  اتیادب رییتغ نی؛ بنابراتاس مدت و مستمربلند یا مبارزه سمیمبارزه با ترور. 10
 یا مقابله»از آن به عنوان  یو تلق یو افکار عموم یدر محافل و مراجع رسم سمیترور
 است. یضرور« مدت یطوالن

 نیتدو یکیو استراتژ یاتیعمل ،یکیدر سطح تاکت دیبا یستیضد ترور یها استیس. 11
 (.31: 1393 ،یانی)حاج شوند

 
  یریگ جهینت

های  هرشد و تکثیر گرو دهد، مینشان  قیتحق نیدر ا هیحاصل از پردازش فرض یها افتهی
تروریستی از جمله داعش از چند سال گذشته تاکنون در خاورمیانه نمودی تازه از مسائل 

های رادیکال مختلفی  امنیتی در این منطقه و فراتر از آن را آشکار کرده است. امروزه گروه
ه شدن اسامه بن الدن، این گروه خاورمیانه فعال هستند. بعد از کشت ردر جهان و خصوصاً د

 ،انشعابات زیادی پیدا کرد؛ بخشی از آنان در پاکستان قد علم کردند و بخشی در سوریه
های رادیکال فعال، توجهات زیادی را از  عراق و حتی آفریقا. در این میان سوریه و گروه

عده محسوب های القا النصره که از زیرشاخه اند. جبهه سراسر جهان به خود جلب کرده
 یتیهاست که خود در سوریه به چند شاخه تقسیم شده و آثار امن شود، یکی از این گروه می

 نیا یاست که همگ نیا جانیدر ا تیگذاشته است. نکته حائز اهم یرا بر جا یفراوان
خود را از آرا ابن  شهیو اساس اند دهوابسته بو تیوهاب یها شهیبه اند یها به نحو گروه

  اند. گرفتهوام  هیمیت

 زین ییها آن دال یو برا میدکر ادیگفتمان  کیبه مثابه  تیوهاب شهیپژوهش از اند نیدر ا ما
: رد رینظ ییها با در بر گرفتن دال یعربستان سعود تی. گفتمان وهابمیدر نظر گرفت

 یعنی یها با دال مرکز دال نیا وندیپ نیو همچن رهیتعصب و غ یی،اقتدارگرا ،ییگرا عقل
 نیا ،آن در پیشود و  یمحسوب م سمیترور انیحام نیتر از مهم یکیبه عنوان  ،یجهاد عمل

را در سراسر جهان بر  یمتعدد یتیامن آثار سوء ش،یخو زانهیست تیگفتمان با مفروضات امن
 ن،یدر بحر یستیترور یها اتیاز عمل یعربستان وهاب یها تیگذاشته است. حما یجا

کشور بوده  نیا زانهیست تیاز اقدامات امن یقیدامص ،نقاط ریو سا هیسور من،ی ،یبیمصر، ل
جمله  از زیمتحده ن االتی)جاستا( در ا سمیترور انیقانون عدالت در برابر حام بیاست. تصو
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 یعربستان سعود یزیست تیبر امن یدییتوان آن را به عنوان مهر تأ یاست که م یاسناد
 کرد.  یابیارز

گفتمان  نی. ادی)ره( مطرح گرد ینیامام خم یاسیگفتمان اسالم س ت،یمقابل گفتمان وهاب در
از  تیحما ،یزیحقوق بشر، استکبارست ،یهمچون: عدالت محور ییها دال یریبا در برگ

 یها خود توانسته گام روانیبه پ انهیجو صلح یها ارائه الگو با قبیل و نیاز ا یمظلوم و موارد
)ره(  ینیامام خم یاسیبردارد. گفتمان اسالم س یالملل نینظم ب تیتثب یرا در راستا یبزرگ

 تیامن نیتأم یدر راستا یوندیپ هم نیقرار داده و از ا عتیتوانست عدالت را در مدار شر
و عراق و مبارزه با  هیزده سور در مناطق بحران یاسالم یبهره ببرد. حضور جمهور یجهان

مستمر با  یور فعال و همکارحض ،یعربستان سعود تیمورد حما یستیعناصر ترور
کشور از  نیا تیحما یدر راستا یدست، همگ نیاز ا یو موارد یطلب جهان صلح ینهادها

 گردد. یم یابیارز یحفظ ثبات و نظم جهان ،الملل نیب تیامن
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