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 82/7/1937تاریخ دریافت:  1پور  مهدی عوض
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 چکیده
گفتماانی مواهاه    ی درونهاا  لشچابا  3791یک، از دهه هژمونگفتمان سلفی وهابی پس از یک قرن منزلت 

یی است که در چالش باا گفتماان سالفی وهاابی در     ها گفتمانیکی از گفتمان صحوه  )بیداری( است.  شده 
است.  بنیادهای فکر سیاسی گفتمان سلفی وهابی بوده دنبال بازاندیشی در گرفت و به عربستان سعودی شکل

گیاری و منازعاه معناایی    موفه به بررسی چگونگی شکل مقاله حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان الکالو و
تفااوتی   یبا و « یات تبع»، ضامن نقاد تیاویز    این گفتمانپردازد؛ گفتمان صحوه با گفتمان سلفی وهابی می

بر احیای نقاش   یدبا تأک گرفته والمسلمین بهره ی سیاسی اخوانها آموزهدر گفتمان سلفی وهابی از  یاسیس
ا گفتماان اساالش شایعی    رقابات با   زماان  ها  واسازی گفتماان سالفی و   دنبال  هب ،دین در هامعه و سیاست

 . است هبود
شکساتن انحااار گفتماان رسامی وهاابی و      نهاایی ایان گفتماان،    هدف دهند که  می های مقاله نشانیافته

ایان گفتماان توانسات دال     ؛اسات  بوده از رهگذر کنش سیاسی کردن هامعه یپرداختن به سیاست و اسالم
اگرچه در سااحت   هوصحکند.  ، متزلزلاستاز حاکمان « تبعیت»گفتمان سلفی وهابی را که  سیاسی مرکزی

گفتماان   یهاا  از دال یصاور  هادی باه ساختارشاکن     های رقیب به گفتمان سیاست رسمی هژمون نشد و
کردناد، در زیسات    هلوگیریآن  شدن هژموناز  «قدر  پشت گفتمان»گفتمان و  قدر  با ،صحوه پرداخته

 واهد اعتبار و دسترسی است. یها گفتمان ازهملههان فرهنگی و اهتماعی مسلمانان اهل سنت ه
  

  صحوه، سلفی وهابی، منازعه معنایی، سیاست اخوان، تحلیل گفتمان.   واژگان کلیدی:
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   است در دانشگاه یاسوج انیاش شده است.
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 مقدمه

گفتمان سلفی وهابی در زیست ههان اسالش سنی، خود را گفتمان هژمون و فاقاد منازعاه درونای    

اسات   ای، کمتر چالش اییادشاده  کند و حتی در مطالعا  دانشگاهی نیز درباره چنین انگاره یم ییبازنما

یی متعدد، خود را بیش از گفتمان سالفی وهاابی، واهاد اعتباار     ها گفتمان اما درون هامعه عربی، خرده

اند؛ یکای از   یدهطلب چالش ی زیست ههان عربی، هژمونی گفتمان سلفی وهابی را بهمعناده بادانند و  یم

یده، درنوردرا در عربستان و بسیاری از هوامع عربی  ها سوژهکه ذهنیت بسیاری از  ها گفتمان این خرده

گفتماان و منازعاه باا     هایی بسیار در خیزش این خرده ینهزمیا بیداری است. عوامل و الاحوه گفتمان، 

یج تادر  باه ثر از همین تحوال  است که طورمعمول، متأ به ها گفتماندارند.  ی دیگر نقشها گفتمان خرده

های موهود در هامعه، هژمونی گفتماان   ها و دشواری بحراندهند.  یم اعتبار و دسترسی خود را ازدست

ماردش   اندازند؛ یخطرم یابی نیروهای اهتماعی با گفتمان حاک  را به و هویت کشند یم چالش رسمی را به

 . آورند یم گفتمانی دیگر فراه را برای پیدایی  و زمینه کنند یم را به گفتمان رسمی بدبین

ی از تحوال  در هوامع عربای و نیاز   ا میموعهاز زمان هژمونی گفتمان سلفی وهابی در عربستان، 

و زمینه را برای فرساایش گفتماان سالفی وهاابی و      اند بوده ه  باداد که در تعامل متقابل  عربستان رخ

دیگر،  یانب بهاند؛  آورده ارائه خوانشی هدید از این گفتمان فراه  دیگر، بازسازی گفتمان سلفی و ازطرف

اعتباار   یجتادر  باه داد کاه   رخ یژه عربستانو بههای عینی و ذهنی در هامعه عربی و  ینهزمی از ا میموعه

ی رقیب ها گفتمان ی معنایی الزش را برای ظهور خردهها فرصت کرد و با چالش مواهه گفتمان هژمون را

 میال  برخالف، گفتمان سلفی وهابی معاصر، متالب نبوده، ها گفتمانرو، همانند همه  ینازارد؛ آو فراه 

و عااامالن اهتماااعی هدیاادی  کنشااگران، معناسااازی هااا فرصااترهبااران و سااازندگان آن، در سااایه 

ی و نظ  معنایی هدیدی ساختارشکننص و سنت، گفتمان سلفی را  با خوانشی هدید از ظهورکردند و

آوردناد.   به منظومه معنایی هدیدی را فاراه   ها سوژهاهتماع منتشرکردند و زمینه دسترسی  در ساحت

شده و برخالف  گفتمان سلفی صحوه را موهب ی معناساز، ظهور خردهها فرصتها و  ینهزمکداش »ینکه ا

ی( را های سلفی با سلفیت مادر  )سلفی وهااب گفتمان های مرسوش، توسعه منازعه درونی خردهبازنمایی

 ، پرسش مقاله حاضر است.  «است؟ شده و حاصل این منازعه معنایی چه بوده سبب

فرضیه مقاله نیز، این است که بحران در اعتبار گفتمان سلفی وهابی، باعا  شاد، رهباران هریاان     

المسالمین،   هاای سیاسای گفتماان اخاوان    های فقه سلفی و نیز آماوزه صحوه، ضمن استفاده از ظرفیت
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کنناد؛ ایان گفتماان     بنادی  ها در ههان عر  صاور  وندی برای سامان زیست ههان سوژهگفتمانی پی

ساو باه دلیال مواههاه باا       پذیر در هامعه عربی، مطرح شد، ازیک مثابه گفتمانی دسترس رغ  آنکه به به

دیگار باه دلیال قادر  پشات       های سلفی سیاست پرهیز مانند هامیه و آلباانی و ازطارف  گفتمان خرده

اش سیاسای حااک ، نتوانسات در سااحت سیاسات اساتیالیابد و درنتییاه، خاود باه چناد           گفتمان نظا 

 است. شده گفتمان پراکنده در تحوال  بعدی ههان عر  تبدیل خرده

 ی و روش بحث: گفتمان، معنا و قدرت پشت گفتمان چارچوب نظر -الف

ل منظوماه معناایی   برای تحلی موفه و الکالواین پژوهش از ظرفیت نظری و روشی تحلیل گفتمان 

هاای اساالمی    گفتماانی آن باا سالفی  وهاابی و ساایر هریاان       گفتمان سالفی  صاحوه و منازعاه درون   

ههاان واقعیات، تنهاا در   طورکلی بهامور اهتماعی و سیاسی و گیرد. از منظری برساختگرایانه،  می بهره

دهناد    مای  ههااان شااکل   بااه فهاا  مااا از    هاا  گفتماان نااد و  ا فهاا   های گفتمانی قابلدرون ساخت

پارچاه نیساتند و درون هار گفتماان،      هاا خاود، موهاودیتی یاک     (؛ اما گفتماان 311:3171منوچهری،)

مستعد همیشه  ها گفتمانرو  های اساسی منازعه معنایی دارند؛ ازاین های مختلف حول دال گفتمان خرده

 خاوبی  باه و  موقاع  باه هدیاد را   تواناد رویادادهای   که نمی گفتمان زمانیهستند.  نوعى تزلزل و بحران

یاابی   زمیناه قادر    ،دچاار شاده  ، قاراری  بای  ، باه ساازد  ها را بارآورده  سوژه هاییا انتظار کند معنادهی

هویات خاود را از   کنناد کاه   مای  تاالش  ها سوژه ،در چنین شرایطی ؛کند می های رقیب را فراه  گفتمان

سو در رقابت و منازعه دائمی  کلیت خود از یک ها در رو گفتمان ازاین بازیابند؛های دیگر  طریق گفتمان

 اند.  گفتمانی مواهه دیگر در درون نیز با منازعه خرده ها هستند اما ازطرف با دیگر گفتمان

را بارای تثبیات    3، بیارون ساازنده  موفاه  و الکالوها دشمن بیرونی یا به تعبیر  که گفتمان گونه همان

بار معناا، حاول رویکردهاا و       درونی نیز هستند و افزوندارند، واهد نوعی خاومت  هویت خود الزش

شوند و  ها، به تزلزل دچار می های کنش عملی نیز به اختالف دچارند؛ در چنین شرایطی، گفتمان روش

گفتمان حااک ،   برای حفظ هژمونی خود، به نوعی بازسازی درونی نیازدارند؛ در برخی مواقع نیز، خرده

رفتاه اماا وابساته باه      حاشایه  های به گفتمان رو برخی خرده کند و ازاین حفظ ندارد که هژمونی را توانایی

کنند؛ در سایه همین زمینه، نقش رهبران فکاری   کنند که نظ  گفتمانی را بازسازی می گفتمان مادر، سعی

گیرناد و در   مای  شود و آنان هستند که از ذخایر نشانه معناشناختی هامعاه بهاره   ساز، مه  می و گفتمان

 ........................................................................................................................  
1 . Constructive Outside 
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ای صاور  شابکه   را در یک گفتمان به 3ها از دال ایبندی گفتمانی و تثبیت زبان نهایی، میموعه المف

 :Laclau and Muffe, 1985کنناد )  می یک گفتمان را تثبیت آورند و با طرد دیگر معانی احتمالی،  درمی

138 .) 

زنناد   مای  به کنش دسات  ،مختلف های شیوه اکنشگران ب را آغازکنند،واگرایی  ها گفتمان کاه اانیزم

های اصلی و بازساازی   ها معنازدایی از برخی دال ترین این واکنش (؛ مه 211 :3111 ،استوکرمارش و )

دردسترس را که به تزلازل، دچاار    شناور های گفتمان، دال خرده دیگر، یک عبار  نظ  گفتمانی است؛ به

بار   کناد. باا تکیاه     بندی هدید اییادمی مفال ای کرده، ضمن تثبیت معنای آنها، گونه  اند، معنادهی شده

ساو   گفتمان سلفی طی چند دهه گذشته از یک همین چارچو  نظری، ادعای این نوشتار، آن است که

هاای   دیگر به دلیل فقادان پاساب باه نیازهاای ساوژه      است اما ازسوی داشته های رقیب منازعه با گفتمان

گفتمان سلفی ازهمله سلفی  صحوه یکی از  و ظهور خرده بوده هوامع اسالمی، با بحرانی درونی مواهه 

اسات؛ اماا درنهایات،     ها و کوششی برای بازسازی گفتمان سالفی ماادر باوده    ها، به همین بحران پاسب

گفتمان سلفی صحوه، مقابل چهره هژمونک و نیز قدر  پشت گفتماان سالفی وهاابی، باه فروپاشای      

 سیاسی، موفق شود.  درونی، دچار شد و نتوانست در ساحت رسمی 

 ی معناییها فرصتها و  ینهزمصحوه:  -ب
گساترش رواباخ خاود     ،که عربستان سعودی ، زمانی3711به دهه  هگیری گفتمان صحو ریشه شکل

مرزهای خاود را باه روی هازاران     ،در طول این دوره، عربستان ؛گردد ، برمیرا آغازکردبا ههان خارج 

فشاار    ریه، عارا  و فلساطین کاه در کشاورهای خاود تحات      از ماار، ساو  المسالمین   اخوانپناهنده 

در مباارزه   از ایان پناهنادگان  تاا   ندگرفت را درپیش« درهای باز»سیاست  ها، یقرارداشتند، گشود. سعود

بسایاری از ایان پناهنادگان باه      ؛(Al-Rasheed, 2007: 64د )نکن ها استفاده ها و بعثی ناصریضد  ،خود

 یداز سا  هعماد طور باه انقالبای را کاه    (هاای  ایده) های ، اندیشهند و با خودوابسته بود ،المسلمین اخوان
زماان،   ها   ؛(Beranek, 2009: 2بودناد، باه عربساتان آوردناد )     گرفتاه  رهبر فکری اخوان الهااش ، قطب

 سیاسای  آماوزش در دساتور کاار نظااش    ینه درزم یژهو ها به های گسترده نوسازی نهادها و سازمان برنامه

سااخت؛ اماا    مای  چناین اماری را ممکان    ،آنکه درآمدهای هنگفات نفات   یژهو به ؛گرفتعربستان قرار

: 2132)الکاروا،   کنناد  ینیآفر یندی نقشافاقد نخبگانی بود که بتوانند در چنین فر ،پادشاهی در آن زمان

 ........................................................................................................................  
1 . Signified 
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 در کا   دسات نسبت باال که داشتند،  به یپناهندگان اخوانی با توهه به سطح سوادرو،  ؛ ازاین(12و  13

در عربستان، نارخ  در این هنگاش  ؛شدند می محسو فرصت ها  برای سعودی مد  یک بازه زمانی کوتاه

 ،سارعت  ایناان باه   بنابراین، داشتوهودمبرش به معل   ینیاز بود و درصد رسیده 15سوادی به باالی  بی

 .(Beranek, 2009: 3) کردند اشغالخود های حساس اداری و آموزشی را  موقعیت

 ای شاد، نتییاه  منتشرقت که گفتمان صحوه از طریق نظاش آموزشای در فااای اهتمااعی    این حقی

هاا   ساعودی از نظااش آموزشای باه ساایر حاوزه       یالنالتحا داشت. فارغ همراه ساز برای آن به سرنوشت

 زیسات ههاان فرهنگای هامعاه    حاور خود را در  که داد می شدند و همین امر به صحوه اهازه توزیع

باه عرصاه    3791منابع مالی زیادی که پس از ههش نفتی در سال  ،براین عالوه ؛شدبخ سعودی تحکی 

باا   صاحوه رو،  ازایان  ؛بخشاد  های خاود را توساعه   داد تا شبکه شد، به صحوه اهازه داده دینی تخایص

ای از  آمیختاه  دهد؛ این گفتماان،  کرد، گستره نفوذ خود را توسعهمی بندی گفتمانی پیوندی سعی صور 

هاای   و حاوزه  یدهعق که در مسائل دینی مرتبخ با یا گونه ، بهبودهالمسلمین  و ایدئولوژی اخوان وهابیت

درمقابال،   اماا  داناد  خود را وارث شرعی آن مای  ،پایبند بوده ،های وهابیت اصلی فقه اسالمی به آموزه

را ایان نگارش    ،هرچناد  ؛نگارد  با نگرش اخوانی به ههان مای  ،مسائل سیاسی و فرهنگی خاوصدر

 ؛(95: 2132باشاد )الکاروا،    داشاته  باا مکتاب وهابیات ساازگاری     کاه اسات   کارده  بازساازی  یا گونه به

که تفکار   یا گونه دنبال سازش میان تفکر وهابی و تفکر اخوانی بود، به ، گفتمان صحوه بهیگرد عبار  به

اران ایان هریاان   د طارف  کاارگیرد؛  باه سیاسای   یناه اعتقادی و تفکر اخاوانی را درزم ینه وهابی را درزم

آنکه مخالفاان بار نامیادن ایان گاروه       کنند، حال را بر خود اطال « بیداری اسالمی»داشتند که ناش  تمایل

 نامیدناد  مای « هریاان قطبای  »ایان گاروه را    ،ورزیدند و برخی نیاز  اصرارمی« هریان سروری»عنوان  به

 (.17: 3773)قحطانی، طویرقی، 

لحاظ سیاسی به از که های اخوان شبکهشود:  یم گفتمان تقسی  هگفتمان صحوه، خود البته به دو خرد

 بارادر ساید   قطب محمددارند.  بیشتر گرایش ،قطب سید بهکه ها  سروریند و تر نزدیک البنا حسنخخ 

 قطاب  او را وارث فکری سید ،بسیاری و از رهبران سروری بود و  کرده که به عربستان مهاهر  قطب

آشاتی   ،میان چارچو  مفهومی مادنظر بارادرش و مباانی گفتماان وهابیات      کرد که نامیدند، تالش می

مشاابه تاااد    دهد،  می را تشکیل قطبوی تااد میان هاهلیت و حاکمیت که گوهر اندیشه  ؛برقرارکند

 محماد هرچند که  ؛است محمد بن عبدالوها  میان هاهلیت و توحیدی دانست که گوهر دعو  شیب

کارد تاا از محتاوای انقالبای آن دو      تالش ل القرآن و معالم فی الطریقفی ظالقطب با تفسیر دو کتا  
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 دوساری  عبادالرحمن ؛ ها به قو  خود باقی ماند همچنان در میان اخوانی« قطبی»تفکر انقالبی  ،بکاهد

پیشاگاش  »هاا وی را   اولین کسی بود که انتقال از میدان نظری به میدان عملای را کلیادزد و برخای    ،نیز

گفتمان اخوانی و سروری باا   های هریک از این دو خرده ها و اولویت دغدغه؛ هرچند اند نامیده« صحوه

هاای اخاوانی )و    یکای مکمال دیگاری اسات. هرچناد ابتادا گارایش        ،درحقیقت ،یکدیگر تمایزدارد

هاای قطبای باود کاه      این گرایش یتدرنها ،درون صحوه نمایندگانی داشت ،بهتر بنائی( و قطبی تعبیر به

هاا را باه نقاص در عقیاده      ها( هماواره اخاوانی   ها  )قطبی سروری .(97-95: 2132ت )الکروا، یاف غلبه

محمد  های کنند که از نوشته می واحد تغذیه یاز مرهعیت ها برخی اختالف رغ   بهدو طرف  ؛کنند می مته 
 د.  شو می دیگر تشکیل های کالسیک گفتمان وهابیت ازسوی و نوشته سو یکو میله میتمع از قطب

 گفتمان اسالم سلفی وهابی قراری یبجنگ و نفت:  -ج
اسات. باا افازایش     هایی را درون هامعه سعودی برانگیخته همواره مخالفت ،گفتمان سلفی وهابیت

هاای مختلاف    هنباه  ،داد ، ثرو  حاصل به رژی  ساعودی اهاازه  3791قیمت نفت پس از بحران نفتی 

کناد.   صور  تدرییی سکوالریسا  سیاسای را تعقیاب    هزمان ب مذهب را در فاای عمومی ادغاش و ه 

 هاای  یاسات س عمومی مرتبخ باا  های توانستند از علمای گفتمان مذهبی درباره موضوع نمیاغلب مردش 

گفتمان حااک    ،در چنین فاایی ؛کنند برانگیز پرسش هنیال های دولت، تفاسیر مذهبی یا سایر موضوع

رفتاه از گارد گفتماان سالفی وهاابی       هاا را رفتاه   و ساوژه هاا نااتوان ماناد     بخشی باه ساوژه   از هویت

هاای هدیادی در قالاب گفتماان      بندی گیری و مفال بود که زمینه برای شکل ینیاا ؛ساخت می پراکنده

شدن بیشتر گفتمان صحوه و تزلازل بیشاتر    و رادیکال  مه  که سیاسی یآمد. یکی از دالیل صحوه فراه 

تارین واقعاه در    ( بود که مه 3771تا  3771) فارس یج هنگ خل ،شد را سببدر گفتمان سلفی وهابی 

دیگر انتقادشاان   ،واقعه، رهبران صحوه ینا از  پس ؛رود شمارمی گرایی عربستان سعودی به تاریب اسالش

فکران لیبرال یا نهاد وهابیت محدودنکردند بلکاه دولات و نهادهاایش را زیار تیاق انتقااد        را به روشن

 .(331و  335: 3111معاصر، قراردادند )ابرار 

باه   المللای  ین، دولت سعودی از نیروهای ب3771به کویت در آگوست  صداش حسینپس از حمله 

خاا    ،کرده حمایت صداشهای سعودی در برابر تیاوز احتمالی  از سرزمین که رهبری آمریکا خواست

کارد کاه فراخوانادن     اعالش ملک فهداین کشور را پایگاهی برای آزادی کشور اشغالی کویت قراردهد. 

داد  کاذ  ایان ادعاا را نشاان    پساین،  حاوادث   ؛تدبیری ضروری اما موقت خواهدبود ،نیروهای بیگانه



 
 و سیاست اخوانی منازعه معنایی، تلفیق فقه سلفی :صحوه سلفی گفتمان

 

 
 

357 

در عربساتان ساعودی   را هاای خاود    ، آمریکا پایگاه3773چراکه پس از آزادی کویت در اواخر فوریه 

 هاای    و احتراش به تاامی  این اقداش را ضرور  حفظ حاور نظامی در نزدیکی عرادلیل  کرد و حفظ

 (.(Abir, 1993: 174سازمان ملل دانست  

از بیگانگاان را بارای    یادن طلب مفتی اعظ  سعودی با صدور فتاوایی کماک   ،بن بازدر همین زمان، 

بسیاری از علمای صحوه معتقد بودناد   ؛(Bin Baz, 2004هایز دانست ) ،حمایت از اسالش و مسلمانان

 ؛است قرمز دینی را زیرپاگذاشته واردشوند، خطوطبه کشور  داده مسیحی اهازهاین فتوا که به نیروهای 

 یکند که به شاکل  حکمی صادرمی ،برهسته یدشوار است که چگونه عالم ،فه  این مسئله ،به نظر آنان

ترتیاب، دو تان از علماای     بدین(؛ (Teitelbaum, 2000: 28مفتاحانه با شریعت در تعارض قراردارد 

، رهباری  «شیخین صحوه»معروف به  ،سفر حوالی شیبو  عودةسلمان  های شیب ن، به ناشنسبت هوا به

ا  خود را درباره مظال  اهتمااعی  ینظر ،این دو ؛گرفتند عهده صحوه را پس از حمله عرا  به کویت به

 را زیااد  شادنی  محباو   ،کردند که همین مسائله  می ای بیان و سیاسی باصراحت و بدون کمترین واهمه

برانگیاز   توهاه و هنیاال   تغییاری قابال   ،این صاراحت در فااای داخلای عربساتان     ؛زد ی آنها رق برا

معتارض   ،خانادان ساعودی   هاای  به اقاداش  که هزاران تن از هوانان که نسبت یا گونه رفت، به شمارمی به

 (.Teitelbaum, 2000: 29)  زدند بودند، به گرد آنها حلقه

کرد. باا   می زمینه را برای گسترش گفتمان صحوه فراه  ها حولدر سطح داخلی نیز برخی تغییر و ت

اهراگذاشت کاه   به 3793ساله را از ابتدای سال  های پنج افزایش درآمدهای نفت، دولت سعودی برنامه

 هدف آن نوسازی اقتااد، مدیریت و خدما  عمومی بود.  

هاای   وزش، تیار  یاا شاغل  برای ارتقای اهتماعی از طریق آم تازه را یهای فرصت ،اقتااد هدید

های  و افرادی که به طبقه یافتند های مؤثر در حوزه عمومی گسترش گروه ییه،درنت ؛وهودآورد بههدید 

مهااهر    هاا،  ایان تحاول   ؛یافتناد  داشتند، به طبقا  متوساخ و بااال راه   ای یا پایین هامعه تعلق حاشیه

از زنادگی فقیراناه در منااطق روساتایی و     رهایی برای به شهرهای بزرگ را گسترده هوانان روستایی 

بارای فعالیات    فرصاتی مناساب  دنبال زندگی هایگزین بودند،  این هوانان که بهداشت؛  درپیای  حاشیه

با کاهش قیمت نفت، عربساتان ساعودی    3111 در دههاما رفتند  شمارمی گفتمان دینی هدید صحوه به

آموختگاان   توان هذ  انبوه دانش ،شد و بازار کاررو  با بدترین بحران اقتاادی خود در تاریخش روبه

 ،دادناد و نظااش حااک     شغل خاود را ازدسات   ،در این دوره یارینظاش آموزشی سعودی را نداشت؛ بس

آغااز  زمیناه بارای    کناد و  هاذ  دولتی یاا خاوصای   نظاش نسل هدید نخبگان را در  نداشت که توان
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دوره رفااه نفتای،    درانقاال  فزایناده انتظارهاا     ت،؛ درحقیق(111: 2131فراه  آمد )ملین،  ها اعتراض

، استفاده هریاان صاحوه از ایان شارایخ     طبع هبآمدن بحران در شرایخ کاهش درآمدها و وهود بهعامل 

 برای ترویج گفتمان خود شد. 

 ، غرب و سلفی وهابیگفتمان اسالم شیعی ی ازدگرساز یریت:غ -د
متفااو  را بارای    یغیرهاای  المللای،  ینای و با  در سطوح مختلاف داخلای، منطقاه    صحوه گفتمان

و گفتماان   ساو  یاک گفتمان سالفی وهاابی از   با در سطح داخلی این گفتمان  ؛یابی خود برگزید هویت

 ،ای باا گفتماان اساالش شایعی     داشت. در ساطح منطقاه  تااددیگر  سکوالر تحت حمایت غر  ازسوی

 ،3797. انقاال  ایاران در ساال    کارد  فای غر  را دشامن معر  المللی، ینغیریت اییادکرد و در سطح ب

رهباران دینای و    یاژه و که بسایاری باه   یا گونه وهودآورد، به بزرگ برای هامعه دینی سعودی به یچالش

بهتر برای رهاال دینای در حاکمیات     یخواهان موقعیت ،تحت تأثیر انقال  ایران ،فعاالن هوان سعودی

باعا   مثابه تحولی مها ،   به« دیگری»و « غیر»مثابه یک  گفتمان انقال  اسالمی ایران به بنابراین ؛شدند

 ؛را به تکاپوی بیشتر برای مقابله با گفتمان سلفی وهابی واداشات  انو آنشد یابی گفتمان صحوه  هویت

کاه   باشاد قاادر  بایاد   توانست وهه انقالبی خود را بیدارساازد، وهابیات نیاز    اگر تشیع میاز نظر آنان 

 شیعیان بکشاند.   خود را به رخ یرگیانقالب

-نفاوذی داران گفتمان صحوه، سکوالرها را  طرفبود. سکوالر  ،در سطح داخلی گفتماندوش « غیر»

برای مقابله با علما و های این کشور را نشانده آمریکا هستند و سیاست کنند که دستمی هایی بازنمایی

هاای غربای در   کردگاان دانشاگاه   ها با استناد باه حااور تحاایل   گیرند. صحویکارمی بهگرایان  اسالش

مثابه سیطره آنها بر دولات   به آن را ها، ادارا  و نهادهای عربستان سعودی، خانه سطوج مختلف وزار 

را « فراماسونری، کمونیستی، سکوالر و ستون پانی  »مانند هایی  ناش ها یا. صحوهکردندمی سعودی تلقی

 .(231: 2111بودند )غذامی،  بر این دسته نهاده

 هار  قدر  سیاسی حاک  ارتقایافت چراکه گفتمان صحوه درمخالفت ضد به این عداو ،  مرور به

از این زمان به بعد، اغلاب مواضاع    ؛دانست نهاد دینی وهابیت را عنار تابع خاندان حاک  می ،صور 

همدساتی نظااش باا    »، گفتماان صاحوه   بسایار  یمطرح شد. در موارد ،مخالف نظاش در ذیل حوزه دینی

های ساعودی   را محکوش و همچنین استفاده از ربا در بانک« سکوالرها»چه آمریکا و چه « دشمنان امت

متوهاه آمریکاا باود و کمتار      ،صور  مانظ   به ،، این حمال  در اغلب مواردیناوهود با ؛کردمیرا رد
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ضاد  لفظی  هرحال از این حمال  به ؛شد می های سیاسی نظاش سعودی اشاره صور  مستقی  به گزینه به

کاه ایان درواقاع     کارد  توان چنین برداشت گرفت، می قرن گذشته شد  3711آمریکا که از اواخر دهه 

بودناد    کارده  پیماان راهباردی خاود انتخاا      انتقاد غیرمستقی  به خاندان سعودی بود که آمریکا را ها  

 (.  211و  211: 2132)الکروا، 

خانادان حااک  دیگار در چهاره قرباانی      هاا  صاحوی  از نظربنابراین  ؛تغییرکردیج، وضع تدر اما به

 ،شاد بلکاه نظااش حااک      نمی تاویرکشیده به« اند کرده های سکوالر و لیبرالی که دولت را ماادره گروه»

گفتمان مخالف سکوالریس  رایاج   رو، ینازا؛ رفت شمارمی های سکوالر و لیبرال به حامی اصلی گفتمان

   .(211تا  213: 2132)الکروا،   یافتگفتمان مخالف نظاش تغییررفته به  رفته ،در میان اعاای صحوه

نیاز باه   گفتماان وهاابی سانتی     ، درمقابال، کارد  باا سکوالریسا  را حفاظ    عاداو  هرچند ماهیت 

دانست که از اساالش در   گفتمان سنتی، صحوه را مادا  گروهی میصحوه پرداخت و از سازی  غیریت

در ایان منازعاه    ؛کند می دن به مناصب سیاسی سوءاستفادهههت تعقیب آمال ایدئولوژیکی خود و رسی

که تفاسایر   شد سلفی وهابی رسمی و نیز لیبرال و سکوالر، صحوه گروهی درنظرگرفته های در گفتمان

 (تزهایپیشنهادهای ) ،طورخاص های اسالش سیاسی و به های هنبش دهد و انگاره می مذهبی بیگانه ارائه

 ,Al-Rasheedکناد )  می یفهای ههادی را بازتعر و نیز اندیشه قطب ی سیدالمسلمین و ایدئولوژ اخوان

هویات گفتماان    گیریشکلمه  در  ینقش ،خود و دیگریمیان و اییاد تمایز  یریتاین غ؛ (65 :2007

 مخالفت ؛کند ها تحمیل عنوان یک ضرور  به سوژه خود را به ،موفق شد ،و این گفتمان کردصحوه ایفا

 کند.  بیشتر برای آن بسیج یتوانست هواخواهان و اسالش شیعی نیز می  ، غربا سکوالرها

 گفتمان صحوه: خلق فضایی آرمانی -ه
ها را به سمت گفتمان هایگزین که بتواناد   اذهان سوژه ،های موهود در گفتمان سلفی وهابی بحران

لید حل مشاکال  و  ک ،داد. گفتمان صحوه با ارائه فاای آرمانی کند، سو  مشکال  موهود را برطرف

عاائ   ازساوی خاود دانسات.      شاده  مطارح  (تزهایپیشنهادهای )ها و  های موهود را در نظریه بحران

دانسات کاه راساتی و    « تیدید ماذهبی »این گفتمان را درواقع  ،یکی از شیوخ معروف صحوه ،القرنی

ره طاوالنی  خود را بازگشت به اصاول پاس از یاک دو    ،«صحوه»کند.  صداقت دوران سلف را احیامی

عناوان منباع مها      باه  ،کرد که تنها اسالش صحوه اعالش ،باالتر از آن ؛کرد معرفی یگانگیهدایی و ازخودب

تنهاا   خاود را ناه   ،های زندگی ازهمله امور سیاسی عمومی اعتباردارد. گفتمان صحوه برای تمامی هنبه
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 .  (31تا  3: 3121داد )قرنی،  مسئول رهایی فرد بلکه مسئول رهایی هامعه هلوه

در اماور   ،دارناد  که مردش حاق  داد می گسترشرا « تاور اهتماعی»این  ،براین، گفتمان صحوه عالوه

های اساسای گفتماان    از دگ  یکی ین ا نقدکنند؛ های دولت را سیاست ،داده ناایح عمومی ارائه ،هاری

 ؛داد مای  ه ماردش وعاده  حااول باود، با    ها غیرقابل کرد و آرمانی را که تا مد  می وهابی سلفی را نق 

گفتماان رسامی وهابیات را     یهاای موهاود در هامعاه، هژماون     هاا و دشاواری   این بحران ،درمیموع

خطرانداخت و مردش را به گفتماان   با گفتمان حاک  بهرا یابی نیروهای اهتماعی  کشید و هویت چالش به

   .ساخت گفتمان صحوه فراه  یبند و زمینه را برای صور  کرد رسمی بدبین

 گفتمان صحوه و مفاهیم اصلی ها دالمنازعه معنایی:  -و
 هاا ازهملاه   گفتماان ی و از سایر بند صور ، گفتمان خود را «صحوه»یی، ها فرصتدر سایه چنین 

با برداشتی که آنها  دده می صحوه نشان رهبران های نگاهی به تألیفکرد.   یمگفتمان سلفی وهابی متمایز

هاای قادما باود،     از نگارش فراگیار فقهای کاه در نوشاته     اهال سانت،    یشناخت معرفتخاص از منابع 

هاای فاوری مسالمان     شاخص گزینش آنها نیز برمبنای مسائلی است کاه آن را دغدغاه  ؛ اند کرده عدول

  .(11: 2131دانند )بوهالل،  معاصر می

هاای   نههاا و نشاا   دانست که ساایر دال « کردن شریعت  پیاده»توان  دال مرکزی گفتمان صحوه را می

دعاو  باه    ،برخالف گفتمان سالفی وهاابی   ،ر گفتمان صحوهدشوند.  می بندی حول آن مفال ،معنایی

. در گفتماان  کند یآنها را از گفتمان مذهبی سلفی وهابی هدام ،دال مرکزی نیست و این ،خدا )توحید(

فلسافه آنهاا    ؛دعو  به حاکمیت اسالش و تطبیق شریعت است  )تحکی  الشریعه( ،دال مرکزی ،صحوه

صاحوه از مااهراهویی در   رهباران   رو، یان ازا ؛رود ماذهب از شار  مای    یساز بسیار فراتر از خالص

انکاار  . (Al-Rasheed, 2007: 70اناد )  است، ابانداشته ای که همواره در عربستان سعودی تابوبوده حوزه

و معنای خود  است دهش یتتثب شریعت های پیرامونی است که حول دال مرکزی یکی از دال ،علنی منکر

 گیرد.  را از آن می

انکار علنای منکار اسات. در عربساتان ساعودی تنهاا        ،، دغدغه صحوهةسلمان عود طبق نظر شیب

این نگرش را  ة،عودکنند؛  با منکرا  در هامعه مخالفتدارند که  حق و قدر  ،دولت و علمای رسمی

فقاه  » ،دارد اهمیات  ، بسیاره در گفتمان صحوهدیگر ک یدال؛ داند و آن را مسئولیت همگان می کند یمرد

های هااری   همواره گفتمان سلفی وهابی رسمی را به دوربودن از واقعیت ،است. گفتمان صحوه« واقع
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دادن به نیروهاای   اهازه بارهبا تامی  دولت در فارس  یجکند. گفتمان صحوه در قایه هنگ خل می مته 

نشانه  ،ت علمای بزرگئازسوی هیرا این تامی   ییدتأ ،کرده آمریکایی برای ورود به عربستان مخالفت

یا هماان  « فقه واقع» ،های هاری و مسائل روز دانست. در گفتمان صحوه هدایی این مشایب از واقعیت

هاای زیاادی را باه     خطباه  ،هماان زماان   ،حاوالی  سافر  شایب  ؛دارد اهمیتبسیار  ،سیاست و مسائل آن

دادن باه ورود نیروهاای آمریکاایی باه عربساتان و هشادار        هاازه ا بااره کردن تامی  دولت در محکوش

دالیال فروپاشای   »ای را با عناوان   خطبه ،ةعودسلمان  شیب ،همچنین ؛داد به عواقب آن اختااص نسبت

از آناان   یادن طلب یااری و  یرمسالمانان غ بر یه ترین این عوامل را تک و یکی از مه  کردایراد« ها حکومت

 .(211تا 311: 2133دانست )خار، 

 ،های گفتماان صاحوه اسات. سکوالریسا  از هاناب صاحوه       دالدیگر با سکوالریس  از عداو  

دروازه واقعاای و سکوالریساا ،  لیبرالیساا و  اساات همااواره در معاارض هیااوش مسااتمر و ثاباات بااوده

و  شاده  یاف گفتمان سروری که ذیل گفتمان صحوه تعر د. در خردهنشو اهتماعی قلمدادمی های انحراف

تکثر، همزیساتی، خیازش   »نظیر  هایی اصطالح، دارد به سکوالریس  وهود تندتر نسبت یمواضع، در آن

کردن عقالنیت اسالمی و  زده غر  هاکه هدف آن شوند یم غربی درنظرگرفته هایتولید ،«عربی و اصالح

تارین ایان    گویاد: ازهملاه خطرناا     مای خااوص   این در عابد سفیانیهای آن است.  کردن پایه سست

آمیز، طارح خیازش  )امات عربای( و اصاالح       توان به آزادی، گشایش، زندگی مسالمت می ها طالحاص

 (.  322: 3129 کرد )سفیانی، اشاره

حیاابی و کاار    شود و مسائلی مانند اختالط و بای  می شد  نکوهش زدگی به غر  ،گفتمان یندر ا

د کاه  نشاو  مای  ز مفاسادی تلقای  هاایی ا  نموناه ی و...، گردشگر، شنیدن موسیقی، زن در خارج از منزل

حتای باه    ،یکی از بزرگان صحوه ،عبدالرحمن برا  های آن است. شیب محاول تمدن غر  و ارزش

محدودیت زنان رو،  ازاین ؛(2111اند )برا ،  است که اختالط را حالل برشمرده داده تکفیر کسانی حک 

مارد و   محل آزمایش بازرگ  ،«زن» ،. از منظر بزرگان صحوهاستدیگر گفتمان صحوه  یها یکی از دال

)بارا ،  « ماترکت بعدی فتنه هی أضر علی الرهاال مان النسااء   »ید رهبران صحوه بر تأک ؛هامعه است

اسات، از هاناب زن    هاای پیشاین واردشاده    ای که به امات  بر این مسئله که اولین فتنه ید( یا تأک2131

ناای ایان دال در گفتماان صاحوه     تثبیات مع ( در چاارچو  تاالش بارای    1: 2133است  )عمر،  بوده

تادابیری اسات   کاارگیری   بهدر مشکل در این زمینه، حل  اند که راه کرده یدصحوه تأک است؛ رهبران بوده

 است.   کرده از فتنه آنان وضع هلوگیریکه اسالش برای مراقبت از زنان و 
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این  ؛استوهابی سنتی  در گفتمان« امرتبعیت از ولی»دال ها، معنازدایی  یشکن ساخت دیگرازهمله 

خاروج   ،نقشی مرکزی در محافظت از مشروعیت حکومت سعودی دارد. براساس میراث وهاابی  ،دال

ممناوع اسات مگار آنکاه وی از اقاماه نمااز در مسااهد         ،کشایدن اقتادار او   چاالش  بر ولی امار و باه  

 ای گستره ،به ولی امر ،این دال محوریشود؛  بدان کافر ،گردانیده یا آشکارا از اسالش رویکند  هلوگیری

هاای کنتارل و    دهد بدون آنکه شاخص می ،خواهد که می گونه نامحدود از تارف در اداره حکومت آن

باا   در ایان زمیناه   باشاد. گفتماان صاحوه    داشاته  دانناد، وهاود   های مدرن الزامی مای  نظارتی که دولت

حک  آنکاه ولای امار اساالش و      هدارد که خودش ب امت حق ،معتقد است ،تأثیرپذیری از مفاهی  اخوانی

را در بافات  بسایار   یقیود و شروط ،مسلمین است، قی  خویش باشد. گفتمان صحوه بر مفهوش ولی امر

رود  مای  میاان مشروعیتش از ،نگذارد که اگر حاک  به این شروط احتراش یا گونه کرد به سلفی سعودی وارد

و امات همچناان    مرالاحوه نیز، این تفسیر از اولی در گفتمان ص کرد؛ اما او قیاشضد توان  می ییهو درنت

تعیین این شروط و رعایت آنها و سپس تعیین امکان خروج یا عدش خروج بر  محدود و مایق است و

وعقاد،   معناای اهال حال    ،در گفتمان صاحوه  منوط است. اگرچه، وعقد همگی به نظر اهل حل ،حاک 

هازو آن باشاند و    توانناد  یما زیادتر  یدارد و افراد بیشتر گشایش ،وعقد سنتی به مفهوش اهل حل نسبت

 .(17و  11: 2131)غالب،   نباید در انحاار نخبگان و عالمان دینی مشخای باشد

دالی دیگر که در گفتمان صحوه، معنایی متمایز از گفتماان سالفی وهاابی یافات، دال والء و باراء      

عنوان عنار اصالی در ایماان    به« والء و براء»گفتمان سلفی وهابی، بر دال  ،برای سالیان طوالنیاست. 

باود اماا    العر    ةجزیر  حرمت تکیه به کفار و لزوش اخراج آناان از   ،کرد و بارزترین تیلی آن مییدتأک

که علمای بزرگ وهابی نیاز   فارس  یجدعو  از نظامیان کفار برای ورود به کشور در هنگ نخست خل

کرد.  ختارشکنی از این دال مه  گفتمان سلفی وهابی فراه کردند، فرصتی خو  برای سا با آن موافقت

سکوالریسا    یسو به لزوش کشور را به ،هدید از رهبران دینی باورداشتند که حاور نظامی بیگانه ینسل

 خواهدبرد.   پیش

کارد تاا نقااط     تاالش  شانی یهسازی و به حاش برهسته یها همچنین گفتمان صحوه با استفاده از فن

نقااط قاو  گفتماان     ،متقابال طور بهبراند و  حاشیه نقاط ضعف خود را به ،ساخته رهستهقو  خود را ب

، باه گفتماان سالفی سانتی     رو یان ازا ؛ساازد  نقاط ضعف آن را برهسته ،رانده حاشیه وهابی رسمی را به

 کرد که به مسائل عقیده، توحید، شر ، فقه و معامال  و ساایر اماور عباادی    این انتقاد را وارد ،وهابی

ایان   ،گفتماان صاحوه   ؛است کرده مداران واگذار کامل به سیاستطور بهعرصه سیاسی را  ،ورزیده اهتماش
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 ،اساس، گفتماان سالفی سانتی وهاابی     براین ؛کرد مسئله را به عاملی برای ساختارشکنی گفتمانی تبدیل

ناد کاه حااوی    دا کند و قبور را هایی مای  فکرمی« تخریب قبور»صرف به طور بهشد که  گفتمانی معرفی

تخریاب قااور   »رساالت خاود را    ،است. گفتمان صحوه« آمیز بدعت»یا « آلود شر » هاای برخی اقداش

وسعت دید خود را فراتار از گفتماان    ،کرد و از این طریق معرفی« تخریب قبور»و نه اکتفا به « ها( )کاخ

باردن دیاوار باین     زمیاان ش اداد که هدف خود را گفتمانی هلوه ،صحوه ،درمقابل ؛داد سلفی وهابی هلوه

 .(12: 2131سیاست و دیانت است )غالب، 

 های جدید و فراروی به جامعه عربی یفناور؛ انتشار -ز
هاای هدیاد ارتبااطی باا دیاده تردیاد        باه فنااوری   علمای گفتمان وهابی رسمی نسبت که یدرحال

ای اهتمااعی ساعودی   نگریستند، علمای صحوه از این ابزارها برای گسترش گفتمان خاود در فاا   می

صاحوه  هرحاال،   به ونوارهای کاست بود  ،3771و  3711های  وسیله در دهه ینا که کردند برداری بهره

هرچند که این پیاش در الفاظ گذشته یا سنتی ، کند می های مدرن برای انتشار پیاش خود استفاده از فناوری

 ،طح ههان عار  وابساته باه ایان گفتماان     های اسالمی معروف در س برخی از پایگاه ؛باشد داشته ریشه

 2تنهاا در یاک روز باه     ،که تعاداد بازدیدکننادگان آن   یا گونه به اند کرده بزرگ در هامعه اییاد یامواه

ای  هاای مااهواره   انادازی کاناال   اولین کسانی بودند که به راه ها یا همچنین صحوه ؛رسد میلیون نفر می

ای  های پیراماونی و ابزارهاای ناوین رساانه     به واقعیت ایی باال نسبتگر آنها با عمل ؛کردند  اقداش اسالمی

 .  بخشیدند سرعتکردند و از این طریق به انتشار این گفتمان  برخورد

ی  هنبشی با تبعیت از صاحوه در بسایاری از کشاورهای ههاان عار       سلفبه همین دلیل، گفتمان 

در کویات، ایان    ؛اسات  ی عربساتان تأثیرگذاشاته  گرایان در خارج از مرزها بر سایر اسالش یافته وانتشار

عبادالرحمن   شایب  نااش  بای در کویت گریسلفها و نفوذی چشمگیر برسد.  به موفقیت  هریان توانسته

را در کویاات « احیااای تااراث»اساات؛ وی همعیاات ساالفی  خااورده گااره عباادالخالق ماااری ا صاال

دادن به آن،  ید بر دال سیاست و اولویتهای مختلف خود با تأک در کتا  عبدالخالق گذاشت. شیب بنیان

، باه مخالفات باا    مسلمانان و فعالیت سیاسیدر کتا   عبدالخالق است. شیب کرده مسیر صحوه را دنبال

هاا و   فتاوا و مواضع سلفی در عدش ورود به سیاست پرداختاه و بار تشاکیل احازا  سیاسای و گاروه      

تاوان از   داند کاه نمای   می« ماالح مرسله»هزوی از  است و آن را کرده ابزارهای هدید برای تغییر تأکید

؛ درنتییه چناین فتااوایی، در بسایاری از کشاورهای     (117تا  117: 2111کشید )عبدالخالق،  آنها دست
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های مختلف  انتخابا ی  در عرصه سیاسی واردشده، در مستقطور عربی که صحوی ها پایگاه داشتند، به

مار، این رویکرد صحوه در اند؛  کرده ای و تبلیغی اییاد ، رسانهکرده و نهادهای خیریه، آموزشی شرکت

 شیبهمال سلطان و ، استاد هشاش عقدهتوان به دکتر  از رهبران برهسته کنونی آن میاست و  یافتهانتشار
 اسات کاه   محمد عبدالمقاود ،فقیه و عال  سلفینیز،  تازگی به ؛( 2133، ه)نسیر کرد اشارهفوزی سعید 

« امیار الفقهااء  »و برخی ه  به دلیال ساوادش او را   « فقیه قاهره»او را  ،برخی داشته، ستهبره یهایگاه

 ،آن از  و پاس  کارد  را هایز اعاالش  مبار ضد معروف است که تظاهرا   ینامند. وی صاحب فتوای می

شهرهای گوناگون مار حاضر شادند و ایان بارای نظااش      های یدانهزاران سلفی در میدان التحریر و م

 .(Lacroix, 2012: 2انگیز بود ) شگفت ،و حتی برای خود علمای سلفیر  مبا

هاای   اقاداش « همعیات کتاا  و سانت   »هاای هنبشای باا تأسایس      ، سالفی 3771در اردن در سال 

ها از رهباران   بردند؛ این سلفی پیش ها در کویت به مانند وضعیت سلفی« قالبی منظ »گرایانه را در  سلفی

سلفی ماری مقی  کویات و رهباران صاحوه در عربساتان      لرحمن عبدالخالقعبداسلفی هنبشی مانند 

های هنبشی در طول سالیان اخیر در  بودند. سلفی تأثیرپذیرفته سلمان عوده و سفر حوالیسعودی مانند 

اناد   هاای تابساتانه پرداختاه    های فرهنگی مانند تدریس قرآن و برگازاری دوره  سرتاسر اردن به فعالیت

 (. 317و  311: 2131)ابورمان، 

زمان با آغاز فاای باز سیاسی و شروع دوره تکثر سیاسی در ایان کشاور در دهاه     در الیزایر، ه 

گرفت که به فعالیات سیاسای    ، هریان سلفی هنبشی همچون رهبران صحوه در عربستان تامی 3771

نبشای را  هاای ه  ساهی  باود، رهباری سالفی    « نیا »که در تأسیس هبهه  علی بلحاج واردشود. شیب

 (.11: 2117دادند )قالتی،  می ها تشکیل داشت و بیشتر اعاای هبهه نیا  را سلفی برعهده

 

 پشت گفتمان: مداخله نظام سعودیقدرت  -ح
 ،کردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچاه  تعریف»است از  ، عبار الکال و موفهنظر  قدر  از

کنند. در  می غیر را طرد و خود را تثبیت ،قدر  یلهوس ها به گفتمان .(17: 3111)نش، « کند می آن را نفی

ناورمن   ؛باشاد  داشته که به ابزارهای قدر  بیشتر دسترسی شود منازعا  سیاسی، آن گفتمانی پیروز می
 ,Fairclough)  اسات  کارده  اساتفاده « قدر  پشت گفتمان»برای توضیح این مطلب، از مفهوش  فرکالف

2016: 46-53). 
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هاای   دهد و حتای آماوزه   است تا خود را وفادار به وهابیت نشان کرده ان صحوه تالشهرچند گفتم

مخالفاان از هماان ابتادا     ،اسات  مسائل اهتماعی و اعتقادی پذیرفتاه  ینهدرزم یژهو گفتمان وهابیت را به

رقیاب  های  کردن آن بود. گفتمان اعتبار زدند و هدفشان نیز بی می بودن را به این گفتمان برچسب اخوانی

همچناین ایان گفتماان را یاک گفتماان وارداتای از ماار و ساوریه          ،سکوالر و وهابی سلفی رسمی

از نقاط ضاعف بازرگ    یکی ین ا ؛ندارد کردند که با بافت فرهنگی عربستان سعودی همخوانی می معرفی

 یابد.   نداد این گفتمان به هژمونی دست گفتمان صحوه بود که اهازه

 ،باه به گسترش گفتمان صحوه، گفتماان سالفی وهابی   ها نسبت فتن نگرانیگر پس از شد  بنابراین

، در ما   سالفی وهاابی   هاای اصالی گفتماان    شخاایت  رو ینازا ؛افزاری با آن واردشد نزاع نرشنوعی 

و خود را تنها دارندگان معرفت دینی حقه که برای رسیدن به ساعاد  و نیال باه     ندشد ظاهر ،عمومی

های گفتمان صحوه بارای ساختارشاکنی از گفتماان     تالش. طبیعی بود ردندک نیا  الزش است، معرفی

و قدر  حاک  را باه حمایات از گفتماان سالفی      زدهراس نظاش حاک  سعودی را برانگی ،سلفی وهابی

مکمل علمای  عنوان به زور  نظاش حاک  با مداخله هژمونیک و با توسل به ییه،درنت رد؛سنتی رسمی وادا

 گرفت.   رد و از قدر  پشت گفتمان برای مقابله با صحوه بهرهک رسمی وهابی عمل

را چهاار راهکاار    ،های اعتراضی گفتمان صاحوه  طورمشخص، دولت سعودی برای مهار گرایش به

 گرفت:   یشدرپ

از گفتماان صاحوه    ییباه اعتباارزدا   ،معرکاه واردشاده   ، باه در گاش نخست، علمای گفتمان سانتی 

ساری افکاار    آن را متشکل از یاک   ،مخالف روش صحیح اسالمی دانسته آنها این گفتمان را :پرداختند

 .(195: 2131انحرافی دانستند )ملین، 

میاان،   درایان  ؛آورد یرو« یهاام »های رقیاب نظیار    حکومت سعودی به اییاد گفتمان ،در گاش دوش

و  باا تمرکاز و تأکیاد بار اهمیات اطاعات از ولای امار         محماد امااش هاامی   گفتمان هامی منسو  به 

نظااش حااک  و     هاای گفتماان صاحوه باه     کرد از شد  ضاربه  سعی« فتنه»به تبعا   نسبت یافکن هراس

 .(11و  11: 2131آن بکاهد )غالب،  یتحما گفتمان دینی مورد

زد کاه   به سرکو  عناصر این گفتمان دست ،صحوه های در گاش سوش، دولت در واکنش به اعتراض

از سافر، برکنااری از    هلاوگیری زندان، شکنیه، تبعید، اعاداش،   گوناگون نظیر یاین سرکو  در اشکال

مؤسسا  وابسته به صحوه، افزایش کنترل بر فااهای دینی و آموزشای   کردن های اداری، تعطیل سمت

گرفت و  دولت تامی  3771در سپتامبر  .(213تا  219: 2132هویدا شد )الکروا،  ،تحت سیطره صحوه
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بود که پیاروانش او را   سفر حوالینخستین آنها  ؛کرد سلفی را زندانی های برهسته گفتمان هدید چهره

رفات تاا    شامارمی  پرداز سیاست در ایان هریاان باه    ترین نظریه دانستند و برهسته می« ابن تیمیه زمان»

محماد   .(27و  21: 2135های دیگر )نافع،  و بسیاری از چهره سلمان عوده و عای  قرنی و ناصر عمر
در عربستان ساعودی   3771های دهه  کرد که پشت خشونت ها را مته  ای کشور صحوهوزیر  ،بن نایف

  .(Al-Rasheed, 2007: 77اند ) ایستاده

ت مفتای کال   در گاش چهارش نیز نهادسازی و انیاش برخی اصالحا  در دستور کار قرارگرفت. سمً

 ،دولات ساعودی   شاد؛  ناو برای تادی این سمت م عبدالعزیز بن بازو  شد بود، احیا شده که برچیده

تبلیق در داخل و خاارج از   یده ای را برای مدیریت تمامی امور اسالمی )سازمان خانه همچنین وزار 

باه   را که نسبت عبداهلل ترکیو  کرد عربستان، نظار  بر مساهد و مسئوالن دینی و اوقاف و... ( تأسیس

معاروف و   مقولاه امرباه   ین،همچنا  ؛ت، به ریاست آن گماشا شناخت را میصحوه  یانگرا اسالشخو ، 

 ،صور  تدرییی ممنوع شاده  در عرصه دینی به یردولتیتمامی ابتکارهای غ و مند شد نظاش ،ازمنکر نهی

ممناوع   ،رسامی  یهاا  های ماالی غیاراز کاناال    تمامی کمک و  بسته یررسمیو غ یردولتیغ یها سازمان

 .(199: 2131)ملین،  شد اعالش

 ها گفتمان خرده: ظهور افول گفتمانی -ط
های خود را پاس از آزادی از زنادان    دیدگاه ،رهبران صحوهبیشتر با افزایش فشارهای نظاش حاک ، 

دشوار برای رویارویی با صحوه دراداماه   یهای . خاندان حاک  با گزینهکردند مالی  3771در اواخر دهه 

داشت و با تعامال آراش   حاک  مزایاییکردن با این علمای معروف برای نظاش  ، کارحال یندرع ؛بود مواهه 

آورد  دسات  توانسات دساتاوردهایی واقعای در همکااری و کنتارل پیااش آنهاا باه         با آنها حکومات مای  

(Bronson, 2005: 127-128)را به علمای صحوه داد و دست آنها را در  هاییامتیاز ،حکومت رو ینازا ؛

 (مواضاع حکومات   ییاد مگار در حاد تأ   شرط عدش پرداختن باه مساائل سیاسای     به)مسائل اهتماعی 

داد و بسایاری از آنهاا را در    هاای اینترنتای اهاازه    تأسایس مااهواره و پایگااه   به آنها برای  ؛بازگذاشت

ناصر فهد، علای خاایر و احماد    اینیا بود که سه تن از وعاظ افراطی ) ؛داد های گوناگون های سمت

از  کاه  یدرحاال  عاوده ازهمله دیگرانی  و گرفتند بر ارتداد حکومت پس مبنیرا خود  های اتهاش ،(خالدی

کردناد )ابارار    کرد، شارکت  آن را برگزار ،امیر عبداهللگرفتند، در اولین گفتگوی ملی که  حکومت فاصله

ضاد  کارد تاا در مباارزه     آنهاا دراز  یسو رژی  حاک  نیز دست خود را به ؛(311تا  321: 3111معاصر، 
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 ،کارده  فتوایی را صادر 2111در سال  حوالی و عوده که یا گونه یرد بهبگ تر از آنها کمک نیروهای افراطی

کردناد )ابارار معاصار،     موضوع عملیا  القاعده و حمال  آن بر مسلمانان و غیرمسالمانان را محکاوش  

 .(93و  91: 3111

گفتماان   ،ساپتامبر  33و پس از حماال    3771از اواخر دهه واقع شد:  مؤثرقدر  پشت گفتمان، 

 بود:  شده یلرقیب تبد گفتمان خرده سه هبصحوه 

هاای   کشایدن از فعالیات سیاسای و پارداختن صارف باه فعالیات        صحوه هدید که خواهان دست.  3

 .شدند (که درگذشته بود گونه آن)اهتماعی 

ای نظااش سیاسای و    که خواهان اصالح ریشاه « طلبان اسالمی اصالح -گرا های اسالش لیبرال»دیگری .  2

 .رایج شدند فتمان دینی بازنگری در گ

 ،هاای خاود قارارداده    اولویات اولاین   هزو که انتقاد از دولت سعودی را« ههادگرایان هدید»سوش .  1

 . (121: 2132کردند )الکروا،  هنگ با آمریکا و حمایت از سازمان القاعده را پشتیبانی

از  ،کارده  بیتای تمرکاز  های اهتمااعی و تر  صحوه بر فعالیت رهبرانطیف غالب ها،  ین تحولازا پس

هاای بازرگ    خانادان حااک  در بحاران   باه  کردند و حتای   نظاش حاک  خودداری  به هرگونه انتقاد نسبت

باود کاه در    2111حمایت از خانادان ساعودی در انفیارهاای ساال      ،رساندند که نمونه بارز آن یاری

بخاش نظااش حااک  کاه تاا       یتعاینها به عوامل مشرو رو ینازا ؛کردند آن را محکوش ،همعی دسته یفتوای

شیب علی عبدالعزیز آل آنکه  یژهو به ؛شدند کرد، تبدیل این نقش را ایفامی ،نهاد رسمی دینی ،پیش از آن

فاقد کاریزما و محبوبیت الزش  ،بود آورده دست مقاش مفتی کل عربستان را به ،عبدالعزیز بن بازکه پس از 

 برای ایفای چنین نقشی بود. 

گفتماان   و درنتییاه،  ساازد  گفتمان صحوه نتوانست آرزوهاای هواناان را بارآورده    ها، با این اتفا 

از هوانان  بسیاریاین گفتمان توانست  ؛که همان گفتمان ههادی بود خود را آغازکردبالندگی  ،دیگری

در حوزه گفتمان صحوه ها،  درنتییه میموعه تحول ؛(21: 2133کند )قدیمی،  صحوه را به خود هذ 

شده  کار تبدیل گفتمان محافظهنوعی خود به  ،مرور بهو سیاسی عربستان سعودی فعال است اما  عمومی

های سیاسی ایان گفتماان    گرایش ؛شد بدلرنگ و به ابزاری در اختیار نظاش حاک   اش ک  گری و انقالبی

 ناد، ت بودهاای وهابیا   ه های تبلیغی، تربیتی و اهتماعی که همگی متاأثر از آماوز   گرایش شده،رنگ  ک 

ایان   اسات؛  شاده  نظاش ساعودی بادل   های ها و اقداش به منبری برای توهیه بسیاری از سیاست ه،یافت غلبه

گیاری و از گفتماان سیاسای حااک       المللی بسیاری، موضاع  های سیاسی داخلی و بین گفتمان در تحول
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 است. کرده حمایت

صاحوه در محکومیات حملاه     تان از علماای   52حمایت از هنگ عربستان ضد یمن و نیز بیانیاه  

هاای پشاتیبانی    نظامیان، ازهملاه نموناه   هانبه از شبه نظامی روسیه به سوریه و درخواست حمایت همه

 نکارد  تلقای  در ساعودی  رژیا   باا  آنان از بحرین، برخی های صحوه از نظاش سعودی است. در خیزش

 نظره  و رأیه  فارس خلیج منیتا نکرد تاعیف ایرانی برای– ای شیعی توطئه عنوان به بحرین انقال 

ند )حساینی،  کرد محکوش عربستان خیز شر  نفت های استان را در شیعی های تحر  آنها بودند؛ همچنین

3171 :19  .) 

کاری سیاسی شدند و بخشی نیز، محافظه المللی بدلها به ههادگرایان بیناگرچه بخشی از صحوی

 یمادن  اساالش  باه  یاسا یس اساالش  ازتادریج   نیز باه  صحوه بخشی از حامالن گفتمان گرفتند، را درپیش

 یو اهتمااع  یمادن  یکردهاا یخاود را باه رو   یهاا  شاان، گفتمان هیا اول یاسا یس کردیرو و آورده یرو

تاوان آن را گفتماان   شد کاه مای   ، هریانی مه  از بطن صحوه زادهدرنتییه این تغییر رویکرد ؛است هداد

دارد کاه خاود را    عربستان سعودی تالش های اکنون در تحول طلب نامید؛ گفتمانی که ه سلفیه اصالح

آمیاز باه سامت پادشااهی      دهد؛ این گفتمان، از اصالح سیاسی و دعو  به تغییر مساالمت  بیشتر نشان

گیاری   های عمومی و مشارکت ملت در تاامی   از حاکمیت قانون و آزادی کرده، قانون اساسی حمایت

ن، همچنین به عدش استفاده از خشونت در تغییر سیاسی و اساتفاده  کند؛ این هریا می دارای سیاسی طرف

گرفتن ابزارهای نهادی برای مدیریت درگیری و اختالف در هامعه  آمیز و درپیش های مسالمت از گزینه

 باوردارد.  

است و مشروعیت ههاد نیاز   نیافته شود که با زور شمشیر گسترشدر این گفتمان، به اسالش تأکیدمی

کننده از ایان کاار    و با هلوگیری کنند خواهند انتخا  ست که مردش را رهاکند تا دینی را که میدر آن ه

داشته  ای، همچنین اسالش هرچند که توانایی (؛ در گفتمان نوگرایان صحوه11: 2132کند )قدیمی،  مبارزه

دین خود باقی بمانناد   داده تا بر شریعت و ، به آنها اهازهیابد از طریق زور بر کشورهای کافر سیطره که

کارده کاه    رو، شاریعت تأکیاد   کناد؛ ازایان   خواهد شریعت را با زور و اهباار تحمیال   چراکه اسالش نمی

توانناد   دیدناد یاا ماورد تهااه  قرارگرفتناد، مای       که ازسوی کاافران عاداو    مسلمانان تنها درصورتی

 (. 15: 2131کنند )قرضاوی،  مثل به مقابله

کردناد و اکناون در فااای اهتمااعی و سیاسای       از بطن صاحوه ظهاور  طلب که  های اصالحسلفی

گیاری فقهای و اییااد     های پیشرفت، عدالت، شاورا، توساعه و آساان    عربستان، فعال هستند، بر ارزش
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 کنند.  می نهادهای پیشرفته برای حفظ هویت و اخال  و تساهل با مخالفان فکری پافشاری

ایان گفتماان    ؛است خارج از مرزهای عربستان تأثیرگذاشتهگرایان در  گفتمان صحوه بر سایر اسالش

، Lacroix, 2012، 2133دارانای بسایار دارد )نسایره،     در مار، الیزایر، کویت، فلسطین و اردن، طارف 

هاایی محلای نیساتند بلکاه      دیگار شخاایت   ،شده صحوه های شناخته برخی از چهره(. 2131ابورمان، 

شاود. صاحوه باا     پراکناده مای   ،ای در نقاط مختلف ههان اسالش دهطورگستر بهاکنون ه  های آنها خطبه

 علماای اکناون  است. ها   مرزهای محلی و ههانی را در نوردیده ،های ارتباطی هدید استفاده از فناوری

ها هوادار دارند و  میلیون یکهر  شته،دا چشمگیر فعالیت طوری به ،های اهتماعی میازی صحوه در شبکه

 ؛میلیون هوادار33، عای  القرنی برای نمونه، ؛شود می ه کاربران بازنشرداد در میانبار  مطالب آنها هزاران

میلیون مخاطب دارد که در نوع خاود در ههاان    1نزدیک به  ،سلمان عودهمیلیون و  31 ،محمد عریفی

 نظیر است.   ک  ،عر 

 گیری  نتیجه
معروف  امربه»های سیاسی مانند  البر د یدتأکاز طریق  گفتمان رسمی وهابیت با نقد گفتمان صحوه

گیاری از  باا بهاره  و  هکارد  نظاش معنایی هدیادی را خلاق  « شدن شریعت و فقه واقع ازمنکر، پیاده و نهی

تفکار  و تغییار   های رقیب از گفتمان یساختارشکن دنبال المسلمین بههای سیاسی گفتمان اخوانظرفیت

شاد،   موفاق  ،ه با استفاده از ابزارهای ارتباطی هدیاد این گفتمان ک است؛ در هوامع عربی بودهها  سوژه

اما در زیست ههان  یابد دست سیاسی به هژمونیپذیر شود، نتوانست  و دسترسیابد  گسترش سرعت به

ی یاا  نفا  صور  -گونگی بهدارد و در حوزه گفتمان  اثرگذارو  پررنگفرهنگی هامعه عربی، حاوری 

 های سلفی است.   نیاهرکننده  یهتغذمنابع  ازهملهاثبا  

کنااد و  کاارد خااود را بازسااازی  ساالفی وهااابی در واکاانش بااه چااالش صااحوه سااعی   گفتمااان

های ههادی نیز در واکنش به عدش موفقیت گفتمان صاحوه در   یسلفی رادیکال ازهمله ها گفتمان خرده

 ی سالفی هاا  گفتماان  ی گذشته درعمال، ها سالساحت سیاسی در هامعه عربستان سربرآوردند و طی 

ی  دیگاری مانناد   سالف ی ها گفتمان براین، خرده ؛ عالوهاند ساخته پرهیز را با چالشی هدی مواههیاستس

هاای رقیاب باه     گفتمان عنوان بهو  سربرآوردندرانی صحوه  حاشیه ی برای طرد و بههامی  علمی و سلف

در « بیات تاافیه و تر »هاایی مانناد    بنادی دال  مقاومت ضد گسترش گفتمان صحوه پرداخته، با مفال

طورعماده  -های باه  در گفتمان هامی به مقابله با مفاهی  و نشانه« ا مر تبعیت از اولی»گفتمان آلبانی و 
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عربسااتان سیاساای و اعتراضاای پرداختنااد کااه گفتمااان صااحوه در فاااای سیاساای و اهتماااعی      

ش مواهاه  سو گفتمان سلفی وهابی با چاال  ظهور گفتمان صحوه، ازیک تبع به رو ینازاساخت؛  می مطرح

یی دیگر چه برای طرد صحوه و چه برای منازعه با گفتمان سالفی  ها گفتمان دیگر، خرده شده و ازطرف 

: منازعاه  اند منتشرشدهیج در هوامع عربی دیگر نیز تدر بهکردند که  سنتی مادر در هامعه عربستان ظهور

 است.   درگیرکرده خودگفتمانی که اکنون ههان عر  را با 
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