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که چگونــه چنین فرقــۀ متصوفی تا آن  ایــن ســؤال را به ذهــن خواهد آورد 
زمان)دهــه 1940( توانســته بــود در مکه امــکان فعالیت پیــدا کند؟ ما در 
گرچه دشــمنی وهابیان با  که  این مقاله به دنبال نشــان دادن آن هســتیم 
یه نیز  تصــوف قادری امری غیرقابل انکار بوده،4 امــا ِفَرقی همچون دندراو
که پس از فتح حجاز توسط آل سعود به حیات و اشاعه  وجود داشته اند 
کید ما در  آموزه هــای خــود ادامه داده انــد.5 یکی از مفاهیم اصلی مــورد تأ
ایــن مقالــه آن  اســت که درک مــا از وهابیت بر مبنای سلســله وقایعی که 
منجر به فتح حجاز توســط نیروهای ســعودی در دهه هــای 1920 و 1930 

کمی متفاوت است.6 شد، با آنچه در ساحت فکر و اندیشه رخ داده 

4. Carlo Alfonso Nallino "L'Arabia Sa'udiana" (in C.A. Nallino: Raccolta di scritti, editi 

ed inediti, ed. Maria Nallino, Rome, 1939-40), Vol. I, p. 95.

 5. چنان که پس از این خواهیم دید، این طریقت ها در ذات خویش، از بیرون شبه جزیره عربی سرچشمه 
گرفته بودند، اما پس از مدت کوتاهی از ورود به شبه جزیره، بخش مهمی از جمعیت حجاز را به سوی 

خود جذب کردند. از این رو عنوان »صوفیان سعودی« را تسامحًا می توان به کار گرفت.
6. Dirk Boberg, Agypten, Nagd und der Higdz: Eine Untersuchung zum religios-poli-

tischen Verhaltnis zwischen Agypten und den Wahhabiten, 1923-1936 (Bern, 1991).

ی )1898-1953( در ســال 1941 پس از نزاع با ملک  ابوالعبــاس دندراو
کشور عربستان سعودی  عبدالعزیز بن سعود بر سر جشن موالید النبی از 
که تا آن زمان یکی از  اخراج شــد.2 ابوالعباس صوفی مصری االصلی بود 
کشی االصل،  فرقه های بزرگ منشعب شــده از طریقت صوفی مشــهور مرا
یــس فاســی)1750-1837( را رهبــری می کــرد.3 گســترش  احمــد بــن ادر
یه تا آن زمان، هرچند کم قدمت، اما وســیع و گســترده بود. در  فرقه دندراو
نگاه نخســت، اخراج یک صوفی از شــبه جزیره عربی - ناظر به عداوت 
و دشــمنی وهابیــت بــا تصــوف امــری دور از ذهــن نمی نمایــد، امــا قطعًا 

1. Mark J. R. Sedgwick, “Compromise in the Hijaz, 1925-40”, Die Welt des Islams, New 

Series, Vol. 37, Issue 3, Shiites and Sufis in Saudi Arabia(Nov., 1997), pp. 349-368.

2. Fred De Jong, "Aspects of the Political Involvement of Sufi Orders in 20th Century 

Egypt (1907-1970): An Exploratory Stock-Taking" (in Islam, Nationalism, and Radi-

calism in Egypt and the Sudan, ed. Gabriel R. Warburg & Uri M. Kupfer-schmidt, 

New York, 1983: 183-212), p. 195.

3. See Rex Sean O'Fahey, Enigmatic Saint: Ahmad Ibn Idris and the Idrisi Tradi-tion 

(London, 1990).
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چکیده: دندراویه یکی از طریقت های برآمده از سنت ادریسی بود که پس از مرگ سرسلسله آن، احمد بن ادریس فاسی، در گونه های مختلف در 
جهان اســام بسط یافت. نویســنده در مقاله حاضر به دنبال نشان دادن این مسئله است که گرچه دشمنی وهابیان با تصوف قادری امری غیر قابل 
انکار بوده، اما ِفَرقی همچون دندراویه پس از فتح حجاز توســط آل ســعود به حیات و اشاعه آموزه های خود ادامه داده اند. وی در پی پاسخ به این 
ســؤال اســت که چرا تنها دندراویه توانست پس از تسلط دولت سعودی بر حجاز، به فعالیت خود ادامه دهد. یکی از مفاهیم مورد تأکید نویسنده در 
این مقاله آن اســت که درک از وهابیت بر مبنای سلســله وقایعی که منجر به فتح حجاز توســط نیروهای سعودی در دهه های 1920 و 1930 شد، با 
آنچه در ســاحت اندیشه رخ داده کمی متفاوت اســت. وی قبل از نگاه دقیق به ویژگی های خاص فرقه احمدیه، به تبیین وضع تصوف در عربستان 
سعودی و نوع مواجهه عبدالعزیز با تصوف می پردازد. از این رو، نیم نگاهی به روابط مابین خاندان سعود و ساختار مذهبی وهابی دارد.                
کلیدواژه: دندراویه، سنت ادریسی، صوفیان سعودی، وهابیان، متصوفه، حجاز، آل سعود، تصوف، دولت سعودی، فرقه احمدیه، فرق صوفی، عربستان سعودی.
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گشــت.12 البتــه بایــد توجــه  قلمــداد می شــد مشــهور 
ی صالح  کــه ابوالعباس را پیــرو کــه نظریه ای  داشــت 
یس به حســاب می آورد، در میان سنت  احمد بن ادر
یسیان در اقلیت اســت. ابوالعباس فعالیت های  ادر
طریقــت  شــیخ  قامــت  در   1941 ســال  در  را  خــود 
گســترش قابل توجهــی در اقصــی نقاط  کــه  احمدیــه 
کــرد.13 فعالیت های او  جهــان اســام یافته بــود آغــاز 
کنون تجمعات قابل توجهی  که ا آنچنان گسترده بود 
ی را در نقاطی همچون ســنگاپور،  از صوفیــان دندراو
زنگبــار،  یتــره،  ار ســومالی،  ســودان،  مصــر،  تایلنــد، 
شــامات، لبنان و ترکیه مشــاهده می کنیم. البته باید 
توجه داشت که مرکزیت این فرقه در حجاز قرار دارد.

یم  اما پیش از آنکه نگاه دقیقی به ویژگی های خاص فرقه احمدیه بینداز
که آن را نسبت به دیگر فرق صوفی در عربستان سعودی متمایز ساخته، 
بایــد بــه تبیین دقیق وضــع تصوف در عربســتان ســعودی پرداخت. این 
بررسی بدون نیم نگاهی به روابط مابین خاندان سعود و ساختار مذهبی 
وهابی در خاندان شیخ محمد بن عبدالوهاب غیرممکن است. موضوع 
یخــی شــناخته شــده  وهابیــت در مطالعــات علمــی، پدیــده ای غیرتار
یخی بنیانگذار آن،14  است؛ نه تنها به دلیل ویژگی های ماورایی و غیرتار
بلکه به دلیل تصویر رایج آن به عنوان فرقه ای یک دست و غیرقابل تغییر 
این چنین شــده اســت. با بهره گیری از نتایج تحقیقات اخیر، می توان به 
ســه الیــه در بطــن این فرقه مذهبی دســت یافت: ســطح اول را ما ســطح 
انقابــی می خوانیم. ســطوح اصاحگــر و محافظه کار نیز دو ســطح دیگر 
عنوان شــده اند. دو ســطح اول توسط اشتر پسکس15 شــناخته شده اند و 
ینهارد شــولز تبیین شده اســت.16 البته باید تمایزاتی  ســطح آخر توســط ر
که  گروه فشار عبدالعزیز  اساســی میان علمای وهابی و سازمان إخوان - 

 12. اساســًا بحــران جانشــینی بــرای شــیخی که درگذشــته، یکی از موضوعــات مهــم و پیچیده بوده 
اســت. حتــی توافــق نظری همگانی بر ســر مفهوم »جانشــینی« وجود نــدارد. چنین به نظر می رســد 
یســی، »جانشــینی« مفهومــی غیرانحصاری تر از آنچه در میــان دیگر فرق  که در ســنت صوفیان ادر

کار می رفته است. ر.ک بنگرید به:  پژوهش من در این باب: تعریف شده، به 
"Succession and Inheritance in a Sufi Order: The Case of Ibrahim al-Rashid" (Islam et 

societes au sud du Sahara, forthcoming).

 13. عنوان »یک شعبه« از آن روی انتخاب شده که کمابیش تعداد قابل توجهی از گروه ها در مواضع 
رند. رده و می آو مختلف، خود را »دندراوی« یا »احمدی« به حساب آو

کنون به   14. سوال مهمی که در باب کیفیت، چگونگی و چرایی پدیدآمدن وهابیت مطرح است، تا
شکل قانع کننده ای پاسخ داده نشده است.

15. Ester peskes, Muhammad b. 'Abdalwahhab (1703-92) im Widerstreit: Untersuchun-

gen zur Re-konstruktion der Frfuhgeschichted er Wahhabiya (Beirut, 1993

16. Reinhardt Schulze, Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert: Untersuc-

hungen zur Geschichte der Islamischen Weltliga (Leiden, 1990).

یــن« )Neo-Wahhabism( خوانده اســت،   الیــه اصلــی مــورد بحــث شــولز کــه وی آن را »وهابیــت نو
در ایــن مقالــه به تفصیــل بحــث خواهد شــد. وجــود و ظهــور این الیه به طور مشــخص با گســترش 

انعطاف پذیری وهابیت، پیوند عمیقی خورده و پس از این خواهد آمد.

یسی  یه یکی از طریقت های برآمده از سنت ادر دندراو
یس  که پس از مرگ سرسلســله آن، احمد بن ادر بود7 
گونه هــا و طــرق مختلف در جهان اســام  فاســی، در 
گاه به دلیل تکثر  که  گسترده  بسط یافت. این سنت 
گیج کننده می شود،  عناوین و فرق منشــعب، بسیار 
گردیده اســت.  اساســًا بر چهار بخش عمده منقســم 
یسی یا  که فرقه ای به نام ادر یس  نوادگان احمد بن ادر
که تا امروز  احمدی8 را در ســودان و مصر شکل دادند 
نیــز فعالیــت می کنند. شــعبۀ دیگر از خانــدان احمد 
کوتاهی  که مــدت  یس در یمن منشــعب شــد  بــن ادر
گذرانده بود.9  در منطقه عســیر در شــمال شــرق یمن 
گرد سودانی  یســی، در فرقه شــا بخش دیگر ســنت ادر

گرفــت  االصــل او، محمــد بــن عثمــان میرغنــی)1793-1852( شــکل 
گرد مهم دیگــر احمد بن  و بــه نام میرغنیه/ختمیه مشــهور شــد.10 دو شــا
یــس به نام های محمد بن سنوســی)1787-1859( و ابراهیم رشــید  ادر
که به هر دو نام سنوســیه و  )1813-1874( فرقه چهارمی تشــکیل دادند 
رشیدیه خوانده می شود و گاه تسامحًا با عنوان احمدیه قلمداد می شود. 
یه از میان این چهار شعبه، به مورد آخری متصل است و از این  11 دندراو

یسی ارتباط پیدا می کند. طریق به سنت احمدی - ادر

ی در منطقه دندره در شــمال  ی، محمــد دنــدراو پــدر ابوالعبــاس دنــدراو
مصر متولد شد. او پس از تحصیل نزد ابراهیم رشید در مکه به کشورهای 
کرد و عقاید فرقه احمدیه را  گرفته تا شامات سفر  متعددی از شرق آفریقا 
بســط و نشــر  داد. او سرانجام به حجاز رفت و در مدینه سکنی گزید و در 
ی،  ســال 1910 در آنجا درگذشــت. ابوالعباس فرزند خلف محمد دندراو
یس  بــه عنــوان حلقه وصل به ابراهیم رشــید که پیرو صالــح احمد بن ادر

کــه تمــام   7. ایــن عنــوان بــرای اولیــن بــار توســط ُافهــی)O’Fahey( اســتفاده شــد و منظــور او آن بــود 
یس در غرب جهان اســام، به نوعی منتهی به سلســله متاثر از او  طریقت هــای پــس از احمــد بــن ادر
یسی را برای این گستره وسیع از طریقت ها برگزیده است. می شوند و از این باب عنوان احمدی- ادر
کــه ایــن احمدیه بــا فرقه صوفــی احمدیان هنــد که غام احمــد آنرا بنیــان گذارد،   8. گفتنــی اســت 
ارتباطــی نــدارد. همچنیــن طریقت مصــری احمدیه که از پیــروان احمد البدوی هســتند نیز با این 
دو طریقــت تفــاوت دارد. افــزون بر این ســه طریقت، احمدیه هــای دیگری نیز وجــود دارند که کمتر 

کامل با بحث ما بی ارتباط هستند. شناخته شده اند و به طور 
9. Anne Katrine Bang, The Idrisi State in Asir 1906-1934: Poli-tics, Religion and Per-

sonal Prestige as Statebuilding Factors in Early Twentieth-Century Arabia (Bergen: 

Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 1996), and Johannes Reissner, "Die 

Idrisiden in 'Asir. Ein historischer Uberblick" (WJ 21,1981, 164-92.

10. John 0. Voll, A History of the Khatmiyya in the Sudan (Unpublished PhD thesis, Har-

vard University, 1969). This order ultimately gave rise to the National Unionist Part.

 11. درباب سنوسیه ر.ک به:
Knut S. Vikør, Sufi and Scholar on the Desert Edge: Muhammad b. 'Ali al-Sanfsi and his 

Brotherhood (London, 1995).

کاسیک درباب سنوسیه عبارت است از: بهترین منبع 
E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (London, 1949)

یکی از مفاهیــم اصلی مورد 
تأکید مــا در ایــن مقاله آن  
اســت که درک ما از وهابیت 
بر مبنای سلســله وقایعی که 
منجــر به فتح حجاز توســط 
نیروهای سعودی در دهه های 
1920 و 1930 شــد، با آنچه در 
ساحت فکر و اندیشه رخ داده 

کمی متفاوت است.

صوفیان سعودی: مصالحه میان وهابیت و متصوفه در حجاز



21

مقاله

146سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر1393

الیــه انقابی وهابیــت پس از تصرف دولت ســعودی 
بــر حجــاز در ســال 1925 از بین رفت. پســکس دلیل 
اصلی این امر را در ضعف سیاســی پس از فتح اولیه 
حجاز در سال 1812 و تغییر روابط وهابیت در تعامل 
یشــه یابی  بــا دیگــر فرق و اندیشــه های جهان اســام ر
گام مهم توسط سپاهیان عثمانی -  کرده است.26 دو 
که ظهور دوبارۀ  مصری محمدعلی پاشا برداشته شد 
جریــان وهابیــت را بــه شــدت بــه تعویــق انداخــت: 
پایتخــت  درعیــه،  ویران ســاختن  و  فتــح  نخســت 
دولــت اول ســعودی بــود و دیگــری تبعیــد چهره های 
در  حقیقــت  در  مصــر.27  بــه  وهابــی  تأثیرگــذار  مهــم 
که علمای  نتیجــه این تبعید و تحصیل در االزهر بود 
وهابی شــکل دهنده نسل بعدی نهاد مذهبی وهابی 
و معاصــر عبدالعزیز بن ســعود که دولت ســعودی را احیــا کرد، پذیرفتند 
کــه فــرق دیگــر نیز به جــز وهابیت، در دایره اســام و شــرع قــرار می گیرند. 
بــرای مثــال عبدالرحمــن بن حســن)نوۀ محمد بــن عبدالوهــاب و چهره 
شــاخص علمــای وهابــی پــس از ســال 1826(، فقــه شــافعی را در االزهر 
خوانــد. نام چهره های شــاخصی همچــون عبدالرحمن جبرتی و حســن 
القویسی)شــیخ االزهــر( در فهرســت اجــازات او بــه چشــم می خورنــد.28 
اهمیــت این تبعید، نــه فقط ایجاد ارتباط میان وهابیــان و دیگر علمای 
گردی علمای  مســلمان بــود، بلکه به موضوعــی مهم تر، یعنی تلمذ و شــا
که زمینه های پذیرش و صحت  وهابــی نزد علمای دیگر فرق بازمی گردد 
کرده بود.29 شــخص  مبانــی فقهــی - حدیثــی آنهــا را نــزد وهابیان فراهــم 
کــه تمام مدارس و حوزه هــای علمیه، مروج  ابــن عبدالوهــاب معتقد بود 
انحرافــات و جعلیــات هســتند. امــا در ســال 1926 عبدالعزیز بن ســعود 
و ســران نهاد مذهبی وهابی، ســاختار قضایی عربســتان را بر مبنای فقه 
کردنــد.30 در چنین  حنبلــی و مطالعــه دیگر فرق اســامی  تهیــه و تدوین 
که الیه دیگری از جریان وهابیت، یعنی وهابیت اصاح گر  مرحله ای بود 
گام نهادن بــه مرحله ای  کــرد.31 پذیرش دیگــر مکاتب فقهی بــرای  ظهــور 
جدیــد در اندیشــه وهابیــت، بســیار مهــم و تأثیرگــذار می نمــود. شــرایط 
معارضــۀ بی چون وچــرای وهابیــت بــا تصــوف نیــز در ایــن مرحلــه تغییــر 

26. Peskes, p. 372.

27. Richard Bayly Winder (Saudi Arabia in the Nineteenth Century, London, 1965).

که عبدالرحمن بن عبداهلل نام داشــت، در قاهره ماند و فقه حنبلی را   28. نوه دیگر ابن عبدالوهاب 
در االزهر آموخت. ر.ک به:

Winder, p. 24

29. Peskes, pp. 176-77.

30. Joseph Kostiner, The Making of Saudi Arabia 1916-1936: From Chieftaincy to Mo-

narchical State (New York and Oxford, 1993) p. 104.

یس این مقاله نگاشــت، این  یاد، یادداشــتی بر نســخه پیش نو  31. اگرچه مایکل کوک که با مهربانی ز
کرده است، باید اذعان داشت که بحث در  یر سؤال برد و دالیل و مدارکی بر علیه آن ارائه  بحث را ز
باب چرایی و چگونگی این تغییر ســاختار قضایی بر اســاس فقه حنبلی، موضوعی فراتر از مجال 

ما در این مقاله است. 

یــان نجــدی برآمــده بودنــد و اخیرًا یکجانشــین  از بدو
شدند - قائل شد.17

کامًا انقابی ظاهر شــد  وهابیــت در ابتدا با چهره ای 
و بــا حدیــث مشــهوری از پیامبــر)ص( که »اســام در 
ابتدا بر مردمان غریب بود و در انتها نیز غریب خواهد 
کارکرد سیاســی وهابیان  کــرد.  کار خــود را آغاز  شــد« 
از ایــن حدیــث، تمثیــل ابــن عبدالوهاب بــه جایگاه 
بــا  توانســت  عبدالوهــاب  ابــن  بــود.18  پیامبــر)ص( 
گیر بین  کامــًا فرا که بــه صورتی  اســتمداد از حدیثــی 
مســلمین شــناخته و پذیرفتــه شــده، مقبولیتی برای 
کند و با اطاق دوره خود به عصر  خویش دســت و پا 

جاهلیت، دعوی احیاء اسام اصیل سر داد.19

گرایش ها و فرق اســامی  کلیــه  وهابیــت از ایــن طریق ســر ناســازگاری بــا 
کــه در مواضع بســیار بنیادیــن در تعارض  نهــاد. در نــگاه آنــان تمام فرقی 
با قرائت وهابیان از اســام قرار داشــتند، مشــرک شایســته تکفیر دانســته 
شــده و اهدافــی بــرای جهــاد فــی ســبیل اهلل محســوب می شــدند.20 یکی 
کــه در معــرض انتقــادات ابن عبدالوهــاب قرار  از اصلی تریــن گروه هایــی 
کــه حقیقــت را منحــرف ســاخته و بدعــت را  داشــتند، علمایــی بودنــد 
گرچــه صوفیــان در ایــن دســته نمی گنجیدنــد، امــا  اشــاعه می کردنــد.21 ا
کتــاب التوحیــد خــود آورده، آنهــا مبتــا به  چنان کــه ابــن عبدالوهــاب در 
کــه همانا پرســتش ســنگ و درخت اســت.22 اگرچه  کبر هســتند  شــرک ا
پرســتش ســنگ و درخت در میان هیچیک از فرق صوفی رواج نداشت، 
امــا می توان این ســخن را اســتعاره ای از ســنت تکریم و تقدیــس اولیاءاهلل 
نزد صوفیان انگاشــت.23 ابن عبدالوهاب به طور مشــخص به دو موضوع 
اســتغاثه و توســل24 پرداخــت که ادعا می کــرد در مقبره احمــد البدوی در 
مصر و نیز عبدالقادر گیانی در عراق به صورت گسترده شایع است.25 او 
گروه از بزرگ ترین دشــمنان  یه را دو  به این طریق، صوفیان احمدیه و قادر
کرده بود. الیه انقابی جریان  بازگشــت اسام به مســیر اصیل خود تصویر 
گفته پیداست  وهابیت به شدت با هرگونه مظهر تصوف مقابله می کرد و نا
کــه بســیاری از این آداب مذهبــی، ویژه صوفیان نبود و در میان بســیاری 

دیگر از فرق مسلمان شایع بود.

17. Daniel van der Meulen, The Wells of Ibn Sa'ud (London, 1957), pp. 63-65.

18. Peskes, p. 199.

19. Peskes, pp. 17-22, 193-4.

20. Peskes, pp. 29-30.

21. Peskes, pp. 193-97.

 22. ابن عبدالوهاب در تعریف مفهوم شــرک، از دو مفهوم پیشــتر نهادینه شــدۀ شــرک خفی و شــرک 
کید داشــت که تنها شــرک جلی، منجر به تکفیر فرد خواهد شد، اما با این  جلی اســتفاده کرد. او تا

گسترش داد. وجود دایره تعریف آن را بسیار 
23. Peskes, pp. 25-26.

24. Ibid.

25. Peskes, pp. 25-26, note 54.

وهابیت در ابتــدا با چهره ای 
ظاهر شــد  انقالبــی  کامــالً 
و بــا حدیــث مشــهوری از 
در  »اســالم  که  پیامبر)ص( 
بود  بر مردمــان غریب  ابتدا 
و در انتها نیــز غریب خواهد 
شــد« کار خــود را آغاز کرد. 
کارکرد سیاسی وهابیان از این 
حدیث، تمثیل ابن عبدالوهاب 

به جایگاه پیامبر)ص( بود.

صوفیان سعودی: مصالحه میان وهابیت و متصوفه در حجاز
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متعــدد و البتــه واضح، عقایــد خصوصی اش بســیار 
اوســت،  رســمی  نظر هــای  اظهــار  از  ســخت یاب تر 
کــه در اواخــر دهــه 1920 بــا مستشــار  امــا مکالمــه ای 
فنانــدی، َدنیــل َفن ِدرمولن داشــته به خوبی نشــانگر 
افســری  درمولــن  فــن  اوســت.  توســعه طلبانه  عقایــد 
هورخرونیــه  اســنوک  منصــب  در  کــه  بــود  فنانــدی 
که  فعالیــت می کــرد36 و به زبان عربی مســلط بود. او 
چهــره ای علمــی و بــا عایق مطالعاتی خــاص بود در 
مکالمــه ای خصوصــی از عبدالعزیــز دربــاب عقیــده 
حقیقــی اش در اخــراج مســیحیان از مکه ســوال پرســید و به این ســطر از 
کــه »مســیحیان واقعی از ســوی پیامبــر)ص( برای  یــد  یــخ اســتناد ورز تار

زندگی در مکه مجاز دانسته شده بودند«:

فــن در مولــن: بنابرایــن آیــا اعلی حضــرت اجــازه ورود مــرا بــه مکــه صــادر 
می فرمایند؟

که تنها  کرده ای  گمان  گفتم مسیحیان راستین. تو اینطور  عبدالعزیز: من 
مسیحی راستین هستی؟

کــرد تا یکــی از آنها  فــن در مولــن: در حقیقــت مــن همــه تاشــم را خواهم 
باشم.

عبدالعزیز: یعنی ادعا می کنی که به همه آنچه در کتاب آسمانی تان آمده 
عمل می کنی؟

که چنین باشد. فن در مولن: من عمیقًا تاش می کنم 

عبدالعزیز: اما شما مشروبات الکی می نوشید، قمار می کنید و با همسران 
دوستان و همکاران خود می رقصید.

فن درمولن: نه اعلی حضرت! من هرگز دست به این نوع اعمال نزده ام.

عبدالعزیز: پس تو شایسته اجازه ورود به مکه خواهی بود.

ی آن را در سر می پروردم. که من آرزو فن درمولن: این همان چیزی است 

کــه در ایــن صــورت  عبدالعزیــز: امــا مــن ایــن اجــازه را نخواهــم داد؛ چــرا 
کــرد و من  همــکاران و دوســتان تــو نیز حقــوق یکســان را مطالبه خواهند 
هرگــز اجــازه نخواهــم داد آنــان بــه مکــه وارد شــوند. از آن گذشــته پیــروان 
که بدون شــک تو  ی و بیابان گرد )إخوان( متعصبین نادانی هســتند  بدو
را پیش از آنکه من خبردار شوم به دردسر می اندازند. حتی ممکن است 

کشته شوی.37

گردش در لیدن هلند بود. که پیش از حضور در شبه جزیره، شا کسی   .36 
37.  Van der Muelen, P.15.

یافــت. جریــان وهابیــت در تــاش بــا ایجــاد ارتباط و 
نزدیکــی با دیگر فرق اســامی، درهای بســته اندیشــه 

گشود. خویش را به سوی مخالفان 

یکــی از اصلی تریــن نمودهــای ایــن معارضــه میــان 
سنت و تجدد در ساختار حکومت سعودی، رقابتی 
بود که میان خاندان سعود و خاندان ابن عبدالوهاب 
گرفــت. ایــن دو، صاحبــان رهبــری دنیــوی و  شــکل 
معنــوی مــردم عربســتان بودنــد و ســاختار قــدرت بــه 
فرمانــروای دنیــوی، یعنی عبدالعزیز بن ســعود مجال 

مــی داد تــا بدون کســب نظــر از رهبران معنــوی- علمای وهابی- دســت 
گروه ها و فــرق مذهبی بزند. این  بــه ایجاد مصالحه و همســویی با برخی 
مســئله دقیقًا در زمان فتح حجاز توســط عبدالعزیز رخ داد که به روشــنی 
زمینه هــای ایجــاد نقطــه عطــف مهمــی را با اتخــاذ دو عنوان »ســعودی« 
گرچــه عبدالعزیــز بــا  و »وهابــی«، بــه عنــوان متــرادف محقــق ســاخت. ا
علنی کــردن ترادف معنایی ایــن دو مفهوم گام مهمی در تحقق اهدافش 
برداشته بود،32 اما هنوز در سال 1925 با تعارض سه قدرت مهم در بدنه 
حکومــت مواجــه بــود: خــودش و نهــاد حکومتی، نهــاد مذهبــی علمای 
گروه های متعــددی از  کــه هنــوز در میــان آنهــا  ی إخــوان -  وهابــی و نیــرو

جریان انقابی وهابی حضور داشتند.33

گروه در بدنه قدرت، بر سر حرمت  مهم ترین نقطه تعارض میان این ســه 
اســتفاده از تلگــراف مطــرح شــد.34 عبدالعزیــز ایســتگاه های انتقــال و 
مخابــره تلگــراف را از حکومــت هاشــمیان به ارث برده بــود و عاقه مند 
بــود تــا آنهــا را گســترش دهــد. از ســوی دیگــر اخوان بــا جدیتــی غیرقابل 
انعطــاف با پدیــده نوظهور تلگــراف مخالفت می کردنــد. علمای وهابی 
کــرده و از تاییــد یا رد بهــره گیری از  در ایــن میــان چهــره ای میانــه اتخــاذ 

تلگراف سرباز می زدند.35

کــه او دولتمــرد  در بررســی شــخصیت عبدالعزیــز بــن ســعود درمی یابیــم 
مذهبــی  گرایش هــای  می تــوان  به ســختی  و  بــود  نظامــی  فرمانــده ای  و 
کــرد. بــه دالیــل  یــخ حیــات او شناســایی  و متعصبانــه وهابــی را در تار

 32. وهابیت هم اکنون منبع اصلی مشروعیت بخش دستگاه حکومتگر سعودی ست.
کنان   33. در طی قتل عام طائف در ســال 1924)که پس از این بدان خواهیم پرداخت(، إخوان ســا
گرایش آنها در کشــتن این افراد، چنین به  کردند، اما از میزان و  طائف را »کافر« و »مشــرک« قلمداد 
نظر می رســد که دغدغه آنها بیش از انگیزه های مذهبی، معطوف به ثروت اهالی طائف و کســب 

دارایی آنها بوده باشد.
یک   34. این تکنولوژی خاص در میان دیگر مقاومت های علمای مذهبی با پیشرفت های تکنولوژ
غربی در طول قرن نوزده و بیست، کمترین موضوع بحث برانگیز بوده است. در باب مقاومت های 

مشابه در حوزه دیگری از جهان اسام به:
Jakob Skovgaard-Petersen, The Muftis of Egypt: Dar al-Ifta, 1895-1995 (Leiden,1997)

 35. وهابیــان نجــد در زمــان شــورش اخوان از حضــور در موقعیت تأثیرگــذاری بی بهره بودنــد، اما در 
ز فتنه ای  همیــن حیــن به ابن ســعود وفــادار مانده بودند و همه تــاش خود را برای پیشــگیری از برو

جدید صرف می کردند. ر.ک به: 
Kostiner, P.131

الیه انقالبــی جریان وهابیت 
به شــدت بــا هرگونــه مظهر 
تصوف مقابله می کرد و ناگفته 
پیداست که بســیاری از این 
آداب مذهبــی، ویژه صوفیان 
نبود و در میان بسیاری دیگر 

از فرق مسلمان شایع بود.
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کنســول هلند، اعتراضات  جده داشــتند  و همســو با 
بی ســابقه ای را در فاصلــه زمانــی بین ســقوط مدینه و 
ســقوط جده، نســبت بــه عبدالعزیــز ابــراز می کردند تا 
کنند. از ســوی دیگر  امنیــت شهروندانشــان را تأمیــن 
تســلط بر حرمیــن شــریفین در حجاز، زمینــه تعامل با 
رؤسای دیگر باد مسلمان را بر سر موضوع حج و اعزام 
حاجیان فراهم ســاخته بود. عبدالعزیز به خوبی درک 
می کــرد کــه حج یکی از مهم ترین منابع کســب درآمد 
ساالنه حجاز است و توقف آن غیرممکن می نمود.43

راهــکار  مهم تریــن  مصالحــه  شــرایطی،  چنیــن  در 
بــود. بخش مهمــی از این مصالحه در عرصه سیاســی بــه موضوع تأمین 
از  فــارغ  امــا  بــود،  یافتــه  خواســته های مستشــاران خارجــی اختصــاص 
بحث های سیاسی، همه تمایات و گرایش هایی که به سمت مصالحه 
جذب می شــد، از قشــر انقابی وهابیت فاصله داشــت. جریان انقابی 
که اخوان در آن موثر بود،44 به شدت توسط  وهابیت، بجز معدود مواردی 
ی در این راســتا همــه تاش خــود را برای  عبدالعزیــز ســرکوب می شــد. و
کرد.45  اســکان اخــوان در مناطقی دور از نقاط شهرنشــین حجــاز صرف 
یکــی از مهم ترین هســته های تأثیرگــذار قدرت در حجــاز، علمای مکه و 
کرد با ایجاد توازنی میان علمای حجازی  مدینه بودند. عبدالعزیز تاش 
و نجــدی هــر دو طــرف را راضی نگــه دارد و نهاد حکومتــی را به نیروهای 
خارجــی بســپارد.46 یکــی از شــاخص ترین چهره هــای خارجی دســتگاه 
که در موقعیت های متفاوتی  عبدالعزیــز، حافظ وهبۀ مصری االصل بود 
یت خود را در قامت نماینده عربستان  فعالیت داشت و در نهایت مأمور
کــه در مناصب  در انگلســتان خاتمــه داد و درگذشــت. برخــی شــامیان 
نظامــی و شــرطه مکــه و جده فعالیت داشــتند، با اهالــی نجد جایگزین 
شــده بودنــد و عبدالعزیــز در انتصابــات خــود، به خوبــی مراقــب عــدم 
گرچــه نجدیان به لحاظ  تقویــت عصبیــت قومی و منطقــه ای مردم بود. ا
طبع بیابانگرد و خوِی ســاده خود، در قامت ســاختار پیچیده حکومت 
کوتاه مــدت به دلیل اطاعــت بی چون وچرا  حجــاز در نمی آمدنــد، اما در 
گزینه های مناســبی برای پیشــبرد  از عبدالعزیــز و خــوی عملیاتی شــان، 

اهداف وهابیت در حجاز محسوب می شدند.47 

اما فارغ از بحث های عمومی در باب شیوه حکومتگری عبدالعزیز، باید 
بــه موضوع اصلــی مقاله خویش، یعنی نوع مواجهــه عبدالعزیز با تصوف 
بازگردیــم. در ظاهــر چنین به نظر می رســید که هیچ توافــق و مصالحه ای 

43. FO 686/90, passim.

44. Van der Meulen, pp. 104-05; for more details and for the political repercussions see 

Boberg, op. cit., pp. 39-115).

45. Van der Meulen, pp. 103-04, and Jeddah Report, 10 August 1925.

46. Kostiner, pp. 103-06.

47. Jeddah Report, 6 November 1927.

ایــن تصویــر از عبدالعزیــز نشــانگر مــردی بــا توانایــی 
خــاص  نــگاه  ایــن  اســت.  مصالحــه  و  انعطــاف 
کــه آنهــا  عبدالعزیــز بــه إخــوان هنگامــی آشــکار شــد 
دســت به اقدامات اســتقال طلبانه و خودســر زدند: 
قتــل عام طائف در ســال 1924. چنان که فن درمولن 
کــرده، حملــه پیشــین وهابیــان بــه حجــاز  اســتدالل 
گیر جهان اسام با  زمینه ســاز مخالفت و معارضۀ فرا
که در  کرده بــود  عقایــد و اقدامــات وهابیــان را فراهــم 
نهایــت بــه جوششــی مهــم در امپراطــوری عثمانــی و 
که وهابیان  قلمرو مصر منجر شد. به همین دلیل بود 
برای زمینه ســازی دومین حملــه خویش به حجاز، به 

مصالحه و پیمان دوستی با دوستان و همسایگان خود نیازمند بودند.38

کلــی غایب  ایــن مصالحــه و پرهیــز از افراط گــری در قتــل عــام طائف به 
کــه در ابتــدا نســبت بــه عقایــد وهابیــت اســتقبال  بــود. مردمــان طائــف 
قابــل توجهــی نشــان داده بودنــد، چنــان در این حملــه آمــاج غارتگری و 
کــه قتل عام مردم در  گرفتند39  چپــاول ســپاهیان عبدالعزیز)إخوان( قرار 
گرایش مثبت اهالی حجاز  گرفت.40 این حرکات آل ســعود  حاشــیه قرار 
گرفته بود تغییر داد.  که تحت تأثیر مخالفت با شــریف حســین شــکل  را 
گزارش های قتل عام توســط ابزارهای تبلیغاتی هاشــمیان، بســیار  اولین 
گــزارش شــد، امــا بعــدًا مشــخص شــد در واقع قتــل عامی رخ  اغراق آمیــز 
کــه باعــث شــد 15000 تــن از ســکنه مکه از هــراس وهابیــان به جده  داده 
که نتیجه حمله دوم  کرد  گرچه دولت ســعودی بســیار تاش  بگریزند.41 ا

کار بسیار ناموفق ماند. 42 به حجاز، همچون اولی نباشد، اما در این 

گر ماحظات خارجی بر  زدودن آخرین بازمانده های الیه انقابی وهابیت  ا
کید می کرد، ماحظات درونی حکومت به نوعی مصالحه و هم پیمانی  تأ
گیــر معطــوف شــده بــود. فتــح جــده مجموعــه تــازه ای از مشــکات را  فرا
که پیــش از این مرحلــه، عبدالعزیز تنها  فــراروی عبدالعزیــز قــرار داد؛ چرا 
بــا تعــدادی از قبایــل بیابانگــرد و متعصــب منــزوی در بیابان هــای شــبه 
گروه های قدرتمند شــهری از تجار  جزیــره روبــرو بود، اما پس از فتــح جده 
که روابط جدی اقتصادی - سیاسی با قدرت های همجوار داشتند، سد 
راه عبدالعزیز شده بودند. بریتانیا، فرانسه و شوروی هر سه نمایندگانی در 

38. Van der Muelen, p.102

 Arabia of the( ید  39. فیلبی که طرفدار ســعودیان اســت، از ارقامی حدود ســیصد تن سخن می گو
یلیامز در باب آن تشــکیک کرده  ِکِنــث و Wahhabis, p.287(. البتــه ایــن آمــار و ارقامــی ا ســت که 
اســت )Ibn Saud: Puritan king of Arabia, London, 1933, p.170( حافــظ وهبــه بــا عبــارت 

)Arabian Days, London, p.149( کرده است کشته و زخمی شدند« استفاده  »تعدادی از افراد 
40. Great Britain, Foreign Office, Jedda Agency (Public Records Office, London) (here-

after: FO) FO 686/90,Jedda Agent to Bullard, 15 November 1924.

41. FO 686/90 (Hedjaz-Internal Situation. Vol. I), passim.

42. W.E. Marshall, R.W. Bullard, S.R. Jordan, G.H.W. Stonehewer-Bird et al.) to For-

eign Secretary (FO 141 & 686), hereafter: Jeddah Report, 11 December 1924 & 

19January 1925.

یکی از مهم ترین هســته های 
حجاز،  در  قــدرت  تأثیرگذار 
بودند.  و مدینه  علمای مکــه 
عبدالعزیز تالش کرد با ایجاد 
توازنی میان علمای حجازی و 
نجدی هــر دو طرف را راضی 
نگه دارد و نهاد حکومتی را به 

نیروهای خارجی بسپارد.
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معضــات بین المللی در منطقــه بکاهد.55 حضور او 
در مکــه نــه تنهــا اولین اقدام شــبه دیپلماتیــک در به 
رسمیت شناختن تسلط و حکومت عبدالعزیز بر مکه 
شــناخته می شد، بلکه زمینه های مشروعیت بخشی 
بیشــتری را نیــز بــرای او بــه همــراه داشــت. سنوســی 
کــرده بــود، در  کــه روابــط خوبــی بــا ابــن ســعود ایجــاد 
بــا  کــره  مذا بــرای  را  او  نمایندگــی  بارهــا  ســال 1926 
یســیان عســیر در مرز یمن به عهده گرفت؛ چرا که  ادر
کرده  از ابتــدای دهــه 1920 روابــط خوبی با آنهــا برقرار 
بــود و بــه لحــاظ عقیــده و مســلک نزدیکــی بیشــتری 
بــا ایشــان داشــت.56 عوامــل سیاســی و دیپلماتیکی 
گــرم ســیدعبدالرحمن المهــدی  همچــون اســتقبال 
)در 1927(57 و رشــید رضــا )در 1926(،58 به روشــنی 
حاشــیه امــن قابــل توجهــی را بــرای سنوســیه فراهــم 
کــرده بــود. اهمیــت شــخصی سنوســی بــرای دولــت 
ســعودی بســیار بــاال بــود. بحــران نارضایتــی دســته 
جمعــی اهالــی حجاز که به کنســول های کشــورهای 
خارجــی هم ســرایت کرده بود، بنیــان حکومت نوپا و 
کرده بــود. چهرۀ مقبولی  بیگانــه عبدالعزیز را سســت 
همچون سنوســی می توانســت حجم قابــل توجهی از 
ایــن نارضایتی هــا را بکاهد و از ســوی دیگر امنیت و آرامشــی را برای فرق 
که از  کند. یکــی از چهره های برجســته متصوف  متصــوف حجــاز فراهم 

ی بود. این فضای امن بهره برد، ابوالعباس دندراو

یــه از دیگــر فــرق تصــوف در بهره گیــری از  در تحلیــل عوامــل تمایــز دندراو
حمایت هــای دولــت ســعودی، بایــد بــه دو دلیــل سیاســی و عقیدتــی 
یادی  کــرد. چنان که دیدیم عوامل سیاســی و دیپلماتیک تــا حد ز توجــه 
توانســت طریقــت سنوســیه را زنــده نــگاه دارد. پیــش از ایــن نیــز توضیح 
که سنوســیه یکی از فرق مهم طریقت عام احمدیه بود. احمدیان  دادیم 
در همــان زمــان نقــش پررنگــی در تحــوالت جــاری منطقــه ســومالی59 و 

55. FO 686/88, Holy Places in Palestin

56. Knud Holmboe, Desert Encounter: An Adventurous Journey through Italian Africa, 

London, 1931, p. 277

57. Jeddah Report, 21 July 1927

 58. رشــید رضــا بــه یکــی از مدافعان جدی ابن ســعود تبدیل شــد و این دفاع را در دو نشــریه مشــهور 
المنار و االهرام به خوبی نشــان داد. )ر.ک به: مدخل رشــید رضا در دایرة المعارف اســام، نوشــته 
رنر اندهWerner Ende, "Rashid Rida," in El2 (. جالب اینجاست که فن درمولن در تحلیل این  و
موضع گیری هــای رشــید رضــا، او را تاش گــری در جهت ایجاد زمینه ای مشــترک میــان گروه های 
گــر اســامی می داند که می کوشــد بیــن وهابیت و جریانات مــدرن و تجددطلب  اصاحگــر و احیا
یی و هم پیمانــی ایجــاد کنــد. فــن درمولــن بــدون آنکــه از اتفاقات بعــدی در جهــان عرب و  همســو
تحــوالت خــارج از شــبه جزیره خبــردار باشــد، به خوبی تحلیــل کرده که برخورد ســرد ابن ســعود با 

.)p.21( .رشید رضا، نشان دهنده تفاوت های آشکار میان مواضع آنهاست
59. For the "Mad Mullah" of Somaliland, see 'Abdi Sheik-'Abdi, Divine Mad-ness: Mo-

hammed 'Abdulle Hassan (1856-1920) (London, 1993). The classic ac-counts remain 

بین موضوعات حســاس و مدنظر وهابیان و متصوفه 
ویــران  آرامگاه هــا  و  قبرهــا  داشــت.  نخواهــد  وجــود 
کسازی  شدند، زیورآالت و ادات تزئینی از مساجد پا
ک یکســان شــدند و تنها  شــدند، مقابــر بــه کلی با خا
گذاشــته شــد.48  مقبــره پیامبــر)ص( در مدینــه باقی 
در مکــه نیــز آمــوزش علنــی هــر متنــی بــه جــز قــرآن و 
حدیث ممنوع شد49 و مباحثات کامی بین علمای 
وهابــی و دیگــر فقهــای ِفــَرق جایگزیــن آن شــد. فــن 
درمولــن تجمع علمــا و فقها در مســجد الحرم مکه را 
آخریــن نفس هــای آزادی بیان، تحت فشــار و زمهریر 
اســتبداد وهابیان دانسته اســت.50 بسیاری از شیوخ 
صوفــی بــه یمــن و حضرموت یــا مناطق شیعه نشــین 
کردنــد. بســیاری یــا  شــرق شــبه جزیــره51 مهاجــرت 
تمــام زوایــای صوفیــان تخریــب شــد52 و تنهــا آداب 
خصوصی تــر صوفیــان بــدون تعــرض باقــی مانــد. بــا 
گسترده، برخی زوایای مرتبط  وجود این تخریب های 
به طریقت های مشــهور و قدرتمندی چون نقشبندیه 
یــه نقشــبندیه در جبل  و  سنوســیه تخریــب نشــد. زاو
یه شیخ احمد شریف سنوسی در مکه  ابوغبیش و زاو
گزارش های موجود از ســال های 1926و  باقــی مانــد و 

کرده انــد.53 از میان  گــزارش  1927، جریان داشــتن آداب مذهبــی آنهــا را 
کــه حیات خود را پــس از فتح مکه ادامــه دادند، طریقت  طریقت هایــی 
کــه طریقت خلوتیه و  علویــه حدادیــه بود. همچنین شــیخ فتحی )ترک( 
کرد و نیز شــیخ عبداهلل بن محمد فاســی و یک  یه را در مدینه شــایع  قادر

شیخ نقشبندی داغستانی دیگر مدینه نیز جزء این افراد بودند.

که  از میان تمام این شــیوخ، احمد السنوســی از دیگران متمایز بود؛ چرا 
او چهــره ای تاثیرگــذار در موضوعــات سیاســی بین المللــی بــود و هنگام 
گــرم  یــه 1925، بــا اســتقبال  بازگشــت از ســفر اســتانبول بــه مکــه در فور
عبدالعزیــز مواجــه شــد.54 سنوســی ایــن ســفر را بــرای ماقات با ســفرای 
ایتالیــا، انگلســتان و آمریــکا در اســتانبول انجــام داده بــود تــا اندکــی از 

48. Van der Meulen, pp. 185-86.

49. Jeddah Report, 20 October 1924.

50. Van der Meulen, p. 109.

 51. عبدالمحســن نجــار، مصاحبــه در دســامبر 1995. نجــار شــیوخ متعــددی را در ســفرهایش در 
کرده بود. دهه های 1970، 1980 و 1990 در حجاز ماقات 

52. Fred De Jong, "Les confreries mystiques musulmanes au Machreq arabe: Centres de 

gravite, signes de declin et de renaissance" (pp. 203-247 in Alexandre Popovic & G. 

Veinstein, eds., Les ordres mystiques dans l'Islam: Cheminements et situa-tion actu-

elle (Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1986), p. 233.

53. Eldon Rutter, The Holy Cities of Arabia (London, 1928), pp. 244-45.

54. Jeddah Report, 1 March 1925; Sudan, Intelligence Department, Sudan Monthly In-

telligence Report [hereafter: SMIR] No. 370, May 1925

نیز می توان  از لحاظ عقیدتی 
ســنت ادریســی را از لحاظ 
اصالحی  و  بازاندیشــانه  نگاه 
به مبانــی دین، نزدیک ترین 
وهابیت  بــا  فرقــه صوفــی 
دانســت. حقیقــت آن بــود 
که بــا وجود مناظــره جدی 
شــیخ عام طریقت، احمد بن 
با  با علمــای وهابی،  ادریس 
کارآمــدن الیه اصالحی  روی 
و معتــدل در جریان وهابیت 
که پیشــتر راجع به آن سخن 
نظر  اشتراک  نقطه  دو  گفتیم، 
مهم میان وهابیان و احمدیه 
پدید آمد: تردید جدی احمدیه 

در حجیت إجماع و توسل.
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محــل منازعــه جــدی میــان فقها و علمــا بود. حتی ســال 1941 نیــز پایان 
ماجــرای منازعات بر ســر موالید النبی نبود و عده ای از علمای برجســته 
کویت منتشــر  کــه در روزنامه ای در  حجــاز در ســال 1973 طــی مقاله ای 
کردند، سیاســت های مذهبی محدودیت زای ســاختار مذهبی وهابی را 
نســبت به این جشن ها به شــدت مورد انتقاد قرار دادند.66 عبدالعزیز بن 
گرچه  باز بدون اندکی تردید این جشن ها را مصداق بدعت شمرده بود. ا
بســیاری از فــرق متصوف، مهم ترین اتفاق ســالیانه زوایای خود را همین 
یــه در مدت حضور در حجاز از  جشــن ها قــرار می دادند، اما ظاهرًا دندراو
کنون در مناطق  برگزاری این جشــن ها خودداری می کردند. با این حال ا
ی ست، این جشن ها با شور  شمالی مصر که مرکز حضور صوفیان دندراو
و هیجان برگزار می گردد. البته با توجه به حساســیت وهابیان نســبت به 
که  جشــن های عمومــی و علنی در ســطح اجتمــاع، دور از ذهن نیســت 
ی این جشــن ها را به صورت خصوصی و در زوایای خود  صوفیان دندراو
که ذکر آن خالی از لطف نیســت، جوشــش  کرده باشــند. نکته ای  برگزار 
یان پس از انتقال از حجاز به مناطق  بدعت بار آداب جدید میان دندراو
علیای رود نیل و مصر اســت؛ چنان که پس از وفات ابوالعباس در ســال 

1953، سالیانه بر مقبره او حاضر می  شوند و دور آن طواف می کنند. 

گرچــه می تــوان چنین آداب عجیــب و بدعت آمیزی را دلیلــی بر اخراج  ا
آنهــا از حجــاز دانســت، امــا همان طــور که حضــور و مصالحــه حکومت 
یشــه در  ســعودی بــا آنــان دالیلی کامًا سیاســی داشــت، اخراج آنان نیز ر
کــه در اواخر  عوامــل سیاســی و منطقه ای داشــته اســت. حقیقت آن بود 
یســیان یمن پدیدار شد و دیری  دهه 1930، اولین نشــانه های ضعف ادر
کــه مراحــل قدرت گیــری و تثبیــت را طی  کــه دولت ســعودی  نگذشــت 
یســیان را برای احیاء حکومتشــان  کرده بود، توانســت در شــورش های ادر
کامًا آن سلســله را منقرض سازد. ســال 1941، زمانه ای  کرده و  ســرکوب 
بســیار حســاس در رونــد تثبیــت دولت ســعودی بــود و پس از آن بــا ورود 
یخ عربســتان  شــرکت های تجــاری و نفتــی آمریکایی دوره تــازه ای در تار

سعودی آغاز شد.

66. Schulze, pp. 355-56.

سودان60 ایفا می کردند و حکومت را در منطقه حساس عسیر در مرز بین 
یــه، نزدیکی عمیقی  یمن و عربســتان بــه عهده داشــتند. طریقت دندراو
یســیان یمن داشــتند و به خوبی می توانســتند نمایندگانی شایســته  با ادر
که از لحاظ  یسی - احمدی در جده و مکه باشند  برای اشاعه سنت ادر
گســتردگی حوزه تأثیرگذاری احمدیان در منطقه بســیار حائز  سیاســی و 

اهمیت بود.

یسی را از لحاظ نگاه بازاندیشانه  از لحاظ عقیدتی نیز می توان سنت ادر
و اصاحی به مبانی دین، نزدیک ترین فرقه صوفی با وهابیت دانســت. 
حقیقــت آن بــود که با وجود مناظره جدی شــیخ عام طریقت، احمد بن 
کارآمدن الیه اصاحــی و معتدل در  ی  یــس بــا علمای وهابی،61 بــا رو ادر
ک  که پیشــتر راجع به آن ســخن گفتیم، دو نقطه اشــترا جریــان وهابیــت 
نظــر مهــم میــان وهابیــان و احمدیــه پدیــد آمــد:62 تردیــد جــدی احمدیه 
گرچــه ایــن دو مســئله عواملــی بــرای  در حجیــت إجمــاع63 و توســل.64 ا
یه و وهابیان بود، اما باید توجه داشــت  ک نظر دندراو هم اندیشــی و اشــترا
که اساسًا پایگاه آنها بیش از علمای وهابی، نزد خاندان سعود استحکام 
داشــت. حقیقــت آن  اســت که هرچه مبانــی عقیدتی و نظری را بررســی 
که بر تصمیمات  می کنیم، باز هم در مقایســه با تأثیر شرایط خاص زمانه 

عبدالعزیز و صوفیان تأثیرات جدی می گذاشت، بسیار اندک اند. 

یــه و دولت ســعودی تا ســال 1941 برقــرار بود. به  ایــن شــرایط بیــن دندراو
یه  که چرا تنها و تنها دندراو دیگر سخن ما پاسخ سؤال اول خود را یافتیم 
توانســت پس از تســلط دولت ســعودی بر حجــاز، به فعالیت خــود ادامه 
دهد؟ اما با سؤال دیگری مواجه شده ایم که چه عاملی باعث تمام شدن 

این روند همزیستی در سال 1941 شد؟ 

یــخ دقیــق تحریم جشــن های موالیــد النبی از ســوی وهابیان  موضــوع تار
کــه چنین  گزارش هــای نالینــو می دانیم  بــر مــا آشــکار نیســت، امــا طبــق 
جشــن هایی در دهه 1930 در حجاز ممنوع بوده اســت.65 این جشــن ها 
از دیربــاز بــا فرهنگ و خوی مردمان حجاز پیوند خورده بود و برای قرن ها 

I.M. Lewis, A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics among the 

Northern Somalis of the Horn of Africa (London, 1961) and A Modern His-tory of So-

malia: Nation and State in the Horn of Africa (Boulder, 1988). For the "Mad Mullah"'s 

poetry, see Bogumil Witalis Andrzejewski & Sheila Andrzejewski (eds.), An Anthol-

ogy of Somali Poetry (Bloomington, 1993).

رد. اما گستره   60. طریقت مرغنیه ختمیه، تا دهه 1950 به هیچ وجه اهمیت سیاســی به دســت نیاو
یژه و غیرقابل انکاری برای آنها درقبال حکومتگران  پیروان و وفاداری سنتی آنها به مصر، جایگاه و

کرده بود. سودان ایجاد 
.61 See Rex Sean O'Fahey and Bernd Radtke, "Neo-Sufism Reconsidered" (Der Islam 

70, 1993, 52-87).

کش، مناظرات  یس نسبت به وهابیان ر.ک به: حسن بن عبداهلل بن عا  62. برای مواضع احمد بن ادر
یس و فقهاء النجدیه، قاهره: بی تا. سید احمد بن ادر

63. Bernd Radtke ,"Erleuchtung und Aufklarung: Islamische Mystik und Europaischer 

Rationalismus" in WI 34, 1994, 48-66.

64. Nallino, p. 95.

65. Nallino, p. 95.
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