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  چکیده 
های محمد بن عبدالوهاب در نجد شكل گرفت و  در پی بسط انديشهکه  وهابیت جريان

خ پر ای سیاسی پیدا کرد، تاري هاو با محمد بن سعود، وجه همكاریپس از انعقاد پیمان 
و سیاسی  جناح مذهبیدو را پشت سر گذاشته است. همراهی و تعامل  فراز و نشیب

هابیت است. جناح مذهبی در تاريخ و تحقیق برای جذاب موضوعاتاز  حكومت سعودی
 از ابتدا به قدرت و حمايت جناح سیاسی برای نشر وهابیت محتاج بوده و جناح سیاسی

بر اين کسب مشروعیت و مقبولیت مذهبی برای اقدامات خويش بوده است.  نیازمند نیز
اب که به سبب نوع حضور و شاگردان ابن عبدالوه ی، گروهی از طالب علوم ديناساس

اين دو  و تنظیم روابط سازماندهیمسئول  ،نددش نامیده می« عمطوّ»شان،  داوطلبانه
های  طول سه دولت سعودی، فراز و نشیب جناح بودند. نقش و جايگاه مطوعین در

بررسی روند پرتالطم دو  ها و نیزاز و فروداست. تحلیل اين فر متعددی را تجربه کرده
ترسیم نقش و جايگاه  منظوربه وهابی، ـ  جناح سیاسی و مذهبی دولت سعودی

 اصلی اين تحقیق است. ، هدفها دولت تاريخ اينعین در مطوّ
 

 ، نجدعین، وهابیت، مطوّمحمد بن عبدالوهاب، دولت سعودی :ها کلیدواژه
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شامدرن پی جهان جديد و  هاي از مهمترين جنبشبعنوان يكی  تتاريخ وهابیبررسی 
 گذار آن محمد بن عبدالوهاب ای خاصِ پايه و فرقه های مذهبی فارغ از گرايش اسالمی،

ها و میت بسیار زيادی در تحلیل فرآينداز اه (،م0639ـ0619/ق0217ـ0001)
حرکتی که  تاريخی حاکم بر تحوالت تاريخ معاصر مسلمین برخوردار است. های گفتمان

سرزمین افتاده عربستان و  جوانی جويای نام در صحاری دور افراطیاز عقايد خاص و 
فراموش شده نجد آغاز شد و طی دو قرن، گستره وسیعی از سرزمینهای مسلمان 

 خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داد. 
عات گوناگون و تحوالت سیاسی دولت سعودی که کم و بیش در منابع و مطال فارغ از

ترين  وهابی در دولت سعودی يكی از مهم اند، نظام مذهبی پراکنده بررسی شده
اين نظام که  است. درعات در تحلیل تاريخ اين دولت تاثیرگذار و مهم منطقه موضو
د که نا هردک متعددی نقش ايفا های ان با عمر دولت سعودی دارد، گروهای همس سابقه

ترين  يكی از حساس« عینمطوّ»ای دارند. در اين میان گروهی به نام  هرکدام اهمیت ويژه
ترين وظیفه آنها تنظیم روابط میان جناح  وهی که اصلیاند. گر ها را برعهده داشته نقش

ع در تاريخ اسالم مذهبی و جناح سیاسی دولت سعودی بوده است. اگرچه عنوان مطوّ
 هستیم.از آن متفاوتی  چهره کامالً شاهد سابقه نیست، اما در تاريخ وهابیت بی

درت به کاری مباشود که داوطلبانه  می ، به شخصی گفتهلغویکه از نظر« عمطوّ» 
گروهی که جان خود » در منابع مربوط به تاريخ اسالم به (8/220 ورزد )ابن منظور، می
های  مرزهای اسالم به دنبال فتح سرزمین در و پیوسته نموده داف جهاد در جنگ ورا 

غیر از  .(02/906 )سمعانی، اطالق شده است «کفار و از میان برداشتن آنها هستند
نیافت. در  ندولت صفاريااريخ تتوان در  میدر تاريخ اسالم را ن عنوان مطوعین وهابی، اي

خوارج که داوطلبانه به خدمت يعقوب لیث درآمده و به جنگ را آن دولت، جنگجويانی 
البته بايد  .(Bosworth, 58)د نامیدن می« مطوع» شتافتند حاضر در سیستان می

ات متعددی به جنگجويان ساکن در خاطرنشان ساخت که در منابع تاريخ اسالم، اشار
شده و  «مطوع»افتند، تحت عنوان تش مرزهای جهان اسالم که به جنگ دشمنان می

 عیار و يا مجاهد استفاده شده است، نوان در کنار عناوينی همچون غازیاز اين ع گاهی
idem, EI

1
, Vol. 7, P.777))بررسی مستند نقش و  اما هدف ما در اين مقاله ؛

ست که بر اهای اول تا سوم سعودی  وهابی در بسط و تثبیت دولت طوعینمکارکرد 
 .شده استبه آن پرداخته  وهابیتدر تاريخ  معتبرمبنای منابع 
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 (م1111ـ1111ق/1221ـ1111دولت اول سعودی )عین در مطوّ. 0

از سه موهبت  اهمیتی به نام نجد که محمد بن عبدالوهاب در سرزمین دور افتاده و بی
زيارتی ـ  يعنی اراضی حاصلخیز، اهمیت استراتژيک نظامی و وجود اماکن مذهبیبزرگ 

در مرکز « عیینه»ر قريه وی د .(Juhany,77-21) بود، دعوت خود را آغاز کردبهره  بی
ای اولیه، مانند هر ه گیری آموزشپس از فرا يو .(72)ابن بشر،  متولد شد منطقه نجد
اين سفر  .(Frieh, 44) مراکز علمی نزديک را نمودسفر به در آن زمان، عزم  طالب علم

( تاثیرات بسیار زيادی 32،الشهاب لمع) اند نوشتهسال  21را بیش از  که برخی منابع آن
 .(613؛ وُل،  60،"ها... سرچشمه" )کوک، شتزندگی ابن عبدالوهاب برجای گذا بر

ه اوضاع نگران ابن عبدالوهاب پس از بازگشت از سفر به زادگاه خود، با مشاهد 
)ابن  کننده عیینه و شرايطی که حاکم آنجا، عثمان بن معمر برايش فراهم کرده بود

ابن سعود با  0( آنجا را ترک گفت و به مرکز حكومت آل سعود در درعیه رفت.01بشر،
د آغوش گرم پذيرای ابن عبدالوهاب شد و عالوه بر پشتیبانی مالی از دعوتش، متعهد ش

ن اقدام کند. پیمان دوستی و همكاری اين دو در سال اجهاد علیه مشرککه همراه او به 
ابن عبدالوهاب  .(00 ،)همان آغاز تشكیل دولت سعودی قرار گرفتسرم 0600/ق0016

متعهد شد که پس از انعقاد اين پیمان به هیچ وجه در امور سیاسی و مملكت داری ابن 
تنها به امور « امام»وهاب تحت عنوان محمد بن عبدال در اين پیمان، سعود دخالت نكند.

به امور سیاسی، نظامی و  «امیر»مذهبی و عقیدتی دولت پرداخته و ابن سعود به عنوان 
ابن عبدالوهاب در . ابن سعود دو شرط اساسی را برای همكاری با زدپردا میاقتصادی 

 ـ2. را ترک نكندهانه ديگری درعیه ابن عبدالوهاب به بهانه تبلیغ يا هر ب ـ0میان نهاد: 
حكم جهاد  نیز ها از مردم منع نسازد. در ضمن معاهده او ابن سعود را از دريافت مالیات

؛ 2/60)ابن غنام، شده بودصادر  نپیوندندابن عبدالوهاب  دعقايافرادی که به  د همۀضبر 
                                                                                                                                                                                              

، آنرا االفكار ةروضتاريخ مهاجرت ابن عبدالوهاب از عیینه به درعیه اصال مشخص نیست. ابن غنام در . 0
 ،0013/0607و فاخری در  0018/0601 ، درعنوان المجددانسته، ابن بشر در  0016/0600در سال 

ن، سخن ابن غنام، از وثوق بیشتری نزد ما برخوردار است اانند ديگر نقاط اختالف میان مورخما ما
 چراکه معاصر ابن عبدالوهاب بوده است. از سوی ديگر ابن غنام، چنین آورده که ابن عبدالوهاب دو

در سال ن، در درعیه حضور داشته و از آنجا که اين منازعات اسال پیش از اولین جنگش با مخالف
تر به واقعیت  گر نیز هست، سخن ابن غنام، نزديکن دياآغاز شده و مورد تايید تمام مورخ 0013

 نمايد. می
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 .(19ابن بشر، 
در طول  ندی سعودی در گام اول توانستهانیروبدين ترتیب پس از پیمان مذکور  

د. پس از فتح کامل نجد، نبیست ساله بر سراسر نجد سلطه ياب طوالنی حدود ۀيک دور
 0206 ـ0089صله سالهای دولت سعودی بودند که در فاترين رقیب  ف حجاز اصلیاشرا

 ق0208در سال  نهايتدر متعددی میان اين دو قدرت صورت گرفت و  هاي دق برخور
پس از فتح  .(90)ابوعلیه، فتح شدهای سعودی توسط نیرومدينه ق 0221مكه و در 

ها در جنوب حجاز به عسیر و يمن و بحرين رسیدند و قبايل قواصم در  مدينه وهابی
به عراق حمله کردند و  0207آنها در سال  سواحل جنوبی عمان به اختیار آنها درآمدند.

علی)ع( را با  و بارگاه حسین بن حمله کردندبرای بار دوم به کربال  ق0222 در سال
در نهايت دولت اول سعودی با حمله محمد علی پاشا، والی مصر در  خاک يكسان کردند.

و اعدام سران آنها و ق 0228و مكه در سال ق 0226ق و فتح مدينه در سال 0227سال 
ای کوتاه  ن عبدالوهاب به قاهره، برای دورهتن از پسران و نوادگان اب 011تبعید حدود 

 .(Peskes, 32؛ 32ـ30؛ ريحانی، 21ـ08 عبدالسالم،)سرکوب گرديد 
اول سعودی ذکر دو نكته  برای فهم و تبیین نقش مطوعین وهابی در تحوالت دولت

در جريان بسط دولت سعودی،  ی نیست کهو ترديد شک جای هیچ ـ0الزم است: 
و  کرد. اگر پیش از شروع فتوحات تمام امور با نظر جريان وهابی نیز بسط پیدا می

 ستباي می نیز نجد اتدرحوشد، پس از آغاز فت تصمیم شخص ابن عبدالوهاب انجام می
گرفت تا نظامی  می از علمای طراز اول وهابی برای اداره امور مذهبی شكلای  حلقه

مشخص را حكمفرما سازد. خاندان شیخ، که بعدها با عنوان آل شیخ معروف شدند، 
ترين پسر ابن  ترين و مهم دادند. عبدهللا معروف لین حلقه اين ساختار را تشكیل میاو

دانست. طبقه  می تر از همه برادران اليقعبدالوهاب بود که خود را برای جانشینی پدر 
مراکز  ،های وهابی با بسط آموزهـ 2 شاگردان ابن عبدالوهاب بودند. المانبعدی اين ع

و مدرکی از اجرای ساختار به دست علمای وهابی افتاد. اگرچه سند  نیز علمی مهم نجد
های  حوزهواحدی با نظارت شخص ابن عبدالوهاب درباب مديريت و نظام آموزشی اين 

 مشابهی بر اين مراکز حكمفرما بودآموزشی  ۀاين حدس که برنام ؛ امانداريم علمی
طی يک دوره نه چندان طوالنی، افراد  با اين تمهیداتنمايد.  چندان دور از واقعیت نمی

 گشتند و در مند به تبلیغ وهابیت و عالقه ندآموزش ديددر مراکز علمی نجد  زيادی
 .شود مطرح می« عمطوّ»اينجاست که عنوانی به نام 
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گیری نهاد  ای به زمان مشخصی برای شكل اشاره وهابی اگرچه در هیچ متن اصیل
ديده  ،و يا گزارشی از نخستین کسی که از اين عنوان استفاده کرده استمطوعین  خاصِ
آيین نیز  انتوان گمان برد که همراه با بسط قلمرو دولت سعودی، وهابی می اما ،شود نمی

ین از میان که مطوعبه نیروی مبلغ بیشتری با گسترش فتوحات  و کردند می خود را تبلیغ
در منابع هیچ تعريف مشخص و معینی از عنوان هرچند . داشتند آنها برخاستند، نیاز

ر دوره دولت اول سعودی وجود ندارد و هر تعريفی تحت تاثیر تعیّن د مطوع مخصوصاً
توان به صورت کلی آنها را نمايندگان  می ست،اخاص اين جمعیت در دولت سوم سعودی 

 . دانستنقاط شبه جزيره عربستان  دورترينفظان منافع ابن عبدالوهاب در و حا
حسین بن روضة االفكارتاب کترين منبعی که از عنوان مطوع استفاده کرده،  قديمی

آوری  عبدالوهاب را جمع محمد بن رسايلست که مجموعه ا اصر ابن عبدالوهابمعغنّام 
مطوعین متعدد ابن عبدالوهاب که به  رسايلاز میان  .به بعد( 961)ابن غنام،  کرده است

توان به دورنمايی از وظايف و کاردکردهای آنها دست  در قلمرو خويش فرستاده می
 :وان آن وظايف را به شرح ذيل آوردت می بررسی اين رساالتبا  ت.ياف

بیشترين ترين  ترين و اصلی اين موضوع يكی از مهم ن توحید و شرک؛یبیتالف. 
 راهی اقسام توحید و انواع شرک، اوست. تاکید بر توحید و نفی شرک، برشمارهای  نامه

)ابن  اعتقادی هستندهای  حثب شناخت اين مفاهیم و مسائلی از اين دست که عموماً
 .(276 غنام،

بخش جنجال برانگیز و مهم ديگر رساالت  مختلف؛های  اعالم موضع در جريان .ب
خطیبی ضدوهابی در  :مثال برايوعین مختص همین مساله است. ابن عبدالوهاب به مط

ه کند، امیری ب های ابن عبدالوهاب بیان می غرّاء در ضديت با انديشهای  خطبهشهری 
وهابیت در شهری  ضد بر ای  بخشد، رساله ای می وهابی احترام و جايگاه ويژه علمای ضد

يد به سرعت اعالم شود. در قضايايی از اين دست، مطوعین با می شود و تبلیغ می خوانده
 .(272)همان،  نمودند می ردند و از وهابیت دفاعک موضع و حضور می

چنانكه پیداست ابن  هم به مطوعین ديگر؛مهای  هدايت و ارسال برخی از پیام. ج
شبكه اطالعاتی در سراسر نجد گسترده بود. او از يک عبدالوهاب از طريق مطوعین خود 

شد و خود را  می های مخالفان خود در آن مناطق مطلع تمام تحوالت و آخرين حرکت
های  ریگذا گر او گاه احتیاج به سیاستکرد. از سوی دي می برای واکنش مناسب آماده

رسانی و اجرای اين مهم  برای اطالع و نسبت به اتفاقات رخ داده در نجد داشتای  تازه
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برد. در میان رساالت مضبوط در کتاب ابن غنام موارد متعددی  می نیز از مطوعین بهره
شود که ابن عبدالوهاب پس از بسط و توضیح يک مساله مهم از مخاطب  می مشاهده

ن مساله را به دو مطوع شهرهای همجوار خود هم برساند. گاه او نامه خواسته است که اي
همجوار او ناحیه ناراحت بود و از مطوع  وع يكی از بالد به خاطر عملی خاصاز مط

ای به ابن عباد پس از  المثل او در نامه گوشزد کند. فی خواست که اين مساله را به او می
نیز به اين مسايل  ،براهیم، مطوع سديربسط و توضیح توحید الوهی و ربوبی از آنكه ا

تا به وی اين مسايل را آموزش توجهی ندارد اظهار ناراحتی کرده و از ابن عباد خواسته 
 .)همانجا( دهد

در مورد قبل اشاره چنانكه  رسانی و ارتباط مستمر با ابن عبدالوهاب در مرکز؛ اطالعد. 
ترين موارد مدنظر وی  يكی از مهممی مطوعین با شخص ابن عبدالوهاب يشد، ارتباط دا

های  ه حال خود رها کند. در نامهنداشت که مطوعینش را بای  بود. او به هیچ وجه عالقه
 خواهد که در اولین فرصت به ديدار وی بیايند تا با هم از می متعددی از مخاطبین خود

د ضمن مطوعین نیز وظیفه داشتن .(218 )همان، نزديک مسايل را در میان بگذارند
های  گزارش آخرين تحوالت مخالفان و علمای مهم مناطق به ابن عبدالوهاب، گزارش

که در میان افواه  راها و شايعاتی  معینی از آخرين مذاکرات با مطوعین ديگر و حتی شنیده
ست به ابن عبدالوهاب ارائه دهند. اگرچه اين مساله حكايت از يک نظام امطرح 

حدس  را از هر گونه ما منابع کميريزی شده دارد، متاسفانه  امهنرسانی منسجم و بر اطالع
. از سوی ديگر مطوعین وظیفه داشتند که به عنوان اولین سنگر دارد می زابديگری 

رديه نگاران و  هاي لو اشكا هاخالفان، به نوعی جوابگوی انتقادبرخورد وهابیت با م
از آنان به صورت مؤکد دالوهاب عب ن وهابی باشند. در اين موارد ابنمنتقدان جريا
کنند به هیچ وجه جواب را شخصاً  می کرد تا اگر اشكال جديدی مشاهده درخواست می

طوعین وظیفه داشتند به ارائه نكنند و پیش از آن با ابن عبدالوهاب مشورت نمايند. م
به نسبت که در آن شهرها را ای  مخالفان يا موافقان تازهاطالعات مربوط به ای  صورت دوره

 .(902 )همان، کنند به مرکز گزارش اند جريان وهابیت اعالم موضع کرده
ارسال  مطوعین آشكار وظايفيكی از  نمايندگی ابن عبدالوهاب در قبال مخالفان؛.   ه
به مخالفانش بود که از طريق يک نماينده کارآزموده  ابن عبدالوهابهای  ها و جوابیه نامه

های زيادی بر انديشه ابن عبدالوهاب در نجد نگاشته  رديه شد. مانند مطوع انجام می
داد. يكی از وظايف مطوعین  شد و او تا پیش از فتح مكه همه آنها را پاسخ می می
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به عبدهللا بن سحیم مطوع مجمعه ای  ابن عبدالوهاب بود. او در نامههای  رساندن پاسخ
 چنین آورده است :

]عبدهللا بن  نامه دقت کنی و جواب مرا نزد او بر تو واجب است که در مفاهیم اين»
مويس[ برسانی و از او جواب بطلبی، پس اگر پاسخ تو را گفت آنرا بنويسی. اين مساله را 

چرا که بايد حريصانه به دنبال نشر  ؛وجه کوچک مشمار و در آن تعلل نكنبه هیچ 
تر از مطالعه  ر نافعی. اين مساله برای تو بسیا]بن حنبل[ و اهل سنت باش مذهب احمد

 .(206 )همان، «سه ماه در علم العقايد است
تعامل ابن عبدالوهاب و مطوعینش را  مبناياگرچه اطالعات فوق نمای نسبی از 

 برخی ابهاماتهم  کند، اما باز می و برخی از وظايف مهم آنها را تبیین دهد می نشان
در  مطوعین. هابیت باقی خواهد ماندبرای پژوهشگر تاريخ وجايگاه و کارکرد آنها  بارهدر

ابن عبدالوهاب را راهی های  دولت اول تنها طالب علمی بودند که خدمت به نشر انديشه
دانستند. آنها همچون مبلغین خالص و تالشگر صدر  می برای رسیدن به سعادت اخروی

در پی جلب نظر و اجرای منويات اسوه خود ابن  ،اسالم بدون هیچ چشم داشتی
اگرچه در برخی از موارد بیش از آنچه انتظار داشتند عايدشان شده  .الوهاب بودندعبد
مطرح  علمیهای  دند، برخی ديگر در حوزهبرخی از آنها شاگردان ابن عبدالوهاب بو .بود

عنیزه تحصیل کرده بودند و از سطح علمی قابل توجهی برخوردار نبودند و  :نجد مانند
را دوباره برای آنها آن  و اصولخود نامه هايش مبانی دعوت ابن عبدالوهاب در هريک از 

 کرد.  می تبیین
 

 (م1111ـ1113ق/1131ـ1211) دولت دوم سعودی مطوعین در. 2

ت سرکوب دولت اول سعودی، بقايای دولپس از گذشت يک دوره نسبتاً طوالنی از 
ستند به تدريج توان 0820/ق0201سعودی با اقدامات ترکی بن عبدهللا بن سعود از سال 

دوم سعودی  دولتق 0217در سال با فتح رياض  نقاط متعددی از نجد تسلط يابند. بر
 .(Ochsenwald,407; Vassiliev,264) حیات خود را آغاز کرد

ای  درون طايفههای  سعودی اگرچه توانست خود را احیا کند اما درگیری تدول
 دايی از نجد مستولی شه بر بخش اين خاندان و حكومتشان موجب ضعفسعودی 
نخستین دولت دوم  در اين میان امرای آل رشید گرچه از هم پیمانان .(017 )ابوعلیه،

گاه و  های لی برای در امان ماندن از حملهو ،(0/03 )سجادی، شدند سعودی محسوب می
و استعانت از قوای عثمانی برای تسلط  (Commins, 67) گاه وهابیان از يک سو بی
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جد از سوی ديگر، به سرعت خود را خراجگزار عثمانی نمودند و نقش مهمی کامل بر ن
در تحوالت مذهبی اين دوره به عنوان يكی از مراکز ضدوهابی منطقه ايفا کردند. 

عثمانی از امرای آل رشید باعث بسط و افزايش قدرت آنها در منطقه شد که های  حمايت
با فتح  در نهايتعودی تحمیل نمود و اين امر ضعف شديدی را بر ساختار دولت دوم س

)عثیمین، بساط دولت دوم سعودی برچیده شد  0913رياض توسط آل رشید در سال 
 . (62،«نشأة...»

های نهاد  امرای آل رشید بر قلمرو سعودی نقطه عطفی در تاريخ فعالیت استیالی 
نهاد مذهبی علمای وهابی که در صدر  فعالیت .هابی در دولت دوم سعودی بودمذهبی و

با بازگشت علمای  و پس از مدتی نسبتاً طوالنی، دوباره آغاز شده بود قرار داشتند،
 .بود و بسط گیری نهاد مذهبی در حال شكلگريخته به اطراف و اکناف شبه جزيره، 

علمای وهابی به های  دولت اول، يكی از اصلی ترين دغدغه نهاد مذهبی سابق یاحیا
فترت پس از سقوط  ۀدالوهاب بود. از سوی ديگر در دوربن عبويژه خاندان شیخ محمد 

دولت اول، علمای ضدوهابی که با توجه به رشد فزاينده وهابیت در دولت اول، به شدت 
ای  تكاپو افتاده بودند، دغدغه تازه های ضدتبلیغی وهابی به و فعالیت ها يهبرای نگارش ردّ

توان آغاز  می ند. اين دوره راوردر دولت دوم سعودی پديد آبرای نهاد مذهبی 
ورت روشمند و منظم دانست، ضدوهابی علمای شبه جزيره به صهای  فعالیت
شد که علمای وهابی و دولت ضعیف  که آنقدر زياد و پرحجم انجام می هايی فعالیت

ترين وظايف  يكی از اصلی بدين ترتیببه رسمیت شناختن آن بودند.  ناچار ازسعودی 
تثبیت مبانی انديشه وهابیت در درون قلمرو سعودی بود. به  اين دوره در نهاد مذهبی

محور نقش  برديگر سخن، نقطه تفاوت میان دولت اول و دوم، از منظر بحث ما که 
مطوعین بنیان نهاده شده، مبتنی بر اين فرض خواهد بود که مطوعین گرچه 

بدون شک نقش و اهمیت آنها،  کردند، امّا در نهاد مذهبی اين دولت ايفا می هايی فعالیت
 رائهآنها برای حیات دوباره خود مجبور به ا .ايسه با دولت اول سعودی نبودقابل مق
د خود را گنجید بودند و باي شان می ز وظايف و اموری که در حیطه کاریا جديد تعريفی

انی در هم تنیدگی و همزم توان از را میساختند. اين موضوع  با شرايط جديد منطبق می
مذهبی دولت اول ـ  مطوعین در ساختار سیاسیهای  الیتفتوحات دولت سعودی و فع

 .دريافتر دولت دوم سعودی سعودی و عدم اهتمام به بحث فتوحات و گسترش قلمرو د
دولت  سراسرکه مطوعین در  معتقدند ن سعودین تاريخ عربستاااز مورخ بعضی 
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دوره فترت میان دولت اول و سوم، مطوعین اند و در  دوم به معنای واقعی وجود نداشته
ترين آنها متوقف شدن روند فتوحات دولت سعودی بود، از  که مهم ،به داليل مختلفی

 ;Al-Rasheed, 46) دايره عوامل موثر نهاد مذهبی دولت سعودی خارج شده بودند.

Stearns, 82411; Ochsenwald, 400رويكرد اين گروه مبنی بر اين مفهوم است .) 
 نه بدان دلیل که ،قابل تعیین و بررسی نیست که نقش مطوعین در دولت دوم اصالً

همچون دولت سوم اهرم اساسی ابن  بودندونه کلید اصلی فتوحات همچون دولت اول
رسد اما  می صحیح به نظر نظردرت. اگرچه اين نظر در مقام سعود در  بسط و تثبیت ق

د. محمد ابوعلیّه اشارات بسیار کوتاهی به ن نظر ديگری دارناگروه ديگری از مورخ
در جامعه نموده است.  امر به معروف و نهی از منكرنظرات فیصل و ترکی درباب اهمیت 

اگرچه رويكرد اين مورخ مشهور سعودی نسبت به تعريف نهادی به اين نام، به تبعیت از 
از دولت اول تا  اما در نگاه او نهاد مطوعین يک روند پیوسته، دولت سوم شكل گرفته

به عنوان يكی از ملزومات اصلی  فراوان، افت و خیز علی رغمدولت سوم بوده که 
ی را برای ابن عبدالوهاب ادامه داشته است. او در اين راستا دو وظیفه عمومهای  انديشه

 : مطوعین مطرح کرده است
ی اوقات . مطوعین وظیفه داشتند هر مكلف دينی را برااشراف بر امور دینی .اول

نماز تذکر دهند و مخصوصا کسانی را که به بهانه خريد و فروش در ادای فريضه نماز 
کردند. مطوعین بر ادای نماز در تمام مساجد شهرها، قری و  می تعلل کنند، مواظبت

کردند و برای هر مسجدی مطوعی بود که حضور مردم در مساجد، به  می دهات نظارت
 داد. قرار می ويژه در نماز صبح را مدنظر

 امالت و رعایت احکام شرع در آنهاها در مع نظارت بر اوزان و اندازه .دوم

گرچه نمی توان بر اين ادعای ابوعلیه به طور کامل صحه گذاشت و آن ؛ (231 )ابوعلیه،
در حدود پنج دهه  جريانبايد توجه داشت که وقتی يک  ولی را تحلیلی علمی دانست،

توان ادعای  می ، به سختیکند رسوخ پیدا میيک منطقه  سیاسیـ  در فرهنگ دينی
 ،حتی با وجود حمله ويرانگر ارتش عثمانی نمود. به عبارت بهتر را نابودی دفعی آن

ها دانست.  آن عدم تصريح منابع را دلیلی برای از بین رفتن واقعی انگارانه توان ساده نمی
میان سه تن از مطوعین وهابی افزون بر اين، گزارشی ارزشمند از يک مناظره مهم 

به نام احمد  هحاضر در يكی از مناطق جنوبی نجد به نام عسیر و يكی از شیوخ متصوف
بن ادريس مغربی به دست ما رسیده که اطالعات ارزشمندی از اوضاع مطوعین در طول 
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دهد. طی اين مناظره سه تن از مطوعین وهابی انتقادات مهمی  دولت دوم به دست می
خوری نیز از او  درهای  صوفیانه ابن ادريس مطرح کرده و پاسخهای  آراء و انديشه را به
 ولی ،استيكی از هواداران و پیروان ابن ادريس  فت کردند. اگرچه راوی اين رويداددريا

توان سطح علمی نازل مطوعین در مقابل ابن ادريس را درک کرد. مطوعین  می به خوبی
پرسیده و تا حدی هايی نامربوط يا خارج از موضوع  والس مناظره چندين بار طول در

 .(07 رفیعی،؛ Ratdke,268-220تمسخر حضار را برانگیختند. )
اگرچه اطالعات ما درباب مطوعین در دولت دوم سعودی بسیار ناچیز و پراکنده 

رفتن حضور پر رنگ . با در نظر گهايی در اين باب مطرح کرد حدستوان  می ، ولیاست
ر دوره دولت نمايد که د می های اول و سوم سعودی بسیار دور از ذهن در دولت مطوعین

ضور مطوعین در نداشته باشد. به ديگر سخن گرچه حهیچ حضوری ن گروه از اي دوم
توانیم بر مبنای اطالعات و مدارک مستند به  ای نیافته و ما نمی منابع انعكاس ويژه

ست که اين موارد دلیلی بر ا ، اما حقیقت آنجزئی فعالیت آنها دست بیابیمهای  جنبه
عدم وجود آنها نیست. با مروری بر اوضاع مذهبی پس از حمله عثمانی که عموم علمای 

اعدام شدند و ساختار و مرکزيت  يا طراز اول وهابی توسط نیروهای عثمانی تبعید و
طوعین دست باب جايگاه م توان به نتايج مهمی در می ،متالشی شد نیز علمای وهابی

به آن میزان  ای وهابی، مطوعین و طالب وهابیيافت. در جريان حمله عثمانی به علم
راز اول وهابی برخورد طنیز هم شأن علمای  نابودند که نیروهای عثمانی با آننم مه

نتقال و زياد بود که نیروهای عثمانی امكان ا ای به اندازه تعدادشان چنینکنند و هم
جزء مطوعین وهابی  ،به عبارت بهتر .(Al-Rasheed, 37) داشتنددستگیری آنها را ن

سعودی بودند که از نیروهای عثمانی لطمات چندانی نديدند.  ۀمعدود قشرهايی از جامع
ها همچون جنوب و شرق  اگرچه آنها نیز تالش کردند به نقاط دور از دسترس عثمانی

به عنوان حافظان  نادادند. آن می ادامهخود را های  تهم فعالی شبه جزيره بگريزند، اما باز
کردند.  نمیفروگذار  دانستند می وهابیت، از هر تالشی برای مقابله با آنچه بدعت يا شرک

لی برخوردار گرچه از بهره علمی قابل قبو نا، آنآمدابن ادريس با مناظره  بابچنانكه در 
به انديشه وهابی و نهی از غیر  معتقد بودند و هیچ چیز آنها را در امر افرادینبودند، اما 

ست که مشابه اين سه تن مطوع وهابی، در نقاط ديگر هم اآن باز نمی داشت. طبیعی 
در دولت دوم، ای  ويژه اند، اما به دلیل عدم وجود کار حضور داشتهمطوعینی 

 هايشان در هیچ يک از منابع منعكس نشده است.  فعالیت
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ت بسیار محدودی که به آنها اشاره شد دريافت که  توان از میان اطالعا می به هر روی
مطوعین در دولت دوم، به هیچ وجه اقبال و شرايط مساعدی که در دولت اول از آن 

نداشتند. آنها اهمیت و وظايف ذاتی خود را از دست داده بودند. مايكل  بودند مند بهره
آن اد با کفار، ديگر بدان سبب که جه» :ضیح و تبیین اين شرايط آورده استکوک در تو

سعودی را نداشت، ايجاد و اعمال هويت دينی از درون در اولويت قرار اول دولت  ۀجاذب
بود.  ها شده درون جامعه، جايگزين جهاد در جبهه ررفته بود. در عمل، نهی از منكر دگ

( يكی از علمای سرشناس وهابی در دولت دوم، ق0282 )د به گفته عبدهللا ابابطین
ست که از وفاداری رعايای خود نسبت به شريعت اسالم ا وظیفه حاکم اين نخستین

؛ ـ  شود می که شامل امر به معروف و نهی از منكر نیزای  وظیفهـ  اطمینان حاصل کند
گسترش سريع  نهی از گیرد. در چنین شرايطی  می جهاد با کفار در مرتبه دوم قرار

ی ابن بشر ها ابل تصور است و در گزارشکامال ق وهابی توسط مطوعین ۀمنكر در جامع
 .(2/911 ،...امر به معروف )کوک، به خوبی منعكس شده است

 
 ...(ـ 1123/1132دولت سوم سعودی)مطوعین در . 1

کويت در سال  باانگلستان در شبه جزيره عربی و انعقاد پیمان همكاری  با قدرت گرفتن
عبدالعزيز بن دان سعودی به رهبری بازماندگان خانیابی دستزمینه برای  ،0906/0833

 ازب فراهم شد و باعبدالرحمن السعود معروف به ابن سعود به نقاط شمالی شبه جزيره 
 ، دولت سوم سعودی آغاز به کار کرد0921در سال از امرای آل رشید رياض گیری  پس

ابن سعود با فتح حائل و حذف کامل حكومت آل رشید . (913 ؛ عثیمین،266 )کِشک،
 حكومتی قدرتمند در منطقهسمت از يک حكومت محلی به  ،م0320/ق0901ر سال د

م 0900 /ق0321 تا م0909 /ق0320های  سال  در فاصله .(Rasheed, 37) برداشت
ود حمالت ابن سعود، حكومت شريف حسین را در هم شكست و با تصرف حجاز، ابن سع

 ,Steinberg؛Troeller, 56; Sluglett, 11) سلطان عربستان سعودی لقب گرفت

134). 
بخش اعظم افرادی که ساختار نهاد مطوعین را در دولت سوم تشكیل داده بودند، 

روند طوالنی مدت و يک از میان جماعت يكجانشین صحاری نجد و حاصل  برآمده
از ياد رفته نجد، حضور يک افتاده و  ی دورابودند. بايد دانست که در قر تاريخی دار دامنه

ناشدنی بود. در  به احكام و دستورات دين از مقتضیات انكار آگاه نسبتمذهب و  ۀنمايند
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هر قريه و شهری ساختمانی هرچند محقر و کوچک به عنوان مسجد وجود داشت و هر 
گو داشت. اگر چنانچه اين طالب ساده علوم  هلئاحتیاج به يک امام جماعت و مسمسجد 

اشتند نقش قاضی و حاکم شرع را نیز دينی، تخصص مختصری هم در فقه اسالمی د
 کردند. می ايفا

 ۀم و در طلیعتغاز قرن سیزدهم/ بیسپیمانی که میان ابن سعود و مطوعین در آ 
دولت سوم سعودی منعقد شد سرآغازی مهم برای تغییرشكل اين نهاد و انسجام بیشتر 

، مت سیاسی ویابن سعود و پذيرش اماآن بود. به عبارت ديگر مطوعین پس از بیعت با 
کردند.  می دينی خود را با تبلیغ برای ابن سعود و پذيرش دولت او عجینهای  آموزه

تر بودند نزد ابن سعود نیز جايگاه واالتر و امتیازات  مطوعین هرچه در اين مهم موفق
پديد آمدن چنین  ايد خاطر نشان ساخت که طرحنمودند. البته ب می بیشتری را کسب

وان ساخته و پرداخته انديشه مطوعین دانست، بلكه بايد آنرا در اصل ت پیمانی را نمی
طراز  ید بن عبدالوهاب که به عنوان علماحاصل اعمال نفوذ و انديشه بازماندگان محم

 .(Azmeh,207) ل شناخته شده بودند، دانستاو
مطوعه اغلب پیش از رسیدن سپاهیان ابن سعود به مناطقی که قرار بود بدانها حمله 

خوانده که از « ناوگان تجسس»رفتند. يكی از پژوهشگران سعودی مطوعین را  می ،شود
کردند و اطالعات بسیار  می سوی ابن سعود با ظاهر آموزش و تعلیم دين به مناطق نفوذ

چنانكه از  .(78 )انور، کردند می و قدرت نظامی آنها کسب پراهمیتی از عِدّه و عُدّه قبايل
قابل تصور است، مطوعین در مدت زمان حضور در میان قبايل توضیحات فوق کامال 

فكری و عقیدتی الزم برای پذيرش امامت ابن سعود و سرسپردگی به دولت های  زمینه
ن در تبلیغ کردند. البته نبايد تصور شود که دغدغه اصلی مطوعی می سعودی را ايجاد

بی مردم؛ زيرا نه ره شدسیاسی بود که پیش از اين بدان اشا نظريۀ، عودبرای ابن س
خود  و نهدادند،  می که مطوعین با آنها در تعامل بودند به اين مسائل اهمیت سوادی

صرفاً به دستورات  آنها را داشتند.اصلی اين مفاهیم های  درک انگیزه توانايیمطوعین 
د عمل بودن آنبزرگان و رهبران خود که خاندان ابن عبدالوهاب به عنوان سران 

 موجبات کوشیدند می ات تبحر داشتند ود. آنها صرفا در قرآن و احكام عبادکردن می
اطاعت و  .فراهم آورندرا در میان مردم عامی پذيرش دستورات ولی امر يا امام 

اش که مطوعین بودند همراه بود، در  اخت زکات به ولی امر  يا نمايندهبا پرد سرسپردگی
 شد. می ترين ملزومات انگاشته امر نیز از مهم به ندای جهاد ولیمرحله بعد لبیک گفتن 
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اگرچه مطوعین به صورت نظری، مأمور به تبلیغ دين خدا و بازگرداندن گمراهان 
 جاهل از مسیر باطل به راه سعادت از طريق تبلیغ آرام و استفاده از زبان نرم و لیّن بودند،

یروی نظامی با لباس متحدالشكل وجه به اين موارد پايبند نبودند. اگر ن در عمل به هیچ اما
نازکی های  شد، مطوعین هم با تَرکه یان بسته در میان مردم شناخته میو شمشیری بر م

به . شدند شناخته میکردند،  ز آن برای تنبیه مردم استفاده میکه در دست داشتند و ا
 درباب اندکیشواهد  ،خشن مطوعین در بالد ۀبرای پوشاندن چهر ناش مورخکوشرغم 

تنبیه مردم به های  توان يافت. اساساً روش می بدنی با عنوان تنبیههای  اعمال خشونت
 چگونگیشد و به آنها به طور رسمی  قلمداد می مطوعینعنوان بخشی از آموزش درسی 

دادند. اين رسم در میان مطوعین امروزی نیز حفظ شده است و  می آموزش تنبیه مردم را
ها را به دست  نهی از منكر نیز هنوز همان ترکه معروف و آنها در قالب پلیس امر به

از رياض ديدن کرده، مصاديق اين م 0327 /ق0901گیرند. محمد المنّه که در سال  می
 .(Al-Manna, 4221) بدنی را برای ما بازگو کرده استتنبیهات 

سعود، جايگاه رسد که مطوعین پیش از تصرف رياض توسط ابن  ر میچنین به نظ
ند. طبقه خاصی که تری داشت تر و قدرت عمل بسیار ضعیف ماعی بسیار نازلاجت

در میان مردمان  عموماًکه  نام داشتند 0«حَضَر» بودندین از میان آنها برخواسته مطوع
به دلیل آنكه هیچ  يكجانشین و ساکن در نقاط ثابت شبه جزيره شكل گرفته بود. البته

جوامع بدوی و صحراگرد شبه جزيره وجود ندارد، نگاری مستقلی درباب  مدرک يا طبقات
ند، بسیار دون حضور داشت بايد ادعا کرد که اگر هم مطوعینی در میان جمعیت بدوی

 ند.دين دلیل اهمیت خاصی نداشتند و بتر از مطوعین حضر بود پايه
 ییر کرد و  سیل فزاينده مردمی کهابن سعود، اوضاع کامال برای مطوعین تغ ۀدر دور

طوع در آمدن برای مردم عادی و آغاز شد. به کسوت م مند بودند عالقهی مطوع شدن برا
خوری نیز برای خود تصور ه درمايه شبه جزيره که بضاعت چندانی نداشتند و آيند بی

ای بود، کافی  د به جرگه مطوعین کار بسیار سادهی بود. ورويکردند، فرصتی استثنا نمی
الد جنوب و غرب نجد تمرکز داشتند، اندکی مقدمات بود نزد يكی از علماء که در ب

                                                                                                                                                                                              

نداشتند. به ديگر ای  شد که از لحاظ نَسبی اشرافیت خاص قبیله حضر به گروهی از مردم گفته می. 1
 بهره بودند. از آنجا که شد، بی یکه خود مانع ارتباط آنها با اعراب مای  سخن آنها از تفاخرات قبیله

ای قابل توجهی نداشتند از لحاظ مكنت مالی در  بسیاری از مطوعین پشتوانه خانوادگی و قبیله
 .(Al-Rasheed,81) بردند شرايط مناسبی به سر نمی
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 شود. اعزامتا فرد به عنوان مطوع به نقطه مورد نظر  دنآموخت میاحكام و شرائع دين 
له بسیار سود ئدند و از اين مسبسط قلمروابن سعود بوبه مطوعین بسیار عالقه مند 

 وجوهات شرعیف و ديگر بردند. چرا که بسط قلمرو با باال رفتن میزان غنايم، اوقا می
 دۀرا به مراکز ديگری که در ر اين وجوهاتهمراه بود. البته مشخص نیست که آنها 

کردند، اما بدون شک آنها  می کردند يا خود آنها را مصرف می منتقل باالتری قرار داشتند
و چه در مردم  خود را در شرايطی قرار داده بودند که از هرگونه پیشرفتی چه در دولت

برای تجارت يا ای  تازههای  کردند. از سوی ديگر آنها موقعیت ود شايانی کسب میس
 ها با امرای سعودی کامال همسو بود و هر آوردند. مطامع و منافع آن می کشاورزی بدست

 بردند. دو گروه از پیشرفت قلمرو سود می
 در ،بیعت مقدس میان ابن سعود و مطوعین در اولین جمعه پس از فتح رياض

نماز جمعه در میان تمام  ۀبرقرار شد. ابن سعود پس از اقام م0312 /ق0921سال
ی لامام معرفی شد. کارکرد عم بزرگان، اشراف، علما و صاحب منصبان رياض به عنوان

 م0600 /ق0016 لوهاب و محمد بن سعود در سالبا آنچه میان ابن عبدا اين پیمان
مندان به کسب  ض به عنوان مرکز جذب عالقهب ريامنعقد شد، همسان بود. به اين ترتی

گیری از امتیازات مطوعین، پذيرای جوانان زيادی از سرتاسر شبه جزيره شد.  علم و بهره
 اعزامط مختلف شبه جزيره پس از گذراندن مراحل کوتاهی از آموزش به نقا اين جوانان

از برنامه  کردند. مطوعین، اولین بخش به وهابیت دعوت میرا شدند و مردم  می
طلبانه ابن سعود پس از فتح رياض بودند. مطوعه در قالب و پوشش دعوت به  توسعه

توانستند  می اسالم اصیل، اجرای اخالقیات و دستورات شرعی و نیز هدايت مردم،
پذيرش کلی مردم نسبت به حكومت ابن سعود را تضمین کنند. مطوعین هم چنین 

 ايفا کردند. «اخوان»نگی ابن سعود يعنی نقش بسیار اساسی در تشكیل نیروی ج
 گاه( گردآوری شدند )هجرت هايی به نام هُجَر برای اولین بار در مجموعه 0اخوان

به مدينه الگوبرداری شده است. اخوان  از هجرت رسول هللاهُجر کلمۀ  .(0/219 )بیربی،
انشینی و مردمانی بیابانگرد و صحرانشین بودند که به سختی با ساختار زندگی يكج

ی هوای نسبتا مناسب که از ها گاهشدند. ابن سعود در اين هجرت می شهری همخو

                                                                                                                                                                                              

اخوان گروهی از جنگجويان وهابی بودند که ابن سعود برای اسكان باديه نشینان و سرکوب شیوخ و . 0
یل کويت و همجوار از قبهای  يل مخالف در شبه جزيره و دست اندازی به بخشهايی از سرزمینقبا

 (. 6/298را ريخت و به کمک مطوعین اجرا کرد )سلیم، جنوب عراق طرح تشكیل آن
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های آب دائمی و دامی که با پرورش آن روزگار  چاه نظیرامكانات مناسبی  برخوردار بود،
فراهم کرده بود. مطوعین نیز به عنوان نمايندگان مذهبی آنها بگذرانند برای زندگی 

دتی الزم را به آنها های عقی شدند تا آموزش عیت فرستاده میت، به میان اين جمدول
های مطوعین، تلقین امامت و رهبری ابن سعود به  ترين محور آموزش بدهند. اصلی

 کامل به دستورات آيین وهابی بود بندیپذيرش و اطاعت کامل از او، و پايمنظور 
 .(011 )عبدالعزيز،

 يعنیسعودی قبل، های  عوامل سقوط دولتترين  ، يكی از اصلیبا پديد آمدن اخوان
برطرف شد. ساختار اخوان به  ،مداوم میان نیروی مرکزی و قبايل بیابانگردهای  تنش
بود که آنها به صورت نیروهای دائمی و همیشه در خدمت دولت سعودی درآمده ای  گونه
مختلف های  برای دولتای  قبیله انيجنگجو ديگر به ديگر سخن اخوان مانند .بودند

هم آمده، بجنگند و پس از آن به همراه غنايم به  تاريخ نبودند که به دستور سلطان گردِ
خانه و خانواده خود بازگردند. اخوان يک ارتش دائمی و منظم بود که ابن سعود 

جايی و  همتعددی چون جنگاوری، شجاعت، قابلیت انتقال و جاب های ويژگی
 .(Habib, 28) بود دهوراال را در آنها گردآپذيری ب اطاعت

گان . اخوان مطوعین را نمايندن بسیار مهم و تاثیرگذار بوداخوا موردنقش مطوعه در 
دانستند. آنها از طريق مطوعین با مفاهیم وهابیت که  علمای وهابی ساکن در مرکز می

. حرف و رأی مطوعین برای اخوان شدند میدانستند آشنا  را راه رهايی و نجات خود میآن
ند. مطوعین مسئول پرداخت حقوق و هدايای پذيرفت می الًکام و آن راجت بود و ح

کرد. به عبارت ديگر آنها  می ای بودند که ابن سعود از مرکز برای آنها ارسال دوره
د که روزی خود را از دست آنها دانستن مطوعین را نمايندگان خدا و افرادی مقدس می

به عنوان ود به علمای وهابی ساکن در مرکز ستانند. از سوی ديگر مطوعین، خ می
نمودند و به اين ترتیب ابن  نها اطاعت کامل میآنگريستند و از  اساتید و صاحبان علم می

و اعطای جايگاهی معنوی و الوهی به ه بود از طريق ايجاد شبكه قدرت سعود توانست
ر وجه تحت تاثی علمای وهابی، قدرت را از مجرای دين بدست آورد. اين قدرت به هیچ

جويان اخوان عمل به دستورات  گرفت، چرا که جنگ مطامع و تحوالت دنیوی قرار نمی
 .(idem,200) دانستند می رسیدن به سعادت اخرویابن سعود را راه 

 ابن سعود تاگرا و افراطی انديشه وهابی در منطقه بودند و  اخوان نمايندگان عمل
کرد. اما اخوان پس از سلطه ابن  ند، از آنها حمايت میفوايدی بود حائز اوزمانی که برای 
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های  ء و حجاز، تبديل به يكی از دغدغهسعود بر مناطق عمده شبه جزيره چون احسا
در قبال های متعدد آنها  ها و نافرمانی ای از ناآرامی دوره به اخوان اصلی او شدند. فتنۀ

ترين خدمات  بروز يكی از اصلیشود که محل  های متساهالنه ابن سعود گفته می سیاست
عود توانست با تحكیم مشروعیت ست. ابن سامطوعین و علمای وهابی به دولت سعودی 

يید اقدامات خويش توسط علمای وهابی، اخوان را به عنوان يک نیروی شورشی و تأ
، وب سريع آنها توسط نیروهای دولتیحذف و نابود کند. پس از فتنه اخوان و سرک

کارآيی مطوعین آگاه شدند. در ابتدا مطوعین به سرپیچی از انجام از نا عینو همگان به
 صحیح وظايف خود محكوم شدند و شورش اخوان، نتیجه کوتاهی و قصور آنها انگاشته

توان مشاهده کرد که اخوان به عنوان  می تر شد. در حالی که در يک نگرش عمیق
ای خود فاصله گرفته و  قبیلههای  ستگاهزيره عربی از خاحاضر در شبه ج افرادترين  بدوی

که آنها را از  به درون جوامع شهری رسوخ کرده بودند و ديگر آن ظاهر بدوی خاص
وجودی مطوعین در دولت سوم سعودی  کرد وجود نداشت؛ لذا فلسفۀ ديگران متمايز می

میان قبايل بدوی  نیز همچون دولت دوم که مسئولیت ايجاد پذيرش و سرسپردگی در
 .(Kostiner, 125-404)ت رفدوباره از میان  بودابن سعود نسبت به حكومت 

مدرن و  کتكنولوژيهای  خاص ابن سعود در قبال استفاده از پیشرفتهای  سیاست
ترکرد.  موزشی، نقش علمای وهابی را کمرنگديوانی و آهای  ايجاد اصالحات در ساختار

مردم از طريق  آحادا در میان خود ر در مقابل علمای وهابی تالش کردند تاثیرگذاری
ت امر به معروف و نهی از بیشتر کنند. وظیفه هیأ« ی از منكرت امر به معروف و نههیأ»

منكر که در رأس آن يكی از فرزندان محمد بن عبدالوهاب حضور داشت، نظارت بر 
مای ت برای علمذهبی بود. اين هیأهای  آيین اخالقیات عمومی و اجرای درست شعائر و

گرفتند، پناهگاهی برای تجمع  مهری قرار می که پس از ابن سعود بشدت مورد بی وهابی
عملیاتی و نظارتی خود نقش  ت با تشكیل اهرمو اعمال قدرت و نفوذ بود. اين هیأ

 طح اجتماعی جامعه سعودی ايفا کرد.تری را در س پررنگ
مستقلی که در آنها وجود از سوی ديگر ذات بدوی مطوعین و ساختار آزادانه و نیمه 

کرد.  می ت امر به معروف و نهی از منكر دچار مشكل داشت، آنها را برای انطباق در هیأ
، اما ابالغ شده از مرکز علمای وهابی بودندهای  مطوعین گرچه مسئول اعمال سیاست

ال خود را به تشخیص خود دين و مذهب بودند و اعم ها نمايندۀ گاه خود در هجرت
جديد ساختارهای قبلی کارآمد و راهگشا  ردند. اين در حالی بود که در دورۀک میتنظیم 
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ی دينهای  و محتسبین که به عنوان ناظران کنش« حسبه»نبودند. به همین خاطر نهاد 
های  شدند، جای مطوعین را برای اعمال سیاست مردم در قرون متمادی شناخته می

 ت امر به معروف و نهی از منكر گرفت.هیأ
های جديد  ، در جهت تبیین سیاستألمر بالمعروف و النهی عن المنكرانگارنده کتاب 

مايز آنها با مطوعین پرداخته سعودی، به تشريح وظايف محتسبین و تـ  مذهبی وهابی
حسبه در معنای عام، همان أمر به : ». او در تعريف حسبه آورده است(91 )السبت،است 

عنای بسیار وسیعی در مفاهیم اسالمی دارد. دايره معروف و نهی از منكر است که م
شود و به منع مردم از قصور در  می وظايف حسبه از اذان و نماز و حج و عمره آغاز

او در ادامه  .«يابد می و بدون غش در بازار بسط فرائض تا مراقبت از خريد و فروش سالم
 میان حسبه و مطوع را به شرح ذيل آورده است :های  تفاوت
 محتسب واجب است، در حالی که وظیفۀولی( بر ـ  حسبه بر مبنای واليت )امامـ 0

 ست.امطوع واجب کفايی 

تواند غیر از وظیفه خود به کار ديگری بپردازد، در حالی که برای  محتسب نمیـ  2
 مطوعین امور مباحی همچون تجارت بالاشكال است.

ای اجازه تعلل و  شده، ذرهای به گردن او محول  یفهمحتسب در جايی که وظـ 9
 کند و ت به عنوان واجب کفايی برخورد میندارد، در حالی که مطوع با اين دستورا تاخیر

 داند اگر او به دستوری عمل نكند، ديگری خواهد کرد. می

بر محتسب واجب است که مراقب ظاهر امور باشد و بررسی کند که چرا معروفی ـ 0
در اين ای  تالش کند، در حالی که مطوع هیچ وظیفه ترک شده و برای اقامه مجدد آن

 .باب ندارد

مشخص، افراد های  رد که بر مبنای دستورات و چارچوبمحتسب وظیفه داـ 1
ندارد و کامال  خاطی را تأديب کند در حالی که مطوع هیچ دستورالعملی برای کار خود

 .کند آزادانه رفتار می

تواند از منابع  می المال د و مطوع عالوه بر بیتکن می محتسب از بیت المال ارتزاقـ 7
 .ديگری نیز استفاده کند

برای تطهیر و برتری بخشیدن تمام موارد فوق به نوعی حاکی از تالش نگارنده 
ن نسبت به مطوعین است. در حقیقت آغاز اين نوع سیاستگذاری در عصر محتسبا

معروف و نهی از منكر در دوران  ت امر بهمحمد بن ابراهیم آل الشیخ بر هیأ رياست شیخ
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ر اين حكمرانی فیصل اتفاق افتاد. اگرچه به دلیل عدم دسترسی به اطالعات کافی د
ست که ا نمی توان به دريافت دقیقی رسید، اما مهم آن رابطه و تاريخی نشدن موضوع

در ساختار نهاد دينی دولت سعودی کنونی، ديگر جايگاه و رديف سازمانی برای مطوعین 
وجود ندارد. مطوعین به آن معنا، دلیلی برای حضور در اين ساختار ندارند و همگی يک 

ه گونه شهری شده آنها به حساب ن کک از اين ساختار حذف شده و محتسبابه ي
 دهند. می آيند، وظايف آنها را انجام می

 
 نتیجه

ر رأس آن در دولت سعودی بعنوان نظامی که د تبررسی و تحلیل ساختار مذهبی وهابی
ن و همیشه يكی از نوادگان محمد بن عبدالوهاب قرار داشته و بر اجرای صحیح موازي

ای است و  نیازمند مطالعات روشمند و گستردهکند،  مقررات اسالم وهابی نظارت می
 تحقیق جامعی در باب نظام حاکم بر ساختار مذهبی اين دولت انجام نشده است. هنوز

اول تا سوم های  ی نهاد مطوعین در ساختار مذهبی دولتگیر از آن میان روند شكل
ای است که در تحقیقات مربوط  ناشناخته نسبتاً سعودی نیز از جمله موضوعات جديد و

کمتر به آن پرداخته شده است. مطوعین که ما در اين  تبه ساختار مذهبی وهابی
هرم عملیاتی نظام ترين ا ايم، اصلی محور آنها مطالب خود را بسط دادهپژوهش، حول 

و  بودند که از ابتدا همراه و يار محمد بن عبدالوهاب بوده و در تمام فراز تمذهبی وهابی
 ند.ترين مبلغ انديشه وهابیت بود یسعودی، اصلهای  فرودهای دولت

جاد در اي سعودی، نقش راهبردیهای  دولتمذهبی ـ  مطوعین در ساختار سیاسی
. به ديگر سخن، آنها گرچه نمايندگان داشتندمذهبی  سیاسی و وجهۀ پیوند میان وجهۀ

سیاسی  اهدافمذهبی حكومت مرکزی بودند، اما در هر سه دولت سعودی تامین کننده 
حكومت نیز بودند. مطوعین در دولت اول، به عنوان چشم و گوش دولت سعودی، ضمن 

گر  مردم و توجیهمیان آرامش در  العات به مرکز حكومت، تامین کنندۀارسال اخبار و اط
اقدامات حكومت بودند. به عبارت بهتر، هر دو جناح مذهبی و سیاسی حكومت به 

ار مطوعین احتیاج مبرم داشتند. در دولت دوم نیز، گرچه قدرت دولت سعودی بسی
اش بر مناطق بسیار محدود بود، اما مطوعین با بسط، تبلیغ و تثبیت آراء  اندک و سلطه

در شته اصلی پیوند میان دولت اول و دولت سوم بودند. آنها محمد بن عبدالوهاب، ر
های بدست آمده طی دو دولت قبل و نقش تاثیرگذارشان  دولت سوم، با اتكا به توانايی
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وهابی در میان توده مردم شبه جزيره، تبديل به کلید های  در حفظ و گسترش آموزه
د و بدون شک او بدون آنها به اش بودند، بنیانگذار دولت سوم، بر قلمروتسلط ابن سعو

 رسید. رفت در بسط قلمرو و کسب قدرت نمیاين نقطه از پیش
ترديد دفع فتنه اخوان آغازی بر افول جايگاه علمای وهابی، به ويژه مطوعین در  بی

مذهبی سالطین های  ساختار قدرت سیاسی دولت سعودی بود. اگرچه تنوع سیاست
روندی پر از فراز و فرود در سطح اختیارات و متعدد سعودی، نقش مهمی در ايجاد 

اثرگذاری نظام مذهبی علمای وهابی در حكومت سعودی داشته است، اما در کل 
توان نافی سیر نزولی سطح جايگاه و قدرت آنها در حكومت سعودی شد. مطوعین  نمی

خاصه با  نیز با حذف شدن اهمیت فتوحات و تثبیت سلطه حكام سعودی بر مردم و
اصلی و پیشین ت امر به معروف و نهی از منكر، رفته رفته نقش و جايگاه گیری هیأ شكل

ت امر به پلیس مذهبی شدند که اجرا کنندۀ اوامر هیأ ، تبديل بهخود را از دست داده
طوالنی در  که سابقۀ« محتسب»ايش منصب جديد با پید معروف و نهی از منكربودند.

ها از شد و زمینه برای حذف نهايی آن تر رنگ خ اسالم داشت، نقش مطوعین کمتاري
وجودی  چیز به اندازه از بین رفتن فلسفۀ . در اين میان هیچسعودی فراهم گشت جامعۀ

مطوعین، عامل حذف آنها از صحنه قدرت سعودی نبود. به ديگر سخن، ذات بدوی 
جزيره مطوعین که ارزش و کارآيی آنها را در ايجاد پذيرش و سرسپردگی قبايل شبه 

بسیار باال برده بود، پس از پايان يافتن دوره فتوحات و حضور آنها در جوامع  عربی
های  و به سرعت زمینه کردشهری، به يكی از عوامل مشكل زا برای دولت سعودی بدل 

هايی که میان  برخوردها و کشاکشحذف و تبديل آنها را فراهم ساخت. از آن گذشته، 
سازی امرای سعودی  های مدرن سعودی در پی سیاست و دولت توهابی نهاد مذهبی

پديد آمده بود نیز زمینه را برای کاهش قدرت و اهمیت مطوعین که گروهی منتسب به 
 ساخت. می شدند فراهم می علمای وهابی محسوب
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