
 

 

 
 

 

 نهیو سرنوشت دانشگاه مد تیسلف یسازسترون
 

 

 

 

لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه ام القری، کارشناسی ارشد مهندسی معماری از 

کلرادوی آمریکا، کارشناسی ارشد طراحی شهری و اقتصاد شهرها از دانشگاه 

 ۀدانشگاه کلرادو و دکترای مهندسی معماری از دانشگاه نیوکاسل انگلیس؛ این پیشین

ال ها ستحصیلی هشتمین جانشین بن باز در دانشگاه مدینه است، دانشگاهی که ده

 .در شرق و غرب عالم بوده است« سازیسلفی»موتور اصلی 
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 ۀانتخاب حاتم بن حسن مرزوقی در سال گذشته با دستور پادشاه جدید سعودی، ضرب

ای که پیمانان سعودی خویش بود، ضربهسهمگینی بر امیدهای وهابیت به هم

 ۀرا مطمئن ساخت باید برای همیشه واژ ،عبدالمحسن عباد، مدیر پیشین دانشگاه

را از عنوان دانشگاه مدینه پاک کرد و دیگر از خیرخواهی و نصیحت « اسالمی»

 ۀاین تصمیم ملک سلمان، گرچه در پیشین 1حاکمان سعودی طرفی نخواهد بست.

مدیریتی دانشگاه مدینه کامال هنجارشکنانه بود، اما پادشاه جدید سعودی آغازگر 

یش روند پرشتاب کوتاه شدن دستان ها پها نبوده است و از سالاین سنخ هنجارشکنی

 های اسالمی سعودی را شاهد هستیم.وهابیت از دانشگاه

پس از یازده سپتامبر و روشن شدن این حقیقت که پانزده نفر از نوزده عامل این 

ای شدیدی از داخل و های سیاسی و رسانهاند، هجمهحادثه تابعیتی سعودی داشته

های تکفیری سلفیت را شانه گرفته و اندیشهخارج عربستان همگی وهابیت را ن

المللی به های بینشمردند. فشارها و هجمهتروریستی می ۀدار این فاجععهده

 یشاناتاریخی کوتاه کردن دست  ۀآویز محکمی شد تا حکومت پروژوهابیت، دست

سعودی را با شتابی بیشتر به پیش برد؛ اصالح  ۀاز قدرت و سکوالر کردن جامع

های موزش دینی سعودی در تمامی مقاطع تحصیلی، بازی دادن جریاننظام آ

                                           
یخ هذا هو الخلیفة الثامن للش»عبدالمحسن بن حمد عباد بدر، همکار و نخستین جانشین بن باز، با مطلبی با عنوان  1

ی هاتلخ این سالها پیرامون سرنوشت به سلسله مطالب خود در این سال« عبدالعزیز بن باز في الجامعة اإلسالمیة

 دانشگاه مدینه پایان داده است:
https://goo.gl/qWxsR3 

https://goo.gl/qWxsR3
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های اندازی نخستین دانشگاه مختلط، تضعیف هیئتها، راهگرا همچون صوفیتساهل

امر به معروف و نهی از منکر، مجرم شناخته شدن حامیان تکفیر، پاکسازی عناصر 

، همگی در راستای های اخوانی و بسیاری دیگر از این دستمتمایل به اندیشه

 های گفتمان سلفی حاکم بوده است.فروکاستن زهر تندروی

قانونی نانوشته ریاست دو دانشگاه  ۀبا آنکه تا پیش از آن بر پای 2002در سال 

، این بار 2شداسالمی مدینه و امام، با نظر و پیشنهاد هیئت کبار العلماء تعیین می

های ترین دانشگاهی را برگزید که مهمتوجه به سران وهابیت، دو مدیرحکومت بی

اسالمی را هویتی دیگرگون بخشیدند؛ محمد عقال برای دانشگاه مدینه و سلیمان 

های اسالمی در خیل برای دانشگاه امام. در نگاه حاکمان سعودی، دانشگاهالابا

های سکوالر دست برای اجرای سیاستبایست ابزاری خوشخود، می ۀروزگار تاز

اقتصادی عربستان ریخته و بیش از پیش  ۀحکومت بوده، آبی بر آسیاب توسع

ها تاب تحمل های قدرت سعودی را مستحکم کنند. از این رو دیگر سعودیپایه

دات های افراطی و تهدیهای جریانپراکنیهای سنتی سلفیان، سمنظریتنگ

هایی داشت که های انقالبی را نداشتند، اما در مقابل سلفیت ظرفیتاندیشه

شده، کاتالیزوری برای شتاب بخشیدن به توانست به صورت کنترلمی

در داخل عربستان مانعی برای تأسیس  اندیشه سلفیهای آنان باشد؛ اگر بلندپروازی

                                           
2 https://goo.gl/y7iySA  

https://goo.gl/y7iySA
https://goo.gl/y7iySA
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و مانند آن بود، اما در گردشگری  ۀسینما، کنسرت موسیقی، محافل اغنیه، توسع

خارج مرزها بسیار دلچسب عمل کرده بود و توانسته بود در جای جای عالم 

نمایندگانی برای حکومت سعودی دست و پا کند. کوتاه آنکه در رؤیای سعودی، 

 ستان سترون و در خارج آن زایاتر از گذشته بود.برحم سلفیت در داخل عر

 سازی سلفیتیت جدید دانشگاه مدینه و سترونهایی از هودر این نوشتار به گوشه

ای دیگر این خط را کنیم و به خواست خدا در نوشتهدر این نهاد علمی اشاره می

در دانشگاه امام دنبال کرده و همچنین از روی دیگر سکه، یعنی تقویت نهادهای 

 نشین سخن خواهیم گفت.سلفیت خارج

 ؛ مشترک لفظی!«دانشگاه مدینه»

محمد عقال، چنان تحوالتی در ریز و کالن دانشگاه  ۀدیریتی شش سالم ۀدر دور

اش شک این دانشگاه را در مسیری بسیار متفاوت از گذشتهمدینه رخ داد که بی

قرار داد. تعجب نداشت این فرزند مکه که از آغاز تحصیالت دانشگاهی تا اخذ 

ا در دانشگاه ام القری های مدیریتی خود ردکتری اقتصاد اسالمی و نیز تمام تجربه

دید، نه یک حوزه علمیه مطلوب دانشگاه مدینه می ۀگذرانده بود، آنچه از آیند

ای دیگر از ام القری باشد؛ نگاه موافق به علوم جدید، ترمیک، بلکه نسخه

 کمی و... ۀچندصدایی، اختالط جنسیتی، توسع



5 

 

 

1 

یر و رو کرده و هویت ترین اقدام محمد عقال که دانشگاه مدینه را زشک مهمبی

های فنی بوده است؛ رنگ ساخت، افزودن برخی دانشکدهدینی و اسالمی آن را کم

تأسیس دانشگاه اسالمی مدینه، گرچه گام مهمی در آکادمیک شدن فضای سنتی 

آموزش دینی سلفیت بود، اما به هر روی این دانشگاه سرشتی دینی داشت و دقیقا 

اد دین، سنگ بنای این دانشگاه را گذاشته بود و برپایی همان انتظارهای پیشین از نه

های غیر دینی در این دانشگاه، به دگرگونی ماهوی این دانشگاه تفسیر دانشکده

 شد.می

گردد که ق باز می1402های غیر دینی، به سال تالش برای تأسیس دانشکده ۀپیشین

اما پس از گذشت پنجاه سال از تأسیس  3شود.رو میبا مخالفت مجلس وزرا روبه

های این دانشگاه، این پروژه با مدیریت محمد عقال و در راستای سیاست

های برخی شود و انتقادات و مخالفتحکومت، با جدیت دنبال می ۀگرایاناعتدال

های ریزیدر همین راستا و طبق برنامه 4برد.از بزرگان این دانشگاه راه به جایی نمی

                                           
3 https://goo.gl/Zcy2be  

عباد، مدیر پیشین دانشگاه مدینه، این اقدام را مشابه تصمیم جمال عبدالناصر برای  عبدالمحسنبه عنوان نمونه،  4

داند ]همان[. دکتر احمد عیسی نیز ق می13۳1های غیر دینی در األزهر در سال تضعیف األزهر و تشکیل دانشکده

ها را تصمیمی نادرست دانسته و بر های دانشگاهکه پس از آن وزارت تعلیم را برعهده گرفت، از بین بردن هویت

 حفظ هویت دینی دانشگاه مدینه تأکید کرد، رک:

https://goo.gl/Zcy2be
https://goo.gl/Zcy2be
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ازی پزشکی و داروس ۀم شده، تأسیس بیمارستان دانشگاهی و افتتاح دو دانشکدانجا

های عقال قرار داشته است، تا در عمل توازنی میان تعداد نیز در دستور کار برنامه

 5های دینی و غیر دینی برقرار شود.دانشکده

(، نسبت تخصیص 2012دانشگاه )ژانویه  ۀتوسع ۀدر جدیدترین خبرها از پروژ

گزارش شده است؛ و  6به  10های غیردینی به دینی، حدود دجه برای دانشکدهبو

این یعنی سیاست تغییر هویت دانشگاه، اگر نگوییم شدیدتر، همچون گذشته 

 پابرجاست.

2 

های پی در پی داوطلبان دختر برای از نزدیک به ده سال پیش، به دلیل درخواست

های تأسیس بخشی مجزا برای ایشان شنیده ، زمزمه6تحصیل در دانشگاه مدینه

                                           
ماذا عن سؤال الهویة في الجامعات » :الفصل الثاني، التعلیم العالي في السعودیة: رحلة البحث عن هویةالعیسی، أحمد، 

 م.2010، دار الساقي، «السعودیة؟
https://goo.gl/LNaFZB  
5 https://goo.gl/Zshiyg  
https://goo.gl/vFE3y7  
https://goo.gl/FVntVV  

 به عنوان نمونه، رک: 6
https://goo.gl/CJ5gZ8  
https://goo.gl/6VqckP  
https://goo.gl/sb7xoo  
https://goo.gl/kmSfJs  
https://goo.gl/brtmWK  

https://goo.gl/LNaFZB
https://goo.gl/Zshiyg
https://goo.gl/Zshiyg
https://goo.gl/vFE3y7
https://goo.gl/FVntVV
https://goo.gl/CJ5gZ8
https://goo.gl/6VqckP
https://goo.gl/sb7xoo
https://goo.gl/kmSfJs
https://goo.gl/brtmWK
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اندرکاران هایی برای پذیرش دانشجویان دختر از سوی دستشود و بارها وعدهمی

ها، محمد عقال از موافقت حکومت با برپایی داده شده است. در یکی از این وعده

اما با  2را موعد افتتاح آن اعالم کرده بود. 2010بخش دختران خبر داده و پایان 

مدیریتی او، این خواسته از زبان مدیران پس از او  ۀمحقق نشدن این وعده در دور

از افتتاح زودهنگام بخش دانشجویان دختر  2015شود؛ به عنوان نمونه در دنبال می

ها و ، اما تاکنون درخواست۳شودتوسعه دانشگاه خبر داده می ۀدر راستای پروژ

 ادامه داشته است.ها همچنان انتظارها و وعده

ی گیرآید که در صورت شکلهای مسئولین دانشگاه، چنین برمیاز برخی گفته

مدینه اختصاص خواهد داشت و  ۀبخش دختران، این ظرفیت تنها به دختران منطق

از پذیرش دانشجویان خارج از این منطقه و همچنین داوطلبان خارجی، ممانعت 

سفر بدون محارم زنان، این گمانه را  چالش جدی علمای سلفی با 9خواهد شد.

 کند.تر میجدی

                                           
7 https://goo.gl/zmQtaw  

 خبر داد:« نزدیک»ای ، از تشکیل بخش خواهران در آینده2015در موردی دیگر، یکی از مسئولین دانشگاه در سال 
https://goo.gl/d1a8nV  
8 https://goo.gl/Apw1fo  

 همان. 9

https://goo.gl/zmQtaw
https://goo.gl/zmQtaw
https://goo.gl/d1a8nV
https://goo.gl/Apw1fo
https://goo.gl/Apw1fo
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همگانی، دیر یا زود دانشگاه مدینه نیز همچون  ۀنماید با وجود مطالبچنین می

های خود را به سوی دختران خواهد گشود و های ام القری و امام، دربدانشگاه

 های آموزشی خود دور خواهد شد.گامی دیگر از سنت

3 

حکومت  هایترین سیاست دینی این سالامح و تساهل، به مثابه مهمترویج گفتمان تس

هایی گوناگون یافته است؛ یکی از اقدامات های اسالمی نیز جلوهسعودی، در دانشگاه

ها و نیز ها و نشستهمایش ۀنواز عقال در این شش سال، برگزاری گستردچشم

یان، تکفیر، گفتگوی ادهای علمی با محوریت موضوعاتی همچون نفی برپایی کرسی

اقدامی که یکی از چند  10وسطیه و اعتدال، در داخل و خارج عربستان بوده است،

این سنگ  11سلمان عوده برای تقدیر و تشکر از مدیریت عقال بوده است. ۀانگیز

بنای تازه از سوی مدیران پس از او نیز به شدت دنبال شده است، تا جایی که 

                                           
10 https://goo.gl/ZWTm53   )ندوة الوسطیة في جاكرتا( 

https://goo.gl/tVvki4   )ندوة »الوسطیة في القرآن والسنة« بمالیزیا( 

https://goo.gl/6WLjg2   )ندوة »حوار األدیان« بمالیزیا( 

https://goo.gl/Hhfj53  )ندوة »الوسطیة«، كرسيّ اإلمام محمد بن عبد الوهاب للوسطیة( 

https://goo.gl/fycMnu   )مؤتمر اإلرهاب بین تطرف الفكر وفكر التطرف بالجامعة اإلسالمیة( 

https://goo.gl/gxfGKY   )»محاضرة األمیر خالد الفیصل بعنوان »منهج االعتدال السعودي( 

11 https://goo.gl/Kp4AYb  

https://goo.gl/ZWTm53
https://goo.gl/ZWTm53
https://goo.gl/tVvki4
https://goo.gl/6WLjg2
https://goo.gl/Hhfj53
https://goo.gl/fycMnu
https://goo.gl/gxfGKY
https://goo.gl/Kp4AYb
https://goo.gl/Kp4AYb
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گر انداز دانشگاه جلوههای محوری در سند چشمز ارزشبه عنوان یکی ا« الوسطیة»

 12شود.می

4 

جدید، فرونشستن برخی  ۀهای سیاست گشایشی دانشگاه مدینه در دوراز دیگر جلوه

در سی و سومین نمایشگاه  2016های پیشین است. به عنوان نمونه، در سال حساسیت

ن های خاص برداشته شده و برای نخستیبرخی کتاب ۀکتاب دانشگاه، تابوی منع عرض

م(، 1954م( و احمد مطر )متولد 199۳های نزار قبانی )د. بار آثاری همچون دیوان

دو شاعر بزرگ معاصر عرب، عرضه شدند. این در حالی است که علمای سلفی به 

ار آث ۀ، بارها فتاوایی مبنی بر عدم جواز مطالع«انحرافات اخالقی و عقیدتی»دلیل 

السیف البتّار فی »کتابی با عنوان  2000، تا آنجا که در سال 13انداین دو شاعر داده

 و با موافقت مستقیم بن« نحر الشیطان نزار )قبانی( و من وراءه من المرتدین الفجّار

باز و صالح فوزان و تقریضات عبدالعزیز بن عبداهلل آل شیخ، مفتی عام مملکت 

 بود.سعودی، به چاپ رسیده 

                                           
12 https://goo.gl/8qTkUf  

13 https://goo.gl/ziJVit  
https://goo.gl/YF4ToA  
https://goo.gl/35oisy  

https://goo.gl/8qTkUf
https://goo.gl/8qTkUf
https://goo.gl/ziJVit
https://goo.gl/ziJVit
https://goo.gl/YF4ToA
https://goo.gl/35oisy
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5 

های مدینه و اهل حدیثی همچون ناصرالدین البانی دانشگاه در زمین سلفیاین نهال 

گراها و جریان خوانده شد و با اسالم« جامیه»ریشه دواند، جریانی که در ادامه به 

های آن بود، نزاعی همیشگی داشته که دانشگاه امام یکی از نمایندگی« سروری»

هایی که نویدبخش مد عقال بر دانشگاه مدینه، حرکتاست. اما با آغاز مدیریت مح

 2010آید؛ در سال ، به چشم می14ها بر این دانشگاه استظاهری جامی ۀپایان سلط

سرشناس جریان صحوه، پس از دو دهه دوری بار  ۀگرا و چهرسلمان عوده، اسالم

 ۀقطها بدان پرداختند، نو چنان که رسانه 15دیگر به دانشگاه مدینه دعوت شد

سعد  16سیاسی پدیدار شد.-های مذهبیعطفی مهم در مناسبات این دانشگاه با جریان

شرح  2011گرا، در مارس شثری، عضو هیئت کبار علما و دیگر شخصیت اسالم

 12کندبار در مسجد دانشگاه آغاز میتلمسانی را دو هفته یک« مفتاح األصول»کتاب 

                                           
گیری این دانشگاه، همچون دیگر نهادهای آموزشی این کشور، حضور فعالی داشتند ]زمن ها در آغاز شکلاخوانی 14

های ستهای بعد با سیا[ و گرچه این نقش در سال63الصحوة، ستیفان الکروا، الشبکة العربیة لألبحاث و النشر، ص

 رنگ شد، اما به تمامی محو نشد.سازی اساتید این دانشگاه تا حد زیادی کمسعودی

15 https://goo.gl/BjXjPn  

16 https://goo.gl/M39zge  )سلمان العودة فی قلب الجامعة اإلسالمیة بالمدینة( 
https://goo.gl/faHywA  
17 https://goo.gl/pu9wLt  

https://goo.gl/BjXjPn
https://goo.gl/BjXjPn
https://goo.gl/M39zge
https://goo.gl/M39zge
https://goo.gl/faHywA
https://goo.gl/pu9wLt
https://goo.gl/pu9wLt
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دین بار برای سخنرانی در دانشگاه دعوت ای دیگر عبدالوهاب طریری چنیا در نمونه

 1۳شود.می

مدیریت عقال پیرامون نفوذ  ۀسر و صداهای بسیار جریان افراطی جامی در دور

گراها در دانشگاه مدینه، به خوبی نشانگر اتفاقی ویژه در تغییر ها و اسالماخوانی

 19اشت.ها دصدایی جامیها در این دانشگاه و پایان تکترکیب جمعیتی جریان

 ها درهای اخوانیای را از حضور و فعالیتهای گستردهسالمه عتیبی که افشاگری

های خود به ای کرده است، بارها در توئییتگوشه و کنار مملکت سعودی رسانه

 20عقال اشاره کرده است. ۀسازی دانشگاه مدینه در دوراخوانی

ی موافق و مخالف های گشایشی عقال، همچون موارد مشابهش، فریادهاسیاست

، با وجود تمدید 2013بسیاری را بلند ساخت، تا آنجا که برکناری او در سپتامبر 

چنین  21های مخالف او دانسته شود.های جریانسعایت ۀ، ثمر2015حکم او تا پایان 

گرا و سکوالر های توسعهنماید که محمد عقال گرچه در اجرای سیاستمی

                                           
18 https://goo.gl/THBGD1  
https://goo.gl/YTUFuv  
19 https://goo.gl/b7VUA2  
https://goo.gl/uaTKuS  
https://goo.gl/TnhvB3  
20 https://goo.gl/GR2wDJ  
https://goo.gl/CbjrpY  
21 https://goo.gl/Rg2gex  

https://goo.gl/THBGD1
https://goo.gl/THBGD1
https://goo.gl/YTUFuv
https://goo.gl/b7VUA2
https://goo.gl/b7VUA2
https://goo.gl/uaTKuS
https://goo.gl/TnhvB3
https://goo.gl/GR2wDJ
https://goo.gl/GR2wDJ
https://goo.gl/CbjrpY
https://goo.gl/Rg2gex
https://goo.gl/Rg2gex
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کرد، اما همین ه بسیار درخشان عمل میحکومت سعودی در دانشگاه مدین

ها بدگویی آویزی شد تا حکومت نیز پس از سالهای اخوانی او دستگرایش

 های سلفی سنتی و جامی علیه او، به برکناری زودتر از موعد او اقدام نماید.جریان

ای هشود که برکناری محمد عقال به معنای پایانی بر سیاستدگربار تأکید می

های اسالمی نبود؛ تصمیمات عقال در کوتاه کردن دست وهابیت از دانشگاهسعودی 

شود، بلکه اگر در آن روزها یک دکترای اقتصاد نه تنها پس از او با شدت دنبال می

اسالمی بر کرسی مدیریت برنشسته بود، با آمدن ملک سلمان، مدیریت این دانشگاه 

 مریکا سپرده شده است!آ ۀآموختبه یک مهندس معماری دانش« اسالمی»


